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Helyzetfelmérés 

VILÁGIRODALOM 

Budapest, Rózsák tere, a Szerbhorvát Gimnázium folyosója, 1970. június, a szóbeli érettségi 

napja: 

– Mik ezek a bazi nagy spirálfüzetek? 

– A magyar tételek. 

– És az a pár fecni? 

– Az az sz-h. 

– Szerbhorvátból ennyi elég? 

– Persze. A szerbhorvát irodalom a magyarhoz képest nudli. 

– Mi az, hogy szerbhorvát irodalom? 

– Jó, cicizzünk, nincs szerbhorvát irodalom, csak szerb és horvát, de az sz-h mégis egy 

tantárgy. Egyszerre felelünk a mindkettőből. Húzhatom Andrićot vagy Krležát, mindegy. 

– Két önálló irodalom: egyszerre. És mégis nudli? 

– Így van. A kettő együtt vagy külön-külön, úgy ahogy van, a magyarhoz képest, nudli. 

Ki volt Pető? 

A helyzet 1970 óta megváltozott, államok, iskolák, nyelvek és irodalmak váltak szét, de a 

szerb gimnázium diákja a Rózsák teréről ma is a magyar irodalom fölényének érzetét viszi 

magával, büszkén vagy duzzogva, minek függvényében a) helyeslően bólogat vagy b) meg-

sértődik, ha Ignjatovićot szerb Jókaiként emlegetik, s b) esetben Petőfit bosszúból magyar 

Béranger-nak nevezik, hozzátéve, hogy az igazi Petőfi eredetileg szerb volt, és esetleg nő. 

(„Petőfi? Ki az? Pető fia? Ki volt Pető?”)1 

A kontextus 

A magyar irodalom fölényének érzete főleg a világirodalmi kontextus katalizáló hatására 

keletkezik. A nemzetiségi iskolákban a világirodalmat a Magyar irodalom c. tantárgy kereté-

ben tanítják, így aztán Ady pl. fizikailag is ugyanoda tartozik, ahová Baudelaire: ugyanabban 

a könyvben szerepelnek, ugyanaz a tanár beszél róluk és kéri őket számon, ugyanazon a nyel-

ven: Adyt eredetiben, Baudelaire-t pedig nagy magyar költők fordításában. Ezzel szemben 

                                                 
1 Déry Tibor: Kyvagiokén (1976. 38). 
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Dučić egy másik és más nyelvű tankönyvben vár a sorára vagy szunnyad a feledés homályá-

ban, mert hetekkel, hónapokkal Baudelaire és Ady előtt vagy után volt róla szó. 

Az irodalmi hősöket szintén homogenizálja a nyelv, Odüsszeusz, Hamlet, Faust, Rasz-

kolnyikov, Josef K., Franny és Zooey ugyanazon a nyelven beszélnek, mint Toldi Miklós, ne-

mecsek ernő, Bornemissza Gergely, Nyilas Misi és Esti Kornél, s a lenni vagy nem lenni, a te 

is, fiam, Brutus vagy a hej, te bunkócska, te drága is magyarul rögzül, mint a régi dicsősé-

günk, hol késel az éji homályban. 

Az iskolán kívüli olvasmányok és filmek fokozzák a helyzetet. Micimackó, Bagira, 

Csingacsguk, Ivanhoe és Hercule Poirot, mind magyarul szólnak hozzánk, mint Süsü, a sár-

kány és Piszkos Fred, a kapitány. A tévé és a film betetőzi a művet, hiszen ott a saját sze-

münkkel látjuk, hogy Cicamica és Mazsola illetve Foxi Maxi, Maci Laci és a hupikék 

törpikék diszkurzusa egyaránt magyar nyelvű, Frédi és Béni magyarul hányják a rímeket, és 

magyarul riogatja a nézőt az Esőember (Rainman), a Denevérember (Batman) és egy dalmű 

szerint az Aszfaltember (Bitumen) is. 

A szerbek se nyelvi, se vizuális módon nem tartoznak ide: egészen máshol, és csak köte-

lező olvasmány formájában hadonásznak korlátolt használatú, konyhai és iskolai nyelvükön 

Kraljević Marko buzogányával. (Zenei párhuzam az 1960-as évekből: a Szabad Európán 

hallotad, vagy a Táncdalfesztiválon?) 

Másfelől, a szerbórákon nem egészen azt a világirodalmat kellene tanítani, mint a 

magyarórákon. Magyar szemüvegen keresztül másképp látjuk a világirodalmat, mint szerb 

szempontból. Nem mindig ugyanaz a világirodalom vonatkozik rájuk, aztán előfordul, hogy a 

szerbnek a magyar a világirodalma, máskor meg fordítva. 

Hányféle világirodalom van? 

Nincsen olyan magyar ember, aki ne tudná egészen biztosan, hogy Ady Endre a világirodalom 

egyik legnagyobb költője. Idézi is a belgrádi irodalmi lapban egy ismert szerb költő, hogy 

„Dunának, Oltnak egy a hangja” – Radnótitól. Nem baj, gondolnánk, az ember tévedhet (a 

költőnek is négy lába van, mégis megbotlik), a következő számban majd kiigazítják. 

Senki sem igazította ki. Bezzeg kapott volna, ha a „lenni vagy nem lenni”-t Goethének tu-

lajdonítja! (Más: attól sem rendült meg a világ, hogy egy magyar vonatkozású német törté-

nelmi regényben a betyárt Arany Jánosnak hívják.) 

Ady élményszinten csak a magyarok számára világirodalom. És minden népnek van né-

hány titkos Adyja, akikről a világ legfeljebb csak hallott, és jóindulatúan vagy sznobságból 

hajlandó elhinni, hogy azok is jelentősek. De az éjjeliszekrényen mindenki csak a saját Adyját 

tartja. Az ismertség világirodalma és az értékek világirodalma is létezik tehát, Shakespeare is 

világirodalom, és Ady is az, a sok-sok titkos Adyval együtt. 

Az ismertség és az érték között nincs feltétlenül okozati összefüggés; az érték nem garan-

tálja az ismertté válást, de az ismertség sem párosul mindig értékkel (ponyva, bestseller). Az 

érték elterjedésének gyakori akadálya a nyelv (itt a prózaírók előnyben vannak a költőkkel 

szemben), máskor már foglaltak a helyek. Ady például Baudelaire, Verlaine és Rimbaud után 
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jött, Vasko Popa viszont az abszurd drámával (Beckettel) egy időben teremtette meg az ab-

szurd lírát. 

Köztéri szobrok és lexikonok dacára, a világirodalom nem örökérvényű díszlista, amely 

csak új tagok nevével bővül előrefelé; visszamenőleg is folytonos átrendeződés zajlik. Homé-

rosz manapság nem olyan világirodalom, mint Goethe korában volt, de Goethét sem olvassuk 

már úgy (annyira), mint Arany János idején. Arany pedig néha Petőfi mögött állt (pl. a mar-

xizmus idején), a Nyugat korában és a XX. sz. végén viszont ő lépett előre. 

A világirodalmi létforma harmadik fajtája az aktualizálódás. Ez olyan, mint a Magyar 

Kupa a fociban: mindenki mindenkivel összekerülhet, a megyei másodosztály bajnoka a Fra-

dival. Minden világirodalom, amit egy adott pillanatban és összefüggésben valami felidéz. Az 

előbb például Ady és Vasko Popa, Baudelaire és Beckett került egy fókuszba. Valahol majd 

Tolsztoj kapcsán fel fog bukkanni Schmitt Jenő neve, akiről húsz ember ha hallott a világon, 

de Tolsztoj révén Dosztojevszkij és Homérosz társaságába keveredhet (most éppen általam).1 

Úgyhogy akárhová fordulunk, ott leselkedik a világirodalom, és bármikor lecsaphat. Min-

dig a világirodalomban vagyunk, ki se tudunk lépni belőle. 

TÖRTÉNELEM 

A nemcsak leírható, hanem értelmezhető történelemben a természet tenyészet-enyészet rend-

jének elve működik, a változások valamilyen okszerűség szerint zajlanak, a ciklusok kifutják 

saját körüket. A szerb történelem ehelyett drasztikus megszakítások, stagnálások majd hirte-

len nagy ugrások és erőltetett menetek sorozata. 

A középkori feudális királyi államot ereje teljében szünteti meg (örökre) a török hódítás, 

amely fél évezrednyi történelem-nélküliséget hoz. (Mintha Mátyás király és Széchenyi között 

nem lenne semmi.) Csak a XIX. sz. elején történik a következő lépés, akkor viszont futni kell 

a történelem után: a vadonatúj, alkotmánnyal rendelkező monarchia oklevelén még meg sem 

száradt a tinta, az utolsó távozó török turbánja még látszik a hegyek mögött, de máris itt az 

első világháború, amelyből Szerbia ugyan győztesen, de megszüntetve kerül ki: egy új állam 

kellős közepén találja magát, amely Jugoszlávia néven még szerb király jogara alatt áll, de 

csak röpke húsz évig; a második világháború után nincs már se szerb, se király, csak testvéri-

ség és egyenlőség, szocialista internacionalizmus és önkormányzat, amely azonban alig negy-

ven évvel később belháborúban felszámolja magát, a tagállamok önállósulnak, kivéve Szerbi-

                                                 
1 Schmitt Jenő (1851–1916) magyaroszági tolsztojánus, „idealisztikus anarkista”, az Állam nélkül és az Erő-

szaknélküliség c. lapok kiadója; 1897-ben bekapcsolódott az alföldi agrármozgalomba, s rendszeresen publi-

kált a független szocialisták Földmívelő c. lapjában. Ez a lap Adán szerb nyelven is megjelent, Zemljodelac 

címmel, Schmitt cikkeivel, amelyekben számos hivatkozás van Tolsztojra, rengeteg idézettel. Világirodalom: 

Tolsztoj és a magyar és a szerb agrármozgalmak. A szerb sajtótörténészek a Zemljodelac egyetlen egy számát 

sem tudták felkutatni: Vasilije Đ. Krestić: Istorija srpske štampe u Ugarskoj 1791–1914 (1980. „A magyaror-

szági szerb sajtó története 1791–1914”, 443–447). 
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át, amely – montenegrói alibivel – önmagával alkot államszövetséget a harmadik Jugoszláviá-

ban. 

Sorskép 

Bizánci, török, antant, szocialista, el nem kötelezett, posztkommunista korszakváltások, kiala-

kulatlan, önmagukat be nem fejező kezdemények, programok, tendenciák: bonyolult, ellent-

mondásos történelemtudat és önkép az eredmény. 

Egyrészt a sors hatalmának misztifikálása, a végzetbe való olykor kihívásos, nem is aka-

ratlan belegabalyodás, aztán a beletörődés és az ebből gerjesztett tragikus pátosz és fonák-

büszke önemésztés, másrészt a szubjektív és kollektív heroizmus öntudata, a lehetetlen ost-

romlása, a szabadság és egyenlőség temperamentumosan konkrét értelmezése és átélése, ér-

zékenység a valós vagy vélt méltánytalanságokra, „az egész világ” okolása a végzetként sújtó 

sorsért, melynek hatalma… lásd a mondat elején. 

A többszázados űr után az újrakezdés a XIX. sz. első felében szinte a nulláról, tiszta lap-

pal történt: az állam felépítéséhez gyakorlatilag csak maga a nép volt adva a feltételek közül. 

A szerb nemzet tehát intézményi formában (állam, törvényhozás, közigazgatás, adminisztrá-

ció, határok, vám, külkapcsolatok tekintetében) rendkívül fiatal, a XX. sz. végén nincs még 

kétszáz éves sem. Ez idő alatt nem sikerült szilárdan definiálnia önmagát se befelé, se kifelé, 

ezért mehetett át a kétszáz év alatt annyi váltáson és megrázkódtatáson, amelyek persze, ok és 

okozat ingájában, maguk is akadályozták az öndefiníciót. 

„Balkániság” és modernség 

Az ambivalenciát fokozza, hogy Szerbia az elmaradottság és modernség szétválaszthatatlan 

keverékének látszik (és láthatja magát) a világ tükrében is. A török alól felszabadult ország 

első, francia mintára készült alkotmányának tervezete annyira korszerű és liberális volt, hogy 

Ausztria és Oroszország megvétózta; a XX. sz. első három évtizedében, 1929-ig, alkotmányos 

monarchiaként és többpártrendszerével a progresszív európai államok közé tartozott; a máso-

dik világháború után kitépte magát a sztálinizmus markából, és a szocialista táborhoz képest 

tiszta Amerikának tűnt. 

Ugyanakkor nem tud megszabadulni a „sötét Balkán” elnevezéstől és a puskaporos hordó 

szerepétől: angolvécé-hiányban szenved és sorozatosan ürügye vagy oka lesz a háborúknak, 

diktátorokat emel hatalomra és ápolja személyi kultuszukat, összemos politikát és korrupciót, 

fegyver- és kábítószercsempészek főútjai haladnák át rajta néha nem is láthatatlanul. 

Újvidéken pesties modorú és bécsies ízlésű hölgyek és urak szürcsölnek (török) kávét, a 

vajdasági falvakban és tanyákon alföldi élet folyik, az emberek „hosulepešt” isznak; a Kotori-

öbölben olaszos karneválokon vigadnak a mediterrán mentalitású tengeri halász és kereskedő 

népek; fölöttük a montenegrói hegyekben kontemplatív pásztorok őrzik a juhokat és tartják 

számon a vérbosszú pillanatnyi állását; Koszovón a kilencven százalékos többségben lévő 

albánok tengeréből mered az égre a rigómezei csata (a szerb Mohács) emlékműve és a közép-

kori szerb állam még néhány kegyhelye; az ún. szűkebb Szerbiában az első világháborús 

egyenruhák szabásmintájára készült csizmanadrágot és sajka formájú sapkát viselő parasztok 
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dolgoznak a földeken lóval, faekével és modern kerti gépekkel, melyeket a vendégmunkás fiú 

vagy a sógor hozott Németországból; a Belgrádtól délre fekvő urbánus településeken a kö-

zépkori török kisváros düledező világába ékelve a század eleji városháza és a panelkori koc-

kák heterogén és egzotikus képe, zsúfolt, ricsajos, rendetlen óvárosi központtal és korzóval, a 

parázson sülő csevapcsicsa, birkahús és hagyma szagával, a kávé és a dohány illatával. A 

fiatalok nyugati farmert viselnek és amerikai rágógumit rágnak, a kocsmák zenegépeiből fel-

váltva szól a neonépi turbo-folk és a legmodernebb techno. 

Belgrád objektíve eltörpül pl. Budapesthez képest, de a szocialista táboron kívül töltött 

negyven év során világvárosi levegő ivódott a házakba, az aszfaltba és a lakosság mentalitá-

sába. Az 1990-es évek első felének menekülthullámai nem maradtak nyomtalanul, és az új 

réteg asszimilációja az ország nemzetközi reintegrációjának gyorsaságától és irányától függ 

majd. Attól, hogy megint lesz-e ott fal, ahol mindig volt valami: a végek, a határőrvidék vagy 

a vasfüggöny. 

Kettős látás 

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek” (Batsányi), viszont „minden nemzet a maga nyelvén 

lett tudóssá, de idegenen sohasem” (Bessenyei); tehát „Kompország, Kompország, 

Kompország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, 

de szívesebben vissza” (Ady: Ismeretlen Korvin-kódex margójára, 1905). 

„Szörnyülködünk, ha kihagynak bennünket az európai kultúra térképéről, de mindenáron 

igyekszünk bebizonyítani, mennyire sajátosak és másmilyenek vagyunk” (Miodrag Pavlović, 

1971).1 

Kompkultúra 

A szerb kultúra is két nagy civilizáció-kontinens, Kelet és Nyugat között járó komp, s az idők 

folyamán valószínűleg az összes lehetséges partszakaszt érintette: 

– a középkorban Bizánc jegyében születik és bontakozik ki; 

– a török uralom évszázadai alatt lemarad a menetrendszerű járatokról (humanizmus, rene-

szánsz); 

– közben az iszlám kultúrából népzenei motívumokon kívül nem vesz át semmit; 

– a felvilágosodás első fuvallatát Oroszországból kapja, az egyházi reformisták tanításában; 

– a polgári civilizáció intézményi formáit Közép-Európában, Szentendrén, Karlócán, Pesten, 

Budán és Bécsben hozza létre; 

– a romantika idején magyar és német mintákat követ; 

– a realizmust Oroszországból tanulja; 

– a modernizmust Párizsból importálja; 

– a XX. század első felében mindent átereszt magán: tradicionalizmust, modernizmust prolet-

kultot, Párizs és Moszkva amplitúdójában; 

                                                 
1 Kulturnoistorijska svest Vojislava Ilića („Vojislav Ilić kultúrtörténeti tudata”). In: Miodrag Pavlović: 

Poezija i kultura („Költészet és kultúra”, 1974. 88). 



Helyzetfelmérés 

10 

 

– a XX. század második felében (mint YU része) kireked a kettéosztott világból, nyugati jel-

legű szabadság légköre övezi, szocialista gazdasági és politikai alapokon; 

– az ezredvégen, Kelet és Nyugat választóvonalán, a Habsburg Monarchia és az Oszmán Bi-

rodalom egykori határának hosszán, a Krajinától Boszniáig dúló háború dörgésének közepet-

te, a posztmodern körüli vitától hangos. 

Többpartrendszer 

A sok part között hányódó kompkultúra a körbe-körbe egymás után nyíló új horizontok hatá-

sára sok mindent felszedhet, de kérdés, hogyan tudja viselni: kincsként vagy teherként? Gaz-

dag lesz-e vagypedig skizofrén? A kívülálló bizonyára nehezen tudja felfogni, hogyan lehet 

minden gond nélkül két egyenrangú ábécét használni; ilyet az oroszok, a görögök és a kínaiak 

se tesznek, csak a szerbek. A belgrádi könyvesboltok és újságárusok kirakataiban cirill és 

latin betűs könyvek és lapok fekszenek egymás mellett, s az olvasók észre sem veszik a kü-

lönbséget. Mi ez: kialakulatlanság vagy nyitottság, zűrzavar vagy tolerancia? 

Vendégmunkások 

A szerb kultúra alapkövét idegenben, a mediterrán, az antik és a korakeresztény civilizáció 

őshazájában, Görögországban, az Athosz-hegyen rakták le; később, a többszázados szünet 

utáni újjáéledés szintén külföldön kezdődött, ezúttal Nyugat kultúrájának keleti peremén, 

Szentendrén, Pesten, Budán és Bécsben, a török előli menekültek leszármazottainak körében. 

A XX. század második felében, amikor a vasfüggöny keleti oldaláról, a szocialista tábor 

országaiból nem lehetett átjárni a világ másik felébe, a jugoszláv turisták szabadon rajzottak 

külföldre, s vendégmunkások százezrei telepedtek le a világ nagyvárosaiban. Utódaik már 

jobban beszélnek németül, franciául, svédül, angolul, mint szerbül, és otthonosabban mozog-

nak Bécs, München, Párizs, Malmő és Chicago utcáin, mint Belgrádban vagy a felmenők 

szülőfalujában, valahol az isten háta mögött, a Balkánon. Az 1990-es években diplomás fiata-

lok újabb seregei menekültek külföldre a háború árnyékából, a nemzetközi gazdasági blokád 

szorításából pedig a vállalkozó kedv áramlott ki külhonba, aminek a visszahatása nem marad-

hat el. 

Az irodalomban is elképesztő a külföldön élt és élő alkotók száma. Az államalapítás ide-

jén Szent Száva Görögországban működött, Dositej Obradović, a felvilágosodás vezéralakja, 

élete javát Európa egyetemein és városaiban töltötte, Vuk Stefanović Karadžić Bécsből irányí-

totta a nyelvújítást, Branko Radičević szintén Bécsben emelte irodalmi rangra a népiességet, a 

nemzeti romantika nagy költői, Jovan Jovanović Zmaj, Đura Jakšić és Laza Kostić pesti diá-

kok voltak és a Vajdaságban, az akkori helyzet szerint Magyarországon illetve a Monarchiá-

ban éltek, a modernizmus két fejedelme, Jovan Dučić és Milan Rakić nyugati egyetemekre 

jártak, majd diplomáciai szolgálatban dolgoztak külföldön, mint a Nobel-díjas Ivo Andrić és a 

magyarországi születésű Miloš Crnjanski, aki előbb diplomata volt, aztán politikai emigráns 

lett, Danilo Kiš és Borislav Pekić félig-meddig önkéntes száműzetésben éltek Párizsban illet-

ve Londonban, s példájukat többen követték az 1990-es években (Dragan Velikić, David 

Albahari). 
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Kár a gőzért? 

A világba-özönlés hatását nem kell közvetlenül a metrikában vagy a regények szerkezetében 

keresni (bár nyilván ott is tükröződik), de a következményeket nem szabad lebecsülni. Nem 

lett volna horvát humanizmus és reneszánsz, ha a XVI. században a dalmáciai kereskedők 

nem járnak át Itáliába, és fiaikat nem küldik olasz egyetemekre, és nincsen se szerb, se ma-

gyar, se horvát modernizmus, ha a XX. század elején Párizst nem lepik el kultúrszomjas ifjú 

zarándokok a kompországokból. 

Ugynakkor a technika és a kommunikáció vívmányai, a várakozással ellentétben, nem 

gyorsították fel az irodalmi közlekedést. A kompjuter, a világangol és a műholdas televízió 

évtizedeiben a posztmodern is csak negyedszázados késéssel érkezett Európa keleti részébe, 

mint előtte a modernizmus vagy a romantika. Nem változott a folyamat iránya sem: még a 

népiesség is nyugati találmány volt (Herder, Goethe, Grimm), pedig ez nekünk, kelet-

európaiaknak állt jól, s jól is éreztük magunkat benne (még a kizárólag francia szappant hasz-

náló Ady is szeretett cigányzenére mulatni, a beat-korszak csúcsán pedig Budapesten 

néptáncház őrület kezdődött). Más irányzatokban csak feszengtünk, s átszabtuk őket a saját 

alkatunkra. A felvilágosodás filozófiájából errefelé praxistan lett vagy politikai program, a 

romantika magányos sóhajaiból hazafias himnusz és csatadal, a posztmodern kérdésből pedig 

a kozmopolita költészet újabb, ezúttal szerb vitája. 

Igaz, hogy 1948 és 1990 között a jugoszláviai szellemi élet adminisztratív és politikai ér-

telemben kevésbé volt cenzúrázva, mint a magyar, ennek ellenére a szerb (a horvát stb.) és a 

magyar irodalom között nem alakult ki zónaváltóan nagy különbség; a szerb irodalom nem 

„húzott el”, csak a divatok érték el hamarabb, és látványosabb nyomokat hagytak benne, mint 

a magyarban, de a térbeli közelségből származó mélyebb hasonlóságokat ez nem tudta letö-

rölni. S nem szakadt szét a mezőny az 1990-es években sem, amikor Magyarország kinyílt a 

világ felé, Jugoszlávia pedig nemzetközi elszigeteltségbe került: a különbségek ekkor sem 

nem növekedtek (a szerb irodalom „nem szakadt le”). Bizonyára nagy szerepet játszott ebben 

a modern kommunikáció homogenizáló ereje; csakhogy már a XVIII. században is ez volt a 

helyzet. Talán ez maga a helyzet. 
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Ószláv 

MINDEN ÍRÁSBELISÉG KEZDETE NEHÉZ 

Bölcsészkar, téli vizsgaidőszak 

Istenem, csak ezen menjek át, cidriztem az ószláv vizsga előtt. Ha nem vágnak ki, gyertyát 

gyújtok a templomban, fogadkoztam; amúgy is itt a karácsony, január 6-án szenteste (a 

Julianus és a Gergely-naptár között 14 nap az eltérés); nagyapám behozza a szalmát, szét-

dobálja a konyhában, anyám még most is oda fogja dugni az ajándékot valamelyik sarok-

ba, mint régen, amikor a diafilmvetítőt és a narancsokat a szalma alól fúrtam ki, megettem 

a böjtös vacsorát: halászlé, dióstészta és hústalan töltött káposzta, a mézes pálinkából per-

sze még nem kaptam, aztán lefekvés előtt átismételtem Jézus születését az evangéliumból, 

amit másnap, január 7-én a karácsonyi misén szavaltam a templomban. Ószlávul. 

Szerb paplak, a kommunizmus éjszakájában 

A pópának szakadt, széthulló ószláv imakönyve volt, itt-ott szép kacskaringós piros betűk-

kel. Nagyon egyszerű, magyarázta a nagyobbaknak, akik már oroszt is tanultak az iskolá-

ban. Amit az oroszban nem ejtünk, azt az ószlávban is átugorjuk, tehát a sovány és a kövér 

„jer” – ь, ъ – mintha nem is lenne. A ы egy üi-szerű nyöget, az ї két ponttal a tetején sima 

i, a két nazális pedig olyan, mintha franciául halandzsázna az ember palócosan. (Frankón 

mant a szankón.) 

A legfurcsább bumszlit – y – a pópa azzal intézte el, hogy ezt e-nek (a szerbben per-

sze é-nek) vagy já-nak lehet ejteni, tetszés szerint. 

Jatt 

Az egyetemen kiderült, hogy ez a bumszli a „jat”; a szerb nyelvészek így mondják; oroszul 

viszont „jaty”, és ez utóbbit használják a magyar szlavisták is (a „jat” múltidőben félreért-

hető: „jatt”). Jatoltunk is vagy egy hónapig, mert a tanár szerint a „jat” a szláv nyelvek 

alfája és ómegája, egy nyelvi jolly joker. Mivel az ószláv időkben nem volt magnó, soha-

sem fogjuk megtudni, mi volt a jaty pontos hangértéke, de a különféle szláv nyelvekben 

élő következményei (a jaty reflexei) alapján a nyelvészek palócosan nyitott e-re tippelnek, 

amely lehet akár á is, lágy ejtéssel (já). (Jaújámbär! – kiáltaná egy ószláv palóc, és mi 
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jóembernek olvasnánk.) Ebből a titokzatos hangból az oroszban я (ja) lett, a szerbben 

viszont e – mleko vagy млеко, tetszés szerint, de mindenképpen „tej“. 

A szerb (szerbhorvát?) nyelv változatai 

A jat reflexei az idők során összegubancolódtak a jat helyzeteivel (a hangkörnyezettel), és 

ennek alapján alakult ki a szerb (szerbhorvát?) nyelv három változata, az e-ző, az ije-ző és 

az i-ző. A tej például lehet mleko, mlijeko és mliko, melyek közül az e-ző alak a szerb, az 

ije-ző a horvát irodalmi nyelvre jellemző, az i-ző regionális nyelvi alak. 

A Balkánon, a szlovén Alpoktól a bolgár tengerpartig, mintha ugyanannak a nyelvnek 

láncolatos helyi változatai élnének. A köztük lévő különbségeket spontán helyi tendenciák 

és rendszerező nyelvészeti/nyelvújítói beavatkozások fokozták, azután az államok, ország-

határok, kulturális központok képződése és mozgása függvényében az egyes változatokból 

nemzeti irodalmi nyelv lett, másokból pedig tájszólás. Van olyan horvát regionális nyelv, 

amely közelebb áll a szlovén irodalmi nyelvhez, mint a horváthoz, s van olyan szerb táj-

szólás, melynek elemei a bolgár irodalmi nyelvhez hasonlítanak, nem a szerbhez; a make-

dón szókincs közel áll a szerbhez, nyelvtana viszont szinte azonos a bolgárral stb. 

A két egymáshoz legközelebb álló nyelv a szerb és a horvát, amelyek között zökke-

nőmentes kommunikáció lehetséges, hétköznapi, hivatali, tudományos és irodalmi szinten 

egyaránt. A közös (irodalmi) nyelvről szóló, nyelvészek és írók által aláírt deklaráció 

1850-ből származik. Később a közösség vagy a különbség hagsúlyozása mindig a politika 

függvénye volt, majd 1991 óta, az államok szétválása után már egyértelműen két önálló 

nyelvről szokás beszélni. (A nyelven kívüli tényezők ereje alapján elképzelhető, hogy a 

magyarból is két nyelv lenne, ha pl. az Alföldön a „krumpli”, a „le kell ülnöm” és a „ke-

rékpár”, a Dunántúlon viszont a „burgonya”, a „le kell, hogy üljek” és a „bicikli” lenne 

használatban, s a Duna Esztergom és Mohács között egyszercsak országhatárrá válna.) 

Cirill és latin 

Különbségnek számít az írásmód. Az oroszok, a bolgárok és a makedónok csak a cirill 

ábécét használják, a horvátok, a szlovének, a boszniaiak (és fönn a szlovákok, a csehek és 

a lengyelek) latin betűkkel írnak. A szerbek viszont mindkettőt használják: hagyományo-

san a cirill táborba tartoznak, de a jugoszláv állam megalakulása (1918) után rátértek a 

latin betűs írásra (is). 

Ez a kétféle betűség bizonyára egyedülálló a világon. A szerb városokban egymáson 

hemzsegnek a cirill és latin betűs feliratok, vegyes betűsek a boltok, a cégek, a bankok, a 

hivatalok, az éttermek nevei, a reklámok és a falfirkák, de ilyen kevert a betűkép az újsá-

gos standokon és a könyvesboltok kirakataiban is. Az 1920 és 1990 közötti hetven jugo-

szláv év alatt legalább annyi szerb könyv jelent meg latin betűkkel, mint cirillel. 

Az országon belüli és a külfölddel való kommunikációban, a nyelvtanulásban (nem 

volt kötelező az orosz, viszont mindenki tanult valamilyen nyugati nyelvet), és az elnem-

kötelezett, táboron kívüli szocialista helyzetben (világútlevél, orkánkabát) a latinbetűség 

nyugatos szelleme dominált. Az 1945 után született nemzedékek keze-szeme már a latin 
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betűre állt rá. A cirill csak 1991-ben, a politikai szétválás dackorszakában lett egymagában 

hivatalos ábécé, aminek hatása az iskolai oktatáson keresztül valamikor majd érezhető 

lesz, de a számítógépes modernizáció és az integráció sejthető perspektívájában a latin 

betű a szerb életből és kultúrából már aligha törölhető ki. 

CIRILL ÉS METÓD 
(IX. század) 

Konstantin-Cirill (826–869) – a szláv írásbeliség megalapítója. Tanulmányait Szalonikiben és a 

Bizánci birodalom fővárosában, Konstantinápolyban végezte, ahol azután maga is filozófiát tanított. 

Missziós útjai során betért bátyjához, Metódhoz, aki az Olümposz hegyén volt szerzetes egy kolos-

torban. Járt arab küldetésben (851), aztán a kazároknál (860), végül a szlávok közé jutott, s megal-

kotta első ábécéjüket. Az új írást a pápának kellett szentesítenie, a Rómába vezető út egyik állomása 

a Balaton melletti Sárvár volt, ahol ma műemlék jelöli a szláv kultúra jelentős mérföldkövét. Kons-

tantin Rómában Cirill néven lett szerzetes, s hamarosan ott is halt meg. 

Metód (812–885) – Cirill bátyja, aki öccse halála után került a szláv mozgalom élére. Pályáját 

egy szláv lakta közigazgatási egység katonai parancsnokaként kezdte, de kiábrándulván a háborúsá-

gokkal teli világi életből, szerzetesnek állt az Olümposz hegy egyik kolostorában. A római missziós 

utat követően szláv érsekké nevezték ki. Szvatopluk idején halt meg tanítványai körében Morvaor-

szágban, tíz évvel a magyar honfoglalás előtt. Életükről: Pannóniai legendák (1978). 

 

– Minek kellett nekünk feljönni Szalonikiből, és megcsinálni a szláv ábécét, ha ezek 

itt összevissza írnak? – lépett elő méltatlankodva Szent Cirill a „Gyorsuló idő” c. sorozat-

ból.1 

– Nyugi, öreg – vezettem be őt a Központi Szabó Ervin Könyvtár cirill katalógusába. – 

Azért a cirill nem volt hülyeség. Az oroszok, a bolgárok és a makedónok kizárólag azt 

használják, s felesben a szerbek is; együtt, magyaros kifejezéssel, annyian vannak, mint az 

oroszok. Egyébként miért csak a szerbeket piszkálod? A horvátok, a szlovének, a csehek, 

a szlovákok, a lengyelek s a többi szláv nép: azok csak latin betűkkel írnak. Cirillül feles-

ben se. (A vodkát is decire isszák: sto grama). Rájuk nem neheztelsz? 

– Nem. Ők a kereszténység nyugati, katolikus körébe kerültek, érthető, hogy átvették a 

latint. Ez oké, illetve ámen. A szerbek viszont a balkáni honfoglalás után, a VI-VII. szá-

zadtól görög közvetítéssel, a bizánci körben vették fel a kereszténységet, és mindmáig az 

ortodox azaz pravoszláv keresztény hitet vallják. 

– Most ortodox vagy pravoszláv? 

– Ez ugyanaz. Olvasd el Az orthodox kereszténység (1975. szerk.: Berki Feriz) c. kötet 

első két fejezetét (9–105). Ebből megtudható, hogy a „pravoszláv” kifejezésnek nyelvileg 

semmi köze a „szláv” népnévhez. 

– Hát akkor mit jelent? 

                                                 
1 H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése (1981). 
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– A „pravoszláv” az „ortodox” félrevezető fordítása. Az „orto-dox” görög összetett 

szó jelentése „igaz-hit”. A „pravoszláv” kifejezés előtagja, a „pravo–” „igazat”, „helyeset” 

jelent, tehát itt jó a fordítás, a „–szláv” utótag viszont a „szlava”, azaz „dicsőség” szóból 

ered, azaz pontatlan, mert nem hitet jelent. 

– De hogy jön ide a dicsőség? 

– Idecsúszott – mutatta Cirill középkori strandpapucsában, mint Protapopov. (A Szabó 

Ervinben!). – A görög „doxa” szónak a „hit” jelentésen kívül van egy „dicséret, dicsőség” 

értelme is, de csak az ötödik jelentésváltozatban. Tehát az „ortodox” eredetiből a „pravo-

szláv” kifejezésben „igazhit” helyett „igazdics” lett. Aztán a „szlava” (dicsőség) és a 

„szláv” (népnév) közötti homonímia (azonos alakúság) miatt további félreértés keletkezett, 

mert a pravoszláv (ortodox, „igazdics”) kereszténységet főleg szláv népek, az oroszok, a 

bolgárok, a makedónok és a szerbek vallják. 

– És a görögök meg a románok – udvariaskodtam. (Cirill Szalonikiben született.) 

– Ez is csak azt mutatja, hogy a név nem a „szláv” szóból ered. A dolgot az tetézte be, 

hogy a pravoszláv vallás autokephális (önálló; szószerinti fordításban „ön-fejű”) állam-

egyházakká szerveződött, melyek élén a nemzeti (orosz, bolgár, makedón, szerb és, való-

ban, görög, román) pátriárka áll, akik fölött nincs olyan közös főnök, mint a pápa – igye-

kezett leereszkedni az én színvonalamra. 

– Akkor a magyar nyelvben használt „görögkeleti” kifejezés nem is olyan rossz. Leg-

alább látszik, hogy nem speciális szláv különvallásról van szó. 

– Viszont leszűkíti a görögre, ami szintén pontatlanság. Ráadásul az én szerepemet is 

elhomályosítja – érzékenykedett Cirill. – Hiszen nekem éppen a görögből szlávra fordított 

szent könyvek számára kellett csinálnom szláv ábécét. 

Ezt ráhagytam. Minek feszegessük, hogy a cirill betűkészlet nem is az ő műve; a tanít-

ványai készítették a halála után, és csak tiszteletből nevezték el róla. Az elsődleges ábécé, 

amit Cirill csinált, az igazat megvallva, nem nagy szám. Glagolita írásnak hívják, félig-

meddig apokrif módon lappangott a Balkánon a középkorban, ma már csak szláv szakos 

hallgatók rémálmaiban kísért. 

IX. sz. Bulgária, Makedónia 

Az ismeretlen tanítvány(ok) alkotta cirill ábécé a IX. sz. végén keletkezett Bulgáriában, 

ahonnan gyorsan átterjedt Makedóniába és a szerb területekre, majd a keleti szlávok és a 

románok közé. (A románok a XVIII. századig használták, az egyházban pedig egészen 

1860-ig.) Így alakult ki a keleti, pravoszláv, cirill betűs illetve nyugati, katolikus, latin 

betűs megoszlás, a keresztény civilizáció két térfele. 

A cirill írás körülbelül annyira egységes, mint a latin; az orosz, a bolgár, a makedón és 

a szerb ábécé között nincs több különbség, mint az angol, a francia, a német és a magyar 

ábécék között. A cirill változatai közötti eltéréseket is csak azok a hangok okozzák, ame-

lyek a világ minden nyelvében gyanúsan viselkednek. A magyar cs, gy, ly, ny, ty is orto-
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gráfiai kényszermegoldás, nem is beszélve az ide vonatkozó angol, francia, olasz, cseh stb. 

trükkökről. 

Hangérték, átírás, nevek zűrzavara 

A problémás hangok a latin betűs szláv nyelvekben is gondot okoznak (č, ć, đ, nj, lj), így 

aztán itt a Kárpát-medencében nyakig úszunk egymás rosszul ejtett neveinek tengerében. 

Szégyenlős mormogásba fojtjuk Andrzejt, Krležát és Olbrychskit, de Eördeög tudja, Đore 

Držić minek ejti Czuczor Gergely nevét. 

A magyar helyesírás szabályai szerint a latin betűt használó nyelvekből származó ide-

gen neveket eredeti formában írjuk (nyomdai akadály esetén a mellékjel nélkül: Sławomir 

Mrożek vagy Slawomir Mrozek), a nem latin (hanem arab, görög, indai, kínai és cirill) 

betűs neveket pedig fonetikusan át kell írni magyarra (Csehov). 

De mi legyen a jugókkal? Nagy-Jugoszlávia idején a válogatottjuk összeállítása a he-

lyesírási szabályok betartása esetén a Népsportban úgy nézett volna volna ki, mint a bo-

hócruha. A szlovén, a horvát és a boszniai játékosok neve eredeti formában (mellékjellel 

vagy anélkül: Prosinečki vagy Prosinecki), a makedónoké fonetikusan átírva (Pancsev), a 

szerbeké pedig tetszés szerint (Szavicsevics, Savićević vagy Savicevic). Ráadásul a ne-

vekből csak a makedónok származása állapítható meg, a Népsport szerkesztőségében tehát 

külön etnikai identifikáló-bizottságra lett volna szükség, annak kiderítésére, hogy a jobb-

hátvéd horvát származású-e, tehát Petrović ill. Petrovic alakban kell írni a nevét, viszont 

névrokona a balszélső posztján eseteleg szerb nemzetiségű, tehát Petrovics vagy Petrovity. 

Petrovics vagy Petrovity? Esetleg Petrovits? 

Névátírási balszerencse, hogy a szerb és a horvát vezetéknevek leggyakoribb végződése az 

–ić (a –fi megfelelője). A ć eredeti kiejtésben a magyar cs és ty között áll, félúton. Viszont 

a magyar cs-nek van egyértelmű megfelelője – a č. Mivel a ć és a č két önálló hang, logi-

kus lenne, hogy a č legyen cs, a ć pedig a ty (Radičević – Rádícsevity). Azonban vezeték-

nevek utolsó betűjeként az y a magyarban félrevezető (Zorán Sztevanoviti), ezért lett 

használatos(abb) a fonetikailag kevésbé pontos cs, a magyarországi szerbek között pedig 

elterjedt a ts is (Milosevits Péter). A falu jegyzője és a szülész azt írt, amit hallani vélt, így 

előfordulhat hogy az apát Petrovity, az anyát Petrovicsné, a közös gyermeket viszont 

Petrovits néven jegyzik. 

És én most mit csináljak? 

E könyv írása során nagy kísértést éreztem, hogy a szerb neveket fonetikusan írjam. Hiva-

talosan megtehetném, sőt ezt kellene tenni, hiszen Szerbiában (Jugoszlávia nagyobbik 

tagköztársaságában) a most (1997-ben) érvényes nyelvtörvény szerint a cirill ábécé a hiva-

talos, márpedig a magyar helyesírási szabályzat szerint a cirill betűs idegen neveket fone-

tikusan kell írni (Dosztojevszkij, Hriszto Botev). 

Micsoda alkalom! (És felelősség.) Végre megszabadíthatnám a magyar olvasót a fur-

csa betűk előtti szorongástól: a szerb nevek kiejtése olyan magától értetődő lenne, mint az 
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oroszoké és a görög klasszikusoké (Tolsztoj, Homérosz), vagy a szláv eredetű 

(el)magyar(osodott) neveké (Markovics, Latinovits, Sinkovics, Babits, Vitkovics).  

Milyen szépen hangzana: Homérosz, Tolsztoj, Ándrics vagy Ándrity… Itt megakad-

tam. Nem a pontosság miatt, hiszen az oroszok sem úgy mondják Dosztojevszkij nevét, 

ahogy az tőlünk telik. Az a baj, hogy a cs (Ándrics) már foglalt az oroszok számára 

(Fjodor Mihajlovics), a ty (Ándrity) viszont zavaró (Zorán Sztevanoviti). Legszívesebben 

Ándritsnak írnám, de akkor azt hinné valaki, hogy a szentendrei önkormányzat szerb kép-

viselőjéről van szó. 

S végül mi lesz, ha Belgrádban hoznak egy új nyelvtörvényt, amely a két-ábécés való-

ságot, és nem a politikai széljárást fogja tükrözni? Ha hivatalosan is újra egyenrangú lesz a 

szerb cirill és a szerb latin betűs ábécé? És melyiknek fog kedvezni a számítógépezés ter-

jedése? Az Internet utódai kiszorítják-e majd a cirillt, vagy ellenkezőleg: mindenki még 

inkább úgy fog írni, ahogy akar, mert a gép magától átteszi a szöveget abba az ábécébe, 

amely éppen kívánatos?1 

A jövő nevében marad tehát a régi: a neveket eredeti szerb latin betűs formában fogom 

írni, a következő kiejtési javaslatokkal: 

a – á; e – é; č – cs; ć – cs v. ty; đ – gy; dž – dzs; lj – palóc ly; nj – ny; s – sz; š – s; ž – 

zs. 

Andrić – Ándrity (Ándrics), Radičević – Rádícsevity, Simović – Szímovity, Šantić – 

Sántity, Žefarović – Zsefárovity, Njegoš – Nyegos. 

 

Kivételek: a „Szent” előtagú nevek, ahol a magyar „sz” miatt a szerb nevet is fonetikusan kell írni – 

Szent Száva (nem lehet Szent Sava); néhány meghonosodott szakkifejezés – deszeterac, guszla, a „rene-

szánsz” és a „gitár” (és nem renaissance és guitarra) mintájára; egy-két magyarul is használatos történelmi 

névalak (Koszovó, Lázár cár, Brankovicsok). 

A műcímek írása 

Első előfordulásnál: eredeti cím (évszám, a cím magyar fordítása). Az évszám mindig az 

eredeti mű első megjelenését jelöli. 

1. Ha az egész mű megjelent magyar fordításban, mindkét cím kurzív (azaz dőlt) be-

tűkkel szerepel – Ivo Andrić: Na Drini ćuprija (1945. Híd a Drinán). 

2. Ha a teljes mű nem jelent meg magyar fordításban, a cím magyar fordítása idézője-

lek között áll – Laza Kostić: Dužde se ženi! (1878. „Nősül a dózse!”). 2/a. Ez a címírás 

érvényes az elemzés kedvéért általam lefordított teljes műveknél (verseknél) is, amelyek 

magyarul csak itt olvashatóak. 

Az önálló magyar fordításkötettel nem rendelkező költőktől származó idézetek leg-

többje a Jugoszláv költők antológiája (1963) és a Szerbhorvát irodalom kistükre (1969) c. 

kötetekből való.     

                                                 
1 Az utópiák mindig erotikus eredetűek; legalábbis szerintem Freud szerint ez így van. 
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Középkor 

MEGÁLL AZ IDŐ 

A Studenica kolostor völgye 

Bevallom, a csajokat nézegettem, a buszon és a falakon is. A belgrádi Nemzetközi nyári 

egyetem különbuszával jártuk a kolostorokat, múzeumokat, műemlékeket néztünk, szak-

szerű idegenvezetéssel. Röpködtek a nevek és az évszámok, egyik fülemen be, a másikon 

ki. 

Csak a képek maradtak meg. A tanulmányi kirándulás végén Szerbiát egy nagy, eldu-

gott szabadtéri kiállításnak láttam. Végtelen, színesedni kezdő őszi erdők a langyos napsü-

tésben, kacskaringós, éppen csak hogy aszfaltozott hegyi utak távol minden településtől, és 

egyszercsak, paff, a kanyar után, elénk toppan egy kolostor, tele kék és arany színben 

ragyogó falfestményekkel és ikonokkal. 

Pár nap alatt rohantunk végig az egészen, nem volt időnk belefásulni a stílus egyhan-

gúságába és az anyagbőségbe (Louvre-, Ermitázs-szindróma). Bizánci épületek és freskók, 

tarka egyformaság, mint a japánoknak az európai arcok. 

A művészettörténeti magyarázatokból egy mondat ütötte meg a fülemet. Az erdők mé-

lyén lappangó freskók alkotói Giotto kortársai voltak; a Studenica két fázisban épült ill. 

bővült, 1180–1209 és 1313–1314 között. 

Giotto (1267–1337) 

Habár Giotto már a háromdimenziós realizmus felé tapogatózott1, a szerbiai kolostorok 

festői pedig a síkszerű, előírásos bizánci ábrázolásnál maradtak, az összbenyomás alapján 

mégis nyilvánvaló a hasonlóság, mint ahogy a Szent Márk-templom (IX. sz.) és Velence 

legrégibb szentélyei és festményei is közelebb állnak a bizánci stílushoz, mint a nyugati-

hoz. (A bizánci templomépítészet viszont a jeruzsálemi közvetlen folytatásának tűnik.) 

Tekintettel arra, hogy az első ezredforduló táján még Velence volt a „kompország” Kelet 

                                                 
1 Michael Levey: A festészet rövid története (1972. 9). 
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és Nyugat között, amit közép-európai utódaitól eltérően anyagi és szellemi vámok révén a 

saját javára fordított, a bizánci külalak nem olyan meglepő.1 

Némi sznobizmussal nézve, bosszantónak tűnhet, ahogy a Giotto- és San Marco-

asszociációkat kiváltó kolostori műkincsek csak úgy, néhány agg szerzetes védelmére 

hagyva hevernek az erdő mélyén, ismeretlenül a (kultúr)turisztika számára. 

A kolostorok eldugottsága egyébként nem metaforikus. Sokszor hittük már, hogy a so-

főr eltévedt, amikor a csapás végén mégis ott állt a fallal és lakóépületekkel körülvett 

templom. Ácsorog ottan, mint aki ráér, biztos távolban a világ zajától. 

1690, Budakalász, Szentendre 

Korábban sohasem tűnt fel, hogy a budakalászi szerb templom a Kálvária tövében áll. 

Nem a hegyen, mint az esztergomi Bazilika, hanem lenn, elbújva a hegy háta mögé. Lehet, 

hogy van erre teológiai magyarázat is, de szerintem a szerbek a török elől dugdosták a 

templomokat. A mai budakalászi barokk templom 1752-ben a korábbi imahely helyén 

épült, amelyet fából tákoltak még 1690-ben, amint ideértek a török elől menekülve. Szent-

endrén már hét templomot emeltek, de messziről egyik sem látszik, pedig maga a város is 

dombon áll. 

Studenica kolostor, futás a busz után 

Ő nem akar beleszólni, de a többiek már felszálltak a buszra, mondja a hátam mögött a 

templomajtóban egy szerzetes. Persze akkor sincs baj, ha lemaradok, van itt hely, ahol 

elalhatok. 

Ám ez esetben is csipkedjem magam, mert nemsokára vacsora. Igaz, ne számítsak va-

lami nagy lakomára, szeptember 11. van, Szent János napja, szigorú böjt. 

Rohanok a buszra. A templom félhomálya után bele az alkonyi nap tüzébe, valóban 

mintha egy másik világból zuhantam volna le. A freskók kék, arany és bíbor pazarsága 

után a lombok zöldje és az épületek márványfehérje halott valószerűtlenségnek tűnik. És 

az arcok a buszon, még a svéd csajok is… Szóval nehezen landolok. 

Más világ 

„A barlang – a világegyetem, kicsiben”, mondja Miodrag Pavlović (Nebo u pećini – „Ég-

bolt a barlangban”). A félgömb-barlang alakú bizánci stílusú, görög kereszt alakú szentély 

pedig a koponyát imitálja, amelyben a világegyetem gondolata megfogant. A kupola alatti 

főtemplom az agy körüli boltozat, homlokkal kelet felé, ahol az oltár áll az ikonosztáz 

mögött; a szentképfal kétszárnyú főajtajának száján keresztül a pap közvetíti az igét, a 

hívek fohásza pedig az egyszárnyú oldalajtók fülén át talál meghallgatásra. Az oltárral 

                                                 
1 „Velence, minden európai városok közt a legkeletiesebb és legromantikusabb, s a Kelettel való keres-

kedelem legnagyobb gócpontja, legnagyszerűbb templomát a Kelet minden varázsával felruházta: mozai-

kok, pazar oszlopfők, árkádok, amelyek a középpontot a szárnyaktól elválasztják, és rejtett térbeli vi-

szonylatok abban az értelemben, ahogy már Ravennában tapasztaltuk. (…) A Szent Márk templom a 

keleti, Périgueux a nyugati építészet része.” Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története (1972. 81). 
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szemben nyugat felé a kisebb kupola, mint a kisagy dudora a fejünkön, alatta a „női temp-

lom” a keresztelő-medencével. (Belülről nézve ilyenek a magyarországi szerb templomok 

is, holott a XVIII. századi „bécsi barokk” stílusú harangtornyaikkal kívülről nem hasonlí-

tanak a középkori, bizánci stílusú szerbiai kolostortemplomokra.)  

A szentély koponyájának barlangfalai és plafonja tele vannak képpé virágzott látomá-

sokkal. Látjuk a Logoszt (az Igét látjuk: szinesztézia), tudatunk produktívan vibrál többfé-

le sík között. Egyrészt elfogadjuk, hogy szakrális helyen vagyunk, és a hely azonos önma-

gával (szent). Az ajtóban nem múzeumőr, hanem szerzetes áll, aki nem „foglalkozik” ez-

zel, hanem ebben él, az időn kívül. Másrészt nyilvánvaló, hogy kimagasló művészi alkotá-

sokat látunk, de szép-élményünket félszegen palástoljuk, még önmagunk előtt is. Nem 

tévedés-e, ha ugyanúgy nézzük ezt, mint Picasso képeit? Szívesen megkérdezném a szer-

zetest, vajon ő is szépnek látja-e a freskókat, de félek, hogy a kérdés sértő, és talán meg 

sem értené. 

– Szépek a freskók – mondom tehát kérdőjel nélkül, mintegy magamnak. Agent pro-

vocateur. 

Erre elkezdi magyarázni, mit látunk. A tartalom magasrendűségének szépségével tisz-

tában van, hiszen a világegyetemet látjuk, a kupola csúcsában a Mindenható, és aztán le, 

körben a padlóig, mindenki, aki számít, és minden lényeges esemény, de ő úgy beszél 

erről, mintha tegnap olvasta volna az Esti Hírlapban. Nem profanizálja az ügyet, csak 

valóságossá teszi, és engem is bevon abba a másik valóságba, amelyben áll az idő. 

Lessing, Jancsó, Chagall, Hegel 

Eközben tudatom átvibrál más síkokra is, de minden az idő körül forog. (A Biblia is időha-

tározóval nyit: „Kezdetben…”). A Studenica templomának egészfalas, egybefüggő freskó-

tapétája olyan, mint sok kimerevített filmkocka. A megragadott „termékeny pillanat”1 

több, mint az explikáció: láttatja velünk a megelőző és a következő képsort is. Rákénysze-

rít, hogy lássuk, de ránk bízza, milyennek képzeljük el. Az elképzelt kép pedig több és 

szebb, mint a valóban látott; végtelen, de nem üres és tanácstalanul rossz végtelenség, mert 

az irányt és a stíluskeretet megkaptuk a képtől. 

Ott állok a kupola alatt hátraszegett fejjel, lassan körbeforgok, s egy idő után elkezd 

forogni köröttem a templom is, ellenkező irányban. Most már valóban mozognak a bolt-

ívek és a zegzugok szeszélyes felületén szürreális montázsban elhelyezkedő képek, én is 

kerengek, olyan az egész, mint egy Jancsó-féle hosszú snitt, amelyben Chagall és Michel-

angelo voltak a díszlettervezők. 

Az arcok csak fokozatosan bontakoznak ki, mert a falakon akkora a nyüzsgés, hogy 

nem lehet egyszerre mindenkivel kapcsolatot teremteni. Márpedig a Studenica freskóiról 

csupa individuum tekint le ránk. Újabb termékeny pillanat: a bizánci arc-sablont éppen itt 

és most győzi le a realista portré. A Teremtő, Ádám és Éva, Illés, Jónás, Ezékiel, Kereszte-

                                                 
1 Lessing: Laokoón (1963. 58-61). 
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lő Szt. János, Jézus Krisztus, Szűz Mária, arkangyalok, apostolok, szentatyák és nemzeti 

szentek, akcióban vagy igazolványképen. Anna és a zsidó nők: modellek egy divatbemuta-

tón (nincs rajtuk két egyforma ruha, de egy azért van, mindegyiken). 

Hegel szerint minden kornak van vezető művészeti ága, a régi Egyiptomban például az 

építészet, az antik görögöknél a szobrászat. Nálam a szerb középkorban a festészet áll az 

élen, második a zene (a templomi ének); ezek ma is közvetlenül hatnak az emberre, míg a 

középkori irodalomhoz már speciális érdeklődés szükséges. 

Középkor vagy reneszánsz? 

Hát, inkább középkor. A giottósodó szerb ikonfestészet sohasem jött ki a templomból, és 

nem lépett át három dimenzióba, noha egyértelműen a szabadtémájú (világi) reneszánsz 

realizmus felé tendált. A kibontakozást azonban elvágta a történelem: a Studenica 1314-

ben nyerte el végső formáját, 1389-ben a rigómezei csatában pedig már elesett a szerb 

feudális állam, ami paradox módón nem lezárta, hanem több évszázadra prolongálta a 

középkort, de konzervált formában. 

A megállított idő még statikusabbá klasszicizálta az amúgy is merev, a kanonizáltság-

ba belenyugvó és fokozatosan elfásuló középkori kultúrát. A török uralom évszázadai alatt 

komolyabb építészeti és festészeti vállalkozásokról nem lehetett szó, az egyházi ének és az 

írásbeliség pedig funkciója szerint eleve konzervatív volt: mint egyedüli nemzeti intéz-

mény, az autokephális egyház őrzésre és átmentésre rendezkedett be.1 

                                                 
1 Hadrovics László: Vallás, egyház, nemzettudat. A szerb egyház nemzeti szerepe a török uralom alatt 

(1991). 
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KÖZÉPKORI IRODALOM  

Kódexek 

Poros, ma már csak szakképzett kutatók számára olvasható kódexek lapjain az egyházi és 

krónikási írásbeliség észrevétlenül csúszik át irodalomba, amikor a szerzőt a vallási és 

történeti szándékok mellett már művészi cél is vezérli, azaz nem csak arra törekszik, hogy 

az olvasó értesüljön a leírt dolgokról, hanem hogy át is élje őket. Igaz, a szerző néha éppen 

akkor éri el ezt a hatást, amikor nem is akarja, ha viszont szeretné, gyakran nem sikerül 

neki. És rajtunk is múlik, előítéleteinken és szimpátiáinkon, és a középkor értelmezése 

körüli viták pillanatnyi állásán. 

Sötét vagy nem sötét? Huizinga 

A középkor az egyetlen olyan nagy-korszak, melynek „értéke” történelmileg vitás. Ez a 

szempont máshol fel sem merül. Kinek jutna eszébe megkérdezni, hogy az ókor jó volt-e 

vagy rossz? Vagy a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás, a romantika és a moderniz-

mus? A posztmodern pedig eleve úgy definiálta önmagát, hogy az, ami van, jó lesz úgy, 

ahogy volt. 

A középkor azonban más. Máig eldöntetlen, hogy sötét volt-e vagy mély, sivár vagy 

gazdag, véres vagy átszellemült, embertelen vagy elidegenedés-előtti. Johan Huizinga 

ugyan eloszlatta azt a tévhitet, mely szerint az emberiség „vállalható” története csak a 

középkor után kezdődik (A középkor alkonya, 1919, magyarra Szerb Antal fordította), a 

lelkünk mélyén mégsem tudjuk eldönteni, szeressük-e vagy nem. A középkorban isten 

elment a földről az égbe, és ezzel a helyzettel nem tudnak mit kezdeni se a hívők, se az 

ateisták, a harmadik lehetőség kizárásával pedig, a kierkegaardi „vagy-vagy” radikalizmu-

sával, a középkor kiprovokálta a róla alkotott vélemények ambivalenciáját. 

Írásbeliség és irodalom 

Nézzük pozitívan: szakbarbárság előtti boldog kor, amelyben irodalomnak számit minden, 

aminek írott formája van, a formákat pedig katalógusból lehet kikeresni. Számuk jelentős, 

mégis véges, a megszámlálhatóság illúzióját kelti, ennélfogva a középkor irodalmának 

búvárát egy teljes pozitív tudás (lehetőségének) tekintélye övezi.  

Ez a tudás látványosan tényszerű, ugyanakkor exkluzív és misztikus (pl. eredetiben 

csak holt nyelveken hozzáférhető), viszont legapróbb részleteiben is egyetemes vonatko-

zású (minden szava közvetlenül istenre vonatkozik, témái a teremtés, a lét, az elmúlás és 

az Univerzum nagy kérdései). És bár archívumszagúan szakszerű, ez a tudás kifejezetten 

nagystílű és átfogó, hiszen a differenciáció előtti állapotok miatt valamennyi szellemi terü-

letre kiterjed. A középkori irodalom kutatója nem egyszerű irodalomtörténész, hanem 

filológus, nyelvészként és történészként is profi, de zenében és képzőművészetben sem 

lehet amatőr (hiszen a költészet javarészt egyházi ének, a freskók és ikonok feliratai pedig 
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irodalmi műfajok). Így aztán a középkorról szóló szakirodalom olykor sokkal érdekesebb, 

mint maguk a művek. 

Hadrovics László 

Két kartonlap között lasagne vastagságú cédulatömb (félbetépett A 4-es lapok, egyik hosz-

szukon a tépési seb bolyhos varja, papírvágó kés nélküli kézimunka használt iratokból, az 

egyik oldalon töltőtollal írt jegyzetek, a másikon hivatalos levelek, megjelent művek néhai 

kéziratának megcsonkított maradványai), gumiszalaggal átkötve az egész. Előadás előtt 

szalaglevételi szertartás, előadás után szalagkeresési pánik, előadás közben cédula-

tologatási zsonglőrszámok. 

A régi szerb és horvát irodalom története, előadás és szeminárium 

Hadrovics professzor úrnak a cédulákra éppúgy nem volt már szüksége, mint öreg papok-

nak az imakönyvre. Kívülről tudják az egészet, de a rítushoz kell az írás. És mint a jósok a 

csillagokból, Hadrovics László a cédulák állásából tudta, mi lesz a következő héten az 

anyag. 

Egyébként szabadon beszélt, társalgási stílusban vezetgetett a régi irodalom termeiben, 

és habozás nélkül benyitott minden asszociáció-ajtón. A régivágású tudós úgy labdázott az 

enciklopédikus súlyú ténybálákkal, mint egy pajkos komparatista. (Nem az a fontos, mikor 

született pontosan Petőfi, de az figyelemre méltó, hogy kb. egyidős volt Dosztojevszkijjel, 

vagy hogy A walesi bárdok abban az évben keletkezett, amikor a Romlás virágai és a 

Bovaryné ellen Párizsban az ügyészség erkölcstelenség címen vádat emelt.) 

A trójai üvegló 

Manapság sorra készülnek a régi rock slágerek disco és techno változatai, pedig a Beatles 

eredetiben sem volt rossz. 

A trójai háború történetét is Homérosztól ajánlom; középkori lektűr-változatát, a Tró-

ja-regényt nem is olvastam el egészen, s a Nagy Sándor-regénnyel sem jártam jobban. 

Viszont nem tudtam letenni Hadrovics László két tanulmányát, melyekben bebizonyította, 

hogy a két regény középkori szerb és horvát fordításai nem eredeti görögből, hanem elkal-

lódott magyar szövegekből készültek.1 

Az elemzés módszere lenyűgözően szuverén, szellemi bátorság-lecke. Példa: a közép-

kori Trója-regény egyik délszláv változata szerint a görögök egy fekete üvegló hasába 

rejtőzve jutottak be Trójába. Ez még a leleményes Odüsszeusztól is sok. Hadrovics kimu-

tatta, hogy ilyen félreértésre görög, latin vagy francia szöveg nem adhatott alkalmat. A 

magyar viszont igen. A trójai faló a régi magyar nyelvben lehetett „felette üreg ló”, azaz 

felettébb üreges ló, amit a fordító „fekete üveg ló”-nak olvasott. Hadrovics László csokor-

                                                 
1 Hadrovics László: Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban, MTA I. OK V. 1954. 

79–181. és A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk, MTA I. OK XVI. 1960. 235–293. 
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nyi hasonló félreolvasást gyűjtött és oldott fel a magyarból, egy sajátos ontológiai státusz-

szal rendelkező művel gyarapítván a régi magyar irodalmat. 

Egyházi és világi irodalom 

Huizinga szerint a középkorban „a lovagság és az egyház a szellem két pólusa”, és ennek 

megfelelően oszlik az irodalom világira és egyházira. A Trója-regény és a Nagy-Sándor-

sztori a lovagi körök népszerű olvasmánya volt, amely tudós egyházi tollforgatók szemé-

ben nyilván ponyvának számított. Azonban a lovagok csodálata az antik világ hősei és 

csatái iránt nem teljesen olyan, mint a XX. század végi Terminátor- és Superman-divat, 

hiszen a fegyverforgató lovagi életforma valóság volt; az antik világ szellemét nem csak a 

tudós humanisták közvetítették (latin nyelven) a középkoron át a reneszánszba, hanem a 

lovagok ponyvaregényei és a trubadúrok szerelmi költészete is (az akkori rock and roll). 

Hol vannak a szerb lovagok és trubadúrok? 

A szerb feudális urak tobzódtak a középkori életbőségben, sőt a periféria kisebbségi érzé-

sének sznobizmusával még rá is licitáltak. Különös hangsúlyt fektettek a külsőségekre, a 

tárgyi környezetre, az ételekre és a ruházatra. (Elképzelhető, hogy ezért esett el a középko-

ri állam az 1389-es rigómezei csatában: az alkalomhoz illő nyári öltözékben cikázó pe-

helysúlyú török lovasok úgy borogathatták fel a mezőn a pompavasaktól nehezen forduló 

paripákon díszpáncélban parádézó szerb lovagokat, mint a tököket. Ebből okulván, a szer-

bek később áttértek a szerényebb külsőségeket igénylő gerillaharcra: hajdukok, csetnikek, 

partizánok.) 

A királyi udvarban és a feudális várakban nagy élet folyt, és virágzott a szórakoztató 

ipar. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy a lakomákon zene szólt, népszerűek voltak a vitézi 

énekek és a csepűrágók (színészek, bűvészek, akrobaták, zsonglőrök, állatszelidítők) fel-

lépései. 

Mindez nyomtalanul eltűnt, képi ábrázolása nem maradt fenn; a templomfalakon csak 

a bizánci festészeti kánonba felvett (bibliai) események láthatóak környezetben ábrázolva, 

a kolostor-alapító szerb uralkodókról legfeljebb egész alakos portrék készültek. A kóde-

xekben a szövegek témája szintén behatárolta az illusztrációk tárgyát. A freskók és ikonok 

szakrális világának vizuális pazarsága közepette, a világi életet teljesen elnyelte a vakság. 

„Hegedőjét főhajtván rángatja” 

Elvesztek a lakomákon énekelt dalok, az állítólag oly népszerű vitézi ének is. A dalnokok 

nem ószlávul, hanem szerbül énekeltek, amely akkoriban még a leírhatatlan nyelvek közé 

tartozott. Nem tudjuk rekonstruálni, hogyan beszéltek akkoriban az emberek, de bizonyára 

másképpen, mint ahogy írtak. Mivel ószláv nép sohasem létezett, ilyen néven egy eleve 

holt (irodalmi) nyelv született, viszont csak ezen lehetett írni. A beszéd elemeinek beszi-

várgásával az ószlávba nemzeti változatok alakultak ki: a nyelvtörténet orosz, bolgár és 

szerb szerkesztésű ószlávot tart számon, az utóbbit szlavenoszerb néven. 
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Ez még nem a népnyelv, amelyet csak a XIX. század első felében véghezvitt nyelvújí-

tás tesz írhatóvá. Az ószláv és a szlavenoszerb hagyomány ekkor indexre kerül, és másfél 

évszázadon át várja, hogy a XX. század végén, az anti-ateizmus széllökésére, felfokozott 

fénnyel ragyogjon fel. Költők és tudósok fedezik fel a nemzeti középkort, melynek határait 

éppen a XIX. századi népi fordulat radikalizmusa élesíti ki: a régi szerb irodalom az, amit 

a fordulat megtagadott. (Tehát amit nem tagadott meg, az nem régi szerb irodalom?). Két-

irányú kerek-perec: „Régi szerb irodalmon a bizánci pravoszláv civilizáció jegyében álló, 

a középkori szerb kultúra tipikus körének irodalmát értjük. Kívül áll ezen…”1 

„Kívül áll ezen” a zenés udvari lakomák énekvilága is, hiszen a nyelvújítás fordulata 

éppen erre, a népköltészetre épül. Autentikus korabeli forrásokból tudjuk, kik voltak a 

középkori énekesek. A guzla (eredetiben gusla azaz guszla) nevű egyhúros hangszer kísé-

retével kántáló népi dalnokok, akikről Tinódi is megemlékezett: „Kármán Demeternél 

jobb nincs az rácz módban (…) Az ő hegedőjét főhajtván rángatja” (Erdéli história).2 

Stílushasadás  

A guszlás énekmondók a szájhagyomány útján terjedő folklórhoz tartoznak, amelyet csak 

a XIX. században kezdtek gyűjteni. Rájuk zárult a „Népköltészet” feliratú skatulya, ame-

lyet az irodalomtörténet-írás ide-oda tologat: vagy a középkor elé teszi, mivel a szóbeli 

költészet megelőzte a kereszténységet és Cirillt, vagy a XIX. századba emeli, amikor a 

népköltészetet felfedezték és lejegyezték. 

A középkori irodalom lexikona (a Trifunović) 

Belülről megvont kánoni sáncai mögött, a szakirodalom-látta középkori szerb irodalom 

zárt rendszert alkot, pozitivista módon lajstromba vehető elemekkel.3 

A szerb lajstromot Đorđe Trifunović készítette el: Azbučnik srpskih srednjovekovnih 

književnih pojmova (1974, bővített kiadás 1990. „A középkori szerb irodalmi fogalmak 

ábécés-könyve”). 

Alapmű, melynek anyagbőségétől akár meg is szeppenhetünk, módszertani világossá-

ga és formai praktikussága viszont megnyugtató. Bármi kell a középkorból, csak elő kell 

venni a Trifunovićot. 

A bővített kiadás négyszáz oldalán 501 szócikket számoltam össze. Ennyi önálló iro-

dalmi fogalom létezett a középkori szerb irodalomban. Minden benne van, az irodalom és 

az írásbeliség egésze, a himnuszköltészettől a margójegyzetekig, egészen a kódexmásolók 

„zde” („itt”) szócskájáig, amely azt jelezte, hogy a másoló meddig jutott a munkában. A 

teljesség igényéből származó tarkaság jól érzékelteti a szépirodalom magzatának fekvését 

                                                 
1 Dimitrije Bogdanović: Istorija stare srpske književnosti (1980. „A régi szerb irodalom története”, 31–

32.) 
2 Vö. Vujicsics Sztoján: Egy szerb guzlár a XVI. századi Magyarországon. In: HITK 1971. 5–6. sz. 135–

139. és Vujicsics Sztoján: Szerbek és magyarok (1997. 5–10). 
3 Viktor Bicskov: A kánon mint a bizánci esztétika kategóriája, in: A bizánci esztétika (1988. 170–194). 
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és fészkelődését az írásbeliség méhében. Másrészt sose lehet tudni, mikor derül ki valami-

ről, hogy más, mint aminek hittük. A mai falfirkákat is regisztrálni fogja az irodalomtörté-

net-írás, de a művészettörténetnek is számolnia kell velük.. 

Középkori műfajok 

Nyugodjanak az okmányok, oklevelek, alapítólevelek, törvénykönyvek, diplomáciai és pri-

vát levelek és társaik a Trifunovićban! Van elég bajunk az irodalmilag is számításba jövő 

irományokkal. 

Először el kell dönteni, milyen szempont szerint osztályozzuk őket. Ha a tartalmat 

nézzük, vallásos és világi tárgyú csoportokat kapunk. Világi témák: trójai üvegló, okleve-

lek. A vallásos témakörben státuszuk alapján vannak kánoni (hivatalos egyházi) vagy 

apokrif (egyházilag tiltott) könyvek.  

Kánoni könyvek 

A görög „kanón” szó eredeti jelentése „nádszál”, amely mérésre szolgált, és így lett belőle 

„mérték, norma”. Egyházi értelemben a „kánon” a hitelesnek és szentnek tekintendő bibli-

ai könyvek jegyzéke. 

Azonban több kánon is volt, amelyek elismerésében a keresztény egyházak megoszla-

nak, ezért a katolikus, a református és a pravoszláv Bibliák sem egyformák. A legfőbb 

különbség az, hogy az Ószövetség református (pl. Károlyi-féle) változatából több olyan 

könyv is hiányzik, amely a másik kettőben megvan (Tóbiás, Judit, Makkabeusok I, II., 

Bölcsesség, Báruk, Sirák fia könyve), de a katolikus és a pravoszláv verzió között is van-

nak apróbb eltérések.1 

A BIBLIA 

                                                 
1 Herbert Haag: Bibliai lexikon (1989. 915-926). 

Szent Biblia vagy Szentírás: könyvgyűjtemény 

(görög büblosz, könyvtekercs), amely a zsidóság 

és a kereszténység által szentnek tartott iratokat 

tartalmazza. A keresztény szóhasználatban az Ó-

szövetség (Ótestamentum) címet viselő első rész 

az izraelita-zsidó vallás eredetileg héber nyelven 

írt (majd a diaszpóra és a palesztinai zsidók szá-

mára görög és arám nyelvre fordított) írásait, az 

Újszövetség (Újtestamentum) pedig a keresztény 

világban keletkezett, már görög nyelven írt köny-

veket foglalja magában. Az elnevezésben szereplő 

„szövetséget” isten kötötte az emberrel, a régit 

Ábrahámmal és Mózessel (kőtáblák), az újat Jézus 

Krisztuson keresztül (kenyér és bor). 

A Bibliába csak azok a könyvek kerülhettek be, 

amelyekről az egyház (a kánont megállapító bi-

zottság) elismerte, hogy sugalmazottak (lat. inspi-

ratio). A sugalmazottság azt jelenti, hogy a Biblia 

tollbamondással készült; elsődleges szerzője isten, 

az emberi szerző csak azt foglalta írásba, amit is-

ten súgott neki. Innen ered a Biblia isteni tekinté-

lye és tévedhetetlensége. Utolsó fejezete, a Jelené-

sek könyve (János Apokalipszise) a sugalmazott-

ság tényét és a sugalmazás körülményeit is leírja: 

„Elmenék ezért az angyalhoz, mondván néki: Add 

nékem a könyvecskét. És monda nekem: Vedd el 

és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te 

szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém ezért a 

könyvecskét az angyal kezéből, és megevém 

azt…” (Jel 10, 9-10.) 
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Ószövetség 

Ótestamentum vagy Zsidó Biblia, a zsidó vallás 

szent könyveit tartalmazza, amelyeket a keresz-

ténység is elismer. A Teremtés könyvével kezdő-

dik („Kezdetben teremté Isten az eget és a föl-

det…”), majd jön isten lelkének lebegése a vizek 

felett, a sötétség és világosság elválasztása, a hat 

nap, a föld, az állatok, a növények, végül az ember 

teremtése.  

„Monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünk-

re és hasonlatosságunkra”: ezek szerint kinézetre 

olyanok vagyunk, mint az isten (istenien nézünk 

ki). De akkor ő ránk hasonlít, ergo antropomorf 

(emberalakú), mint a görög istenek (és istennők), 

akik az Olümposzon éltek demokratikus politeiz-

musban, és lejárkáltak az emberek közé, beleavat-

koztak a háborúkba, aranyalmákkal csábítgatták a 

férfiakat, és befeküdtek az asszonyok ágyába.  

Az antropomorf mozzanat véletlenül maradt az 

ószövetségi szövegben, elkerülte a cenzúra fi-

gyelmét. Az Ószövetség teológiai célja éppen a 

régi vallások, a politeizmus és a bálványimádás le-

küzdése volt (Mózes és az aranyborjú). Ez végte-

lenül hosszú folyamat lehetett, amit Th. Mann 

ószövetségi témájú regényében, a József és testvé-

rei első mondataiban jelez: „Mélységes mély a 

múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlen-

nek?” A cél végül megvalósult, az Ószövetség 

istene, Jahve, aki eleinte antropomorf volt, hatás-

körét tekintve már egyszemélyes Mindenható, s ez 

tette lehetővé később az Újszövetség csatolását, és 

Ábrahám istenének kontinuitását Jézus istenével. 

Isten dezantropomorfizációja, emberalakúságá-

nak és testi képének kitörlése, a teljes spiritualizá-

ció azonban csak az Újszövetségben sikerült töké-

letesre. („Az Istent soha senki nem látta; az egy-

szülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelen-

tette ki őt.” János 1, 18.) Az Ószövetségben a 

pátriárkák (ősatyák) és a próféták még személye-

sen találkoznak istennel, társalognak, perlekednek 

vele (Jób), isten és Mózes randevúkat adnak egy-

másnak az égő csipkebokornál (pedig Mózes 

halandó volt), az Újszövetségben viszont isten 

már küldöncök, angyalok és galambok útján kom-

munikál Máriával és Jézussal is, aki hiába szólít-

gatja őt az Olajfák hegyén és a Golgotán („Én 

Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engemet?”). 

Az Ószövetségben Illés prófétát isten közvetlenül 

ragadta magához („Az Úr Illésként elviszi mind” – 

Ady: Az Illés szekerén), az Újszövetségben a 

pogány Saulusból úgy lesz Paulus (Pál apostol), 

hogy a damaszkuszi úton a megtérés pillanatában 

„égi fény” vakítja el, mert nem szabad látnia azt, 

aki szól hozzá. 

Tematikailag az Ószövetség történeti és prófétai 

könyvekből áll. A történetiekben külön csoportot 

alkot az öt mózesi könyv, melyek közül ismerni 

kell a Teremtés, a Kivonulás könyvét és a Máso-

dik Törvénykönyvet (s hozzájuk olvasni Th. 

Mann: József és testvérei c. regényét), a próféták 

közül Ésaiás, Jeremiás, Jónás (cethal, Babits) és 

Dániel könyvét, Judit könyvét (nincs benne a 

református Károlyiban), Jób könyvét (és Meštro-

vić szobrát), a Zsoltárok könyvét (latinul, magya-

rul és ószlávul énekelve) és a zsidó szerelmi költé-

szet daloskönyvét, az Énekek énekét (+Adrzejew-

ski: Jő, hegyeken szökellve). 

Újszövetség 

A 27 kánoni iratot Jézus Krisztus könyvének 

lehetne nevezni, amely egyrészt Jézus életéről, 

haláláról, feltámadásáról és mennybemeneteléről 

szól (a négy evangélium), másrészt a jézusi hit 

terjedését, a keresztény egyház kialakulását és a 

második eljövetel jövendölését tartalmazza (Apos-

tolok cselekedetei, Apostoli levelek, Jelenések 

könyve). 

Az evangéliumok 

A számos Jézus-életrajz közül (vö. Apokrifek, 

1988), a bibliai kánonba négy írás került be: Máté, 

Márk, Lukács és János evangéliuma (gör. 

euangelion: jó hír). Szerkezetileg kettéválik ben-

nük a vázlatosan szűkszavú életrajzi cselekmény 

és a terjedelmes didaktikus réteg, a jézusi tanítás 

retorikus kifejtése.  

Pasolini 

Máté evangéliuma c. filmjében Pasolini nagy 

művészi vakmerőséggel vállalja, sőt hangsúlyozza 

az életrajzi és a retorikus réteg elkülönültségét, a 

végsőkig feszíti a verbalizmus húrját, amivel per-

sze ravasz módon csak kiéhezteti szemünket, hogy 

minél mohóbban habzsolja a puritán, olasz neore-

alista stílusú, fekete-fehér képsorokat. 
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Misztikum és mítosz 

Pasolini realizmusa indokolt, Jézus valóságos 

történeti személy. Az evangélisták azonban olyan 

arányérzékkel adagolták és hallgatták el, azaz 

ködösítették az eseményeket, hogy az ügy örökre 

titokzatos és izgalmas maradt. Minden kiderült, a 

gyilkost elfogták, a lehetséges megfejtések száma 

mégis végtelen, ki-ki elkészítheti saját verzióját, a 

passióktól Bulgakovig (A Mester és Margarita), 

Gravesig (Jézus király) és a Jesus Christ Super-

star c. rock-operáig. A történet ugyanis nem csak 

teológiai síkon misztikus (racionális szinten érthe-

tetlen: miért akarta isten, hogy megöljék a fiát; ezt 

csak hit által lehet felfogni). A konkrét körülmé-

nyek is titokzatosak. 

Jézus születése 

Rendkívül jellemző az a nem nagyon propagált 

tény, hogy Jézus születését, közismert karácsonyi 

történetet, a négy evangélista közül kettő, Márk és 

János, szemérmesen vagy taktikusan, meg sem 

említi. Az ő sztorijuk Keresztelő Szent Jánossal 

kezdődik, aki bejelenti Krisztust, és ő 33 éves 

Messiásként lép színre, s elkezdi működését.  

A szeplőtelen fogantatás története egészen me-

rész vulgárrealista tippekre adott már okot (pl. 

hogy Jézus fattyúgyermek, és igazi apja római 

legionárius), de lehetséges a mítosz tágabb értel-

mezése is. A sablonos testvérharcon kívül (Káin 

és Ábel, Romulus és Remus), az eredetmítoszok-

ban rendszerint problematikus az apa vérképe is 

(A fehérló fia c. magyar legenda, a tűz által meg-

termékenyülő indiai istenanya, Mózes a kellő-

képpen nem firtatott kosárban, Jákob nászéjszaká-

ja, amelyen elsőszülöttjét mással nemzi, mit akit a 

karjaiban hisz). A kívülállók számára gyanús 

módon teherbe esett ősanyák mindig felfelé buk-

nak (Máté szerint József éppen el akarta bocsátani 

a domborodó hasú, még csak jegyesi státuszban 

lévő Máriát, amikor az Úr Angyala őt is beavatta a 

titokba: Máté 1, 19-20). Ez a matriarchátusból a 

patriarchátusba való átmenet utolsó döccenése, az 

Atya-isten titulusban kifejeződő győztes férfijog 

utólagos és tendenciózus interpretációjának kilógó 

lólábával, amely az eredendő bűnt már a Nőre 

hárítja, de a Megváltó anyjának erkölcseit mégsem 

akarja megtaposni. 

A feltámadás 

A másik nagy talány Krisztus feltámadása. A 

teológiai magyarázat ismert, ez a keresztény vallás 

lényege: az evilági élet után következő öröklét 

biztosítéka minden ember számára, aki követi 

Jézust. A hátteret a Földközi-tenger medencéjének 

földművelő népei közt elterjedt tenyészet-enyészet 

mítoszok adják, amelyek a természet ciklikus 

váltakozását virágzó tavaszi, nyári, ill. holt őszi, 

téli időszakokban a meghaló és feltámadó (termé-

szeti, általában Nap-) isten sorsába vetítik. 

Az újszövetségi események azonban, a tenyé-

szet-enyészet mítoszokhoz képest, túl közel van-

nak hozzánk, már az írott történelem idején ját-

szódtak le, ezért a legmerevebb pozitivistát is 

birizgálja a kérdés, hogy tényleg úgy volt-e, s 

volt-e egyáltalán valami. A kíváncsiságot fokoz-

zák az újszövetségi szövegek bizonytalanságai, 

amelyek az eseményeket a realitás és a rejtelmes-

ség közötti „termékeny pillanatban” lebegtetik 

(mondaná Lessing). A tudósítások nem egysége-

sek sem az üres sír felfedezésénél jelen lévő asz-

szonyok személyét, sem a tanítványoknak való 

megjelenés színhelyeit illetően a feltámadás után 

(Máté csak a galileai megjelenésekről tud, Lukács 

kizárólag a jeruzsálemiakról ír, János mindkét 

helyszínt említi, Márk viszont nem nevez meg 

konkrét helyet). 

Abban azonban teljes az egyetértés, hogy a fel-

támadott Jézus csak a tanítványoknak és néhány 

hívőnek jelent meg, ami teológiai értelmezésben 

beavatottságot és kiválasztottságot jelent. Ám ez 

adott okot a gyanúsítgatásra is: hogy a keresztény 

szekta tervszerű akciójáról van szó. (A zsidók azt 

állították, hogy Jézus holttestét a tanítványok 

lopták el, s aztán kiagyalták a legendát a feltáma-

dásról. Jézus és a tanítványok létét tehát a szem-

benálló fél is tényként kezelte.) 

Esszénusok és szikáriusok 

De milyen szektára vonatkozhattak a vádak? A 

holt-tengeri tekercsek (a Khirbet Kumrán közelé-

ben lévő 11 barlangból 1947 óta előkerült héber 

nyelvű papirusz- és állatbőrtekercsek) új fényt 

vetettek az esszénusokra, akikről már Flavius is 

írt: A zsidó háború (1964. 148–154).  

Az esszénus szektát egy névtelen pap alapította, 

akit az iratok igaz tanítónak neveznek, s aki szem-
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ben állt a templomi papsággal, főleg a gonosz 

főpappal (gondoljunk Kajafásra!), aki va-

lószínűleg kivégeztette, de a szekta tagjai várták 

feltámadását és visszatérését. Az i. e. 150 és i. e. 

31 közötti időben szervezett közösségben éltek, 

ekkor egy földrengés elpusztította központi épüle-

tüket, amelyet időszámításunk kezdete körül, tehát 

a krisztusi években állítottak helyre. Központi 

településük a Holt-tenger melletti Khirbet Kumrán 

volt, amely körül barlangokban és sátrakban lak-

tak. Szigorú, aszketikus életmódot folytattak, 

ruházatuk fehér volt, köpenyüket és cipőjüket 

addig hordták, amíg el nem rongyolódott. Más 

városban lakó társaikhoz úgy mentek be, mintha 

otthon volnának, mindent sajátjuknak tekintettek 

náluk, és az ismeretlen szektatársak úgy viselked-

tek egymással, mint a legjobb barátok. Egyébként 

vagyonközösségben éltek és közösen fogyasz-

tották szent lakomájukat, amelyen kötelező volt a 

kenyér és a bor. Flavius szerint „a házasságot 

megvetik (…) de azért a házasságot és családsza-

porulatot nem törlik el”. Értettek a gyógyításhoz 

(leprások, Lázár?), megvetették a gazdagságot, és 

hittek az Ószövetségben több helyen is megjöven-

dölt Messiás közeli (!) eljövetelében (a tekercsek 

között van egy gyűjtemény az összes bibliai könyv 

messiási szövegeiből), és feladatuknak tekintették 

a Megváltó útjának egyengetését, siettetését (vö. 

Keresztelő Szent János, az Előfutár).  

A közeli megváltás lázában elő, eredetileg sze-

retetet hirdető esszénusok idővel a Róma ellen 

fegyveres harcot hirdető és folytató csoportok 

hatása alá kerültek, amilyenek pl. a szikáriusok 

voltak, egy terrorista szekta tagjai, akik szikét, kis 

tőrt hordtak a köpenyük alatt, és merényleteket 

követtek el. A zsidó háború idején (i. sz. 66–70) 

az esszénusok a messiási harc szervezőivé majd 

áldozataivá váltak. Ekkor pusztult el Khirbet 

Kumrán, s ekkor rejtették el az 1947-ben felfede-

zett iratokat a környező barlangokban. (Vallástör-

téneti kislexikon, 1973. 111.) 

Az esszénusok leírása meglepően illik az evan-

géliumok Jézus-csapatára, amelyben a jelek sze-

rint lehetett legalább egy szikárius is. Az Olajfák 

hegyén az elfogatás pillanatában az „egyik azok 

közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, 

szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsap-

ván levágá annak egyik fülét.” (Máté 26, 51.) A 

jelenet mind a négy evangéliumban szerepel, de a 

harcias tanítvány nevét csak János közli („Simon 

Péter pedig, a kinek szablyája vala”, János 18, 

10), Máté, Márk és Lukács nem árulják el („egyik 

azok közül”). Viszont röviddel ezután Jézust 

éppen a János által megnevezett Péter tagadja meg 

háromszor, mind a négy szerzőnél. Innen csak egy 

lépés a Jézus vagy Barabás dilemma (Karinthy, 

Bulgakov), amelyben Pilátus a kevésbé veszélyes-

nek tűnő, utópisztikus balgaságokat fecsegő 

(esszénus?) Jézusnak kedvezne, de a zsidó papság 

és a lázas (Róma ellenes forradalmi?) hangulatban 

őrjöngő nép a fegyveres (felkelő? rabló? gyilkos?) 

Barabásra szavaz. 

Apokalipszis, most 

A holt-tengeri tekercsek között van egy nagy 

apokaliptikus látomás, amely a világ végéről be-

szél („A világosság fiainak harca a sötétség fiai 

ellen”), egy vörösrézre vésett szöveg pedig titkos 

helyeket sorol fel, ahol mesebeli arany, ezüst és 

egyéb kincsek vannak elrejtve. Az esszénusok és 

az őskeresztények a közeli megváltás reményében 

éltek, azt hitték, Krisztus még az ő életükben jön 

el másodszor és hozza le a Földre a Mennyek 

Országát. Ez olyan komoly volt, hogy az őskeresz-

tények meghaladták az esszénusok homályos 

álláspontját a házaséletre és utódnemzésre vonat-

kozóan; ők már lemondtak a fajfenntartás primitív, 

aktív változatáról, amely az örök élet bekö-

szöntével úgyis értelmetlenné válik. 

Ezt a közeli pillanatot hirdette az oly terjedel-

mes és népszerű ókeresztény apokalipszis-iroda-

lom, közte a bibliai kánonba bekerült apo-

kalipszis: „Bizony hamar eljövök.” (Jel 22, 20.) 

Pál apostol, a futurista 

Csakhogy múltak a napok, az első Jézus-követő 

nemzedék tagjai közül sokan meghaltak már, a 

Megváltó meg sehol, az élet viszont egyre rosz-

szabb lett, a zsidó háború végén az őrjöngő római 

katonák felgyújtották a jeruzsálemi templomot, 

sok tízezer zsidó vesztette életét, került fogságba 

és rabszolgasorba, a keresztényeket pedig a ró-

maiak és a zsidók is üldözték. Beigazolódott, amit 

Jézus mondott a Getszemáni kertben a (szikárius?) 

tanítványnak: „Tedd helyre szablyádat; mert a kik 
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fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.” (Máté 

26, 52.) 

Le kellet csillapítani a kedélyeket: az „apokalip-

szis, most” türelmetlen hitét Pál apostol a világvég 

futurista elképzelésére csrélte fel, amely a Megvál-

tó eljövetelét (parúzia) kitolta a messzi, meghatá-

rozatlan jövőbe, és az őskeresztény kommunák 

aszketikus vagy éppen minden-mindegy stílusú 

hippi életmódja helyett „normális”, hosszú távra 

való berendezkedést javasolt a múlandó, de még-

sem holnap véget érő földi élettben. 

Az újszövetségi levelek 

Ezt a programot valósították meg az ókeresz-

tény gyülekezetekhez írott igehirdető, tanító és ta-

nácsadó, egyházszervező újszövetségi levelek. A 

főmenedzser Pál apostol volt, aki a damaszkuszi 

úton történt elvakító megvilágosodása után a jézu-

si hit terjesztésére tette fel életét. 

A páli fordulat a valóban világjelentőségű dol-

gok egyike. Két lényeges eleme volt: 1. a parúziát 

a messzi jövőbe helyezte, az azonnali, földi és 

testi célt futuristává, égivé és lelkivé szublimálta, 

2. a keresztény (jézusi) hitet kiemelte egy zsidó 

szekta provinciális kereteiből, és univerzálisan el-

fogadhatóvá tette. 

1. A messiásváró ókeresztények az apokalipti-

kus időkben a feltámadást és az örök életet egé-

szen konkrétan elképzték el, ami egy sor praktikus 

problémát vetett fel. Pál zseniális egyszerűséggel 

oszlatta el az aggályokat. „Elvettetik érzéki test, 

feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van 

lelki test. És a miképpen hordtuk a földinek ábrá-

zatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.” 

(Korinthosziakhoz írt I. levél 15, 44, 49.)  

Ezzel már sugallja, hogy a feltámadás időpontja 

mellékes, de nem elégszik meg ennyivel. Van egy 

szintén zseniális húzása, amellyel a második 

eljövetelt elodázza a bizonytalan jövőbe, és a 

késlekedés miatti felelősségét egyszer s minden-

korra a fő ellenségre, a Gonoszra hárítja. Azt 

mondja, addig nem lesz megváltás, amíg a bűnös-

ség ki nem teljesedik. „Mert nem jön az el addig, 

mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megje-

lenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. És most 

tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga 

idejében fog megjelenni.” (Tesszalonikaiakhoz írt 

II. levél 2, 5.) 

2. A könnyebb terjeszthetőség céljából, Pál 

apostol a jézusi hitet elválasztotta a zsidó vallás-

tól, amivel egyben megszabadította az aprólékos 

és olykor kellemetlen előírásoktól (pl. a körülme-

télés kötelmétől), és kiemelte a nemzeti keretek-

ből. Ettől fogva, mivel már nem csak a zsidók 

lehettek keresztények, a jézusi tan, amely világos 

választ adott az élet és a halál (halhatatlanság) 

kérdésére, gyorsan elterjedt a mediterrán meden-

cében, és a mártírok és szentek számát szaporító 

kezdeti üldözöttsége után, röpke háromszáz év 

alatt, államvallássá lett még a római birodalomban 

(325-ben), az első ezredvégre pedig egész Európát 

meghódította. 

Egyházszervezés 

A világsiker Pál apostolt rendezett és kezelhető 

intézményes formák létrehozására ösztönözte. Az 

újszövetségi levelek harmadik célja az egyház 

megszervezése. Pál útmutatásai alapján létrehoz-

ták a szervezeti és jogi struktúrát (a püspökség 

intézményét), és szabályozták a liturgiát. A korai 

keresztény agapé (szeretetlakoma) dőzsöléseiből a 

szimbolikus kenyér és bor rituális elfogyasztása 

maradt meg. A jelképes áldozatbemutatás (az úr-

vacsora) során, elmondással vagy felolvasással, 

mindannyiszor felelevenítették a hozzá fűződő 

történetet. Ebből jött létre a liturgia (mise), amely 

a páli fordulat nyomán állandó, szigorúan betar-

tandó szabályok szerint folyt le, mindig meghatá-

rozott időben és előírt módon. Létrejött az egyház, 

csupán a szentélyeket kell még felépíteni, először 

a többször lerombolt, de mindig restaurált jeruzsá-

lemi rézkupolás zsinagóga mintájára (bizánci 

stílus), és máris mehetünk a templomba.

EGYHÁZI KÖNYVEK 

De ki hozott magával zsoltárkönyvet, misekönyvet, breviáriumot? Mert magát a Bibliát, 

technikai okokból, a templomban nemigen használják; nehézkes volna folyton abban az 

apróbetűs könyvben keresgélni az éppen szükséges néhány mondatot. Ezért praktikus 
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kézikönyvek készültek, jól áttekinthető, tematikus és az egyházi naptár szerinti szöveg-

gyűjtemények. 

Ide tartozik minden, amit a szervezeti formában történő vallásgyakorlás során használ-

nak: a liturgia (szentmise) írásos anyaga az éves struktúra és az egyedi miseszerkezet sze-

rint, annak összes eleme, a pap és a kántor szövege, a hivők „ámen”-je, az imádságok és 

az énekek, az un. evangéliumok (szemelvények az Újszövetség négy evangéliumából) és 

az un. apostolok (válogatás az Apostolok cselekedeteiből és leveleiből), a papok és a szer-

zetesek életére vonatkozó szabályzatok, törvénykönyvek (typikon) stb.  

Ez teszi ki a Trifunović 501 szócikkének java részét, amitől a könyv úgy néz ki, mint 

egy görög kiejtési szótár, szerbül. Ha valaki magyarra akarná fordítani, a címszavak zö-

ménél rekonstruálnia kellene a görög eredetit, aztán megtalálni a megfelelő magyaros 

alakot. Hogy ez nem olyan egyszerű, látható A bizánci irodalom kistükre (1974) és Az 

orthodox kereszténység (1975) terminológiai inkompatibilitásából (kondákion – kontakion 

stb.). A Trifunović esetében ráadásul szerbből kellene magyarra fordítani a görögöt, már-

pedig a szerb nyelvben, hasonlóan a némethez, de eltérően a magyartól, a görög és latin 

végződések lemaradnak (ep – eposz, Odisej – Odüsszeusz, jamb – jambus), ami nem 

könnyítené meg a helyzetet. (Viszont milyen jó játék lenne a három ábécé közötti 

komjuteres és nyomdatechnikai utazgatás.) 

Egyházi költészet 

A IV. századból eredő bizánci egyházi költészet a XIX. századig prózának számított. A 

szakirodalom ezt azzal magyarázza, hogy a kéziratokban a szövegek nem tagolódtak vers-

sorokra, és az antik görög és a bizánci „tudós” költészet időmértékes ritmusának elve sze-

rint nem tűntek versnek. Pedig templomi éneklésre íródtak, a hangsúlyon és szótagegyen-

lőségen alapuló ritmusban. 

Versfajták 

A liturgia szerkezeti elemei, helyük, szerepük, hosszúságuk stb. szerint van legalább har-

minc versfajta (vö. Az orthodox kereszténység, 309), mindegyik megtalálható a Trifunović-

ban. Fejből elég tudni a vázat. 

Kondak (kontakion): 1. Eredetileg hosszú, 20-30 versszakos költemény, tematikailag 

és felépítésében a prédikáción alapul. A cím közli az ünnep nevét, majd következik az 

egész akrosztichon. Az első két vagy három versszak metrikailag eltér a többi ikosztól 

(strófától), melyek kezdőbetűi kiadják az akrosztichont. 2. Ez a forma idővel kihalt, a név 

pedig új jelentést kapott. Ma a kánon nevű versformában a hatodik óda utáni éneket hívják 

kondaknak. 

Kánon: Ezt a szót már ismerjük (bibliai kánon), de most mást jelent. A kondakot fel-

váltó költői forma, elvileg kilenc, a gyakorlatban nyolc énekből álló költemény, amelyből 

a második ének, hangsúlyozott bűnbánati jellegénél fogva, rendszerint hiányszik, csak a 

nagyböjti és egyéb bűnbánati kánonokban található. Tartalma szerint a kánon a Krisztus 

eljövetelét jövendölő bibliai énekeken alapul. 
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Tropár(ion): Versszak, strófa, a nagyobb költemények, énekek építőeleme, ill. a rövid, 

egy strófából álló himnuszok neve. Általában egy mondattani egység, fajtáit tartalmuk 

szerint különböztetik meg, pl. húsvéti tropár(ion). 

Ikosz: Eredetileg a kondák(ion) strófája, később beépült a kánonba, mint a kon-

dak(ion). Ma a kánon kondak(ion)ja vezeti fel az ünnep témáját, az ikoszban pedig az „Ör-

vendezz…” szó anaforisztikus (soreleji) ismétlésével történik a szóban forgó szent vagy az 

ünnep magasztalása. (A szerb költészetben az anafora kötelező volta igen korán meg-

szűnt.) 

Csak a zene van 

Milyen ez a középkori költészet, ma? Olvasva, verbális. Úgyhogy az a tudományos metri-

kai és grafológiai magyarázat, hogy miért nem tekintették ezt költészetnek egészen a XIX. 

századig, kissé felületesnek tűnik. Lényegesebb az, hogy a megnyilvánulás módja és szán-

déka nem lírai, hanem retorikus. Az istenhez intézett szavak valódi címzettje a párbeszéd 

hallgatója, a gyülekezet a templomban. Ez nem szemrehányás, hiszen a szerző eleve ezért 

írta a verset. Azaz nem is verset írt, hanem dalszöveget, előre meglévő, a fejében szóló 

dallamra. A költő tehát nem is ismerte saját versét dallam nélkül, magában énekelve írta. 

És úgy is kell hallgatni, ének formájában, benn a templomban, az ikonok között, kiváló 

hangú papoktól, kántoroktól és kórusoktól. 

A misztériumjáték 

A művészet emancipációja, kibontakozása más célú struktúrákból néha egészen szemléle-

tes módon folyt le. Az ősember azért rajzolt bölényeket a barlang falára, mert azt hitte, 

ezáltal „megfogta” az állatot, aztán ebből lett a festészet, Picasso és ef Zámbó. Ugyanígy 

keletkezett a tűz körüli mágikus vadásztáncból az angolkeringő, a balett, a kóló és a twist. 

(A szalontánc meg is őrzött valamit a mágikus célzatosságból, bár pl. a tangó esetében az 

áldozat kiszemelése nem kulináris, hanem fajfenntartási szándékkal történik.) A szobrászat 

szintén a mágiából emelkedett ki; a székesfehérvári kőkori falloszok és az egykori Sztálin-

szobor között a Hősök terén a kontinuitás szembeötlő. 

Hasonló spontaneitással jött létre a szertartásból a színház. A rítus eleve párbeszéd-

helyzet, azaz drámai; minimum ketten szerepelnek benne (a szertartást végző személy és 

az isten), de a helyzet tartalma és tétje is drámai: az áldozat életéről van szó, amelytől a 

résztvevők és mindannyiunk sorsa függ (Ábrahám és Izsák nagyjelenete, Jézus a keresz-

ten, aztán az Úrvacsora, Krisztus testének és vérének áldozati bemutatása kenyér és bor 

képében a misén). 

Maga a mise, mint a hívők nyilvánossága előtt bemutatott rítus, már előadás: speciális 

helyen (a templomban), adott időben és meghatározott témában (karácsonyi mise, húsvéti 

mise, feltámadás, vasár- és ünnepnapok, hajnali mise, liturgia, vecsernye), aprólékosan 

kidolgozott dramaturgiával és rendezésben (a pap mozgása az oltáron kívül és belül, az 

imák és énekek sorrendje), látványos díszletek (freskók, ikonok, gyertyák, oltár, kántor-

szék) között és szimbolikus kellékek (feszület, kehely, füstölő) segítségével, erre a célra 
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kiképzett és alkalmazott és beöltözött emberek (papok, kántorok, ministránsok, énekesek, 

zenészek) által megtartott előadás. 

Ebből lett első lépésben a liturgikus dráma, amelyet még a templomban mutattak be, 

aztán a XIII. századtól kezdve a játékot kivitték a főtérre és áttértek a nemzeti nyelvre. Ez 

a misztériumjáték, amelyet városi polgárok adtak elő, papok és iskolamesterek közremű-

ködésével.  

Többnapos előadások 

Kezdetben a legdrámaibb és cselekményes történeteket vitték (ki a) színre: Jézus születését 

és halálát. Ezért lett a misztériumjáték legismertebb alfaja a passiójáték Krisztus szenvedé-

séről és haláláról. (A magyar hagyományban is létezett, nagysikerű modern visszanyúlás 

volt a Csíksomlyói passió.) Később a karácsonyi és húsvéti játékok mellett más bibliai és 

apokrif eseményeket is dramatizáltak (az Antikrisztusról, az utolsó ítéletről, a szentek 

életéről szóló drámák). 

Az előadások az ókori görög színházhoz képest formabontóak voltak, valóságos hap-

peningek. Fittyet hányva hely, idő és cselekmény egységének, a „felvonások” a reális idő 

szerint tagolódtak a bemutatott eseményeknek megfelelően (nagypéntek, feltámadás a 

harmadik napon stb.), így az előadás több napig tarthatott. A színpad lehetett szimultán és 

mozgószínpad (szekérszínpad, körmenet). Az előadásokat az egyház nyilván szponzorálta, 

de a költségek egy részét az idegenforgalom is fedezte: a város kapuiban a misztériumjá-

ték idején belépőt szedtek. 

Sehol egy szerb dráma 

Micsoda szabadtéri előadások lehettek a Studenica kolostorudvarán! – sóhajtozik a tájéko-

zatlan nyugati turista. 

Mert éppen lehettek volna, azonban nem volt, sohasem, egyetlen egy sem. Se ott, se 

máshol. A keleti keresztény (pravoszláv) kánonba a misztériumjáték nem fért bele. „Bi-

záncban nem létezett színház, nem létezett a színjátszásnak egyetlen vállfaja sem; sem 

tudós, sem népies, sem vallásos, sem liturgikus, sem pedig világi.”1 Így aztán nem volt a 

szerbeknél sem; az udvari lakomák bohócai, bűvészei és a guszla-énekesek jelenléte alap-

ján nem lehet színjátszásra következtetni, főleg nem a misztériumjátékra. 

Bizánc zártsága 

A bizánci színház hiányának teológiai oka a kánon zártsága. Bizánc földrajzi és kultúrtör-

téneti helyzetével magyarázható, hogy a városhoz hasonlóan a hitet is falakkal zárta körül. 

Minden oldalon veszélyt és konkurrenciát gyanított; az egyiken a muzulmánok (arabok, 

törökök), a másikon a harcias barbárok (szlávok, magyarok), a harmadikon a szakadárnak 

tekintett katolikus egyház missziós terjeszkedése, a negyediken saját antik (pogány) ha-

gyományai elől sáncolta el magát. Ilyen atmoszférában a bizánci egyház kizárólagos jogot 

                                                 
1 Dimitriosz Hadzisz: A bizánci irodalom kistükre (1974. 315). 



Középkori irodalom 

34 

 

tartott fenn magának az istennel való kommunikációra, isten és ember kapcsolatának köz-

vetítésére. Nem tűrte laikusok beleszólását, főleg nem az erkölcsi fertő aljanépének számí-

tó színészek részéről. Mert színház ugyan nem volt, de mégis voltak színészek. 

A cirkusz csilllagai 

Bizáncban nem létezett színház, de ott volt a világhírű hippodrom, amelyet nemcsak lóver-

senytérnek, hanem hatalmas cirkusznak kell elképzelni. A konstantinápolyi stadion már-

ványkőből készült nézőterén 80.000 ember fért el; a Föld akkori népességéhez képest 

valószínűleg óriási szám, egyébként pontosan akkora, mint a budapesti Népstadion befo-

gadóképessége. Igazi világsztárok tündököltek itt, a cirkusz csillagai, színésznők, baleri-

nák, zsokék, zsonglőrök és zenészek serege, akiket az Egyház ugyan elítélt, de az Udvar 

támogatott (cirkuszt, kenyeret!). 

Az Udvar és a Cirkusz között mélyebb szálak is szövődtek, Teodóra császárnő példá-

ul, születése szerint az állatviadalokon fellépő fenevadak őrének a lánya, mielőtt I. 

Jusztiniánosz felesége lett, hírhedt színésznő volt, akinek életstílusáról Prokopiosz VI. 

századi bizánci történész videotékák kistermeibe illő dolgokat ír.1 (Teodóra császárnő 

szarkofágja Ravennában áll egy misztikus, csillagos égboltot ábrázoló boltozatú kápolná-

ban, portréja pedig az aranybarna és türkiz színben ragyogó nagytemplom (a S. Vitale) 

oltárában lévő mozaikon látható; a templomot a császár építtette szerelmének és hitvesé-

nek, s a magasba nyúló oszlopok mögött rejtelmesen elvesző karzatok ablakain beeső 

napsugarak fényében ragyogó épület monumentális szépségéből ma is sugárzik az egykori 

nagy szenvedély ereje.)2 

A kéteshírű művészvilágtól a bizánci egyház érthetően irtózott, és a színház tiltásával 

két legyet ütött egy csapásra. Levette a műsorról a pogány isteneket, akiknek legfőbb fó-

ruma az antik tragédia volt (a régi görög játékokon, a dionüszia drámaversenyein wood-

stocki hangulat uralkodott), de indexre tette a cirkusz bugyrában tobzódó modern istente-

leneket is. Erre vonatkozóan egyértelműen rendelkezik az egyházi törvénykönyv, amelyet 

a VI. században rögzítettek, a IX. században Bizáncban átdolgoztak; ezt fordította Metód 

ószlávra, Szent Száva pedig szlavenoszerbre (Nomokanon, Krmčija). A bizánci változat-

ban a törvény egyházi és világi személyek számára nem csak a színielőadásokban való 

fellépést tiltja, hanem a nézésüket is. A törvény megszegése civilek esetében kiközösítést, 

egyházi személyeknél rangfosztást von maga után. Ezek után nem csoda, hogy a 

Studenicában hiába keresgéljük a Jesus Christ Superstar elődeit. 

                                                 
1 A bizánci irodalom kistükre  (1974. 64–67). 
2 A ravennai S. Vitale: „Alapjában nyolcszög alakú, ugyanolyan körüljáróval, amely felett empóra van. 

(…) A tiszta térbeli tagolást a középponttól a külső réteg felé áradó, hullámzó térrel helyettesíti; e külső 

réteg nagy része félhomályban marad. Ezt a bizonytalansági érzést csak fokozza az, hogy a falakat már-

ványlapok és mozaikok borítják. A mozaikok rideg, szikár alakjai éppoly anyagtalannak tetszenek, oly 

varázslatosnak és súlytalannak, mint a nyolcszög hullámzó ívei.” Nikolaus Pevsner: Az európai építészet 

története (1972. 31). 
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Kárpótlásul a misztériumjáték látványosságaitól elesett híveinek, a pravoszláv egyház 

a liturgiába mindent beleadott. Színek és dallamok özöne tölti ki a meglehetősen elnyújtott 

szertartásokat, melyeket a hívők kénytelenek végigállni, mert a templomban nincsenek 

padok, csak támaszkodásra szolgáló karfák a falak mentén a tehetősebbek számára (a kar-

fát úgy kell megvenni). A kissé kényelmetlen körülmények miatt a buzgósággal párhuza-

mosan egyfajta lazaság is kialakult, a szertartás közbeni ki-be járkáláson nem ütközik meg 

senki, a vasárnapi ebédet főző háziasszonyok pedig a mise közepe táján, jóval a harmadik 

harangszó után indulnak a templomba. 

A LITURGIÁN KÍVÜLI IRODALOM 

Az apokrif 

Nagyanyám állítólag a Bibliában olvasta, hogy a gőzmozdony megjelenése a világ végét 

jelenti, tehát az ügy már jó ideje aktuális. Egy lengyel barátom pedig 1978-ban, amikor a 

frissiben pápává koronázott Vojtila ellen merényletet kíséreltek meg, nem csak hazafias 

szolidaritásból rémült meg. Esküdözött, hogy az írás szerint világvége akkor lesz, ha egy 

év leforgása alatt három pápa kerül a trónra. 

A Bibliában minderről szó nem esik, mint megannyi más közismert történetről, ame-

lyet mindenki a keresztény hitvilág szerves részének érez (pl. hogy a gyermek Jézus a 

Golgotán játszadozván megtalálta Ádám koponyáját, vagy hogy a kereszt, amelyen ki-

szenvedett, abból a fából készült, amelyet Mózes ültetett stb.). Ezek mind apokrif történe-

tek, amelyek kimaradtak a kánonokból, illetve azok lezárulása után keletkeztek, és kelet-

keznek azóta is, mint a ’78-as lengyel hárompápás apokalipszis.  

A görög „apokrüphon” szó jelentése „rejtett, titkos”, az apokrif irodalomba tehát olyan 

könyvek tartoznak, amelyek „titokban”, a kánonon kívül állva szólnak ugyanarról, mint a 

kánoni könyvek. Ennek megfelelően vannak ószövetségi és újszövetségi apokrifek, me-

lyek közül az apokalipszis volt a legnépszerűbb műfaj.  

Apokalipszis, most vagy mikor? 

A műfaj burjánzása nem meglepő, mert az apokalipszis (görög „feltárás, kinyilvánítás”) az 

emberi élet legnagyobb kérdését veti fel: mi van a halál után? Szemben a szó köznapi 

jelentésével, az apokaliptikus irodalom elsősorban nem a világmindenség végét ábrázolta, 

hanem az átmeneti földi lét óhajtott pusztulását, és az örök élet kezdetét, az igazak feltá-

madását jövendölte. A bibliai kánonba csak egy apokalipszis került be, a Jelenések köny-

ve, de számuk rengeteg volt.1 Népszerűségüket fokozta az aktualizálás (nagyanyám és a 

gőzmozdony), mivel Krisztus fantasztikus jóslatokkal kiszínezett második eljövetelét az 

apokalipszisek a közeli napokra tették, amit aztán a páli levelek nem győztek kompenzálni 

a várva várt esemény kitolásával a távoli jövőbe. 

                                                 
1  Ókeresztény írók, II. kötet, Apokrifek (1988. 38–255). 
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Szentek legendái 

Az apokrif és a kánoni könyvek tematikus egyezése döntő mozzanat, hiszen enélkül min-

den apokrifnek, azaz egyházilag tiltottnak számítana, ami nincs benne a Bibliában. Már-

pedig a vértanúk és a szentek legendáit, amelyek a bibliai események utáni korból, a ke-

resztényüldözés idejéből származnak, 1 az egyház nem tilthatta meg, hiszen ezzel önmagát 

nyilvánította volna apokriffá. Különösen érvényes ez a nemzeti szentek legendáira, ame-

lyek a keresztény népek történelmi artikulációjának és államalapításának történetét, a 

nemzeti eredetmítoszokat tartalmazzák. Az autokephális pravoszláv államegyházak eseté-

ben ez kiemelt szempont, amit a szerb középkori irodalom legfejlettebb műfaja, a nemzeti 

életírás bizonyít. 

Az életírás 

Az életírás (sic!, azaz nem önéletírás, szerbül žitije) szerzői és alanyai egyházi és állami 

vezetők (érsekek és királyok) voltak, a vallási és történeti szempont tehát kívülről és belül-

ről is adott, a művészi mozzanatot pedig az „elbeszélés szelleme” csempészi be. A legre-

gényesebb az első fejezet, az állam- és egyházalapítás története és legendája. 

Sajátos az életírások pozíciója is. Az eredetmondák, népeposzok és néptörténet-

eposzok szokásos legendáinak mesevilága helyett Szerbia eredettörténete a szemtanúk és a 

résztvevők egymás életéről írt jelentéseiben maradt fenn. 

Rock-opera, 1994. 

A budapesti szerb néptáncegyüttes körül verbuválódott színtársulat 1994-ben Pastir 

vukova („Farkaspásztor”) címmel rock-operát adott elő, amely a szerb állam létrejöttéről 

szól. Az egyik jelenetben Stefan Nemanja (1113 k. – 1199), a legerősebb szerb törzs feje-

delme, vitézei és udvaroncai körében táncot rop. Őszintén szólva, raapel. 

Raap, a XII. sz. közepe táján 

„Prizren, Lešak, Manjak, Zvečan, Foča, Lipljan, Peć és Debar, Kostrc, Levač és Podrimlje, 

Pirot, Vranje és Budimlje, Piva, Lab és Zagrlata, Treska, Polog és Nišava, Gacko, Crnja, 

Drina, Sava, Mlava, Duna s Kolubara – ki mondja, hogy nem a mienk, ki mondja, hogy 

nem a mienk?” 

Ez nálunk a gimnáziumban még „feudális anarchia” néven futott, tehát lehet, hogy a 

marxista történetírás egyik terminológiai vámpírját üdvözölhetjük lapjainkon, de Stefan 

Nemanja fiainak talán hihetünk. Közülük ketten is megírták édesapjuk életét, s abban 

megegyeznek, hogy az öreg hosszú és véres harcok során egyesítette (a sajátjához csatolta) 

a szerb földeket, és dinasztiát alapított. 

                                                 
1 Jacques Derrida: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. In: Derrida–Kant: 

Minden dolgok vége (1993. 34–93, főleg 82). 
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A Nemanjić-sztori, 1200 k. 

A XII. sz. végi események azt igazolják, hogy Stefan Nemanja nem csak nagy harcos, de 

dörzsölt diplomata is volt, bár a nagyszabású családi vállalkozást bizonyára a harmadik 

fiú, Rastko Nemanjić irányította a háttérből, akinek tetteit két életírás is megörökítette. 

Rastko Nemanjić fejedelemfi (1175–1235) békésen tengődött atyja fényűző udvará-

ban, ám egy szép napon váratlanul és nagy titokban az Athosz-hegyi kolostor-birodalomba 

szökött, és Száva néven szerzetesnek állt. Életírói, Domentijan és Teodosije szerzetesek és 

az őket követő egyházi és kultúrtörténeti hagyomány szerint az ifjú Rastko belső sugallatra 

kerekedett fel, egy átutazó orosz szerzetes nyomában. 

Ebben nincs miért kételkedni. A modern irodalmi feldolgozások ugyan erősítő lélekta-

ni motívumokat is beiktatnak, volt már a statisztikailag ritkábbfajta szexuális affinitásra 

alapozó drámai változat, aztán a budapesti rock-operában Rastko a sógornője iránti tilos 

vonzalom elől is menekül, egy lehetséges politikai krimiben pedig a fiú az apa tudtával 

oldana kereket, hogy egyházi vonalon törje az utat a bizánci struktúrába. 

Az új helyzet mindenesetre ötletek sorozatát indította el. Az apa kétségbeesetten ám 

hiábavalóan üldözteti szökevény fiát, később azonban megalapítja a Studenica kolostort és 

Simeon néven maga is belép a szerzetesrendbe. Öreg napjait fia mellett tölti az Athoszon, 

ahol egy régebbi görög kolostor romjain 1198-ban megalapítják a ma is működő 

Hilandart, az Athosz-hegyi szerb vallási és művelődési központot. 

Előzőleg az öreg fejedelem lemond, és másodszülött fiára ruházza át a világi hatalmat. 

Kettős trükk! Miért sietett ezzel? És miért semmizte ki a hatalomból elsőszülött fiát? 

Mitagadás, államérdekből: másodszülött fia, Stefan, a bizánci császár veje volt, s ezért 

előzte meg Vukašin nevű bátyját a trón előtti célegyenesben. Az akciót még az atya életé-

ben kellett végrehajtani, mert halála után a hatalom automatikusan Vukašinra szállt volna 

át (aki pechjére nem volt a bizánci császár veje). 

Ezek történelmi tények, mégis mintha ősképek sablonja szerint játszódnának le a dol-

gok. Az eredetsztorikban mindig baj van a testvérekkel (vö. Romulus és Remus, Ézsau és 

Izsák). Rastko (Száva Száva) és a kolostorba vonuló agg apa története viszont a tékozló fiú 

parabolájának a fordítottja, amelyben az otthont elhagyó fiú az apa üdvözülését készíti elő. 

(Az apának pedig igencsak jól jön a protekció, hiszen a nemzeti érdekeket szolgáló köz-

ponti hatalom megszerzése során aligha volt válogatós az eszközökben.) 

A fejedelem-atya lemondása után a feudális anarchia elharapódzik, testvérháború láng-

ja csap fel a Balkánon. A hadiszerencse az egyébként is kiszemelt másodszülött fiúnak 

kedvez. Jó harcos, jó diplomata volt Stefan Nemanjić fejedelemfi, aki megsejthette Petőfi 

majdani versét a szerelem szekundaritásáról: a nyugati keresztes hadak keleti sikerei idején 

taktikusan elűzi bizánci feleségét, és benősül a velencei dózse családjába, majd a római 

katolikus pápától kapott koronával 1217-ben királlyá koronáztatja magát, ígéretet téve a 

katolikus hit terjesztésére (tökéletes szinkronban Száva fáradozásaival az önálló szerb 

államegyház megteremtésén). 



Középkori irodalom 

38 

 

Állam- és egyházalapítás, 1217, 1219 

Testvérbátyja nyugatorientált programja idején Száva ugyanis a másik irányban buzgólko-

dik. Kihasználva a bizánci hatalom megrendülését, a nikeai (pravoszláv) pátriárkánál kijár-

ja a szerb egyház önállóságának elismerését (1219), és maga lesz az első érsek, ami király-

bátyja kacérkodásának is végett vet a katolikus világgal. Állam és egyház sínpárján fut 

innen tovább a középkori szerb történelem, élén a Nemanjić-dinasztiával, melynek meg-

alapítói, az apa és két kisebbik fia, nemzeti szentek lettek. 

Életírás-füzér 

Stefan Nemanja életét megírta mind a két fiú. Száva a szerzetesi vonalra teszi a hangsúlyt, 

Stefan az uralkodó és államalapító férfialakot domborítja ki. Következik a két fiú, az első 

érsek és az első király életírása szerzetesek tollából; a két legjelentősebb szerző Teodosije 

és Domentijan, akik mindketten megírták Szent Száva életét, s aztán végig a középkoron, 

a feudális szerb állam bukásáig, minden király és érsek megkapja a maga életírását. A 

kimaradt részeket II. Danilo érsek (1270–1337) pótolta, végül az ő ismeretlen tanítványa 

állította össze a „Szerb királyok és érsekek életírásainak gyűjteményét” (Zbornik 

biografija kraljeva i episkopa srpskih, 1337–1340).  

SZENT SZÁVA 
(1175–1235) 

A mezőnyből kiemelkedik Rastko Nemanjić azaz Szent Száva alakja. Az uralkodó dinasz-

tia tagja, az államalapítás szellemi vezére, az autokephális egyház első feje, törvénykönyv-

író, a nemzeti történetírás megalapozója, szépíró, költő, iskola-alapító, felvilágosító és 

álruhás népi szent. 

A török uralom előtti feudális korban Szent Száva a világi és egyházi arisztokrácia 

ószláv nyelvű magas irodalmában és a szájhagyomány útján terjedő népköltészetben élte 

kettős életét. 

Az életírók, főleg Teodosije, lírai retorikával ecsetelik a családjától elszakadó fiú ér-

zelmeit, az atya halála feletti fájdalmát, és fennkölt stílusban tárják fel vallásos áhítatát, 

szellemi elhivatottságát. Világi tetteiben is a felebaráti szeretet, fiúi és testvéri érzések 

vezénylik, de mindig a céltudatosság jegyében. Egyrészt talpraesett államférfi, másrészt a 

szellemiség és lelkiség hordozója, ám a józan ész követhető képviselője is. Felvilágosult 

szent, racionalista misztikus. Komplex példakép, szigorú, de malaszttal teljes, makulátlan 

alak a freskón és a kódexlapokon. 

Didaktikus csodák 

Aztán mint valami amerikai Mátyás-elnök, aki szabadidő-álruhában kocog a park bokrai-

ban lapuló gorillák vigyázó szemétől kísérve, Szent Száva is leszállt a nép közé, és látha-

tóan jól érezte ott magát. 
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Életírói csupán a hivatalos egyházi irodalom szokványos csodáiban részesíthették (pl. 

vizet fakasztattak vele a sziklából), a nép fantáziája azonban nem ismert határt. A mesék-

ben és a népdalokban didaktikus célzatú eredeti csodák egész sorozatát követte el Szerbia 

szerte, nyilvánvaló racionalista tendenciával. Az okosakat további tudással jutalmazta, az 

ostobákból viszont, büntetésül, bolondot csinált. A fentebb stílből már ismert bölcs atya-

alakról van szó, csak a népmesék nyelvén. 

Pogány kapcsolatok 

A folklórban Szent Száva igazi eredetisége a pogány jelmez. Fellépésekor már csaknem 

fél évezred (500 év) telt el a keresztény térítés kezdetétől a balkáni szlávok között, de az 

emberek transzcendentális tudatában vagy tudatalattijában még élnek az elűzött istenek. 

Szent Száva nem bántja, hanem vállalja őket. Magára veszi jelmezüket és tulajdonságai-

kat, magukba olvasztva őket lép a helyükre. Ha a farkas totem, akkor ő a farkasok pásztora 

lesz (vö. rock-opera). A természetvallások megannyi jelképére ráteszi a kezét, a hársfa, a 

körte, a méhek, a méz, a tej védnöke, beszél az állatok nyelvén, kezében kígyófejű bot. A 

kovácsok védőszentjeként az alvilágban is megveti a lábát, a tűzzel manipulál, a sántákkal 

cimborál, és mennykövekkel dekázik, mint Perun, a főisten, a mennydörgés ura. Immár 

senkinek sem lehet ellene kifogása, pogány, nemzeti és keresztény össz-szent, kicsorbul 

rajta az idő vasfoga. 

A tudomány nyelvén: „A keresztény és a pogány ünnepek rokon vonásai túlságosan 

közeliek és túl számosak ahhoz, hogy véletlenről lehetne szó. Ezek az egyezések azt a 

kompromisszumot jelzik, amelyet az egyháznak győzelme órájában kellett kötnie legyő-

zött, de még veszedelmes vetélytársaival. A pogányságot tüzes szavakkal ostorozó korai 

hittérítők hajthatatlan prtotestantizmusa helyet adott az éles eszű egyházi férfiak kifi-

nomult politikájának, sima türelmességének, átfogó szeretetének; ezek világosan felfogták, 

hogy a keszténység, ha meg akarja hóditani a világot, ezt csak úgy teheti, ha lazít alapító-

jának túlságosan merev elvein, és valamicskét tágítja az üdvösséghez vezető szűk kaput.”1 

A költészet nyelvén – Vasko Popa: Sveti Sava (1972. „Szent Száva”): 

Feje körül méhek rajzanak 

Élő aranyglóriában 

Hársfavirággal teleszórt 

Rőt szakállában 

Mennykövek és villámok fogócskáznak 

A nyakában lógó láncok 

Vasálomban hánykolódnak 

Vállán kakas ékeskedik 

Kezében a bölcs bot 

Keresztutak dalát zengi 

                                                 
1 James G. Frazer: Az Aranyág (1995. 237). 
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Balra tőle az idő csorog 

Jobbra tőle az idő csorog 

Ő a szárazon lépked 

Farkasai kíséretében 

 Milosevits Péter ford. 

Belgrád, 1594. április 27. 

Szent Száva földi életének utolsó eseménye halála után csaknem négyszáz évvel követke-

zett be: 1594-ben a törökök Belgrádnál elégették földi maradványait, ami tovább növelte a 

nemzeti szent nimbuszát. 

Szent Száva mint író 

Fordító és törvényíró: Nomokanon (Krmčija), bizánci törvénykönyv az egyházi életről; 

Karejski tipik, Hilandarski tipik, a szerzetesi és remetei élet szabályzatai. Életíró: Žitije 

gospodina Simeona („Szimeon úr élete”). Költő: Služba svetom Simeonu („Szent Szimeon 

miséje”), kondak(ion)ok, kánonok, tropárionok, ikoszok stb. 

A művek a kánonon belül maradnak. A „Szent Szimeon miséje” csak annyi újdonsá-

got tartalmaz a görög nyelvű bizánci liturgikus költészethez képest, hogy a versek ószláv 

nyelvűek, és egy új szentet avatnak és magasztalnak.  

A „Szimeon úr élete” szakrális, diplomáciai és irodalmi szálakból szövődik: a szerze-

tesi rendbe lépett uralkodó szentté válása felől igazolja a fejedelem országteremtő tetteit. 

Az irodalmi erények az eseményeket előadó elbeszélő stílusban és a főhős nagymonológ-

jaiban érvényesülnek. Az életíróra itt nem érvényes a műfaj szerzőire egyébként jellemző 

szerzetesi arctalanság; Száva nem egyszerű krónikás, hanem az események egyik fő részt-

vevője: történelmi alak és az életírás főszerepelőjének a fia. Az irodalomtörténészek első-

sorban ebben a közvetlen aspektusban látják a mű irodalmiságát (pszichológia, intimitás). 

ÉLETÍRÓK 

Stefan Prvovenčani (1165 k. – 1227) 

Az első szerb király (prvovenčani: elsőkoszorúzott), Nemanja fejedelem másodszülött fia, 

Szent Száva bátyja. Žitije Simeona Nemanje („Szimeon Nemanja életírása”) c. alkotásában 

a hangsúlyt fejedelem-apja hadvezéri és államalapítói tevékenységére fekteti. A szöveg 

szerzője maga is uralkodó, a legtöbb figyelmet és terjedelmet az államügyeknek, a hábo-

rúknak és a diplomáciai manővereknek szenteli. Politikai viszonyok taglalása, szomszéd 

államok leírásai és uralkodók portréi követik egymást, a krónika realitásával, de helyen-

ként csodás elemek domborítják ki a dinasztia alapítójának rendkívüliségét. 

Domentijan (1210 k. – 1264 után) 

Athosz-hegyi szerzetes, Szent Száva és Szent Szimeon életírásainak szerzője. 
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Teodosije (1246 k. – 1328 k.) 

Domentijan tanítványa, Athosz-hegyi szerzetes, Szent Száva második életírásának szerző-

je. Szerényen azt állította, hogy ő csak a Domentijantól hallottakat vetette papírra. Mind-

azonáltal az ő Száva-életrajza volt a középkori szerb irodalom legnépszerűbb alkotása, 

mindenki ezt utánozta, és sok másolatban maradt fenn. 

Danilo érsek (1270 k. – 1337) 

Mintegy tíz Nemanja-házi uralkodó és érsek életírásának a szerzője. Az ő tanítványa állí-

totta össze a szerb királyok és érsekek életrajzi gyűjteményét (Zbornik biografija kraljeva i 

arhiepiskopa srpskih, 1337–1340). 

Jefimija (1349 k. – 1404 után) 

Az első szerb költőnő. Dušan cár unokahuga és Uglješa vajda felesége. Férje eleste után 

kolostorba vonult, majd Stefan Lazarević fejedelem udvarában élt. Fia és ura haláláról és 

az ország elestéről írott lamentációi (siralmai) maradtak fenn. Leghíresebb műve a Pohva-

la knezu Lazaru (1402. Lázár cár dicsérete), melynek sorait arannyal hímezte a rigómezei 

csatában elesett fejedelem szemfedőjére. 

Grigorije Camblak (1365 k. – 1419) 

Bolgár, szerb, román és orosz író: élete különböző korszakait ezeken a területeken töltötte, 

és az ószláv nyelvnek e négy nemzeti változatán írott művei maradtak fenn. Život i podvizi 

… Stefana Dečanskog (1404. „Stefan Dečanski … élete és hőstettei”) c. életírása a csodás 

elemek előtérbe tolásával eltér a történetiség felé tendáló szerb életrajzi irodalom fő irá-

nyától. 

Stefan Lazarević fejedelem (1374–1427) 

A rigómezei mártír fia, szerb despota, magyar nemesi rangban Belgrád ura. (A budai vár-

ban emléktábla őrzi emlékét, Zsigmond király lovagrendjébe tartozott.) Udvara műveltségi 

központ volt, ő maga is írt. Talán ő a szerzője a rigómezei csata helyén emelt emlékmű 

szövegének: Reči na stubu (1404. „Szavak az oszlopon”), fő műve pedig a Slovo ljubavi 

(1409. A szeretet éneke) c. költői episztola, amelyet az ellene lázadó testvéréhez és annak 

híveihez intézett. 

Konstantin Filozof (a XIV. sz. vége – 1433 után) 

Bulgáriában született, de élete nagy részét Belgrádban, Stefan Lazarević udvarában töltötte 

mint az irodalmi élet központi alakja. Skazanje o pismenima (1426. „Szózat a betűkről”) c. 

helyesírási dolgozata alapján végezték a szerb változatú ószláv szövegek korrigálását és 

másolását az un. reszavai iskolában. (Konstantin Filozof személyesen nem vett részt eb-

ben.) Fő műve a Život i dela gospodina despota Stefana Lazarevića (1439. „Stefan 

Lazarević despota úr élete és tettei”), a középkori szerb irodalom önmagába záruló köré-

nek utolsó alkotása. 
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Barokk 

UTÓKÖZÉPKOR ÉS ELŐFELVILÁGOSODÁS 

Rigómező, csatatér, 1389. június 28-án 

…véget ér a szerb középkor. A rigómezei csata (a szerb Mohács) után, az 1400-as évek-

ben a török tartósan elterpeszkedik a Balkánon, a középkori szerb állam virágzása tehát 

viszonylag rövidnek tűnik: az 1217-es államalapítástól 1389-ig alig több mint másfél év-

század telt el. Mai léptékkel viszont hatalmas idő is lehetne ez, számtanilag annyi mint az 

1848-as szabadságharctól a kommunizmus bukásáig, a gémeskúttól a kompjuterig, a szűk-

dolmánytól a farmernadrágig, néhány világháborún és űrkísérleten át. Petőfitől Tandoriig. 

A szerb középkor azonban a vége után folytatódik. A török hódoltság 1815-ig tart, a 

déli részeken 1912-ig. Fél évezred, az írott történelemnek több, mint a fele. Mintha a moh-

ácsi csata után Magyarország csak 1990-ben szabadult volna fel (nem az oroszok, hanem) 

a török alól. 

Ohne Staat (Állam nélkül) 

Schmitt Jenő, magyarországi tolsztojánus (Tolsztó János), 1897-ben induló Ohne Staat 

(magyar változatban Állam nélkül) c. „idealisztikus anarkista” lapjában az erőszak-nélkü-

liséget hirdette. („Ne erőszakkal állj ellen a gonosznak”, mondta Tolsztoj.) Mivel az álla-

mot az erőszak intézményes és legalizált formájának tartotta, Schmitt az állam megszűné-

séről prédikált. (Más szellemi pozícióból, de ugyanabban az időben Engelsnek is voltak 

hasonló látomásai, vö. A család, a magántulajdon és az állam eredete, 1884.) 

A fél évezredes szerb államnélküliség azonban nem idealisztikus álmokból szövődött. 

Mert állam azért volt a fejük fölött, s nem is akármilyen: a török birodalom struktúrájának 

működtetésében azonban a szerb nép nem vett részt. Rétegezetlen jobbágytömeget alko-

tott, az egyenjogtalanság rossz közös nevezőjén. Az egyéni urbanizálódás, az anyagi gya-

rapodás, a funkcióhoz jutás, az államapparátus akár legalsó rétegébe való bekerülés az 

eltörökösödést feltételezte vagy vonta maga után, először vallási szinten, áttérést a keresz-

tényről a muzulmán hitre, ami aztán a szokások és az életmód változásain keresztül (há-

rem) a civilizációs hovatartozás és a nemzeti identitás tudatának megváltozásához vezetett 

(vö. Andrić: Híd a Drínán, Mehmed paša Sokolović). A muzulmán hitre térés viszont nem 

járt nyelvcserével, így a népviselet táncházba redukálása után a XX. században a különb-
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ségek észrevétlenné váltak; ezért volt a külvilág számára olyan érthetetlen a boszniai hábo-

rú az 1990-es években.  

Morálisan jó korszak 

Az idegen uralom az egyik irányban, lefelé, homogenizáló hatású volt, monolit, társada-

lom nélküli tömeggé döngölt egy nemzetet, a differenciáció, felfelé, a nemzetből való 

kilépést jelentette, az önnön nemzete fölött uralkodó réteg idegenné válását. 

Az „ön-uralom” e sajátos válfaja („maguk alatt voltak”) fekete-fehér helyzetet eredmé-

nyezett, ahogyan Thomas Mann nevezte a fasizmust morálisan jó (erkölcsileg könnyű) 

korszaknak, amelyben csak egy döntés lehetett (vagy fasiszta valaki, vagy nem az). A 

szerbeknél a török uralom alatt a társadalmi szembenállás egybeesett a nemzetivel, az 

elnyomó egyben idegen volt (azzá kellett válnia, hogy hatalomhoz jusson). 

Az éles szembenállás ellenére, azt a fél évezredet nem kell permanens vérfürdőnek el-

képzelni. Inkább amolyan Kádár-korszak lehetett, puha diktatúra, annyi különbséggel, 

hogy a megszálló csapatok láthatóbban voltak jelen, mint nálunk a szovjet hadsereg; a 

hódítók a hatalmat saját kezűleg gyakorolták, a gazdasági életet és a közigazgatást közvet-

lenül ők irányították (a párttitkárok turbánt viseltek), viszont a török nyelv nem volt köte-

lező az iskolában, hiszen az un. (vallási) törökök zöme sem tudott törökül. 

Egy ház 

Nem kellett magolni a török főnév- és igeragozást (magyar diákzsargonban turszkinak 

hívták volna), sőt maga az iskola sem volt kötelező, mivel nem is igen létezett. A betűve-

tést fakultatíve tanították a kolostorokban, leendő papoknak és szerzeteseknek, ami ele-

gendő volt, mert csak az egyházban használt ószláv nyelv rendelkezett írható formákkal, a 

szerb élőnyelvre még nem létezett se ábécé, se nyelvtan, se helyesírás. 

Az autokephális (gör. ön-fejű), de állam nélküli államegyház volt az egyetlen nemzeti 

intézmény, s a helyi plébános által vezetett születési és halotti anyakönyv jelentette az 

egyedüli adminisztratív kapcsolatot egyén és nemzet között.  

A törökök a nyelvhez hasonlóan a vallást és az egyházat is toleránsabban kezelték, 

mint a kommunisták. Néhány templomot ugyan leromboltak vagy dzsámivá alakították, 

esetleg istállónak rendezték be, egy-két szentnek kiverték a szemét a freskón és összevag-

dalták az arcát az ikonokon, bizonyos ritmus szerint rabszolgákat szedtek és janicsárnak 

vittek ifjakat, egyébként aránylag tiszta idill uralkodott, a nép túrta a földet, a török szedte 

a harácsot, az emberek éltek, haltak, gyermekeket nemzettek, akiket a keresztapa tartott a 

keresztvíz alá, és a pap írt be az anyakönyvbe, a pravoszláv egyházba, az egyetlen egy 

házba, amely közös fedelet tartott a fejük fölé, az égre, ahol a félhold ragyogott.1 

                                                 
1 Hadrovics László: Vallás, egyház, nemzettudat. A szerb egyház nemzeti szerepe a török uralom alatt 

(1991). 
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Gyertyafény, Gutenberg 

Erdő mélyén búvó kolostorok áhítatos csendjében pedig buzgón sercegett a lúdtoll a per-

gamen papíron, fröcskölt a tinta és csörgedeztek a gyöngybetűs sorok a vaskos, súlyos 

kódexek lapjain: gyertyafénynél, mécsvilágnál szorgalmasan körmöltek az alázatos szerze-

tesek. (Iszonyú kulimunkának kell elképzelni, tönkremegy a kéz, az ujjak, a hát, a derék és 

a szem, vö. Umberto Eco: A rózsa neve). A XVI. században 700 könyvet másoltak le, s 

mindössze négy évtizeddel a nyomda feltalálása (Gutenberg) után, 1493-ban megnyílt az 

első szerb nyomda is (Obod, Crna Gora). 

SZENTENDRE 

Az első szerb nyomdában 1494-ben készült első könyv egyik példánya megtekinthető 

(live) a szentendrei szerb Egyházművészeti és Tudományos Gyűjtemény Múzeumában 

(nyitva 10-től 18 óráig, hétfőn szünnap). Természetesen egyházi műről van szó, egy 

Oktoih nevű énekes könyvről, vö. Trifunović. 

1690, Noé bárkája 

Hogy került Szentendrére egy montenegrói Oktoih, ez az időben, térben oly távoli könyv? 

Miért Szentendrére, és mi ez a „Szentendre”? 

Miként Noé a bárkába, úgy hordtak ide mindent a szerbek 1690 őszén, fejveszetten 

menekülve a törökök elől – háromszáz évvel a rigómezei csata után.  

A török uralom három évszázados első félideje, nyelvi szabadság ide, vallási toleran-

cia oda, nem volt egészen felhőtlen: a XIV. századtól kezdve, kisebb-nagyobb létszámban, 

szórványokban vagy egyénileg, folyamatosan települtek át szerbek a török által megszál-

lott területekről Magyarországra; a XV. századi dokumentumok Rasciani sizmatici néven 

emlegetik őket. Voltak csoportos átkerülések is, földesurak jobbágyaikkal együtt, papok és 

szerzetes csoportok (pl. a Tolna megyei Grábóc ma is működő kolostorát a dalmáciai 

Dragović kolostor ide menekült szerzetesei alapították 1587-ben; története a Grabovački 

letopis c. kódexben olvasható), de zömüket a szabad paraszt státuszt élvező katonák ké-

pezték, akik elöljáróikon keresztül közvetlenül a királynak illetve császárnak voltak alá-

rendelve. (Aztán amikor a törökök Magyarországot is elfoglalták, a szerb/magyar katonák 

nagy része átállt a félholdas zászló alá; őket, s általában a keresztény zsoldosokat török 

szolgálatban, martalócoknak hívták, nagyobb helyőrségeik Budán, Esztergomban, Vise-

grádon, Székesfehérváron, Pécsen, Kalocsán és Szolnokon voltak.) Mátyás dunai hajóha-

dának jelentős része is szerbekből állt (a sajkások), állomáshelyeik emlékét a régi térképe-

ken a Raczstadt elnevezésű városrészek őrzik, Győrben, Komáromban és Budán (a Tabán, 

a ma is álló Rácfürdővel). 
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Ráckeve 

Az első és eredetileg legszámottevőbb ilyen település a Csepel-szigeti Ráckeve volt, az 

1428-ból származó privilégiumokkal (ius patronatus regium). Arany János Népdal c. verse 

(Vujicsics Tihamér megzenésítésében): 

Duna vizén lefelé úsz a ladik, 

A ladik, 

Róla muzsikaszó, guzlicaszó, csimpolyaszó 

Hallatik; 

Juhaj! viszik a piros almát, barackot, 

Juhaj! Kevibe Szent-Endréről menyasszont! 

 „Ráckeve egyik nevezetessége a XV. századi, gótikus, görögkeleti templom, melynek 

egyedülálló voltát külön épült tornya és a XVI. századi bizánci stílusú freskók és ikonok 

adják.”1 Valóban, a gótikus térben és felületeken a bizánci falkompozíciók egészen sajátos 

esztétikai misztikusságot kapnak. 

Nemzetjelkép – Szentendre 

A jelentős előzménynek dacára (a ráckevei oklevél dátuma 1428), a magyarországi szer-

bek szimbóluma nem Ráckeve, hanem Szentendre lett, és történetüket a Čarnojević pátri-

árka által vezetett 1690-es betelepüléstől számítja a köztudat. Okok: 1690-ben a nemzeti 

elit költözött ide, magával hozva a „régi dicsőség” ereklyéit, másrészt ez nem egyszerű 

átszivárgás volt, hanem szervezett, a nemzetközi politika szintjén rendezett áttelepülés, 

diplomáciai manőverek és évszázadokon át érvényben maradó dokumentumok (privilé-

giumok) alapján. 

A hadak útján 

Buda felszabadulása (1686) után úgy nézett ki, a császári hadak meg sem állnak Konstan-

tinápolyig. I. Lipót felhívást intézett a török uralom alatt élő népekhez (Literae invitato-

riae), amelyben a felszabadulás utáni jogokról is szó esik. Ezekre a „privilégiumokra” épül 

a magyarországi szerbek (jog)történeti kontinuitása, egészen az 1993-as nemzetiségi tör-

vényig (nem vicc). 

A szerb lakosság lelkesen fogadta és támogatta a dél felé diadalmasan nyomuló csá-

szári hadakat. Konstantinápoly azonban az osztrákoknak messze volt, és a francia király 

sem nézte jó szemmel a terjeszkedésüket, hátbatámadta őket a Rajnán (a pfalzi háború, 

1688–1697), így a törökűzés csak Rigómezőig (Koszovóig) tartott; 1690-ben a császári 

sereg visszavonult Belgrádig, a Duna és a Száva vonala mögé, amelyet a két birodalom, az 

osztrák és a török közötti határként a karlócai béke szentesített (1699), amit a magyar tör-

ténetírás a másfél évszázados török hódoltság megszűnéseként könyvelhetett el. 

Szerb szempontból viszont ezzel a török uralom második félideje kezdődött, sőt a ko-

rábbinál rosszabb helyzet állt elő, mivel véglegesnek tűnt, hogy Európa és a (nyugati) 

                                                 
1 Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása (1991. 189). 
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keresztény világ ebben a kiterjedésben definiálja magát, s a Belgrád alatti részeket átenge-

di a töröknek. 

A harc nélkül visszaáramló törökök nem hagytak kétséget afelől, mi a szándékuk a lá-

zadókkal, akik a császári csapatok oldalán harcoltak. Mészárlás, gyújtogatás, pusztítás 

söpört végig a visszahódított területeken, korabeli leírások horrorba illő részei a magyaror-

szági tatárjárást idéző állapotokról tanúskodnak (erőszak és mészárlás, temetetlen holtak, 

éhínség, dögevés, kannibalizmus). 

Aki tehette, menekült. A visszavonuló osztrák csapatokkal lépést tartva, pánikszerűen 

futottak azok, akiknek konkrét okuk is volt a félelemre a bosszútól; valószínűleg a fegy-

verforgató férfiak családostul, és a papok meg a szerzetesek, mivel az egyház nyíltan és 

hathatósan támogatta a felkelőket, propagandával, buzdítással, konspirációval és pénzzel. 

Az Öreg 

A menekülők élén a peći (ipeki) pátriárka, Arsenije Čarnojević lovagolt, egyházi szemé-

lyek és katonák kíséretében; így ábrázolta a magyarországi szerb bevándorlást a nemzeti 

romantika stílusában festő Paja Jovanović híres képén (Seoba Srbalja, 1896). A Belgrád 

felé özönlő tömeg a pátriárka körött torkollott össze, s a fejveszett menekülésből szerve-

zett kivándorlás lett. 

Arsenije Čarnojević 1690. június 18-án Belgrádnál gyűlést hívott össze, ahol írásba 

foglalták az áttelepülésre vonatkozó kéréseiket ill. feltételeiket, melyeket I. Lipót 1690. 

augusztus 11-én kelt diplomájában szentesített. 

Negyven napos vándorút 

Belgrádnál 1690 szeptemberében kb. 40.000 menekült család zsúfolódott össze. A török 

előrenyomulás híreire egyre többen keltek át a Dunán és a Száván, az utolsó csoportot 

október 6-án, két nappal Belgrád török kézre kerülése előtt menekítették át.1 

A menekülők útja a Duna mentén vezetett felfelé, egy résztvevő leírása szerint negy-

ven napon át, gyalog és szekerekkel, sárban, esőben, egészen Szentendréig, s még tovább, 

Komáromig és Győrig, illetve Egerig és Tokajig, ahonnan aztán Oroszországba mentek 

tovább a későbbi nemzedékek (ez utóbbiról: Miloš Crnjanski: Seobe II, 1962). 

Persze nem az egész tömeg (ha 40.000-szer 5 főt veszünk, az 200.000 ember) jutott el 

Szentendrére, ahol 1690-ben kb. 8000 szerb telepedett le; rövidebb ideig Čarnojević pátri-

árka is itt élt, a hagyomány szerint a mai püspöki palota és a múzeum udvarában álló kis 

épületben. Az útközben letelepedő közösségek nyomát Duna menti települések szerb 

templomainak tornyai jelzik, Siklóson, Mohácson, Baján, Dunaföldváron, Százhalom-

battán, Lóréven és számos kisebb faluban. Az egyházművészeti monográfia a mai Ma-

gyarország területén 58 települést regisztrál, ahol szerb templom van vagy volt.2 

                                                 
1 Történelmi áttekintés és korabeli dokumentumok: Seoba  Srba 1690 (1990. „A szerbek vándorlása 

1690”, szerk.: Petar Milošević, Radojka Gorjanac). 
2 Dinko Davidov: Spomenici Budimske eparhije (1990. „A Budai egyházmegye emlékei”). 
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A Dárius kincse 

A monográfia és a magyarországi szerbek szóbeli hagyománya szerint a pátriárka és az őt 

kisérő elit csoport mesebeli kincseket hozott magával, főleg kegytárgyakat, szertartási 

kellékeket, ikonokat, de a fáma rengeteg aranyról is beszél. Valóban, a városi (szentendrei, 

pesti, egri, szegedi, bajai, székesfehérvári) szerb templomok pazar pompája és felszerelt-

sége háromszáz év elteltével is lenyűgöző, a szentendrei múzeum valódi kincstár, és a még 

működő falusi templomokban is vannak aranykelyhek, gyémánttal rakott feszületek, érté-

kes ikonok és könyvek. Lóréven 1995-ben fedeztek fel egy kéziratos kötetet, valószínűleg 

az 1300-as évekből (többrétegű pergamen, rongált papír, ószláv nazálisok, nyelvészcse-

mege, romantika, Jókai vagy Eco). 

A ma ismert, védett műemlékként leltárba vett tárgyak igen kis hányada származik az 

óhazából, java része itt keletkezett és halmozódott fel, legnagyobb intenzitással az 1700-as 

évek második felétől, amikor a menekültek második, harmadik nemzedéke már belátta, 

hogy új hazájuk, városuk, templomuk és temetőjük véglegesen itt lesz. 

New Požarevac 

Az első nemzedék még szilárdan hitt a hamaros visszatérésben a szülőföldre, nem töreked-

tek tartós berendezkedésre, földbe vájt kunyhókban éltek, fából tákolták templomaikat, és 

összetartottak földieikkel, akikkel együtt jöttek és együtt szándékoztak hazatérni. A kü-

lönböző tájakról származók homogenitását az egymástól egy-két kilométerre fekvő falvak 

közötti nyelvjárási különbségek őrzik mindmáig (Budakalász, Pomáz, Csobánka), Szent-

endrén pedig a templomok száma és elnevezése tükrözi a csoportos érkezést és letelepe-

dést (mint New Amsterdam, a későbbi New York). A város „negyedekből” állt (mahala), s 

mindegyiknek külön temploma volt, egymástól száz méterre. A Požarevaci soron épült 

templomot a turistakalauz ma is Pozsarevacskának hívja, az Opovačka (Opováci) szentélyt 

a Hopovóból menekültek emelték, a Székesegyházat a püspöki palota és a múzeum mellett 

pedig Belgrádi templomnak hívják, ami szintén az óhazával való kontinuitás megőrzésé-

nek a jelképe. 

Kompnemzet 

Nem kell lebecsülni az áthozott arany babonás anyókák ápolta legendáját sem: egyetemes 

mítoszok alapjaiba épült ez a fém (aranyborjú, aranygyapjú). A Szentendrére hozott arany 

mítosza azt jelenti, hogy a nemzetmentés pillanatában ide került minden mozdítható érték 

és ereklye, amit az állam- és egyházalapítás és az írásbeliség athosz-hegyi kezdete óta 

létrehoztak. Kezdetben a puszta megőrzés volt a cél, de idővel az új környezet is éreztetni 

kezdte hatását: az áthozott és konzervált bizánci alapokra a nyugati civilizáció rétegei 

rakódtak rá, Pest, Buda és Bécs közvetítésével. 

Védjegy 

Az 1700-as évek közepén a magyarországi szerb kőtemplomok az un. bécsi barokk stílu-

sában épültek, külalakra közelebb állnak a korabeli katolikus templomokhoz, mint a szer-
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biai bizánci típusúakhoz. Tartalmilag azonban fordított a helyzet: a többségi környezettől 

eltérő pravoszláv vallás a nemzeti identitás erősebb védjegyének bizonyult, mint a nyelv. 

Ahogyan a török hódoltság területén az egyház volt az egyetlen működő nemzeti in-

tézmény, ugyanúgy a magyarországi diaszpórában a templom (és az udvarában álló elemi 

iskola) számított szerb és szerbül működő „hivatalnak”, amelyben a nemzeti hovatartozás 

kifejezésre jutott és dokumentálódott: a pópa szerb nyelven vezette a születési, házassági 

és halálozási anyakönyvet, s a kántor-tanító szerbül írta az iskolai okmányokat; a személy-

igazolvány és az útlevél azonban már magyar nyelvű volt, s a falu jegyzője magyarul írta a 

hivatalos papírokat. Ezekbe a nevek is magyaros alakban kerültek be, ahogy a kormány 

rendelete alapján 1893-ban összeállított idegen utónevek magyar jegyzékben szerepelt. 

Ezért olyan vegyes a szerb temetők ortográfiája: ha a sírköves az egyházi anyakönyv alap-

ján dolgozott, akkor Petar Petrović, ha a személyi igazolványból indult ki, akkor Petrovics 

vagy Petrovity vagy Petrovits Péter nyugszik ott békében. Esetleg Petrovics Flórián (ha a 

paptól a Cvetko nevet kapta). Mint Shakespeare Vilmos és Schiller Frigyes, vagy Goethe 

János Farkas. (Tudomásom szerint Marx Károly húzta legtovább magyaros alakban, a Di-

mitrov téren, a Közgáz nevében.) 

Scriptorium 

Szentendrén az első időkben még ószlávul írtak. Az 1600-as és 1700-as évek fordulóján 

többszázéves árnyak settenkedtek a durván esztergált gerendákból és sárral tapasztott 

vesszőfonatokból improvizált templomok és viskók között, hónuk alatt, a csuha redőiben 

egy-egy kék és arany színben ragyogó, frissen festett ikon, súlyos kódexek, telekörmölt 

pergamentekercsek. 

A XVII. sz. utolsó évtizedében az áttelepültek körében szószerint folytatódott a kö-

zépkori írásbeliség: az átmenekített egyházi könyvek példányait sokszorosítani kellett az új 

templomok számára. Az első itt készült misekönyvön ez a dátum áll: Szentendrén, az Úr 

1690-edik évében. (Októberben még Belgrádnál voltak.) 

A következő évben már kódexmásoló és illuminátor iskola (scriptorium) működik 

Szent Lukács ma már nem létező templománál, az első kézirat másolója, Kiprijan Račanin 

vezetésével. 

A szerzetesi melléknév (račai Kiprijan és a račai szerzetesek) a Drina-menti Rača nevű 

kolostorra utal, ahonnan a pátriárkát kisérő szerzetesek jöttek. Az egész csoportot nem 

ismerjük, zömmel névtelen másolók voltak, de akadt köztük eredeti alkotó is. 

KIPRIJAN RAČANIN 
(a XVII. sz. első fele – a XVIII. sz. eleje) 

A kódexmásoló iskola vezetője, maga is buzgó sokszorosító és kompilátor, az akkori fo-

galmak értelmében író, irodalmár, de a személyét övező tiszteletről tanúskodó megemlé-

kezések alapján a közegére és társaira kifejtett közvetlen hatása legalább olyan jelentős 

volt, mint az írásai. 
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Stihira knezu Lazaru 

A középkori egyházi irodalom kánonában született vallásos énekek (stihira: a zsoltárokhoz 

kapcsolódó ének, vö. Trifunović), melyeket Kiprijan a középkori szerb állam összeomlását 

szimbolizáló rigómezei csatában elesett Lázár fejedelemnek szentelt, akinek ereklyéit a 

račai szerzetesek magukkal hozták Szentendrére. A Duna-parton a hajókikötő melletti 

söröző sarkán kereszt jelöli azt a helyet, ahol 1690 és 1699 között az 1389-es nemzethalál 

jelképei nyugodtak, és árasztották magukból Szentendrére, erre a véletlen búvóhelyre, a 

történelmi szimbolikát. 

Bukvar slovenskih pesama (1717) 

Kiprijan másik főműve tipikus kompiláció, megfelelően laza címmel (kb. „Szláv versek 

ábécéskönyve”). Ábécé (nyelvészet) és ábécésorrendbe rakott erkölcstani bölcsességek, 

teológiai cikkek, dicshimnuszok és verstani jegyzetek vannak benne, tehát enciklopédikus 

szándékú alkotás, amely a felvilágosodást előlegező, egyházi reformista, didaktikus iroda-

lomba sorolja a szerzőt. 

GAVRIL STEFANOVIĆ VENCLOVIĆ 
(a XVII. sz. második fele – a XVIII. sz. közepe) 

Kódexmásoló szerzetes, fordító, prédikátor és író, Kiprijan tanítványa. Születési helye és 

dátuma ismeretlen, tevékenysége az 1700-as évek első felére esik, váltakozó helyszíneken 

Szentendre, Komárom és Győr között.  

Egy-egy kósza feljegyzése viharos, tévelygésektől sem mentes ifjúságra utal, aztán a 

scriptoriumos szentendrei Szent Lukács templomban szerzetesnek áll be, több helyen lel-

készkedik, de mindenütt csak rövid ideig van maradása, folyvást perlekedik, panaszkodik, 

megsértődik és tisztázatlan körülmények között távozik; 1736-ban belefáradván a vándor-

életbe és a világi nyüzsgésbe, kérvényezi, hogy Pomázon a „Szulejmanovác vizénél” re-

metelakot építhessen (a kérvény sorsa ismeretlen), 1743-ban már vén tollforgatóként em-

legeti magát, aztán ahogy jött, nyomtalanul eltűnik az idők homályában. 

Írásai egyik fele a szentendrei utóközépkor jegyében az egyházi irodalom körébe tar-

tozik, másik része viszont egy didaktikus felvilágosítói programot valósít meg, prédikációs 

és enciklopédista formában: Poučenija i slova razlika (1732. „Tanítások és elegyes beszé-

dek”), Žitija, slova i pouke (1740. „Szentek élete, beszédek és intések”), Poučenije 

izabranoe I-II (1745–1746. „Válogatott tanítások”). 

Nyelv 

Venclović munkássága nyelvileg is kettéoszlik: 1. a kánoni írások az egyházban hivatalos 

szlavenoszerb nyelven születtek, 2. a világi közönséghez szóló, pallérozó szándékú beszé-

dek és gyűjtemények viszont a prédikációk hallgatóságának nyelvén, a szentendrei 

beszéltnyelven íródtak. Ezzel kapcsolatban helyesírási problémákat is meg kellett oldani, 

így aztán Venclović a nyelvújítás előtt száz évvel a saját szakállára már végrehajtott egy 
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népi alapú nyelvi és helyesírás-egyszerűsítő reformot, amelyre azonban a XIX. sz. eleji 

neológusok nem tudtak támaszkodni, mivel Venclović kéziratban heverő műveit nem is-

merték. 

A rejtőzködő író 

A titokzatos életrajz és a nagyobbrészt máig kiadatlan kézirathegyek mögött, a nyomtatás-

ban hozzáférhető töredékekben egy eredeti, szabad és modern értelemben szabálytalan író 

bujkál. Az egyházi irodalom és a szlavenoszerb nyelv kánonjaiból kilépve, a félszáz évvel 

utána jövő klasszicistáktól és romantikusoktól eltérően, ő még nem került újfajta sablonok 

befolyása alá; a didaktikus kereteken belül saját temperamentumának és hangulatainak 

megfelelő módokon nyilvánult meg, hegyibeszéd, dörgedelem, prófécia, parabola, 

traktátus, citátum, kommentár, lírai vallomás, reflexió, meditáció, anekdota, dialógus, 

elbeszélés között lavírozva. Egybefogott erudíciót és hétköznapi életet, tudományt és ba-

bonát, Bibliát és folklórt, legendát és valóságot, történelmet és piaci pletykát, és szándéká-

tól nyilván teljesen függetlenül lefestette korát, megörökítve háborút, betegséget, éhínsé-

get, vándorlást, honkeresést, templomépítést, emberi viszonyokat és viszályokat, és ma 

már feledésbe merült szokásokat. 

Nyelve intim közelségben áll a magyarországi szerbek házi nyelvének archaikus réte-

gével, és talán azt mutatja, milyen lett volna a szerb irodalmi nyelv, ha nem radikális re-

form útján hozzák létre, hanem a beszéltnyelv fokozatos és spontán emancipációja révén 

keletkezik. 

Lezárt ügy 

Szentendre tehát abszolút értelemben szimbólum lett. Eljátszotta a nemzeti Noé-bárka 

szerepét, de az új korszak kialakulására nem a konkrétumok szintjén hatott. A felvilágoso-

dás és a nyelvújítás kezdeményezői nem ismerték Venclović munkásságát, mégis azt foly-

tatták, amit ő elkezdett. 

A BAROKK KÉRDŐJELEI 

A probléma 

Az a kérdés, hogy volt-e egyáltalán szerb barokk – irodalom. Mert a képzőművészetben 

volt ilyesmi: a XVIII. századi magyarországi szerb templomok építészete és ikonfestészete 

a „bécsi” barokk stílusában. 

No de az irodalom? Amely nem függ annyira az ipartól és a technikától? (A budakalá-

szi szerb templom azért hasonlít a helyi „sváb” azaz katolikus templomhoz, mert a terve-

zők és a kivitelező kőművesek és ácsmesterek egy iskolában tanulták a szakmát, s ugyan-

azt a békásmegyeri téglát és pilisszentkereszti meszet használták, nem beszélve a fándliról 

és a vinkliről.) 

De hol van a nagy barokk eposz ŕ la Tasso, Milton, Zrínyi, Gundulić? Hol a nagy 

dráma Calderon és a pompázatos költészet Gongora stílusában? 
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Barokk író volt-e Venclović? 

A probléma háttere 

Lehet-e barokk irodalom a katolikus körön kívül? És lehet-e barokk ott, ahol nem volt 

reneszánsz?  

A barokk az ellenreformációt (azaz katolikus restaurációt) kísérő művészeti irányzat, a 

lenyűgözés, az elkápráztatás, a lehengerlés stílusa: a reneszánsz idején marginalizált isteni 

mindenhatóság és a reformáció által szándékosan enyhített egyházi tekintély helyreállítá-

sának offenzívája.  

A reneszánsz életigenlése és a reformáció racionalizmusa után nem lehetett világmére-

tűen, az átlagember számára fogyaszthatóan visszahozni a középkori aszkéta miszticiz-

must. Visszaút nem volt: amit már nem lehetett megsemmisíteni, azt meg kellett haladni. 

A reneszánsz emberméretű szépségideálját a barokk az emberfeletti pompa káprázatával 

akarta szétzúzni. A barokk templom monumentalitása, a díszek és a festmények mozgal-

massága és szenvedélyessége (El Greco), a kórusról áradó orgonaszó (Bach) egyszerre 

zúdítja az ember összes érzékére az embert meghaladó dimenziók özönét.  

A középkori temlom illetve a barokk stílusú katolikus templom – két külön világ. A 

pravoszláv egyház(művészet) történetében ilyen fordulat nincs. (Pompára való törekvése 

miatt a pravoszláv templom már eredendő középkori kinézete szerint „barokk” volt.) Ha-

sonlóképpen, a pravoszláv vallás országaiban és népeinél a kereszténység felvétele és a 

felvilágosodás megérintése között nem játszódott le olyan, minden életterületre (öltözkö-

désre, étlapra, szerelemre, tudományra, művészetre) és a teljes világszemléletre kiható 

fordulat, amit nyugaton a reneszánsz jelentett. 

A barokk lényege: reagálás ezekre a szellemi, lelki és anyagi világmozgásokra. Ahol 

ezek a mozgások nem érvényesültek (azaz más mozgások érvényesültek: a szerbekre pl. a 

törökök mozdultak rá), ott 1. vagy nem volt barokk, 2. vagy mást jelent a barokk, 3. vagy a 

barokk másodlagos hatása érvényesült: formai és stiláris jegyek átvétele, az eredeti funkció 

nélkül. 

A szakirodalom álláspontjai 

Skerlić szerb irodalomtörténete (1912. Istorija nove srpske književnosti) még nem használ-

ja a barokk fogalmát, Pavićnál korszakként és könyvcímként szerepel: Istorija srpske 

književnosti baroknog doba (1970) és Istorija srpske književnosti 2. Barok (1991), ám 

ezután Deretić (1983. Istorija srpske književnosti) csak zárójelben óvakodik vele elő: „A 

régitől az új irodalom felé (Barokk tendenciák)”. 

Venclović besorolása ennek megfelelően alakul: Skerlićnél az „orosz-szláv írók” közé 

tartozik, Pavićnál „barokk medievista” (azaz barokk „középkorista”), Deretićnél „A régi 

irodalom utolsó virágkora” c. alfejezetbe kerül. 

Pavić értelmezésében a szerb barokk az 1690 utáni északi diaszpórában keletkezett, 

ahol elsősorban a középkori írásbeliség másolása folyt, de új hatások is érvényesültek. 

Döntőnek az ukrán és az orosz barokk recepciója bizonyult. Új műfajok jelentek meg, 
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amelyek eredetileg (másutt) középkoriak voltak, de a régi szerb irodalomból hiányoztak, 

ezért megjelenésük ideje és formája szerint barokknak minősülhetnek. 

Prédikációk 

Klasszikus keresztény műfaj (pl. Jézus Hegyi beszéde: „Boldogok a lelki szegények…” 

Máté, 5-7), de a barokk idején különösen felvirágzik (a barokk idején van a reneszánsza), 

mint a meggyőzés közvetlen eszköze; a magyar barokk egyik legjellegzetesebb alakja, 

Pázmány Péter, prédikációi és hitvitái által lett ismert. 

Venclović is híres prédikátor volt, Szentendrén, Esztergomban és Győrben okította a 

népet. A katolikus prédikátorok a protestáns ellenfelektől tanulva tértek át az érthetőség 

kedvéért a latinról a nemzeti nyelvre, a kódexeket másoló Venclović pedig ószláv helyett 

prédikált népnyelven, és még a helyesírást is elő-reformálta, hogy beszédeit le tudja írni. 

Drámák – oratórium, iskoladráma 

Venclović a prédikációk dinamizálására használt párbeszédeket, amiből néhány oratórium 

keletkezett; bennük a dialógus mellett szerepet kap a kórus és maga a prédikátor. 

Az iskoladráma az orosz vendégtanárok révén érkezett a diaszpóra szerb iskoláiba. 

Emanuil Kozacsinszki „tragikomédiáját” az utolsó szerb királyról 1736-ban játszották a 

szerémségi Karlócán (Tragikomedija o smrti cara Uroša). A műfajmegjelölés az emelke-

dett és a normál stílus együttes jelenlétére utal. 

TÖRTÉNETÍRÓK 

A reneszánsz emberi mértéke (homo mensura) után a barokk érdeklődése a nagy dimenzi-

ók, egyrészt a végtelenség és a misztikum, másrészt a történelem felé fordult. 

Ennek egyik eredménye a barokk eposz, amely a nagyszabású történelmi tárgyat nagy-

szabású irodalmi formával egyesíti (Tasso, Milton, Zrínyi, Gundulić). A szerb irodalom-

ban ez a forma csak marginálisan jelent meg. 

A történelmi érdeklődés azonban közvetlenül megnyilvánult: a barokk a nagy történet-

írók kora volt. (A magyar irodalomban tiszta formában és az önéletírással összefonódva 

van jelen: Bethlen Miklós, Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen.) 

A szerb irodalomban a középkori életírás és annak krónikási folytonossága szinte kí-

nálta a történészi folytatást.  

Đorđe Branković (1645–1711) 

Slaveno-serbske hronike („Szlaveno-szerb krónikák”) c. ötkötetes, befejezetlen művében a 

szerbek és a többi délszláv nép teljes történelmét öleli fel. 

Hristofor Žefarović (? – 1753) 

Stematografija (1741. görögül címertan, magyarul heraldika, plusz családfatan), nem ere-

deti alkotás, Pavao Riter Vitezović horvát szerző művének szerbesítése és kiegészítése 

szerb nemzeti szentekkel. A mű különleges értékét Žefarović rézkarcai adják. 
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A MONTENEGRÓI TENGERMELLÉK BAROKK IRODALMA 

A Kotori-öböl 

Crna Gora tengerpartján, a Dubrovnik alatt néhány kilométerre fekvő Kotori-öbölben, 

tehát a Szentendrével ellentétes égtájon, a mediterrán kultúrkörben lévő szerb peremvidé-

ken, a XVII. században olyan műfajú barokk alkotások születtek, melyek az északi diasz-

pórában nem jelentek meg. 

Andrija Zmajević (1628–1694) 

Perasti költő és bari püspök, eposzt írt a perasti ütközetről (1654), s neki tulajdonítják a 

rigómezői csatáról szóló oratóriumot, amely kétszeresen, a cezúrában is rímelt (horvát 

reneszánsz és barokk) tizenkettesekben készült, de az epikus népköltészet hatását is mutat-

ja, egy rövidebb eposzban pedig az 1667-es dubrovniki földrengést énekelte meg. 

Ivan Krušala szintén írt eposzt a perasti csatáról, a kotori Ivo Bolica és Vicko Bolica 

helyi szentekről írtak vallásos eposzokat stb.1 

A dubrovniki horvát irodalom modelljében 

A montenegrói szerb barokk írók művei nemzetileg a szerb, tipológiailag a dubrovniki 

horvát barokk irodalom modelljébe tartoznak. A perasti csatáról írt eposzok a világirodal-

mi jelentőségű Ivan Gundulić (1589–1638) dubrovniki költő Osman („Oszmán”) c. epo-

szának közvetlen hatása alatt keletkeztek. Ez tiszta ügy: a szerb irodalom gazdagabb lett 

egy színfolttal. (Igaz, ez a mediterrán barokk marginális jelenség maradt, nem illeszkedett 

úgy sem a korábbi, sem a későbbi folyamatokba, mint a szentendrei vonal.) 

Nagy-Jugoszlávia szétesése után a „szerb kulturális tér” meghatározására irányuló 

buzgalomban nyilvánosságot kapott az a korábban csak lappangó és félig viccnek tartott 

szemlélet, mely szerint a dubrovniki irodalom a szerb irodalomba (is) tartozik.2 Az elkép-

zelés történelmi alapja az, hogy Dubrovnik a reneszánsz és a barokk évszázadaiban köz-

igazgatásilag nem tartozott Horvátországhoz, hanem váltakozó, sőt olykor párhuzamosan 

elismert velencei, magyar és török fennhatóság alatt, több helyre fizetett adó árán a szabad 

városköztársaság státuszát élvezte. 

Nagy-Jugoszlávia idején a kérdést meg lehetett kerülni: a „mi nagy költőnk, Gundu-

lić”. A szétválás óta vannak, akik azt hiszik, hogy ezt már nem lehet mondani. Pedig miért 

nem lehetne? Ha Gundulić szerb származású volt (fogalmam sincs róla, s nem tudom, 

tudja-e valaki), a szerbek nyugodtan mondhatják, hogy „a mi nagy költőnk, Gundulić, a 

horvát barokk legjelentősebb alakja”. Hiszen a románok is mondhatják, hogy „a mi nagy 

írónk, Ionesco, a francia abszurd dráma kiemelkedő képviselője”. 

                                                 
1 Milorad Pavić: Istorija srpske književnosti baroknog doba (1970. 177–186) és Istorija srpske knjžev-

nosti 2. Barok (1991. 52–55). 
2 A csupa akadémikusból álló szerkesztő bizottság által összeállított 100 najznamenitijih Srba (1993. „A 

100 legjelentősebb szerb”) c. kiadványban pl. szerepel Ivan Gundulić. 
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A lényeg ugyanis az, hogy Gundulić művészileg a mediterrán, olasz eredetű és jellegű 

reneszánsz és barokk művészet körébe tartozik, amely a horvát kultúrtörténet integráns 

része és fényes korszaka volt, viszont a szerb irodalomban a másmilyen történelemi kö-

rülmények miatt ki sem alakult, csupán a horvátból szivárgott át belőle valami (a monte-

negrói tengermelléki barokk). 

Gundulić és a dubrovniki reneszánsz és barokk ebben a könyvben tehát a világiroda-

lom sávjában marad, mint ahogy Skerlić (1912), Deretić (1983) és Pavić (1970, 1991) sem 

tárgyalja a szerb irodalom részeként.1 

                                                 
1 A magyar érdeklődőnek e témában Lőkös István: A horvát irodalom története (1996). c. könyvét aján-

lom. 
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Felvilágosodás 

A XVIII. SZÁZAD 

Siófok, ohne dress baden 

A Hableányban felszedtük az egész kezdőhatost, cserékkel együtt. Az NDK ifiválogatott-

jának bal átlövője olyan volt, mint a Kessler-nővérek együtt, őrá tehát ketten is hajtottunk. 

Záróra után lementünk egy kis éjszakai nudizásra. Venc’l Késza, putakalászi sváb gyerek 

létére, vágta a németet, s azt állította, hogy az NDK-ás csajok, purista nyelvi hagyomá-

nyokkal a hátuk mögött, nem tudják, mi az a nudi. Azt kell nekik mondani, hogy ohne 

dress baden. 

Ettől aztán a kezdőhatos végképp hülyének nézett bennünket. Mint amikor nem értet-

tük, honnan jöttek. Nyelvileg nem értettük. Kornyikáló szóvégi hangsúllyal kérdezgettük: 

Hamburg? Bayern München? Eintracht Frankfurt? Ők infantilis módon vihogtak és egyre 

azt hajtogatták, hogy lájpcig. Mi lehet az a lájpcig? Lehet, hogy amolyan deszemantizált, 

igei eredetű kötöszó? Na lájpcig,1 szentségeltünk, amikor az ohne dress baden után az 

egész kezdőhatos cserékkel együtt elvonult aludni, mert másnap meccsük volt. Igazán nem 

szép így átlájpcigolni egy baráti ország ifjúságát, mondta köztünk egy önkéntes KISZ-tag. 

A berlini fal 

Később egy szerb könyvben azt olvastam, hogy a szerb felvilágosodás megteremtője, 

Dositej Obradović megvilágosodásának helye Lajpcig volt. Szótárak és földrajzi atlaszok 

segítségével nagy nehezen kiderítettem, hogy a Lajpcig Lipcse akar lenni. (Megnyugtató, 

hogy egy ilyen fontos városnak van rendes neve is.) 

A megfejtés azonban csak jobban összezavarta a dolgokat. Lipcse ugyanis az NDK-

ban volt, mint Drezda és Weimar, Goethe székhelye. 

A felvilágosult Nyugatot a szerbek tehát az NDK-ban fedezték fel! Legalábbis olyan 

térségben, amelyből lehetett NDK. Mert Párizsról ez nehezen képzelhető el. Bécsről vi-

szont esetleg. Volt is olyan, hogy Bécsből Párizsba disszidálni kellett, például Batsányi 

Jánosnak („Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”), aki az osztrák rendőrség elől menekült 

a felvilágosult Európán végigmasírozó aztán visszavonuló napóleoni csapatokkal. Később 

                                                 
1 Vö. „Megáll, fűzfa, az ember esze.” (Esterházy Péter: Termelési regény, 1979. 171). 
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Hitler is érezte, hogy jobb, ha megszállja Ausztriát, már csak az egyértelműség miatt. Ez 

viszont azt jelenti, hogy van valamiféle Közép-Európa, amiből pedig az következik, hogy 

a Nyugatnak is van pereme. A Champs-Elysées kétségkívül messzebb van tőlünk, mint a 

Mariahilfer Strasse, bár a Népköztársaság útjáról és a Novhét-térről a különbség sokáig 

közömbösnek tűnhetett. 

A nulláról való kezdés elmélete 

A szerb felvilágosodás ezen az előszobán keresztül lépett be vagy inkább csak kukucskált 

át az Ész Birodalmába. A nemzeti irodalomtörténetnek a katedrák lelke mélyén máig érvé-

nyesnek érzett alaprajzát megalkotó Jovan Skerlić (a szerb Antal) szerint ezzel a lépéssel a 

szerb irodalom történetében olyan hasadás keletkezett, mint az újgörög kultúra és az antik 

között.  

„Az újabb szerb irodalom a XVIII. században jelentkezik minden kapcsolat nélkül a 

korábbi irodalmakkal, és függetlenül fejlődik a XIX. század során. Ezt az újabb szerb 

irodalmat elsősorban az jellemzi, hogy önálló képződmény, hagyományok nélküli, teljesen 

független organizmus.”1 

Ezt a benyomást erősíti a nyelvi helyzet is: a felvilágosodásból kibontakozó nyelvújí-

tás valójában nyelvcsere volt, miáltal két különböző nyelvű irodalom keletkezett. 

A sablon leegyszerűsítő torzítását a szentendrei utóközépkor és előfelvilágosodás is 

mutatja, s a kétségtelenül nagy és látványos fordulat kezdeményezője, Dositej Obradović 

is szó szerint az egyik korszakból a lépett a másikba, a kolostorból ment át – Lipcsébe, 

szerzetesből lett felvilágosult író. 

                                                 
1 Jovan Skerlić: Istorija nove srpske književnosti (1912. „Az újabb szerb irodalom története”, Harmadik 

kiadás, 1953. 1). 
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DOSITEJ OBRADOVIĆ  
(1739-1811) 

Szent Quijote 

Gyerekfejjel, amint megtanult olvasni, falni kezdte a középkori életírásokat, és megszédült 

tőlük, mint Don Quijote a lovagregényektől. Elhatározta, hogy a szentek nyomdokaiba lép. 

Szent Száva és Hilandar szellemének áhítatában beállt szerzetesnek, de három évnyi asz-

ketizmus, böjtölés és vallásos révület (rave) után kiábrándult és megszökött a kolostorból. 

A középkori szerb kultúra azzal kezdődött, hogy Szent Száva belépett a kolostorba, az 

újkori pedig onnan számítható, amikor Dositej Obradović kilépett a szerzetesek világának 

falai közül. 

Ez 1760-ban történt, akkoriban, amikor a kódexmásoló és prédikátor-felvilágosító 

Gavril Stefanović Venclović valahol Szentendre környékén nyomtalanul elhagyta a földi 

világot. 

Dositej Obradović viszont nekivág a világnak. Fokozódik a szimbolikusság: fekete 

csuhában egy szökött szerzetes elindul Európába. A tudásszomj hajtja őt: mi van a kolos-

torfalakon kívül, mi van a világi könyvekben? 

Felfedező utak 

Ösztönszerűen nyugatnak indul. Szlavónián keresztül Zágrábba megy, ahol latin nyelvet 

tanul, hogy aztán Dalmáciában házitanítóként egy kis pénzt kereshessen további tervei 

számára. 

A pravoszláv reformizmus körén belül 

Ösztöne nyugatra viszi, holott valójában keletre készül. A tanítóskodással keresett pénzből 

Oroszországba szeretne jutni és beiratkozni a kijevi teológiára, mert a kolostort ugyan 

elhagyta, de a tudást még a pravoszláv hittudományban keresi, persze a hopovói barátoké-

nál magasabb szinten és modernebb formában. A modell az orosz egyház reformja 

(raszkol – szakadás néven ismert esemény az 1660-as években), I. Péter (uralk. 1689–

1725) reformjainak egyik fontos előzménye. 

Az orosz egyházi reformizmus lényege az ősorosz szertastásrend ésszerűsítése, racio-

nalizálása volt; s bár e szójátéktól természetesen még nem lett a nyugat-európai típusú 

felvilágosodás része, mindenesetre az értelem érvényesítését jelentette a konvencióval 

szemben. Dositej Obradović még az egyház, a hit keretein belül fedezte fel az Észt; a fel-

világosodás híve lett, mielőtt a felvilágosodásról egyáltalán hallott volna. 

Bizánc alatt az antik 

A földrajz ezután, eredeti oroszországi terveitől eltérően, a pravoszláv szellem történelmi 

útján vezeti végig. Dalmáciából csak egy ugrás Görögország, a keleti kereszténység böl-

csője, Bizánc közvetlen utódállama.  
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A szökött szerzetes kultúrturistaként látogatást tesz Hilandar kolostorában, bekukkant 

a termekbe és a cellákba, melyekben Szent Száva élt és dolgozott, majd összepakol és 

továbbáll. 

Inkább elmegy görög filozófiát tanulni Szmirnába. Három évet tölt az új Szókratész-

ként emlegetett Dendrin iskolájában, megtanul ó- és újgörögül, ismerkedik az antik iroda-

lommal és filozófiával, az újgörög felvilágosodással és nyelvújítással (!), miközben válto-

zatlanul Oroszország a végcélja. 

Ám még mindig nincs elegendő pénze, vagy szándékosan szimbolizálja tovább az éle-

tét: Nyugatról kell összeszedni az anyagiakat, hogy elérhesse Kelet szellemi magaslatait. 

Továbbra is a földközi-tengeri medencében csavarog, Albánia, Korfu, Velence majd újra 

Dalmácia az állomások. Tanul és gyerekeket tanít, írja első műveit. Gyűjti és terjeszti a 

tudást, a felvilágosodás vándordiákja és propagátora – szerzetesi csuhában. 

Alkalmazott felvilágosodás 1. – Padlóra köpni tilos! 

Ekkor írott művei kéziratban maradtak, mint Venclovićéi; csak a halála után jelentek meg 

nyomtatásban, amikor Dositej már a haza bölcsének számított. 

Nem ismerhette Venclovićot, de közös gyökerek és minták alapján az övéhez hasonló 

közművelődési programot alakított ki. Szóban is terjesztették a tudást: Venclović mint pré-

dikátor, Dositej tanítóként (sőt 1770-ben átmenetileg ő is működött prédikátorként Dal-

máciában), írásos formában pedig mindketten a gyűjteményes, összesítő, enciklopédikus 

műfajt találták célravezetőnek. 

Dositej kéziratos művei között van egy illemtan, a Hristoitija sirječ blagi običaji 

nuždjejši i poleznjejši junošestvu (1770. Első kiadás: Buda, 1826. „Krisztusi intelmek 

avagy finom szokások, melyek nélkülözhetetlenül hasznosak az ifjúságnak”). Ebben ilyen 

intelmek olvashatóak: 

A szobát vagy a cellát, melyben alszol és tartózkodol, ne hagyd takarítatlanul, a ruhát és egyéb 

holmidat pediglen ne dobáld szanaszét; s jegyezd meg, hogy szégyellni való dolog mások előtt vet-

kőzni, fésülködni és mosdani, és a szobát hálósipkában elhagyni nem szabad. Óvakodj a szádba dug-

dosni az ujjad, illetve nyalni azt; ezt csak a kutyák teszik. Nem illik továbbá nyújtóztatván ropogtatni 

az ujjakat. A padlaton járván pedig, ha valami csúfságot odapökve találsz, tapossad el a láboddal. 

Köhögéskor ne szórjad nyílzápor módjára nyáladat a messzibe. Ne köpdöss az ajtón vagy az ablakon 

által ki az udvarba sokféle ok mián, s ne köpködj a falra se, mert az tisztességtelen. (Dositej 

Obradović: Sabrana dela, III. 1961. 119–121. Milosevits Péter ford.) 

A Venac od alfavita (1770. Első kiadás: Buda, 1826. „Ábécé-koszorú”) a rövid előszó 

szerint az Illemtan folytatása; a jólnevelt viselkedés kurzusa után most az életben nélkü-

lözhetetlen bölcsességek koszorúját nyújtja át ifjú olvasójának; az „A” betű alatt: 

Amennyiben tudni szeretnéd, mi az igazi szépség és nemesség, tudjad, hogy a lelki tisztaság és a 

tisztességes élet a leggyönyörűbb szépség; az értelem, a tanulás, a bölcsesség, az igazság és méltá-

nyosság pedig az elme császári nemessége. (Dositej Obradović: Sabrana dela, III. 1961. 145. 

Milosevits Péter ford.) 
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Hasonló az Ižica c. gyűjtemény (1770. Első kiadás: Karlóca, 1830). Az ižica a szlave-

noszerb ábécé utolsó betűje, ami az ábécés felépítésre utal. Fordítások, átdolgozások, ösz-

szefoglalások és saját gondolatok keveréke a lexikonszerkezet sablonjában. A megfelelő 

betűvel kezdődő első szó csak apropó a kifejtésre, amely prédikációra emlékeztet. Keresz-

tény erkölcstan, amely azonban nem a vakhitre, hanem a józan észre apellál. 

Bécs 

Tíz évvel a kolostor elhagyása után, 1771-ben Dositej Obradović megérkezik Bécsbe. 

Helyzetkép: Mária Terézia (uralk. 1740–1780), Ratio Educationis (1777, olvasva: rá-

ció…), jozefinizmus, felvilágosult (!) monarchia.  

Dositej Bécsben is tanít és tanul, német, francia és latin nyelveket, logikát, metafizikát. 

Kirándulásokat tesz Közép-Európában, huzamosabban tartózkodik Pozsonyban, Karlócán 

és Triesztben, majd megint dél, Itália, Görögország következik, sőt Konstantinápolyba is 

eljut, mintha a helyszínen akarna végső búcsút venni Bizánctól, mielőtt Bécsnél, a 

Čarnojević pátriárka vezette nagy kivándorlás legnyugatibb pontjánál is nyugatabbra in-

dul. 

A Nyugat meghódítása 

Újabb tíz évvel Bécsbe érkezése után, 1782-ben Németországba megy, Halléban beiratko-

zik az egyetemre, és itt végre leveti a szerzetesi csuhát. Negyven éves elmúlt, húsz esz-

tendeje vándorol, tanul, tanít és ír, de most egy új világban, új emberként (civilként) új 

életet kezd. 

A megismerésvágy itt is egyik helyről a másikra űzi. A következő évben már Lipcsé-

ben van („Mit tudtak erről, lájpcig, az NDK-ás csajok?”). Itt jelenik meg először műve 

nyomtatásban; addig termékeny kéz-író volt, mint a szerzetesek, pl. Venclović, most Gu-

tenberg szülőhazájában, a technika és az ipar révén debütál a nagyvilágban. 

Az Én megjelenése 

Első megjelent műve életírás, ami a Szent Szávától Venclovićig terjedő eredeti és másolt 

irodalom fő műfaja. Csakhogy Dositej Obradović a saját életét írta meg és adta közre 

nyomtatásban Lipcsében, Život i priključenija (1783. „Élet és viszontagságok”) címen. 

Igaz, terveitől eltérően, nem lett belőle szent, de hite megszilárdult: hasznossá kell tennie 

magát az emberiség számára, tehát úgy gondolkodott, mint később Tolsztoj: „Utoljára 

fogadom meg önmagamnak: Ha elmúlik három nap anélkül, hogy bármit is tennék az em-

berek hasznára, megölöm magam.”1 

Dositej ott a nyugati civilizáció küszöbén úgy gondolta, az a legésszerűbb, ha nyilvá-

nosságra hozza saját megtérésének történetét a vakhittől az észhitig. Az észkor tükrében 

felfedezte magát a szerb individuum: az egzisztenciáját a tudásra alapozó hivatásos értel-

                                                 
1 Tolsztoj: Napló, 1854. június 15. In: Tolsztoj Művei, 10. k. (1967. 572). 
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miségi (a tanító és a könyvei eladásából élő író) a saját életét ugyanolyan fontosnak és 

mások számára tanulságosnak értékelte, mint a királyok és egyházfők életrajzát. 

Vallomásos önéletírás: „Élet és viszontagságok” (1783) 

Születés, elemi iskola, inasévek, kolostor, vallási túlbuzgóság, észretérés. Nincs ágostoni 

istenes bevezetés; Dositej az első mondatban kijelenti, hogy az embernek egyszerűen jól-

esik felidéznie az életét, de hozzáfűzi, hogy mindezt mások érdekében teszi. („Nem én, 

hanem a haszontevés leszen e könyv elsődleges szándéka.”) 

Hivatalos, tárgyszerű stílusban kezdi: „Születésem helye Čakovo városa a temesvári 

Bánátban. Édesapám neve Đurađ Obradović…” A gyermekélet eseményei már elbeszélő 

hangnemben bontakoznak ki, aztán a könyvek szeretetéről, a vallásról és a kolostorról 

szóló részekben a kommentárok és terjengős párbeszédek kerülnek túlsúlyba. Egy Nagy 

Péterről szóló orosz könyv kapcsán a felvilágosult uralkodó dicsőítése következik, végül 

filozofáló dialógus zárja a művet, mint az összefoglalás a leckék végén a tankönyvekben. 

Epikus szinten viszont a befejezés nyitott: az eszmei folyamat cselekménybeli követ-

kezményeit a II. részre vonatkozó, odavetett utalás jelzi: „Mielőtt élményeim második 

részéhez érnék, nevezetesen annak elbeszéléséhez, hogy miképpen is hagytam el Hopovo 

kolostorát és merre vettem utam, szükségesnek és helyénvalónak tartom egy párbeszéd 

ideillesztését…”, mondja, és jön az eszmei mondanivaló. Ennek lényege: „Mi másért kap-

tuk volna Istentől értelmünket és tudatunkat, hanemhogy használjuk is őket, hogy folyvást 

gondolkodván véleményt formáljunk a dolgokról?” (Milosevits Péter ford.) 

Enciklopédiák 

A könyv megjelenése után tovább megy nyugatnak, 1784-85-ben megtekinti a világ két 

fővárosát, Párizst és Londont – kontextus: Voltaire: Candid (1759), A vadember (1767), 

Rousseau: Az új Heloise (1761), A társadalmi szerződés (1762), Emil (1762), Vallomások 

I. (1782), II. (1989), a Francia Enciklopédia (1768–1771) –, aztán mint aki jól végezte 

dolgát, elvonul Bécsbe majd Triesztbe, és ontani kezdi magából a begyűjtött tudást. A 

XVIII. sz. utolsó két évtizedében vaskos köteteket jelentet meg, enciklopédikus jellegükre 

és didaktikus, felvilágosítói szándékukra utaló címekkel: 

Sovjeti zdravago razuma (1784. „A józan ész tanácsai”), Basne (1788. „Állatmesék, tanulságokkal” 

és az „Élet és viszontagságok” II. része), Sobranije raznih naravoučitelnih veštej (1793. „Különféle 

hasznos dolgok gyűjteménye”), Etika (1803). Mindezt azonban megelőzte önéletírásának lipcsei kiadása: 

Život i priključenija (1783. „Élet és viszontagságok”). 

Az új államalapítás részese 

Ezekkel a művekkel vívta ki magának a legnagyobb szerb elme máig érvényes címét, 

melynek alapján a Karađorđe-féle török elleni felkelés kormányzótanácsában – a Szent 

Száva párhuzamot erősítve – művelődésügyi miniszter (popečitelj, főpecsétnök) volt Bel-

grádban, 1811-ben bekövetkezett haláláig. 
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A kolostor elhagyásához és a tanulmányi és alkotói vándorévekhez hasonlóan, életé-

nek utolsó szakasza is jelképes: a török uralom alóli felszabadulás aktív részeseként, a 

nulláról induló új államot a felvilágosult, modern nemzetek útjára igyekszik irányítani. S 

mivel ez a cél az azóta eltelt két évszázad során folyamatosan napirenden van, Dositej 

történeti jelentősége meghaladja műveinek magánvaló értéket. 

Az ész-hit 

Nem volt hivatásos gondolkodó, mégcsak katedra-filozófus sem. Tudományos ismeretter-

jesztéssel foglalkozott, a felvilágosodás programjának szószerinti értelmében. Hitt az ész 

mindenhatóságában (ráció, racionalizmus). Osztotta azt a meggyőződést, hogy az ember 

az értelem erejével birtokba veheti a tudást, melynek alapján megteremtheti az értelmes 

világot. Ha tudja (az értelme révén felfogta), mi a helyes és a jó, akkor a helyeset és a jót 

fogja akarni. A jó világ létrehozása innen kezdve már csak technika kérdése, ezért fontos a 

tudományok művelése, a jog, az államapparátus, a közigazgatás illetve az ipar és a techni-

ka fejlesztése. Ezekkel az eszközökkel teremthető meg az ész belátásai alapján az Ész 

Birodalma. 

Alkalmazott felvilágosodás 

Dositej Obradović azonban olyan vidékről érkezett, ahonnan a Nyugat már az Ész Biro-

dalmának tűnt. Ő tehát felzárkózási programot hirdetet, melynek két összefonódó ága volt: 

a nemzeti és a civilizációs. Hazafias érzelmeit a török elleni felkelést üdvözlő versében 

fejezte ki: Pjesna na insurekciji Serbijanov (1804. Költemény a szerb felkelésére), civili-

zációs tanait pedig illemtanban, ábécé-koszorúkban és enciklopédikus művekben fogal-

mazta meg. 

A magasztos eszmék látszólag triviális, olykor vulgárisan konkrét alkalmazása a helyi 

viszonyok ismeretéből és komolyan vételéből fakad, s a felvilágosodás lényegének megér-

téséről tanúskodik. Nyilvánvaló tévedés lett volna a török-jobbágy szerb népet a kategori-

kus imperatívusszal vagy a differenciál-számítással traktálni. 

Kármán 

A térség felvilágosodására egészében jellemző az alkalmazott jelleg. Kármán József ta-

nulmánya, A nemzet csinosodása (1794) már a címben egyberántja a nemzeti és a civilizá-

ciós programot, aztán így fejti ki: „Megbocsáthatatlan hibája az nemzeti íróinknak, hogy 

kényeztetik nemzetünket. (…) Ne palástoljátok tehát társaim! hogy messze-messze va-

gyunk a tökéletességtől, hogy a tudományok dicső halmának derekán még nem járunk, 

hogy azoknak szeretete még nálunk fel nem ébredett, hogy azok a nemzetek, melyek ezen 

az ösvényen messze elhaladtak, minket a durva nemzetek rangjába vetettek; esmértessétek 

meg a beteggel kelevényét, és kívántassátok meg véle az egészséget! verjétek fel a nemze-

tet vakmerő veternumából, és így töltsétek be azt a polcot, melyre ültetek.” 
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Relković 

Az alkalmazott felvilágosodás a prakticizmus egészen konkrét formáihoz is elvezetett, 

ilyen például Dositej illemtana. A horvát felvilágosodásban a szlavóniai Matija Antun 

Relković (1732–1798) képviseli ezt a vonalat. Művei között van tanköltemény (Satir iliti 

divji čovik, 1762–1779. „Szatír avagy a vadember”), nyelvtankönyv, iskolai erkölcstan és 

birkatenyésztési szakkönyv (Ovčarnica, 1776. „Birkászat”), és ő is írt, összeállított, fordí-

tott, kompilált egy dositeji enciklopédiát: Nek je stvašta ili sabranje pametnih riči (1795. 

„Legyen minden avagy elmés szavak gyűjteménye”). 

Muškatirović 

A Pesten elhunyt Jovan Muškatirović (1743–1809) Dositej kortársa és követője. Közmon-

dásgyűjtése (Pričte iliti po prostomu poslovice, I-II. 1787–1807. „Szólások vagy egysze-

rűen közmondások”) Vuk Karadžić munkásságának egyik előzménye, egy magyar nyelvű 

könyve pedig az alkalmazott felvilágosodás tipikus műve: Rövid gondolatok azon módok 

eránt, mellyek szerént kedves magyar hazánkat jó féle hússal és hallal állandóan lehetne 

segíteni, s a húsnak fogyatkozását, következendőképpen a bé-tsúszott drágaságot el-

távoztatni (1801). 

Dositej Obradović is főleg az alkalmazott felvilágosodás képviselője: programhirdető, 

ismeretterjesztő, szépíró és államférfi volt, de minden művét és tettét az abszolutizált józan 

Ész parancsainak vetette alá.  

A FELVILÁGOSODÁS ENCIKLOPÉDIÁJA 

A teleológia 

Bizony az ember tervező lény. Leszámítva ösz-

tönös reakcióit (elkapja kezét a forró lábastól, 

összefut a nyála az étel illatától), tetteit mindig 

megelőzi az elgondolás, a cél kitűzése és a megva-

lósítás útjának elképzelése és megtervezése. 

Célzatosan táncolta el az ősember a vadászat 

előtti estén a tűz körül a bölény elejtését, s mi is, a 

házat előbb elképzeljük és tervrajzot készítünk, 

csak azután kezdjük ásni az alapot. Ősszel fel-

szántjuk a földet, mert tavasszal el akarjuk vetni a 

magot, melynek termését nyáron fogjuk learatni, 

hogy télen legyen mit enni. 

Dióhéjban ezt nevezik a filozófia nyelvén teleo-

lógiának. Nem sajtóhiba: nincs köze a közismer-

tebb teológia szóhoz, amely hittudományt jelent. 

A teleológia görög összetett szó, jelentése kb. 

végtan, céltan, szándéktan, végcéltan, mely szerint 

a világegyetem keletkezése és léte mögött valami-

féle szándék rejlik, tehát a világ egy előre meg-

szabott cél megvalósítására jött létre, és minden 

jelenség ennek elérését szolgálja. 

Ezt az önmagából kiinduló ember számára kü-

lön nem is kell bizonyítani, egyenesen következik 

gondolkodásunk teleologikusságából: én sem 

születtem volna meg, ha a szüleim nem akarnak 

gyereket. Ergo: a világ sem jött volna létre, ha ezt 

valaki v. valami nem akarja. Viszont ki akarta a 

világot? És vajon mi volt vele a célja? 

Figyelem, a vallás válasza: a teremtett világ 

értelmessége 

Gondolták a középkori vallásos felfogás szerint, 

hogy a világot isten teremtette, tehát egy szub-

jektum, egy Ő, „valaki”, aki felelősséget és garan-

ciát visel a művéért. A valaki által való teremtés 

célszerűsége nem szorul bizonyításra. A teremtő 

akart valamit, s ha olyan mindenható, hogy világot 

tud teremteni, akkor nem akart és nem is csinált 

ostobaságot. Ezért biztos, hogy a világ jó („he-

lyes”), és jó valamire, azaz célirányos. Csakhogy a 

mindenható és világteremtő isten annyira felettünk 
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áll, hogy a teremtés célja az ember számára föl-

foghatatlan („isten útjai kifürkészhetetlenek”). De 

nem is kell, hogy megértés útján lássa be az isteni 

teremtés célszerűségét, ha már eleve hisz benne:  

Hallgassunk meg egy teológust: „Körülöttünk 

minden élet egy másik életből születik, vagy vala-

mi ’élet-előttiből’; minden szabadság egy másik 

szabadságból vagy ’szabadság-előttiből’. Hason-

lóképpen – én így látom – minden hit egy másik 

hitből születik. A hitnek ilyen születése persze 

nem zár ki ésszerű meggondolást. Mint ahogy a 

szabadság a Természetben úgy nyilvánul meg, 

hogy megkötő hatásokat ragad meg és használ fel 

saját maga megszervezésére, amint a hit is úgy 

növekszik szellemünkben, hogy gondolatoknak s 

tetteknek összefüggő hálózatát szövi maga köré. 

De ez a hálózat végeredményben csak a kezdeti 

Hit szerves hatására növekszik és marad is meg. 

Ezt így követeli – átvive a vallás-lélektan területé-

re – az egyveretűség elve, amely a Természet 

szintetikus átalakulásaiban dolgozik. Hinni annyit 

jelent, mint szintetikus aktust kibontakoztatni. De 

ennek első lépése, eredete: megfoghatatlan. (Te-

hát) …feltétlenül szükséges a kezdeti hit szilárd-

sága. (Pierre Theilhard de Chardin: Út az Ómega 

felé. 1980. 445. P. Rezek Román O.S.B. ford.) 

Itt van viszont a racionalizmus válasza: a ter-

mészet tökéletessége 

Jobban megnézve, a felvilágosodás nem szakít a 

magasabb célszerűség teleológiájával, csak éppen 

isten helyére a természetet helyezi. Mindenki 

számára nyilvánvaló, hogy a világ, az embertől 

függetlenül, azaz valami ember fölötti rend, akarat 

vagy értelem alapján, tökéletesen jól működik; 

csinálhatunk mi bármit, a nap reggel felkel, este 

lenyugszik, télen esik a hó, tavasszal kinő a fű, 

rügyeznek a fák, feldobjuk: repül, leesik: bármi. 

(Mi ez? Ez a gravitáció. És ha feldobjuk: repül és 

nem esik le? Ez a madár vagy a súlytalanság álla-

pota.) Meghalunk, de a hajunk egy darabig még 

tovább nő. (A nő, lájpcig, a természet csodája: 

kiszámíthatatlan.) 

Kell valami immanens felsőbb értelem, mert ezt 

a tökéletesen működő rendszert az ember nem 

tudja elképzelni a létrehozó, teleologikus szándék 

nélkül. A felvilágosodás idején a deisták ezt a 

szándékot még istennel vélték azonosnak, aki 

létrehozta a világot (a természetet), s aztán az 

emberre bízta. A filozófusok többsége azonban 

már isten nélkül képzelte el a magasabb célszerű-

séget. A racionalisták magában a természetben 

megnyilvánuló szervező és működtető értelemmel 

azonosították (immanens felsőbb értelem), megint 

az ember „működéséből” kiindulva: van a terv (a 

működtető magasabb értelem), és van a megvaló-

sítás (a természet). Ez a dualizmus tükröződik 

Csokonainál is: „Természet! emeld fel örök törvé-

nyedet” (Konstancinápoly), miszerint a természet 

és az örök törvény két különböző dolog; a termé-

szetet mindenki látja, örök törvénye viszont rejtve 

van, és ezért fel kell tárni („emeld fel”). Holbach 

műve, A természet rendszere kapcsán Voltaire is 

azt mondja, hogy már maga a cím is egy magasabb 

értelem létezésére utal; végül a felvilágosodást 

betetőző Hegel filozófiájában a felsőbb értelem 

már „világszellem” néven lebeg a transzcendentá-

lis térben. 

Legyen meg az Ész Birodalma! 

Mindebből a felvilágosodás arra az örvendetes 

következtetésre jutott, hogy a világ ügyei könnyen 

megoldhatóak. Van valami (a természet), ami jó 

(jól működik), közismert és aránylag könnyen ta-

nulmányozható (a tudományok szerepe, Enciklo-

pédia); utána már csak a leszűrt tanulságokat kell 

alkalmazni, és máris kész az Ész Birodalma. 

Neki az értelmi tudás, neki az erkölcsi tudás 

Ó, a természet tökéletes működőképessége! Er-

re a felvilágosodás kétféle magyarázatot adott, 

attól függően, hogy a működő természetre vagy az 

örök törvényre tette a hangsúlyt. Diderot, Voltaire 

és az enciklopédisták a természet működésének 

tudományosan bizonyítható fizikai és biológiai 

logikusságában látták az okot (azért esik az eső, 

mert a pára… stb.). Rousseau ezzel szemben úgy 

vélte, hogy a természet azért működik jól, mert 

igazságos (jó és helyes), éspedig azért, mert ere-

dendően jó rendjét nem borította fel semmiféle 

másodlagos, inadekvát beavatkozás.  

Ő, Rousseau, úgy gondolta, hogy az embernek 

éppen az a baja, hogy elszakadt az eredendően jó 

rendtől, a cél tehát ennek a tévedésnek az ész 

segítségével történő erkölcsi belátása, és aztán a 

visszatérés. Ezt a gondolatot verselte meg Csoko-
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nai is: „Az enyim, a tied mennyi lármát szüle, / 

Miolta a miénk nevezet elüle” (Az estve).  

Például Voltaire a természettudományos értelmi 

tudásban bízott, Rousseau az erkölcsi tudásban; az 

első elképzelés szerint az értelem révén először 

meg kell teremteni az értelmes és jó világot, s 

aztán az ember automatikusan értelmes életet fog 

élni, következésképpen maga az ember is jó lesz; a 

második koncepció viszont fordított sorrendet 

feltételez: előbb az embernek kell jónak lennie 

ahhoz, hogy jó és értelmes világot hozhasson 

létre. 

Rá kell mutatni, hogy a két felfogás jóval túlélte 

a felvilágosodás mozgalmát, végigvonult a XIX. 

és a XX. századon, pozitivizmus és szellemtörté-

net, marxizmus és strukturalizmus, technológiai 

forradalom és egzisztencializmus, fogyasztói 

társadalom és hippizmus párhuzamain és ellenté-

tein át – és ez az egész látszik Modernizmusnak a 

posztmodern felől, amely mindkét tendenciát 

bekebelezi, kioltja bennük az illúziókat, de nem 

szünteti meg köztük a különbséget. 

S amikor az ember fejre áll 

Számos különbség mellett, a felvilágosodás ide-

jén lényegesebb volt a két felfogás közös neve-

zője: az észhit. 

Teszem azt, Hegel szerint „aki ésszerűen néz a 

világra, arra a világ is ésszerűen néz; a kettő köl-

csönösen meghatározza egymást”. 

Ugyanakkor Hegel hozzáteszi, hogy a tör-

ténelemben ez az egymásra nézés csak a felvilágo-

sodásban valósult meg: „Amióta a Nap az ég-

bolton áll és a bolygók körülötte keringenek, nem 

lehetett látni, hogy az ember a fejére, azaz a gon-

dolatára áll, és eszerint építi fel a világot. Anaxa-

goras mondotta először, hogy a logos kor-

mányozza a világot; de csak most jutott el az 

ember ahhoz a felismeréshez, hogy a gondolatnak 

kell kormányoznia a szellemi valóságot.” Hegel: 

Előadások a világtörténet filozófiájáról. (1966. 

18. és 736.) 

Ügyeskedni kell persze, hogy ez így lehessen. 

Vagy az emberiségnek meg kell tudnia, hogy ez 

így van. 

Zaz pedig világos, hogy az emberiség ezt a 

könyvek által tudhatja meg 

Zseniális gondolat: a könyvek arra szolgálnak, 

hogy közvetítsék a tudást és a tudás mindenható-

ságának a tudását, az ész-hitet. 

Nyelvprogram 

A tudás széles körű terjesztése csak széles körben érthető könyvek által lehetséges. Egysé-

ges nemzeti irodalmi nyelvű közegekben ez már csak poétikai és stiláris kérdés, rendezet-

len nyelvi körülmények között még nyelvi és nyelvtani probléma.  

Ha nincs olyan nyelv, amelyen a tudást az embereknek át lehet adni, akkor létre kell 

hozni; ezért a kelet-európai népeknél a felvilágosodásból szükségszerűen következik a 

nyelvújítás. A magyaroknál Bessenyei György után jön Kazinczy Ferenc, a horvátoknál 

Matija Antun Relković után Ljudevit Gaj, a szerbeknél Dositej Obradović után Vuk Ste-

fanović Karadžić. 

Fogjuk meg és vigyétek! 

Dositej nem volt nyelvész. De Hegel szerint nem kell suszternak lenni ahhoz, hogy az 

ember érezze, hol szorít a cipő. A szerb nyelvi helyzet pedig különösképpen nyomta a 

felvilágosodás tyúkszemét. Az egyházi szlavenoszerb nyelvet a papokon kívül senki sem 

értette. Dositej tudta, hogy hiába ír enciklopédiákat ezen a nyelven, a tudás nem fog eljutni 

a célközönséghez. 
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Írt hát egy nyelvi manifesztumot (Pismo Haralampiju, 1783. „Levél Haralampijé-

nak”), amelyben kifejtette, hogy a népnek a nép nyelvén kell írni, és mintha ez a világ 

legtermészetesebb dolga lenne, minden előzetes nyelvészkedés nélkül elkezdett írni úgy, 

ahogy, bizonyára, beszélt; egy olyan nyelven, amelynek nem volt se nyelvtana, se helyes-

írása, se szótára, de a jelek szerint működőképes volt.  

Dositej a hasznos és tanulságos dolgok terjesztésének vágyától égett, nem ért rá a jaty 

és a plusquamperfectum problémáival szöszmötölni. Ez a nyelvújító Vuk Stefanović Kara-

džićra maradt, aki aztán nekiesett a témának, és úgy megnépiesítette a nyelvet, hogy arra 

Dositöj se ösmert vóna rája, ha mögéri. 

 



Klasszicizmus 

 64 

Klasszicizmus 

A jaty és a plusquamperfectum irodalma 

Egyházi szláv és szlavenoszerb nyelvű tudós irodalom, amelyet a nyelvújítás és a romanti-

ka népiessége teljességgel lesöpört. 

A diaszpóra polgári műveltségének lecsapódása, a magyarországi és ausztriai iskolák 

latinóráinak és poétikai stúdiumainak szerbre alkalmazása. (Jelképe a karlócai gimnázium 

lehet.) 

Rehabilitáció 

A nyelvreform radikalizmusa és a folytonosság hiánya miatt a romantika előtti, hirtelen 

régivé vált irodalom egy egész évszázadig lomtárban porosodott; csak a XX. sz. második 

felében nyúlt vissza hozzá a modern kíváncsiság. A klasszicista költőket két antológia 

rehabilitálta: 

Mladen Leskovac: Antologija starije srpske poezije (1953. „A régebbi szerb költészet 

antológiája”) – a „régebbi” itt XVIII. századit jelentett. 

Miodrag Pavlović: Antologija srpskog pesništva (1964. „A szerb költészet antológiá-

ja”) – megjelenésekor hisztérikus reagálásokon átvágva áthidalta a régi és az új líra közötti 

szakadékot. 

Dupla kötés (komphelyzet) 

A szerb literátorok klasszicizmusa kétszeres alapon nyugszik (előnykomp). 1. Úgy gondol-

ták, hogy a szerb kultúrát a pravoszláv vallás, Bizáncon keresztül, a szekundér római an-

tikvitás kitérője nélkül, közvetlenül az antik görög hagyományhoz kapcsolja (Szent Száva 

kolostora, a Hilandar az Athosz-hegyen, Görögországban van, és Dositej életútjának első, 

mediterrán vonala is erre vezetett). 2. Azonban a szerb nép történelmi fölszivárgása és 

műveltségi bekapcsolódása Európa középső és nyugati részébe (Dositej életének második 

szakasza) a keresztény civilizáció kontinuitásával köti őket össze, amelyben a görög és a 

nyugati kor között a római volt a kapocs, amit a latin nyelv kultúrfolytonossága tanúsít, 

Rómától a középkor katolicizmusán át a humanizmusig és a klasszicizmusig. 

A karlócai gimnázium a bizánci kötődést jelentő pravoszláv érseki rezidencia szom-

szédságában áll, de ablakai a pesti és bécsi hajó- és országútra nyílnak; az intézmény 

pozicionálisan is a dupla tudatú klasszicizmust hirdette. 
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Verstan – klasszicista képletek és a hangsúlyváltó verselés 

A magyar nyelv nem tartozik az indoeurópai nyelvcsaládba, az időmértékes verselés mégis 

jól áll neki; Jókai tanúsítása szerint egy francia író a magyar hexametert szebbnek hallotta, 

mint a franciát. A magyar nyelv ugyanis azon kevesek közé tartozik, amelyben valóban 

megvalósítható az időmértékes verselés. Ezért a magyaros metrikai műveltség eltorzítja az 

európai verstani helyzet valódi képet: 

„Az európai kultúrkör verstani hagyományait a legerősebb szálak az időmértékes ver-

seléshez kötik. Ennek oka nem az, hogy az időmértékes vers a legelterjedtebb: épp ellen-

kezőleg, e versrendszer itt csak egy-két, kisebb nemzet költészetében bukkan fel, kultúrkö-

rünkre a hangsúlyos vers uralma jellemző. Verstanaink azonban többségükben az ókori 

görög-római időmértékes verstan fogalomrendszerére épülnek, ennek felfogását és fogal-

mait alkalmazzák a hangsúlyos versre is.”1 

Ennek megfelelően a szerb költészet is a hangsúlyváltó verselést használja, amely „a 

hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályozott váltakoztatásával olyasféle képleteket 

mintáz, mint az időmértékes vers a maga hosszú és rövid szótagjaival”.2 

Hangsúlyváltó módszerrel úgy érnek el eredetileg időmértékes képleteket, hogy a 

hangsúlyos szótagot hosszúnak, a hangsúlytalant rövidnek tekintik. A leggyakoribb klasz-

szikus verslábak: 

jambus   (ti-tá): hangsúlytalan-hangsúlyos,  

trocheus   (tá-ti) hangsúlyos-hangsúlytalan,  

daktilus    (tá-ti-ti) hansúlyos-hangsúlytalan-hangsúlytalan 

anapestus    (ti-ti-tá) hangsúlytalan-hangsúlytalan-hangsúlyos,  

spondeus   (tá-tá) hangsúlyos-hangsúlyos. 

A szerb nyelvben azonban négyféle hangsúly van: két emelkedő és két ereszkedő, 

mindkettő hosszú és rövid változatokban; tehát van benne hosszú és rövid szótag, csak a 

magánhagzók helyesírása ezt nem jelzi úgy, mint a magyarban. A ’valaha’ jelentésű 

’nekad’ e-je és a ’nincs’ jelentésű ’nema’ e-je között pontosan akkora a kiejtésbeli különb-

ség, mint a magyar ’nesze’ és a ’néha’ között. De: mindkét esetben az e szótagja a hangsú-

lyos, ha rövid, ha hosszú. 

Ez azt jelenti, hogy a „hangsúlyos rövid szótag” fából vaskarika: verstanilag hosszú-

nak számít, hangzása szerint azonban rövid; mintha a magyarban a ’nesze’ és a ’néha’ 

verstanilag egyforma lenne (trocheus, mert az első szótagon van a hangsúly). 

Másrészt, a szerbben mindkét emelkedő hangsúly megnyújtja a következő szótagot, 

amely hangsúlytalan. Az emelkedő hangsúlyú – verstanilag „hosszú” – szótag után mindig 

hosszan ejtett szótag következik. Ennek olyan trocheus (tá-ti) lehet az eredménye, amely-

ben a -ti hosszabb, mint a -tá (mintha a ’nehéz’ trocheusnak számítana). 

                                                 
1 Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan (1981. 183). 
2 Szepes–Szerdahelyi: Verstan (1981. 453). 
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A formai tökély igényével írott szerb trochaikus versben ezek szerint nem lehet emel-

kedő hagsúlyú szó, a jambikusban pedig ereszkedő. Mindkét esetben a hangsúlyfajták 50 

%-a esik ki (négyből kettő). 

Kontinuitás nélkül 

Ezzel a bonyolult poétika helyzettel a szerb klasszicisták a nyelvújítás előtt és annak viha-

rai közepette szembesültek; el lehet hát képzelni, mennyit gyötrődtek az időmértékes lej-

téssel. Vagy nem gyötrődtek eleget, és felemás, torz eredményeket értek el. Az új nyelv és 

az új poétika (a népiesség) diadala után, ez a felemásság is hozzájárult a klasszicista szö-

vegek süllyesztőbe kerüléséhez. 

A nyelvújítás mint radikális civilizációs fordulat a szerb irodalomban nem tette lehető-

vé a klasszicizmus és a romantika olyan kontinuitását, amely a Kölcsey, Berzsenyi, Vö-

rösmarty vonalon (pl. a költői történelemtudatban) a magyar irodalom korszakformáló 

tényezője. Pedig eszmeileg ez a szerb irodalomban is fennállt, mert klasszicistáik épp 

olyan hazafias költők voltak, mint a romantikusok. 

A felvilágosodás értelmezései 

A szerb irodalomban a népies romantika a klasszicizmus elsöprésével járt, ám ez a kon-

fliktus csak látszólag azonos a nyugati klasszicizmus  romantika ellentéttel. Nyugaton a 

romantika a klasszicizmussal mint a csődöt mondott racionalizmus művészetével fordult 

szembe, míg a szerb és a kelet-európai romantika a nép népnyelven való civilizálásának 

felvilágosodás-kori, racionalista programja nevében lépett fel. 

A kelet-európai romantika nem vetette el a felvilágosodást, hanem fokozta: azt állítot-

ta, hogy a felvilágosodás nem volt elég világos (a népnek). A racionalizmus jelszavai ne-

vében (ésszerűség, érthetőség) nem tagadta meg, hanem tovább vitte a felvilágosodást: a 

népnyelv, a népiesség, a népnek szóló népi kultúra mint a felvilágosodás célpontja – ez a 

romantika produktuma volt (népies felvilágosodás). 

Rímelő klasszikus metrum 

Szerencsésebb (finomabb, fokozatosabb) nyelvújítás esetén az irodalmi folytonosság egyik 

láncszeme az a gatya lehetett volna, amelyet a szerb klasszicizmus az antik metrika tehené-

re húzott: a klasszikus metrumban írott sorok rímeltetése, amely a szerb klasszicizmus első 

szakaszában általános gyakorlat volt. A XVIII. sz. költőinek kedvenc sora a 7+6 osztású 

un. lengyel 13-as, amely orosz közvetítéssel került a szerbekhez. A hangsúlyok által arti-

kulált és rímelő sorokat a romantikusok akár népiesnek is érezhették volna, hiszen köny-

nyen lehet belőlük dal, mint Arany Jánosnál: „Kél és száll a szív viharja / Mint a tenger 

vésze”.1 

Érett második fázisában, éppen a népdalgyűjtések idején, a szerb klasszicizmus elve-

tette az eredetileg tehéngatya, de már megszokott rímet. Ám ezzel is pecheje volt: a rím 

elvetése elvileg közelíthette volna a verset a szerb népdalhoz, amely szintén rímtelen, ám a 

                                                 
1 Vö. Gáldi László: Ismerjük meg  a versformákat (1961. 71). 
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szerb a romantika a döntő lépést éppen az ellenkező irányban tette meg: a népdalból úgy 

lett népies műköltészet, hogy a népi ritmusú sorokat rímmel ékesítették. 

Az inverzió 

A rím és a rímtelenség kérdésénél súlyosabban esett a latba a nyelv. Részben a szókincs, 

bár nem a szavak jelentése okoz gondot, inkább a nyelvtani forma és a helyesírás teszi 

őket furcsává. (Átírva mai ábécével a régi szövegek meglepően jól érthetőek.) 

A legtöbb probléma a szintaxissal van. A szerb klaszzicizmus egészére jellemző in-

verziókat magyar nyelven a jelentés feláldozása nélkül nem lehet visszaadni, imitálni is 

nehéz azt a szórendi csereberét, amely a szerbben a nemek és az esetragok rendszerének 

köszönhetően még nem teszi teljesen értelmetlenné a közlést. A magyar fordításokban 

(Jugoszláv költők antológiája, 1963) ezek a versek sokkal laposabbnak tűnnek, mint az 

eredetiben, mert a fordító kénytelen „rendet csinálni”, aminek az eredménye egy érthető, 

de az eredeti különösségétől megfosztott, hétköznapi szöveg. 

A különös szórend feltűnő sajátosság, főleg a metrikai kényszer szüli, de vannak foko-

zatai. Ha olvasás közben külön értelmi művelettel kell a helyükre tenni a szavakat, hogy 

kiderüljön az elemi jelentés, a vers meghal; ilyenkor biztos, hogy csak a metrika kedvéért 

torzult el a nyelv, s a költői „fogás” olyan hatást vált ki, mint a sajtóhiba. Amikor viszont 

az olvasó szándékát megelőzve, maguktól villannak fel szokásos helyükön is a szavak, 

akkor az inverziónak stílusértéke van: az asszociációk olyan pólusok között vibrálnak, 

melyeket egyébként sohasem kapcsol össze a nyelv. 

A sok kényszer-inverzió kétségtelenül negatív fényt vett a szerb klasszicizmus egészé-

re; a „korrigálás” azonban stílusgyilkosság lenne. 

Hasonló tudatvibrálást mutatott ki Hankiss Elemér József Attila „komplex” képeinek „működésé-

ben”. A Nyár c. vers két sorában – „Ezüst derűvel ráz a nyír / egy szellőcskét és leng az ég” – van szi-

nesztézia (ezüst derű), metatézis (nem a derű ezüst, hanem a nyírfa), megszemélyesítés (a nyír „ráz”), 

logikai inverzió (a valóságban nem a nyír rázza a szellőt, hanem a szellő a nyírfát), metafora (az ég leng, 

ti. mint a lomb vagy a kendő); mindez egyidejűleg hat, az olvasó tudata „vibrál”, a nyírfa és a szellő 

kölcsönösen rázza egymást. A közlés értelme egy pillanatra sem kerül veszélybe, ám az asszociációk 

vibrálásnak köszönhetően a szöveg sokkal többet „ad”, mint ami az értelme.1 

Hazafias klasszicizmus 

Minden a fordulat radikalizmusának malmára hajtotta a vizet, és ez elfedte a klasszicisták 

és a romantikusok között fennálló érzelmi és tematikai hasonlóságot: a haza mindenek 

előtt. 

A klasszicista költészet első pillantásra nem tesz ilyen benyomást: elsősorban 

eruditának hat. Azonban a csikorgó hexameterek, művelt frázisok és szakállas bölcsessé-

gek alatt honfi szív dobog, az idegen elnyomás alatt, haza nélkül és idegenben szétszóród-

va élő nemzet iránti szeretet és aggodalom. A felvilágosult és klasszicista műveltséget a 

nemzet felemelésére és felszabadítására szolgáló eszköznek tekintették, amit a nyugat-

európai tudósszobából a felkelők Belgrádjába rohanó Dositej életútja tanúsít. 

                                                 
1 Hankiss Elemér: József Attila komplex képei. In.: A népdaltól az abszurd drámáig (1969. 9–40; 16–18). 
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Miért nem Dositej Obradović a szerb himnusz szerzője? 

Obradović is írt néhány klasszicista verset. Pesna na insurekciju Serbijanov (1804. Köl-

temény a szerb felkelésre) himnuszesélyes indulójának kezdő felkiáltása így hangzik: 

„Vostani Serbije! Vostani carice!” („Serkenj fel, Szerbia! Királyi hölgy, ébredj!” Tótfalusi 

István ford.) Az eredeti szöveg négy szavából hármat söpört el a nyelvreform; vostani  

ustani, a haza nevének alakja is érvénytelenné vált: Serbija  Srbija, s elavult a vocativus: 

Serbije  Srbijo. A vers címében pedig egyetlen érvényes (alakú) szó sem maradt: pesna 

 pesma, insurectio  ustanak (felkelés), Serbijanov esetében a szótő és a toldalék is 

elavult:  Srba vagy Srbijanaca. 

Milyen himnusz lenne ez? Képzeljük el a Népstadionban a magyar válogatottat és a 

szurkolókat, amint azt éneklik, hogy „Látiatok, feleim, szümtükkel, mik vogymuk, / Isa, 

por és homu vogymuk.”1 

ZAHARIJE ORFELIN 
(1726–1785) 

Az első szerb folyóirat megindítója („Slaveno-serbskij magazin”, Velence, 1768), megírta 

Nagy Péter életrajzát, foglalkozott grafikával és kalligráfiával.2 

Plač Serbiji (1761. Szerbia siralma) c. költeménye Obradović versének előzménye, és 

nyelvének állapota is hozzá hasonló. Emellett a kelet-európai felvilágosodás és romantika 

tipikus történelemképének egyik legkorábbi megfogalmazása; ha maguktól nem jut eszük-

be, „régi dicsőségünk” szólongatását a magyar reformkor költői Orfelintől tanulhattak 

volna, például Kölcsey, a Himnusz (1823) írásakor: 

Zászlónk gyakran plántálád 

Vad török sáncára, 

S nyögte Mátyás bús hadát 

Bécsnek büszke vára. (…) 

Most rabló mongol nyilát 

Zúgattad felettünk, 

Majd töröktől rabigát 

Vállainkra vettünk.  

Meglepő a hasonlóság a fél évszázaddal korábban született Orfelin-verssel: 

Kelet, nyugat s a félhold rettegett mind engem, 

a dicső, hős Szerbiát, kinek párja nincsen – 

s most ülök bús rabságban, bánatosan, magam, 

vitézségem vesztésén sírva vigasztalan. 

  Tótfalusi István ford. 

                                                 
1 Ez csak mecsek után lenne olykor aktuális, a nemzetileg tragikus eredmény ismeretében. 
2 Dinko Davidov: Srpska umetnička ćirilica: kaligrafija Zaharina Orfelina (1994). 
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A tartalmi megfelelés nyilvánvaló. A verselés azonosságát viszont elfedi a másmilyen 

tördelés; ha elválasztjuk a sorokat, és a 7 szótagosakat a szerb eredetihez hűen (és Köl-

cseyhez hasonlóan) 4+3-ra igazítjuk, megkapjuk a Himnusz verszenéjét: 

Kelet, nyugat, félhold is 

rettegett mind engem, 

dicső és hős Szerbiát, 

kinek párja nincsen – 

Zászlónk gyakran plántálád 

Vad török sáncára, 

S nyögte Mátyás bús hadát 

Bécsnek büszke vára. (…)

Az idézett részletek azonban azt is megvilágítják, hogy Orfelin költészete nem csak az 

irodalmi folytonosság megtörése miatt merült feledésbe. Kölcsey versének tükrében külö-

nösen feltűnő a szerb költemény darabossága. Eleve nem volt jó ötlet Szerbia szájába (?) 

adni a szöveget, mert így a nőnemű beszélő („Serbija”) akkora lett, mint egy haza. Az 

önmegszólításból nehézkes értelmező szerkezetek következnek: „rettegett engem, a dicső, 

hős Szerbiát”, ahol szinte hallatszik a „tudniillik” vagy a „mármint” kötőszó. Groteszk az 

ülő haza képe is: „s most ülök bús rabságban”, üresjárat a „párja nincsen”, és tautológia a 

„bús rabságban, bánatosan”. 

JOVAN RAJIĆ 
(1726–1801) 

Karlócán született, Komáromban és Sopronban járt gimnáziumba, Kijevben tanult teoló-

giát, 1771-ben kolostorba vonult, Istennek és az írásnak szentelte magát. Életében főleg 

teológusként tisztelték („a szerb Aranyszájú”), az utókor inkább történészi munkáját érté-

kelte; költői művei a (leg)fentebb stílt képviselő, egyházi orosz-szláv nyelvű szerb iroda-

lomba tartoznak. 

A Pjesni različni (1790. „Vegyes költemények”) és a Stihi o vospominanii smerti 

(1814. „A halálról szóló versek”) c. kötetei az orosz vallásos költészet és a klasszicizmus 

jegyében írott alkalmi és vallásos verseit tartalmazzák. Boj zmaja sa orlovi (1791. „A sár-

kány harca a sasokkal”) c. allegorikus eposzában Oroszország és Ausztria (a sasok) Tö-

rökország (a sárkány) ellen vívott 1788–1790-es háborúját írja le. A keresztény győzelmet 

dicsőítő egyházi férfiú művében felváltva dominál a történész és a klasszicista költő, sta-

tisztikai adatok és allegóriák kerülnek egymás mellé, történelmi személyek és mitológiai 

lények, II. József és Jupiter, II. Katalin és Mars, Belgrád és Trója egyaránt említésre kerül-

nek. 

A hosszú című Tragedia… (1798) nem eredeti műve; a karlócai iskola rektora, 

Emanuel Kozačinski (1700–?) iskoladrámájának átdolgozása, melyet Rajić 1736-ban di-

ákként látott. A lengyel tizenhármasokban írott mű a szerb történelmet dolgozza fel az 

államlapítástól a felvilágosult Ausztriába való kivándorlásig. Rajić helyesbítette Kozačin-

ski történelmi tévedéseit, és valamelyest lerövidítette a művet, amely nem igazi dráma, 

csupán szöveget felmondó szereplők cserélődése a színen. 

Kapitális műve az Istorija raznih slavenskih narodov najpače Bolgar, Horvatov i 

Serbov (1794–1795. „A különféle szláv népek, főképpen a bolgárok, a horvátok és a szer-

bek története”). A mű nagy tekintélynek örvendett, kielégítette a diaszpóra értelmiségének 
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szomját a messzekerült haza múltja után, ám amikor a romantika áttörése nyomán a szerb 

történelem a népi hősénekek friss nyelvén toppant elő szinte érzéki elevenséggel, a súlyos 

mű gyorsan feledésbe merült. 

ATANASIJE STOJKOVIĆ 
(1773–1832) 

Kétszintű író: a fentebb stíl jegyében született didaktikus költeményeit és ódáit egyházi 

nyelven írta; ezek közül az irodalomtörténet Na smert besmrtnago Joana Raiča (1802. „A 

halhatatlan Jovan Rajić halálára”) c. versét jegyzi. Népszerűnek szánt regényei, a filozofi-

kus Kandor ili otkrovenie egipetskih tain (1800. „Kandor avagy az egyiptomi titkok feltá-

rása”) és a moralizáló, érzelmes Aristid i Natalija (1801. „Arisztid és Natália”) 

szlavenoszerb nyelven születtek, és ha Dositej Obradović önéletírását nem számítjuk re-

génynek, akkor Stojković a műfaj első képviselője a szerb irodalomban. 

Az első szerb fizikát viszont kétségtelenül ő írta (Fisika I-III, 1801–1803). Ugyanis 

természettudós is volt, soproni, szegedi, pozsonyi és németországi tanulmányai után a 

harkovi egyetem fizikaprofesszora lett, ahol több orosz nyelvű tudományos műve is meg-

jelent. 

PAVLE SOLARIĆ 
(1779–1821) 

Szintén tudós, Dositej Obradović híve, műveinek kiadója; a felvilágosodás terjesztője: 

Novo graždansko zemljeopisanije (1804. „Új polgári földrajz”), Ulog uma čelovječeskoga 

(1809. „Az emberi ész szerepe”), Zlatna knjižica (1813. „Arany könyvecske”); filológus, 

nyomdai korrektor, bibliográfus, könyvtörténész: Jeroglifika (1810. „Hieroglifika”); fog-

lalkozott a nyelv, a helyesírás és a betűkészlet kérdéseivel: Bukvar slovenski triazbučni 

(1812. „Hármas szláv ábécéskönyv”), Azbuka slovenska (1814. „Szláv ábécé”) Vhod k 

pismenici i jezikoznaniju (Ljetopis, 24–27. kötet, „Bevezetés a nyelvtanba és nyelvtudo-

mányba”). 

Lírájában a történelmi témájú hazafias versek dominálnak, pl. a Ja sam hteo Jugoviće, 

hteo pjeti Janka… („Jugovićokat akartam…”) kezdetű; vannak moralizáló, szatirikus ver-

sei: Ženidba po modi („Házasság a divat szerint”), és meditatív episztolái. 

A „Jugovićokat akartam…” kezdetű versben látható a Solarićra jellemző megtoldott 

lengyel tizenhármas, a 8+6-os osztású tizennégyes, amely a rím zenéjével támogatva a 

posztromantikus fül számára szinte népiesen hangzik: 

Ja sam hteo Jugoviće, 

hteo pjeti Janka, 

Slavu srpskih obnoviti 

s’ starine junaka. 

Ilyen tördeléssel már-már népdalnak érezhető, csak éppen az inverzióval szétvágott 

majd megismételt állítmányi szerkezet (kb. „Jugovićokat akartam, / Jankót dallni ’kar-

tam”) és a második mondat inverzió-rébusza népdalban nem fordulhatna elő. Pedig kézen-
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fekvő lett volna a korrekt, még az s’ és a s érintkezését is kiküszöbölő megoldás: „Ob-

noviti slavu srpskih :/: starih nam junaka”. Azonban a még nem népies, hanem klasszicista 

költőt poétikai ösztöne az inverzió, az irodalmias, művelt hatású (bár szinte érthetetlen) 

változatot felé húzta. 

JOVAN PAČIĆ 
(1771–1849) 

Baján születet és Budán halt meg; lovaskapitányként az osztrák seregben harcolt Napóleon 

ellen; az orosz hóban megfagyott lába miatt korán nyugdíjba vonult, Újvidéken, Du-

naföldváron, Győrben végül Budán élt az Aranyszarvas fogadóban a Vár tövében, a Rác-

fürdő mellett.  

Költészeten kívül festészettel is foglalkozott; kortársainak ajándékozott akvarelljei 

zöme elkallódott, két fennmaradt albumát a Széchenyi Könyvtár őrzi, közülük 27 kép rep-

rezentatív színes kiadásban jelent meg.1 

Pačić többnyelvű (szerb, magyar, német és francia) költő és műfordító volt, aki két po-

étikát vallott: szerb nyelven Csokonai-féle rokokó verseket írt, magyarul Berzsenyit követő 

klasszicista költeményeket. Eredeti művei, átköltései és fordításai között nem mindig szi-

gorú a határ.  

1. A rokokó könnyedség népies zamatot ad dalainak, a rövid, pergő ritmusú sorok és a 

gáláns témák olyan szemléletre utalnak, melyben az élet folyamatos udvarlás és flört, a 

szerencse függvényében váltakozó erotikus kandisággal és petrarkista mélabúval. Míg 

azonban Csokonainál a rokokós népiesség a felvilágosodás (rousseau-i) eszméiből lepárolt 

életfilozófia, addig Pačić könnyedsége csak egy mentalitás kidalolása. 

Sočinjenija pjesnoslovska (1827. „Költői alkotások”) c. kötetéből az antologikus dara-

bok ilyen címeket viselnek: Ljubi („Szerelmemnek v. Ljubának azaz Ljubicának”), Tužba 

(„Panasz”), Oči lukave („Csalfa szemek”), Lali („A tulipánhoz”). – Moja Ljubica („Az én 

Ljubicám”) c. versében Petrarcát, Csokonait és Schulzét emlegeti szánakozva: Laura, Lilla 

és Cecilia elbújhatnak Ljubica mellett. Az álom és a valóság közötti összhang hiányát 

panaszolja Sni („Álmok”) c. versében, amely Laza Kostić hasonló témájú verseinek hal-

vány előképe. Hosszú élete végén, vén petrarkistaként, Pačić az öregség és az élet szépsé-

geinek elmúlása felett szomorkodik: Pri koncu leta 1825. („Az 1825-ös év vége felé”). 

2. Póth István a budapesti Egyetemi Könyvtár kéziratosztályán a H 45 jelzés alatt rá-

bukkant Pačić Liedersammlung c. kéziratos kötetére.2 A daloskönyvben a különféle szerb 

és német versek s fordítások mellett Pačić korábban ismeretlen magyar költeményei talál-

hatóak. 

                                                 
1 Jovan Pačić: Nošnje iz Bačke – Akvareli (1990. „Bácskai népviseletek – Akvarellek”. Az akvarellek 

katalógusát összeállította Vujicsics Sztoján). 
2 István Póth: Pesmarica Jovana Pačića („Jovan Pačić daloskönyve”. Zbornik Matice srpske za književ-

nost i jezik, 1963. XI, 131–182); magyarul ismerteti: Egy szerb költő magyar versei. Filológiai Közlöny, 

1960. 2. sz. 220–223. szerbül: Mađarske pesme jednog srpskog pesnika, in.: István Póth: Stazama 

prijateljstva („A barátság ösvényein”, 1987. 39–43). 
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A kézirat 178. oldalán Pačić ezt írja: „Midőn Berzsenyi verseit olvastam, ezeket hozzá 

adtam, úgymint…”, és itt kilenc verses kommentár következik Berzsenyi verseihez, példá-

ul a Vitkovics Mihályhoz c. ódához: 

Jó Berzsenyi! teveled tiszteltek 

Vitkovicsunkat sok jó társai, 

Több koszorús, és híres dallosok; 

De kit is méltóbban tisztelhetnek, 

A rokon lantod arany hurjai?!? 

Két nyelvel szólt belöle Istenség, 

Danúlt hazánk törvényes nyelvével 

Szerb hangokkal nemes érzését! 

Szerb ugyis volt Magyarok frigyesse. 

’S van egy Istenünk, királyunk, hazánk. 

Közép-Kelet-Európa: „’S van egy Istenünk, királyunk, hazánk” – mondja egy szerb 

férfi, aki magyar hazafiként harcolt az osztrák seregben a franciák ellen. 

NIKANOR GRUJIĆ 
(1810-1887) 

A Mohács környéki Lippón született, iskoláit falujában és Harsányban kezdte, Mohácson 

járt gimnáziumba, Pécsen a líceumban filozófiát és jogot tanult, majd elvégezte a karlócai 

papneveldét. Életét az egyház kötelékében töltötte, volt kolostorfőnök, s pakraci püspök-

ként halt meg. Szenvedélyes szerb hazafiként politikai tevékenységet is kifejtett, aktívan 

részt vett az 1848-as eseményekben, a szerb oldalon. A nyelvújítási harcba is beleszólt, 

Primjetbe (1852. „Észrevételek”) c. brosúrájában Vuk Karadžić Biblia-fordítását bírálta 

filológiai, teológiai és nemzeti szempontból. Kora legjobb prédikátorának számított, egyes 

beszédei már életében megjelentek, később összegyűjtve láttak napvilágot: Crkvene 

besede (1892. „Egyházi beszédek”). Avtobiografija c. önéletrajza halála után jelent meg 

(1907); ebben az egyházfi és a politikus vet számot korával, elégedetlenül egyéni pályafu-

tásával és a nemzet sorsának alakulásával. Érdekes a baranyai gyermekkor leírása, egy 

letűnt élet morzsái, sok helyi vonatkozással. 

Költészetében a kortársak főleg a hazafias és a vallásos tematikát vették észre, melyet 

maga Grujić is preferált. Legambiciózusabb költői műve a vallásos hazafiasságot dicsőítő 

Sv. Sava Nemanjić („Szent Száva”), eposznak szánt retorikus alkotás. 

Néhány gondolati verse a kor másod- harmadkézből felcsippentett bölcselkedésekben 

kimerülő filozofáló költészetének átlaga fölött áll. Az Idealu („Az eszményhez”), Varalici 

nadi („A csalfa reményhez”), Moj grob („Az én sírom”) c. verseiben érezni lehet a miszti-

kum gondolati megérintésének borzongását, amit a laikus oly kíváncsian és reménykedve 

vár a beavatottaktól, sokszor hiábavalóan. 

A neves prédikátor tudta, mi az a kommunikativitás. A Vuk Karadžićot támadó, kon-

zervatív Grujić az egyik legérthetőbb költő a „régiek” közül. Másrészt, a retorikus versbe-

széd felszíne alatt nagyerejű képeket alkotott, melyekre „A szerb költészet antológiája” 

előszavában Miodrag Pavlović mutatott rá, pl. az Očajanje („Kétségbeesés”) c. versben: 
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Elakad lelkemnél nyilvánosb szavam. 

Kavargó véremtől zsibong a szívem. 

 A földi teremtmény üdvét a 

  Fekete pokol mind elemészti. 

Istennek elhagyja a szárnyas eszme 

A földjét. – Sötétbe borul az elme. 

 Vérbörzsöny, merre ellát a szem. 

  Halotti fejfák nőnek az úton. 

Világok pusztulnak, mélységek zúgnak, 

Elveszett embernek nyomorult veszte 

 Közeleg: nem jut már sohasem 

  Fülébe földi angyalok hangja. 

Fejére fellegek ködének súlyos 

Mérgezett lepelje terül, hogy fenső 

 Tisztaság fénye ne hulljon rá, 

  S életnek kedve fel ne kavarja. 

Legbenső lényének lebegő lelke 

Csüggedten ernyeszti szárnyait alá; 

Felrebben mégegyszer, azután 

  Örökre kihuny mind a remény. 

  Milosevits Péter ford. 

Njegoš, Laza Kostić vagy Vörösmarty, Madách, Vajda János és a horvát Kranjčević 

vizuális patetikájának nyelvi ereje feszül itt, ami egyedülálló a technikailag jól megoldott 

verbalizmusban bízó szerb klasszicisták között. 

LUKIJAN MUŠICKI 
(1777-1837) 

Püspök úr, a „a szerb Horatius” 

Minden korábbi lazaságot, pongyolaságot, következetlenséget száműző klasszicista költő-

fejedelem, „a szerb Horatius”. Atanasije Stojković kétszintűségéhez képest már a nyitot-

tabb háromszintes nyelvi és stíláris modellt képviselte. Magasröptű ódáit a szerb egyház 

hivatalos használatában lévő orosz szerkesztésű egyházi szláv nyelven írta (ez olyasmi, 

mintha latinul verselt volna), kevésbé fennkölt témájú verseiben, episztoláiban és epig-

rammáiban, a szalvenoszerbet használta, de Vuk Karadžićot megelőzve, később támogatva 

őt munkájában, népdalokat gyűjtött és elismerte művészi értékeiket. 

Két tűz köztt a nyelvújítási harcban 

Újvidéken és Szegeden járt gimnáziumba, Pesten jogot tanult, aztán Karlócán szerzetesnek 

állt (1802) és a papnevelde tanára lett; később Šišatovac kolostorában élt, élete utolsó 

évtizedében felsőkarlócai püspök volt. Egyházi és művelt világi körökben óriási tisztelet 

övezte, a legműveltebb szerbnek tartották, és Dositej Obradović utódaként emlegették, ami 

arra utal, hogy a nyelvújítás ellenfelei a dositeji programot kisajátító Vuk Karadžić lehet-
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séges ellensúlyát látták benne: Mušicki magas rangú egyházi személy volt, Vuk Karadžić 

reformját pedig eretneknek tekintették. 

Mušicki azonban nem utasította el teljességgel Vuk Karadćić törekvéseit, a népdal-

gyűjtésben támogatta őt (a šišatovaci kolostorban guszlás énekeseket gyűjtött maga köré és 

vendégül látta őket, míg Vuk Karadžić jegyezte a dalokat), és korlátozott használatban a 

népnyelvet sem vetette el. (Konfliktusba is került Vuk Karadžić legnagyobb egyházi ellen-

felével, Stratimirović érsekkel, aki Mušickinak elöljárója volt.) 

A népnyelvre korlátozódó irodalmi nyelv koncepcióját azonban nem fogadta el. Nem 

tudta elképzelni, hogy az analfabéta vak énekesek nyelvén ódát lehessen írni, hexa-

meterekben! Márpedig a Horatiust kívülről tudó szerb püspök nem szalasztott el egyetlen 

közügyet sem, hogy alkalmi ódával meg ne örökítse. Ott is maradtak örökre a szerb iroda-

lom beomlott, reform előtti pincéjében. 

Költői témái 

Hazafias költemények: Glas narodoljubca (1819. „A hazafi hangja”), Glas harfe šišato-

vačke (1821. A šišatovaci hárfa zengése), Vuku Stefanoviću, Serbljinu od Serbljina (1816. 

„Vuk Stefanovićhoz, mint szerb a szerbnek”) – dokumentum-értékű vers a pályakezdő 

Vuk Karadžićhoz. 

Suemélyes hangú ódák: K samom sebi (1816. Önmagamhoz), Oda k samom sebi 

(1821. „Óda önmagamhoz”). 

Verselés 

Mušicki felhagyott a korábbi szerb klasszicistákra jellemző öszvér gyakorlattal, az antik 

metrikájú sorok rímeltetésével, amitől ő végképp klasszicista lett ugyan, de az utókor felől 

nézve maga alatt vágta a fát: a romantikától kezdve rímekre szoktatott szerb vershallás 

számára még egy fokkal idegenebbé tette költeményeit. 

A Mušicki-vers fő sajátossága a könnyed és nehézkes kifejezésmód állandó, szinte so-

rokon belüli keveredése. Nem láttató, hanem közlő, retorikus költő, az egyenes beszéd 

híve, aki a régi irodalmi nyelv keretén belül végtelenül egyszerűen és érthetően beszél – 

amíg a mondat fel nem bukik a metrika akadályain. Ekkor hirtelen az érthetetlenségig 

nyakatekert inverziókkal (szórendborítással) vánszorog tovább („Ljuto tu gonjenim jest 

krasnim primerom on”, ami kb. ilyesmi: „Nagyszerű vala itt az vadul űzöttnek példakép 

ő”); másutt aposztróffal jelzett kínos redukciókra kényszerül („Da nijedan ne zaborav’ 

sebe”; mintha azt írnánk: menjünk most haz’). 

Ha egyöntetűen nehézkes lenne, Mušicki költészetét a nehezen megközelíthető, de sú-

lyos jelenségnek kijáró tisztelettel nézné az utókor. Gondolati közlékenysége és kény-

szermegoldás-sorozatnak ható nyelvi-stiláris bonyolultsága következtében azonban olyan 

benyomást kelt, mint aki a kereszteződésben toporog, erre is indul, meg arra is, de folyton 

visszatáncol, miközben a busz már régen elment. 
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JOVAN STERIJA POPOVIĆ  
(1806-1856) 

Klasszicizmus – népnyelven 

Új fejezetet kellene nyitni a kedvéért: Sterija a klasszikus metrikát népnyelven valósította 

meg! Az ő költészete mellett különös élességgel rajzolódik ki Mušicki és a szlavenoszerb 

klasszicisták elavultsága. Pedig kortársak voltak, Sterija az 1820-as években kezdett pub-

likálni, amikor Mušicki fénykorát élte. Mégis, egyidőben írt verseiket párhuzamosan ol-

vasva, Mušickit a XVIII., Steriját a XX. századba tartozónak érezzük. 

Dositej és Mušicki művei alapján azt lehet sejteni, milyen lett volna a szerb nyelv és 

irodalom, ha nincs (ekkora!) nyelvújítás; Sterija versei (Davorje, 1854. „Dalok”) azt mu-

tatják, milyen lehetett volna a szerb költészet, ha a nyelvújítás csak lingvisztikai és admi-

nisztratív úton zajlik le, és nem a népköltészet piedesztálra emelésével. 

Sterija népnyelven írt, de nem volt népies költő. A főcsapáson kívül maradt; líráját 

csak a XX. sz. második felében fedezte fel a népiesség mellett más hagyományok után 

kutató modern kíváncsiság. (Főleg Pavlović antológiája hívta fel rá a figyelmet.) 

Vígjátékai 

Sterija költői munkásságát háttérbe szorították sikeres vígjátékai, melyek még ma is a 

szerb színházak alaprepertoárjába tartoznak. moličre-i témát dolgoz fel a Tvrdica (Kir 

Janja) (1837. Zsugori, kézirat, Színházi Intézet); az 1848-49-es események szerb-magyar 

viszonyait és az álhazafiságot ábrázolja a Rodoljupci (1848, „Hazafiak”); a nyárspolgári 

ostobaságot figurázza ki a Pokondirena tikva (1838. Felfuvalkodott tök). 

Regényei 

Divatos, történelmi köntösbe bújtatott érzelmes románok modorában írt két jelentéktelen 

művel kezdte: Boj na Kosovu (1828. „Csata Rigómezőn”), Dejan i Damjanka (1830. 

„Dejan és Damjanka”). 

Néhány évvel később aztán a műfaj paródiájával rukkolt ki. A Roman bez romana 

(1832., megj. 1838): „Regénytelen regény” – így fordítja a címet a Világirodalmi lexikon, 

amivel elsikkad az eredeti címben rejlő szójáték: a regény főhősét ugyanis Romannak 

hívják, tehát lehetne „Roman román nélkül”, bár a magyarban ez egyrészt túl archaikusan 

hangzik, másrészt trianoni értelemben félreérthető. A cím arra utal, hogy a mű az író szán-

déka szerint inkább szatíra és pamflet, mint regény; bevallottan a Vidaković által képviselt 

műfaj (s mellékesen Sterija saját korábbi regényei) Don Quijote féle parodisztkus kritikája 

akar lenni. 

Roman, a főhős, Rocinante nevű kancáján kalandot keresni indul (direkt célzás a spa-

nyol regényre), s egyszercsak Egyiptomban találja magát (utalás Vidaković regényeinek 

távoli vagy misztikus helyszíneire és Atanasije Stojković egyiptomi témájú könyvére, 

amely az első szerb regény volt). 
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A paródia-regény 

A kiöregedett stílusokat parodizálva búcsúztató regényekben a műfaj külső jegyeinek 

paródiája a műfaj belső világának szatírájába nő át; felmutatják, megsemmisítik és megha-

ladják a tárgyukat, miközben e hármasság egyidejűségéből konstituálódik valami új, ami 

nem csak irodalmi karikatúra; nem Karinthy műfajáról van szó (Így írtok ti, 1912–1934), 

hanem szuverén műalkotásokról, általában egyedi és megismételhetetlen formában. Így 

keletkezett a lovagregény karikatúrájából Cervantes műve, a Don Quijote (1605, 1615) és 

a szocialista realista termelési regény paródiájából Esterházy Péter könyve, a Termelési-

regény (1979).  

Mindkét mű jelzi művészet és valóság szokásostól eltérő viszonyát. Cervantes egyrészt 

azt állítja, hogy a Don Quijote „talált” szöveg, szerzője „a bölcs Cide Hamate Benengeli, 

manchai arab író”, másrészt a regény második felét állítólag csak azért közli, hogy Don 

Quijote halálának leírásával lezárja hősének az irodalmi fikción kívüli pályafutását („…a 

bővített Don Quijoté-t kapod, aki egyszersmind meghalt s el is temettetett, hogy senki ne 

merészkedjék többé újra megidézni”).  

Esterházy regénye már két különféle szövegből áll, a groteszk termelési „kisssregény-

ből” és a hozzáfűzött, szakirodalom módjára számozott jegyzetekből. Ennek az Egésznek 

több „szerzője” van: Esterházy Péter (a valódi; neve a címlapon, fényképe a 436. oldalon), 

a szövegben megjelenő Esterházy, aki valamivel kívülállóbb, tehát nem egészen azonos a 

Mester nevű szereplővel (aki nem azonos Bulgakov Mesterével), s végül ott van a könyv 

második részének szerzője, a feljegyzések írója, bizonyos E., aki fonetikailag lehet a Goe-

the-beszélgetések feljegyzője, Eckermann és bármelyik vagy az összes (címlapos valódi 

vagy szövegbeli) Esterházy, bár a reális és fiktív tények logikája szerint E. is önálló sze-

mély. 

Roman bez romana és Termelési-regény, kisssregény – mindkét címben kétszer sze-

repel a „regény” szó, s mindkétszer szójáték teszi idézőjelbe. A Termelési-regény egy 

lejáratott (nevetséges) műfajnevet emel a címbe, és a kisssregény három s betűje is vicc. A 

Roman bez romana esetében a „regény” szó egyszer állító, egyszer tagadott alakban sze-

repel (regénytelen regény), plusz a szójáték a főhős nevével. Az is, meg nem is az, ami. 

Van benne cselekmény, amely az érzelmes kalandregényt parodizálja, de túltengenek a 

szerző szatirikus kiszólásai, kommentárjai, apropós vagy anélküli epizódbetoldásai, ami 

távolról Esterházy „jegyzeteivel” vethető össze, közelről pedig Sterne regénye, a Trsitran 

Shandy (1760–1767) elbeszélőjének folytonos önmegszakító technikájával rokon. 

Sterijánál is több narrátor van: Az író nem azonos a műben beszélő szerzővel, aki sze-

repet játszik: el akarja hitetni az olvasóval, hogy mindenáron szeretne szentimentális ka-

landregényt írni, de az istennek se tudja összehozni. A harmadik „szerző” a narrátor, a 

cselekmény elbeszélője, a komikus belső szerző által talált kézirat írója.  

A „talált kéziratot”, a narrátor és az olvasó balszerencséjére, patkányok rágták meg. A 

cselekmény ezért folyton megszakad, Sterija (a valódi író) szinte ingerli az olvasót, aki 

netán tényleg „románt” vár Romanról. A módszer nem egészen fair, Cervantes és Esterhá-

zy tényleg megírták a beígért lovag- ill. termelési-regényt, legalábbis a karikatúráját. 
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Sterija viszont parodisztikus formában sem mer szentimentális kalandregényt írni. Meg-

bízza a belső szerzőt, hogy röhögje körbe a „románt”, ahelyett, hogy mutatna egy románt, 

amely röhejes. Így aztán Sterija regénye unalmas. Cervantes és Esterházy valósággal tob-

zódnak a kaland- ill. termelési regény által feladott labdák lecsapásában, s felmutatják a 

groteszk formában megidézett világot, Sterijánál viszont nincs ilyen világ. Cervantes és 

Esterházy visszájának megteremtésével zúznak szét egy világot, Sterija verbális kipellen-

gérezéssel utasítja el azt, amitől megvonja a megteremtés kegyét. Cervantes és Esterházy 

regénye remekmű, Sterija pamfletje gyenge tréfa. 

MÉRLEG 

Akkor meg miért kell őket összehasonlítani? Muszáj lejáratni Steriját? Bosszút akarok 

állni a regény olvasásával töltött unalmas, olykor idegesítő órákért? 

Valóban, bosszankodtam, mint amikor az orrunk előtt elmegy a vonat. Rossz volt néz-

ni, ahogy a szemem láttára válik semmivé egy világirodalmi jelentőségű eredménnyel 

kecsegtető ötlet. 

Pedig mennyire szurkoltam, hogy sikerüljön. Hiszen az én csapatom játszott, ez az 

irodalom a miénk volt, itt Magyarországon. A szerb klasszicisták a pesti és budai utcákon 

sétáltak, Szentendrén, Baján, Szegeden, Egerben, Mohácson, Győrben éltek és jártak isko-

lába, Budán nyomtatták a könyveiket, magyar írókkal barátkoztak, fordítottak tőlük; verse-

ikben ellágyulva fedezünk fel nagyanyánktól hallott szavakat, amelyek a mai irodalmi 

nyelvből már kihaltak. Az érzelmi vihar után szakmai lelkiismeretfurdalás tör ránk. Ez a 

kor kétnyelvű irodalomtörténészek különleckéje, márpedig a szerb szakemberek között 

alig van olyan, aki tud magyarul, és vice versa.  

Egyébként is vonzó ez a nem eléggé feltárt korszak esetleges titkos értékeket rejtő, sej-

telmes dimenzióival; újraértékelésre és rehabilitációra ingerel, már csak azért is, mert a 

népiesség győzelmének fölényessége és egyeduralma ellen amúgy is berzenkedik a 

kozpolitizmusunk és igazságérzetünk. Aztán a miénkéhez hasonlónak érezhetjük a kor-

szak gomolygó tarkaságát, a definíciók lazaságát, az irányzatok harcát és összefolyását, 

ahogy a felvilágosodás alapján vagy ellenében klasszicizmus, szentimentalizmus, népies-

ség, romantika birkózik és ölelkezik, tagadja egymást és olvad össze akár egy életművön 

belül. Mindez, a világirodalom akkori állapota és teljes problematikája a szerb irodalom-

ban is jelen van. 

És mégis, olyan vigasztalanul távolinak, leszakadtnak, elavultnak és idegennek tűnik 

az egész. Mit tesz a nyelv! (Persze hol tegyen valamit, ha nem az irodalomban?) Mert 

néhány sor, néhány strófa kivételével, nem patinásnak, nemesen és ünnepélyesen réginek 

érezzük, hanem tökéletlennek. Nem olyasmi, ami valaha csúcs volt, aztán rárakódott a 

nemes penész, hanem olyan, mint ami sohasem volt perfekt. 

Nem érdemes találgatni, mi lett volna belőle, ha van ideje belülről átalakulni. Mégis: a 

szerb klasszicistákat kíváncsi hangulatban kell olvasni. Menjünk el Velencébe, és a Szent 

Márk téren töprengjünk el azon, mi késztetett valakit arra, hogy itt szerb lapot adjon ki 

(Orfelin). Látogassunk el egy kisebb vajdasági kolostorba, próbáljunk bejutni az ebédlőbe 
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és az irodába, és képzeljük el a két mise közötti szünetben hexametereket faragó igument 

(Mušicki, Grujić). Kövessünk titkon egy huszárkapitányt, aki Budán az Aranyszarvasban 

vacsorál, majd elindul a szalonokba szoknyára vadászni, közben Csokonait dúdol magá-

ban, másnapos reggeleken viszont hűs alkaioszi strófákkal borogatja belülről a homlokát 

(Pačić). Vagy ballagjunk el vasárnap délelőtt Pesten a Veres Pálné és a Szerb utca keresz-

teződésében álló szerb templomhoz, ahol mise után a sarkon a kor legnevesebb regényíró-

ja, Milovan Vidaković árulta saját könyveit. 

Vegyünk tőle egyet, és lépjünk át a szentimentalizmus korába. 
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Szentimentalizmus 

A klasszicizmus a fentebb stíl irodalma, amit a polgárság tisztelete övezett, a szentimentá-

lis próza viszont igazi lektűr volt; a pesti és karlócai kisasszonyok és a kisvárosi frajlák 

úgy falták, mint a majdani tévénézők a Dallas epizódjait.  

MILOVAN VIDAKOVIĆ 
(1780-1841) 

Szlavenoszerb lektűr 

A szlavenoszerb irodalomnak küldött hadüzenet (Recenzia…) ürügyéül Vuk Karadžić nem 

véletlenül pécézte ki éppen Vidaković egyik regényét. Mindig a főerőkkel ütközött: szótá-

rát a püspök égettette el, a nyelvről a Matica elnökével polemizált, a poétikai vitát a kor 

legolvasottabb írójával folytatta.  

A ma már elfeledett szerző a XIX. sz. első felében olyan népszerű volt, hogy Vuk 

Karadžić támadása és Sterija paródiája is lepergett róla. Regényei nyomán csak azért nem 

söpört végig öngyilkoshullám a szerb ifjúság sorain, mint a Werther hatására Németor-

szágban, mert Vidaković hősei, Goethe érzékeny fiatalemberétől eltérően, nem koruk rab-

ságától, a polgári házasság béklyóitól szenvedtek, hanem rég letűnt korok gonosz ármány-

kodásainak áldozataként ódon várak és kastélyok balkonjain epedeztek, vagy hősi halált 

haltak, kezükben karddal, ajkukon kedvesük nevével. 

Mindazonáltal Vidaković korszerű jelenség volt. A dositeji típusú hivatásos értelmisé-

gi és profi író életét élte: Szegeden, Temesváron, Újvidéken és Késmárkon tanult, tanított 

az újvidéki gimnáziumban (Šafarik igazgatósága idején), később Temesváron, Karlócán és 

Pesten magántanárként és íróként, valamint tisztelőinek szponzori jóakaratából tartotta 

fenn magát (a pesti utcán, valószínűleg a Veres Pálné utcai szerb templom környékén, 

saját maga is árulta a könyveit). Pesten halt meg, nem a legfényesebb egzisztenciális kö-

rülmények között. 

Irodalomtörténeti vigaszként, az olvasóközönség megteremtésében játszott szerepét 

szokás hangsúlyozni, bár ennek a fordítottja is igaz: a szerb szentimentális lektűrt a német 

és magyar románokat és beszélyeket ismerő szerb polgári réteg szórakozásigénye költötte 

ki, Vidaković tehát a kor irodalmi ízlésének tipikus terméke volt. Annak idején leg-

népszerűbb regényei: Usamljeni junoša (1810. „A magányos ifjú”), Ljubomir u Jelisijumu 

I-III (1814–1823. „Ljubomir az Elíziumban”) és a modern kiadásban is megjelent Velimir 

u Bosiljka (1811. „Velimir és Bosiljka”, 1982.) 
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Az eredetiség laza értelmezése 

A dositeji és relkovići enciklopédikus begyűjtés-poétikához hasonlóan, Vidaković sem 

törekedett mai értelemben vett eredetiségre; a kutatás több művének is feltárta a konkrét 

mintáját, de gyakoribb eset volt a források keverése, az átdolgozás, a kompiláció, a jelölet-

len vagy jelölt, erudita (fitogtató) idézet, a kultúra közkincsként való lezser kezelése. (He-

lyeslő moraj a posztmodern páholyból.) 

A korabeli felfogás szerint a választott modell hűséges követése erénynek számított. A 

magyar regény emancipációja is fokozatos volt, kezdetben túltengett a fordítás, az átdol-

gozás, a rövidítés, az adaptáció, a cselekmény áthelyezése magyar környezetbe, Mészáros 

Ignác Kártigám c. regényétől (1772), Kazinczy szentimentális levélregényén át 

(Bácsmegyey öszveszedett levelei, 1789), egészen a reformkor ma már elsüllyedt, de 

azidőn burjánzó népszerű prózájáig. (Kezeket a szívre: Pálfy Sámuel, Holosovszky Imre, 

Dobosy Mihály, Dobai György, Döbrentei Gábor – mintha! –, Ajtay Sámuel, Csery Péter 

vagy Újvári Miklós, pedig ő: Magyar Robinzon, 1808…) 

A magyar irodalomban azonban az elfeledett szerzők közül klasszikus írók emelked-

nek ki, Kármán Józseftől Eötvös Józsefig. A szerb irodalomban ilyen prózacsúcsok nem 

voltak; ha Dositej Obradović önéletírását („Élet és viszontagságok”) leszámítjuk (azaz 

nem számítjuk regénynek), a próza még a legismertebb alkotó, Milovan Vidaković eseté-

ben is a lektűr szintjén maradt, ami megkönnyítette a szlavenoszerb irodalom ellenfeleinek 

a dolgát. S mivel a poétika lecserélése a népköltészet jegyében történt, s ezért a népnyel-

ven születő új irodalomnak inkább a verses műfajok kedveztek – a szentimentális románt 

csak a XIX. sz. derekán váltja fel a modernebb romantikus regény, amely szintén magyar 

kontextusban születik, a bajai Bogoboj Atanacković és a szentendrei Jakov Ignjatović, a 

„szerb Jókai” tollán. (Hol van Jóka?) 

MIHAILO VITKOVIĆ  
(1778-1829) 

Alias Vitkovics Mihály 

A korszak laza eredetiség-felfogását és a térség akkori (néhai?) kozmopolitizmusát tükrözi 

Vitkovics Mihály azaz Mihailo Vitković kétnyelvű munkássága. Élete és egyénisége na-

gyobb hatású volt, mint az írásai. 

Kétféle változatban fennmaradt nevéhez híven, munkássága is két irodalomhoz tarto-

zik: két nyelven írt, és közvetítőként működött, mint műfordító és személyes kapcsolatok 

építője. Érintkezett a kor jelentős magyar és szerb íróival, némelyeket ő ismertetett össze, 

pl. Kazinczyt és Mušickit. Vitkovicshoz c. ódájában Kazinczy Ferenc is ezt hangsúlyozza: 

Egernek nőttél szük patakja mellett; 

S atyád továbbad azt a bölcseséget, 

Melyet Cyrill és társa hirdete, 

Budai felének jött tanítani. 

Te léssz az első, kit később Horányink 

Tisztelve fog nevezni, hogy hazánk 
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Nyelvét, mint annak méltó gyermeke, 

Pápaynk tüzénél gyúlt szívvel szeretted; 

S feleid között az első, sőt korunkig 

Egyetlen voltál, aki azt műveléd. 

Vitkovics Mihály Egerben született az ottani szerb pap fiaként, Pesten tanult jogot, és 

Kazinczy ún. pesti triászának tagjaként a magyar felvilágosodás és reformkor egyik köz-

ponti alakja volt; Kereszt utcai háza (ma Szerb utca) irodalmi szalonnak számított, Virágh 

Benedek és Kazinczy Ferenc Vitkovicsnál rendezett névnapi partiját sokáig emlegették, s 

Vörösmarty, akit nem kell száraz kedélyű embernek képzelni, Vitkovics emlékezete c. 

elégiájában szintén ilyen hangulatok után sóhajt: „A nyájas szivet, a jó kedvet halva talál-

tuk, / Mert te, vidámságnak lantosa! halva valál.” 

Klasszicizmus és népiesség 

A házigazda az összejöveteleken latin erudícióval tűzdelt ékes magyarsággal társalgott a 

nyelvújításról, a literatúra és a haza dolgairól, lakoma utáni borozás közben pedig magyar 

és szerb népdalokkal szórakoztatta a klasszicizmus és népiesség között billegő magyar 

irodalom jeles képviselőit. 

Költészete is így oszlik meg: alapvetően klasszicista, de a népköltészettel kacérkodó 

magyar költő volt, szerbül viszont inkább népies tónusban verselt; jellemző, hogy (a szer-

ző feltüntetése nélkül) Csokonait adaptált szerbre, és nem Berzsenyit. Úgy látszik, amikor 

nem kellett Kazinczy társának klasszicista szerepében pózolnia, a dalos kedvűnek ismert 

Vitkovics azonnal lazított a poétika nyakkendőjén; szerbül 16 verset írt, mindet népies 

formában, és csak néhány klasszicista epigrammát.. 

Kétnyelvűsége – két életmű 

Kétnyelvű költészete nem duplírozás, nem ugyanazokat a verseket írta meg két nyelven, 

azaz nem készített önfordításokat. (Világirodalmi szinten talán csak Samuel Beckett az 

ellenpélda, aki két nyelven, angolul és franciául is megírta az abszurd dráma klasszikus 

műveit: Godot-ra várva, A játszma vége, ami ok vagy okozat is lehet a nyelvileg látszólag 

végletesen egyszerű Beckett-stílus kialakulásában.) 

Alkotáslélektanilag a másnyelvű duplázás logikátlan is. Ihletet nem lehet fénymásolni 

vagy konzerválni és felmelegíteni. Aki egyszer megírt egy szerelmes verset, az érezheti 

ugyanazt a szerelmet akár élete végéig, de a már megírt vers ispirációs és szülési mámorát 

nem erőszakolhatja ki magából még egyszer. Írhat arról a szerelemről újra, de csak egy 

másik, új verset, mindegy, milyen nyelven. Fordítani pedig az alkotó nem tudja magát; 

egyrészt azonnal „javítani” akar, dolgozni még egy kicsit a saját szövegén, másrészt elso-

dorják a másik nyelv lehetőségei, amelyek nem a kész tények előtt álló műfordító, hanem 

az elsődleges, a művet alkotó művész kompetenciájába tartoznak. Óhatatlanul elkalando-

zik, új művet ír, majd ennek újdonságait bele akarja dolgozni az eredetibe, de ott megint 

elszalad vele a szuverenitás lova, és már a harmadik eredetit írja… („Jöttem a Gangesz 

partjairól, / Hol álmodoztam déli verőn”: Milyen rohadt meleg van itt a gangon! Vö. Ka-

rinthy Frigyes: Műfordítás. In: Így írtok ti, II.) 
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Vitkovics nem is próbálkozott ilyesmivel, két nyelven két különböző életművet írt; a 

Magyar és szerb írásai (1978) c. válogatott kötetben a szerb versek Fodor András fordítá-

sában szerepelnek. 

Műfordításai 

Fordított viszont másoktól, mégpedig két irányban; szerb–magyar és magyar–szerb iro-

dalmi közvetítő szerepe nem maradt protokolláris, hanem érdemi volt: mindkét irodalomba 

olyasmit hozott át a másikból, ami a befogadónál hiányzott. 

A népiesség felé törekvő magyar romantika számára Vitkovics Mihály első kézből 

mutatta fel az éppen világhódító útjára induló szerb népköltészetet, amely frissen felfedez-

ve elevenebb erőtől duzzadt, mint a magyar népdalkincs; ezért váltotta ki a „szerbus 

manier” (a szerb népi tizes verssor) a magyar költők érdeklődését Kazinczytól, Kölcseyn 

és Vörösmartyn át, Petőfiig és Aranyig. 

Másik irányban pedig, az európai kultúrába éppen bekapcsolódó szerb irodalmat 

Mihailo Vitković a kor divatos műfajával, a szentimentális levélregénnyel ajándékozta 

meg, Kármán József Fanni-regényének szerbesítésével. 

A szerb Fanni: Spomen Milice (1816. „Milica emlékezete”)1 

Vitković a szlavenoszerbtől a népi felé tendáló, Dositej hatását mutató nyelven írott, régi 

helyesírással kinyomtatott könyvecskéje nem utal az eredetire, Kármán József Fanni ha-

gyományai (1794) c. levélregényére. Pedig a kor szokásaihoz képest meglepően hű fordí-

tásról van szó; a szereplők nevének szerbesítésén kívül a főszövegben alig van eltérés az 

eredetitől: a hősnő naplója és levelei formájában előadott cselekmény bekezdésről bekez-

désre követi Kármán elbeszélését, a kihagyások illetve betoldások csupán egy-két monda-

tosak, és tartalmi szempontból lényegtelenek. Sőt, az irodalmi közvetítő szerepét öntudato-

san betöltő Vitkovicstól a nyájasság, az erudita cinkosság és a tisztelgő ódák divatja idején 

inkább a neves magyar szerző, a fiatalon elhunyt Kármán József nevének kiemelése lett 

volna várható. 

A valódi szerző megnevezése azonban megsemmisítette volna a regény specifikumát, 

a napló- és levélforma hitelességének illúzióját. 

Művészet és valóság 

Goethe ifjúkori levélregénye, a Werther szerelme és halála (1774) öngyilkossági hullámot 

váltott ki Németországban; Goethe utólag azzal védekezett, hogy csak Werther lett öngyil-

kos, nem ő (Goethe), amit versben is megfogalmazott („lásd, poklából int szelleme neked: 

/ férfi légy és ne járj utamon!” – Az ifjú Werther keserveihez, Fodor András ford.), aztán 

nagyszabású művekben iparkodott eszményeket rendelni az érzelmek fölé, ami miatt vi-

szont Petőfi azt mondta róla, hogy békasó van a szíve helyén. 

                                                 
1 Második kiadás: Pančevo, 1881. új helyesírással; ennek újraközlése: Srpske narodne novine, Budapest, 

1994–1995. 
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A Werther azért válthatott ki olyan direkt hatást, mert az olvasók nem irodalomnak, 

hanem valóságnak gondolták. Elhitték, hogy Goethe csak a levelek közreadója, „igazi” 

írójukat valóságos személynek képzelték, akinek tragikus sorsát ugyanolyan komolyan kell 

venni, mint az életben valóban megtörtént dolgokat. 

A valóságossá tétel trükkjén alapul a XX. sz. egyik prózairányzata, az „elveszett kéziraton” alapuló 

áldokumentum-regény, Borgestől Ecóig és Pavićig. Esterházy Tizenhét hattyúk (1987) c. könyvében, 

Kármán regényéhez hasonlóan, női elbeszélő szerepel, a korban is Fannihoz illő Csokonai Lili. 

Ki a szerző? 

Goethe bevezető trükkje rendkívül rövid („Amit csak megtudhattam a szegény Werther 

történetéről, szorgalmasan összegyűjtöttem, és most elétek bocsátom…” – Szabó Lőrinc 

ford.), s máris Wertheré a szó: kezdődik ez első levél (in medias res). 

Kármán ezzel szemben három bevezető szöveget iktat a „dokumentum” elé. A mű ele-

jén a Kármán által alapított és szerkesztett Urania c. folyóirat szerkesztőségi bevezetője áll 

(Egy szó az olvasóhoz): „Egy ismeretlen küldötte hozzánk az ide beiktatott élete-folytát és 

árnyékát azon személynek, akit ő Fanninak nevezett.” Ezután következik a Fanni c. előre-

bocsátott életrajz-összefoglalás, amelynek a kéziratot beküldő „ismeretlen” a szerzője: 

„Élek ezen alkalmatossággal arra a végre, hogy közöljem a világgal egy ifjú személynek 

életét, akinek emlékezetét én örömest feltartanám…” A harmadik bevezető élén már a 

Fanni hagyományai cím áll, mely alatt az „ismeretlen” megköszöni a szerkesztőknek a 

kézirat közlését, „hogy Ti is Fannimat kedvelitek… hogy azt Uraniátokba befogadtátok, s 

így fenntartottátok emlékezetét…”1 

A második bevezetőből kiderül, hogy az ismeretlen beküldő azonos azzal a személy-

lyel, aki Fanni szövegében szerepel: „Ezt a kedves lelket hozta előmbe egy szerencsés 

történet, tizenhatodik esztendejében. Ő és én egyszerre éreztük a szeretetnek boldog felin-

dulását.” És: „Mosolygott, mikor a halál közelgett; mosolygott, mikor meghólt az én karja-

im között!” Az ismeretlen inkognitója feloldódik, de továbbra is csak a valóságossá tevést 

szolgáló fikcióban; ő volt Fanni eltiltott szerelme, a „hagyományokban” T–ai Jóska néven 

emlegetett fiatalember, azaz a mű férfi főszerepelője. 

Vitković egyszerűsítése 

A cselekményhez oly hű Vitkovics itt, a keretben, eltér Kármántól, amiből szerkezeti prob-

lémák származnak. A Spomen Milice elején egy ajánlás áll, melynek (alá)írója: Mihailo 

Vitković. Közvetlenül ezután, a címlapról megismételt cím alatt (Spomen Milice), Kármán 

második bevezetőjének fordítása következik, amelynek szerzője a mű férfi főszereplője, az 

eltiltott szerelmes ifjú. Ezzel az összevonással (a szerkesztőségi jegyzet kihagyásával) az a 

látszat keletkezik, hogy Vitkovics személyesen szerepel a műben, hogy azonos a magyar 

szövegben T–ai Jóska néven emlegetett ifjúval. 

Ez talán még nem zavarna senkit, ha a regény végén Vitkovics nem térne el megint az 

eredetitől, s nem írná le a hősnő temetését, aminek Kármánnál nyoma sincs. Megint kell 

                                                 
1 Kármán József: Fanni hagyományai. In: Magyar elbeszélők, XIX. század, I. (1976. 5–8). 
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egy narrátor, hiszen a hősnő nem írhatta le a saját temetését. Az iniciálékból ítélve 

(„V…ić”), az itt fellépő elbeszélő maga az író (Vitković), aki levélben fejezi ki részvétét a 

férfi főhősnek – azaz saját magának, ha szó szerint vesszük a regény elejét. 

Mondjuk, hogy ez műhiba (a mű hibája), bár nemigen tűnt fel senkinek, lassan immár 

kétszáz éve. Azért nem kirívó, mert a szerepcsere nem a valóságszintek (a regény és az 

élet) között, hanem a mű belvilágában történik. Az elbeszélő férfi főhős mellékfigurává 

degradálódik ugyan (a események szerinti férfi főhős barátja lesz), de nem lép ki a cse-

lekményben részt vevő szereplők köréből (elmegy a temetésre, részvétet nyilvánít). 

A Fanni hagyományai valóságosnak beállított főelbeszélője (Fanni) és a valóságos 

szerző (Kármán) között a befogadói tudat sokkal több sík között vibrál, mint a Spomen 

Milice egydimenziós, önéletrajzinak látszó szerkezetében. (Önéletrajzi műfordítás.) 

Nyelvi szimplifikáció 

A szerkezet leegyszerűsítése miatt a szerb változat eleve szimplábbnak érződik a magyar 

eredetinél. Ezt a benyomást erősíti Vitković szövegének globális elmozdulása a szen-

timentálás stílustól a népiesség felé. 

Nyelvtörténeti szempontból a népiesség felé csúsztatja a szöveget a fordító törekvése, 

hogy a szalevenoszerben belül a szerb kerekedjék felül, ahogy azt Dositej hirdette és mu-

tatta meg műveiben. Másrészt népies ízt adnak a tájszólási elemek is (pl. boljma – „job-

ban”), amelyeket az ajánlásban felbukkanó rurális Pomáz helynév intonál. 

A bevezetésben hangsúlyozott népmesei „gonosz mostoha” motívum a magyar re-

gényben is szerepel, de a népies zamatot Kármán azonnal visszaveszi egy tipikusan szen-

timentális nyelvi fordulattal: „Szaporította az ő szenvedéseit még mostohaanyja is, aki 

azonfelül, hogy atyja nem úgy tartotta mint leányát, még testvéreinek szolgálójává tette… 

És ezért maradt magaviseletében valamely félénkség és maga visszahúzása. Ezenfelül 

valamely kedves melankólia és szomorú hallgatás, melyet csak némely jobb barátnéi előtt 

tett le.” (Kármán: 1976, 7.) 

Vitkovics a „kedves melankóliát” „mély töprengésnek” fordítván nem tartalmilag, ha-

nem stilárisan érti félre és likvidálja a szöveget. A mű elején vagyunk, a hősnő bemutatása 

folyik: Kármán a szentimentalizmus zsargonjának leggyakoribb szavai közül választja a 

jelzőt („kedves”), az alany pedig az érzékeny szalonok világából való idegen szó és mű-

veltségi kifejezés („melankólia”). A szintagma az erudita kifinomultság magasabb szférái-

ban definiálja a hősnőt; naplóját és leveleit ebben az előlről sugárzó, emelkedettséget biz-

tosító fényben fogjuk olvasni. Vitkovics a rossz helyen alkalmazott nyelvi sallangmentes-

séggel rögtön az elején megfosztja hősnőjét a fennköltségtől, amit Fanni szintjén Milica 

soha nem is ér majd el. Ezért aztán a szószerint fordított emelkedett stílusú, patetikus kité-

telek neki nem állnak jól, és nem épülnek bele a róla kialakuló olvasói képzetbe, viszont 

kihagyásuk és az előbbihez hasonló nyelvi tompítások más stiláris szintre szállítják le a 

szerb változatot. Fanni tragikus lelki arisztokrata, Milica mostoha sorsú szolgálólány. 
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Racionalizált szentimentalizmus 

Népies benyomást eredményez továbbá a szöveg helyenkénti túlmagyarázása, amellyel a 

fordító Kármán tudatosan töredékes elbeszélésében igyekszik betömni a réseket; klasszi-

cista-racionalista szelleme Vitkovicsot a rezdülő, kihagyásos, sejtető szentimentális stílus 

korrigálására ösztönzi, ezért kerülnek az egyébként szolgaian fordított szövegbe felesle-

ges, lehúzó betoldások, a hétköznapi történetmondás (népies) realizmusát idéző pontosítá-

sok. Kármánnál Fanni például így adja át a szót a barátnőjének: „Az ember nyomorúságai 

véghetetlenek! – Szegény barátném! Mostmár elhiszem, hogy vég nélkül nyomorult vagy. 

Még most is hallom szavadat, midőn történetedet elbeszélted. Az atyám…” (Kármán: 

1976, 16.) Vitkovics elhagyja a bevezető sóhajokat, viszont szükségesnek tartja leírni a 

beszélgetés konkrét körülményeit: „Hogy elűzzem kínos gondolataimat, gyakran látoga-

tom barátnémat. A minap egyéb beszélgetések között, elkezdé mesélni viszontagságait. 

Atyám…” (Vitković: 1888, 19. Milosevits Péter ford.)  

Hasonlóképpen teszi „világosabbá” Vitkovics a hősnő halálának körülményeit. Kár-

mán a mű végén nem tartja szükségesnek megismételni, amit a bevezetőben a fiktív elbe-

szélő már közölt („meghólt az én karjaim között”); a regény Fanni naplójának utolsó mon-

dataival zárul: „Ott, ahová én megyek, nincs haragtartás! Ott majd öszvetalálkozunk, és ott 

majd – bátran szerethetünk.” (Kármán: 1976, 57.)  

Vitkovics ezzel szemben a triviális hitelesség kedvéért verbálisan is demonstrálni 

akarja a szöveg megszakadásának fizikai pillanatát; a transzcendens szférából leszáll az 

élettaniba, és egy naiv ortográfiai fogással, az utolsó szó elvágásával, morbid realitást ad 

Milica halálának: „Nem tudok írni néked többet. Kezem hideg. – Szívem megszűnik do-

bogni – de téged szeretni soha meg nem szű…” (Vitković: 1888, 90.) Végül, talán ügyvédi 

hivatásából fakadó ösztönnel, tárgyi bizonyítékául annak, hogy ott az utolsó három pont 

után Milica tényleg meghalt, Kármántól független megoldással, Vitkovics a regényt a 

hősnő temetésének leírásával fejezi be: „Midőn leengedék őt a sírba, valamennyi szemből 

kicsordult a könny. Énmagam szomorú szívvel három kis göröngyöt dobtam le utána, és 

fölsóhajték: Isten nyugosztaljon!” (Vitković: 1888, 91.) 

A szerb változatban végig uralkodó falusias (népies) hangulatot a bejezés szükségtelen 

szóismétléssel megerősíti: „A falu apraja-nagyja eljött megnézni a megboldogultat. A falu 

ifjai vitték őt” ti. a vállukon, a ravataltól a sírig. (Vitković: 1888, 91.) 

A helyszín képzete 

A Fanni hagyományai bevezetésében is történik utalás a hősnő falusi származására: „Egy 

kis alacsony falucska volt születésének és nevelésének helye…” (Kármán: 1976, 6), de a 

napló első mondata a falut szentimentális rézkarcokról ismert idillikus hellyé festi át: „Óh, 

be jó itt!… A kertajtó megett, mely a gyümölcsösre nyílik, a sövényt vastagon befutotta a 

komló, amely általfonódik egy szép kökényfácskára, és ezen nyájas boltozat alatt áll az én 

kis asztalkám, amelynél oly jóízű az olvasás.” Vitkovics fordításában ismét a kulcskifeje-

zés sikkad el: a „nyájas boltozat” helyett nála „az illatos bodza kellemes árnyéka” sze-

rénykedik. (A szentimentális zsargon kihagyása és semlegesítése olyan stílusredukció, 
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mintha valaki a Zabhegyező magyar fordításában kihagyná a folytonos „meg minden” 

kifejezést, vagy „satöbbit” írna helyette.) 

A szentimentális stílus Kármán faluját lelki történések ornamentális helyszínévé vál-

toztatja, Vitkovics egyszerűsítései miatt viszont a fordításban akkor is falusias hangulat 

uralkodik, amikor a szöveg formális közlése, például a hősnő leveleinek keltezésében 

szereplő helynév városra utal. A falusias alaphangot a mű elején felbukkanó és 

szubtextuálisan továbbzengő Pomáz helynév adja meg, melynek magával hozott szemanti-

kai hatásait nem kell lebecsülni: jelenti „a falut”, pozitív (idilli) és negatív (mucsai) érte-

lemben egyaránt, másrészt, történelmi és szociológiai meghatározásként, a Szentendre és 

Buda városnevek által szimbolizált magyarországi szerb polgársággal szemben azt a pa-

raszti réteget jelképezi, amelyet a szlavenoszerb úri világtól, a vallási és nemzeti hovatar-

tozás közössége ellenére, civilizációs szakadék választott el. 

Pomáz 

Vitković fordítása népies hangulatot csempész be a kármáni szentimentális érzéstájba, de a 

szerb változat nem teljesedik ki falusi regénnyé. A falusias benyomás inkább egy negatív 

jelenlétnek tudható be: ha egy szentimentális levélregényből hiányoznak a szentimentális 

levélregény tipikus jegyei, akkor mi van a helyükön? (Ha egy öltözet nem divatos, akkor 

milyen? A lehetséges válaszok között akad egészen ideillő is.)  

Ha az író nem dolgozza ki, az olvasó saját maga fogja kisatírozni a hiányzó felületet, 

részben a szöveg sugallatai alapján (betoldások, egy-egy szó másképp fordítása), részben 

sodort sztereotípiák szerint: Pomáz, amely a mai magyar olvasónak ismerős lehet a szent-

endrei HÉV-menetrendből, Karinthy egyik paródiájából és Cseh Tamás és Bereményi 

Géza dalából (A pomázi Bea: „Mert robog a HÉV Pomázról Pestre, / robog a HÉV és 

hozza Beát. / Bizony a Bea, a Bea bejáró, / Pomáz–Pest között ingázik tehát”); nem az a 

fontos, hogy hányan ismerik ezeket a műveket: az a szimptomatikus, hogy Karinthynak is 

és Bereményinek is, bizonyos szemantikai szükséglet pillanatában, éppen Pomáz jutott az 

eszébe. 

Falu kontra idill 

A Vitkovics-fordítás falusias-népies jellege inkább csak sugallat és benyomás, nem konk-

rét, tárgyilag bizonyítható szövegvalóság. Nem engedi ezt a hűen fordított magyar szöveg 

sem, és maga Vitkovics sem megy szívesen ebbe az irányba, amely az egri és pesti polgári 

életből soha ki nem lépő író számára idegen falusi világba vezet. 

A klasszicista majd a népiesség felé törekvő Vitkovics egyik poétika alapján sem tudta 

követni a falut csak alibiként emlegető Kármán szökkenését a szentimentalizmus tragikus 

idilljének éterébe. Vitkovics vékony, alig észrevehető, de annál erősebb szálakkal köti az 

általa átfestett kármáni világot a földhöz, legtöbbször jelentéktelennek tűnő, egyetlen szóra 

vonatkozó apró korrekciók segítségével. Fanni Rousseau szellemében panaszkodik a vá-

rosi civilizációra: „Szokatlan, új játékpiac van körülöttem, édes barátném! Az én házi 

magános csendességem, mint a könnyű reggeli álom elszállott… és én egy lármás, tolongó 

sokaság között ébredtem fel.” (Kármán: 1976, 32.) Vitkovics fordítása hajszálpontos, 
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egyetlen szó kivételével: „az én házi magános csendességem” helyett őnála „az én falusi 

magános csendességem” áll, mintha figyelmeztetni akarná Kármánt: az elején „egy kis 

alacsony falucskáról” volt szó. 

A költő regénye – a megmentett Werther 

A kármáni alibifalu csapdájába esett Vitkovics nem mert elszakadni az eredetitől, és el-

evezni számára otthonosabb vizekre. Ezt csak saját magyar nyelvű, önéletrajzi ihletésű 

szentimentális levélregényében tette meg, amelyben aztán szökőárként tört fel a szerző 

által oly jól ismert és szeretett (kis)városi közeg élete. A költő regénye1 bővelkedik a régi 

magyar élet részleteiben: Eger városa megannyi utcanévvel, épületével és intézményeivel, 

lovasfogaton megtett többnapos utazások, vidéki kúriák világa, szüretek, vadászatok, 

fölöstökölések és vacsorák, kártyapartik, társasjátékok, táncok és persze szerelmek, flörtök 

és ájulások („Ütött a pásztoróra!”, Holló Színház) áradatában a lefejezett, öngyilkosság 

nélkül befejeződő wertheri sztori úgyszólván fel sem tűnik. Lidi, a szívtelen szülők paran-

csára pityeregve, de szófogadóan kényszerférjhez menő kedves, beletörődik a gazdag ura 

mellett előtte álló jövőbe, a főhős pedig férfias elszánással és nem titkolt büszkeséggel a 

hivatásának szenteli magát: „Barátod nemsokára prókátor, mégpedig pesti prókátor 

lészen…”; mintha meghallotta volna a goethei tanácsot, Werther üzenetét a túlvilágról: 

„férfi légy és ne járj utamon!” 

Eredeti vagy utánzat? 

De a bűnbánó Werther tanácsára Európa keleti részén nem is volt szükség: Kármán és 

Vitkovics szentimentális levélregényeinek hősei közül 1. senki sem lett öngyilkos, 2. csak 

nőket vitt el a szerelmi bánat, 3. őket is csak 50%-os arányban: Fanni-Milica meghal, Lidi 

azonban családanya és háziasszony lesz. 

A művek eredetiségéről szóló, a szakirodalomban régebben hevesen dúló vitát ezzel le 

lehet zárni. Hiszen éppen az a kérdés: hogyha oly naiv gátlástalansággal és az eredetiség 

iránti irodalmi hiúság nélkül szinte mindent átvettek, az összes külsőséget, a levélformát és 

a hangnemet, egész jelenet-típusokat a filológusok által kimutatott számos részlettel együtt 

– akkor miért nem tartották meg éppen a lényeget, a cselekmény megoldását? (Valaki 

mondjuk utánozza a Bűn és bűnhődést, de életben hagyja az öregasszonyt.) 

Kivetítés (projekció) 

Nem kell kizárni a lélektani motívumot. Kármán is, Vitkovics is, és még Európa szerte ki 

tudja hány száz levélregényíró, saját életrajzilag valós élményét fedezte fel Werther sze-

relmében, amiként Goethe is a Richardson és Rousseau által már létrehozott és népszerűvé 

vált formában fogalmazta meg saját hiábavaló lángolásait két foglalt hölgy, Charlotte Buff 

(Goethe barátjának menyasszonya) és Maximiliane Brentano (egy szenvedélyesen félté-

keny olasz férfi felesége) iránt.  

                                                 
1 Könnyen hozzáférhető kiadása: Vitkovics Mihály Válogatott művei (1980. Szerk.: Lőkös István). 
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Kármán Lottéját (vagy Fanniját) a valóságban Markovichnénak hívták,1 Vitkovics 

Lotte-Fanni-Milicájának igazi neve pedig Bernáth Lidi volt.2 Irántuk való szerelmüket 

vetítették ki másnak a művébe, amelyhez a kor szellemi és művészi áramlataira érzékeny 

írói ösztönük vonzotta őket. És mivel életrajzilag valóságos lelki síkon azonosultak a hő-

sökkel, saját alteregójukat, a férfi főhőst nem tudták követni a halálba. Goethe csak utólag 

tárta fel a Werther és a szerző közötti három lépés távolságot („férfi légy…”), Kármán és 

Vitkovics már a történetben kegyelmet adnak a férfinak, a nőkre hárítván a tragédiát. En-

nek persze ára van: Wertherrel szemben a Fanni hagyományai és a Spomen Milice fiatal-

emberei nem tartoznak a világirodalom nagy alakjai közé, sőt az sem biztos, hogy mara-

déktalanul élvezik az olvasó szimpátiáját. 

Neopetrarkizmus prózában 

A szerelem kivetítése mások által teremtett sablonokba – ellentmondásnak látszik. Ugyan-

akkor mindenki ismeri a szerelmi mámorral járó világgá kürtölési vágyat is, amelyből a 

szerelmi líra kiapadhatatlan forrása buzog, Szapphótól a Beatlesig. 

A periodikusan korjelenséggé, vezérszólammá váló szerelmi téma uniformizáló jellege 

és hatalma egészen meglepő. A petrarkista költészet két évszázados történtéből két tanul-

ság szűrhető le: 1. a reneszánsz korában Európa országaiban csakis szőke hajú és fekete 

szemű nők éltek, vagy 2. a férfiak kizárólag az ilyen nőket szerették, a szentimentális le-

vélregény pedig azt bizonyítja, hogy a XVIII-XIX. sz. fordulóján 1. az ifjak csak férjes 

asszonyokba tudtak beleszeretni, vagy 2. az összes lányos atya anyagias természetű zsar-

nok volt.  

Szociális érzelmesség (Kelet-Európa) 

Az első problématípust Goethe regénye reprezentálja, a másodikat Kármáné és Vitkovicsé. 

Goethe problémája erkölcsi, Kármáné és Vitkovicsé társadalmi. Goethe regénye arról szól, 

hogy a nyugati civilizáció ma is szentnek számító intézménye, a házasság, az emberi lélek 

börtöne; Kármán és Vitkovics azt ábrázolja, hogy az elmaradott, rossz társadalmi viszo-

nyok okozzák az érzelmek tragédiáit. Goethe hősei az égbe, Kármán és Vitkovics hősei az 

alacsony plafonba verik a fejüket. Goethe dilemmája örök, Kármáné és Vitkovicsé aktuális 

politikai kérdés, Goethe problémájára nincs megoldás, Kármánét és Vitkovicsét éppen 

akkor tűzi napirendre a progresszió (reformkor). 

Goethe szentimentalizmusa előre, a romantika felé mutat, Kármáné és Vitkovicsé hát-

rafelé, a felvilágosodásba húz, mert Goethe már azt mondja, hogy az ésszerű világ nem 

szükségképpen nagyszerű világ, Kármán és Vitkovics viszont még azt hiszi, hogy racioná-

lis korrekciókkal létrehozható egy helyes világ, amely automatikusan jó lesz. 

Goethét azért veti el a német romantika, mert érett korában megtagadta a wertheri 

szentimentális álláspontot és visszahátrált a felvilágosodásba (a Wilhelm Meister-regé-

nyek), a magyar és a szerb romantika azonban szervesen kapcsolódhatott a világ jobbításá-

                                                 
1 Vö. Szalóky Mária: Gróf Markovich Miklósné és Kármán József levelezése (1941). 
2 Vö. Lőkös István: Vitkovics Mihály. In: Vitkovics Válogatott művei (1980. 12). 
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ra hívó szentimentalizmushoz, csak a szepegő fiatalemberből kellett néptribun és sza-

badságharcos költőt faragnia, ami a népiesség irodalmi modorának politikai programmá 

való radikalizálásával történt (Petőfi). 

Vitkovics népdalfordításai és a szerbus manier 

A szerb népköltészetet a magyar irodalom számára nem Vitkovics Mihály fedezte fel; 

ellenkezőleg, az ő figyelmét a magyar érdeklődés terelte rá anyanyelve folklórjára. Kazin-

czy még az 1790-es években lefordított egy délszláv népdalt, a Herder gyűjteményében 

Goethe német tolmácsolásában talált Hasanaginica c. balladát: 

Mi fehérlik a zöld erdő mellett? 

Vajjon hó fehérlik-e vagy hattyú? 

Volna hó, úgy már felolvadt volna; 

Volna hattyú, úgy már felröppenne. 

  Kazinczy Ferenc ford. 

Ezzel jelenik meg a magyar verselésben szerbus manier néven meghonosodó tíz szó-

tagos délszláv verssor, a deszeterac (deszet: tíz) 4+6-os változata. (Kazinczynál a második 

sor botlik: „Vajjon hó fe – hérlik-e vagy hattyú?”) 

 A magyar költészet élvonalából Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Arany és Petőfi 

használja a szerbus maniert népies hatás elérése céljából.1 

Vitkovics, a különc (ritmikai magyarításai) 

Nem ő fedezte fel őket a magyaroknak, de Vitkovics volt az első, aki eredetiből fordította 

a szerb népdalokat. És mégis, éppen ő az, aki fittyet hány a szerbus maniernak: ritmikailag 

magyarosítja a szerb népdalokat! A általa fordított huszonnégy népdal közül közül 2 csak 

egyetlen egy olyan van, melynek az eredetije nem 4+6-os tízes; Vitkovics azonban a hu-

szonháromból mindössze két esetben követi az eredeti a 4+6-os ritmust, de még ott sem 

sikerül neki tökéletesen (átcsap 5+5-be, 3+7-be). Ezen kívül még három ízben tartja meg a 

tízest, de nem az eredeti 4+6-os, hanem 5+5-ös formában, ám ebből is minduntalan kicsú-

szik, legtöbbször 11 szótagba, valószínűleg azért, mert a romantikus drámák és Shakespe-

are jambusait követve füle a páratlan szótagszámú sorok felé húzta (vö. Fried: 1979, 120). 

A huszonnégyből tizenkilenc esetben pedig teljesen elszakad a deszeteractól: tíz alkalom-

mal fordítja 8-asnak, négyszer 7-esnek, kétszer 6-osnak, kétszer 12-esnek és egyszer 14-

16-osnak. 

Az antik versformákat magyar nyelven pedánsan kezelő klasszicista költőről nem fel-

tételezhető fel elméleti és technikai tudatlanság vagy trehányság. A lakomák ismert dalo-

sának esetében ki kell zárni a botfülűséget is. Sőt, Vitkovics bizonyára jó hallása és muzi-

kalitása miatt vetette el a deszeteracot. Az ő klasszicista felfogásában a skandálható idő-

mértékes antik verselés volt a papírforma (írásos vers), a népies ritmus viszont a lakomák-

                                                 
1 Horváth János: A magyar népiesség Faluditól Petőfiig (2. kiadás 1978., főleg 142–149) és Fried István: 

A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig (1979). 
2 Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai (Vujicsics D. Sztoján gondozásában, 1978. 89–110, 311). 
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hoz és a szalonokhoz, tehát az énekelhetőséghez kapcsolódott. („Az ebéd vége igen víg 

vólt. Én anélkül, hogy kértek vólna, a ,Mi jobb…’ énekemhez kezdtem… A 

,Szemrehányást’, a ,Reménységet’ Csokonaitúl, és a Verseghy ,Nefelejtsét’ énekeltem.” 

(Vitkovics: A költő regénye, 1980. 236-37.) 

A 4+6-os szerb tízes a dallamos magyar népdalokhoz képest monoton kántálásnak tű-

nő guszla-ének verssora. Pesti szalonjában Vitkovics ilyen vonyítással nevetségessé tette 

volna magát, főleg ha még „hegedőjét főhajtván rángatja”. Néztek volna a magyarok, de 

még a szerbek is, mert a guszla a Magyarországra települtek körében nem volt olyan elter-

jedt, mint az óhazában.1 

A ritmusképlet megváltoztatásával Vitkovics áthangszerelte a dalokat: szerb népdalból 

népies magyar költeményt csinált. (vö. Fried: 1979, 110–116.) Ezért azok a fordítások, 

amelyekben Vitkovics radikálisan elszakadt az eredeti ritmustól, sokkal gördülékenyeb-

bek, mint a sánta, felemás módon megtartott tízes esetében. 

Székács József: Szerb népdalok és hősregék (Pesten, 1836) 2 

Vitkovics süketsége a deszeterac lényege iránt nem volt elszigetelt jelenség: a Vuk Kara-

džić által összegyűjtött népdalok ritmusával a latin eredetű időmértékes poétikai felfogás 

nem tudott mit kezdeni (Kazinczy is elhibázta már a második sort). A szerb népköltészet 

magyar(ra) fordítói közül a szlovák származású, gyakorlatilag magyar anyanyelvű, szerb 

körökben élő Székács József (vö. Szeli és Vujicsics tanulmányait, Székács: 1986) ismerte 

fel elsőként, hogy a deszeterac bokrában fekvő poétika nyúl neve: a cezúra.  

A deszeterac titka – a cezúra 

Kötetének bevezetőjét Székács főleg ennek a kérdésnek szenteli. Felsorolja az olasz, né-

met, francia, angol és cseh fordításokat, tiszteleg Goethe, Grimm és Kopitar előtt, megem-

líti a magyar fordítókat is (Vitkovics, Bajza és Karloviczi Sz. J. – Székács első fordításai-

nál használt álneve), majd rátér a cezúrára: 

Mit kell tartanunk a kül és belföldi fordításairól a hűség tekintetében, azt én eldönteni nem fogom, 

sem nem akarom; de annyi bizonyos, hogy a szerb daloknak alakját vagy is képletét, mindazon fordítók 

közt, kiknek munkái eddig kezeimben voltak, csak egyetlen egy sem adá állhatatosan vissza. A derék 

Vuk, dalainak első kötetében a szerb daloknak minden képleteit felhozza, a caesura helyét mindenütt 

szorosan kimutatja s a hősdalokra nézve az LIII-dik lapon nevezetesen ezt mondja: ,A mi hősdalaink 

egyiglen tíz szótaguak vagyis öt trochaeus lábuak, ugy, hogy a második láb után caesura következik.’ 

Hogy a hősdalok tíz szótaguak, s hogy a negyedik szótaggal a szónak végződnie kell: az igaz; de hogy a 

hősdalok trochaeusokban vagynak írva, az képtelen állítás. S igen különös, hogy a fordítók, fordításaik-

ban épen ahoz ragaszkodának, mi Vuk urnak állításában hamis; azt pedig elmellőzék, mi az állításban 

helyes. Mint nem izzad, hány fülsértő aphaeresist, syncopet, apocopét s a t. nem ejt a német fordító, hogy 

a trochaeus lábokat megtartsa munkájában; ellenben a caesurát, melly a szerb dalokban szint olly fontos, 

mint a hexameterben a harmadik láb első szótagja utáni caesura, fel sem veszi. Az illy caesurátlan sorokra 

                                                 
1 Vö. Tihomir Vujičić: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj (1978. „A magyarországi délszlá-

vok zenei hagyományia”. Előszó a magyar olvasóhoz, 22, 26–29). 
2 Hasonmás kiadása: Újvidék, 1986. Szeli István és Vujicsics Sztoján tanulmányaival. 
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a közönséges Szerb azt mondaná, mit egyszer Karloviczi Sz. J.-nek (ki fordításaiban, idétlen 

szépitnivágyástól elragadtatva, nem csak az értelemhez, hanem gyakran a formához is hűtelen volt) mon-

dott: ,Da sze ovo ne mozse pojati’ azaz: ,ezt nem lehet énekelni’. S valóban, ha meggondoljuk, hogy a 

szerb dalokat énekelni szokták, s ekkor a caesura pausaul szolgál, mellynél az éneklő nyugodni és lé-

lekzetet venni látszik: mind megjegyzést igaznak, mind a caesura megtartását elkerülhetetlenül szüksé-

gesnek kell találnunk. – Én a caesura helyét itt ott :/: jegygyel mutatám ki; s tudtomra csak három caesura 

elleni hiba van fodításomban.” (Székács: 1836/1986: V–IX.) 

Ezek után Székács kötetében valóban megszólal a szerb népi tízes; nyugodtan lehetne 

guszlával kántálni: 

Nagy korán kelt :/: hős Királyfi Marko; 

Indult Rigó :/: térmezőn keresztül. 

A mint Szerban :/: hűs folyamhoz ére, 

Koszovói :/: lányka jött elébe. 

Székács kötetéből sugárzik a dalok belső nyelvét érző fordító könnyed természetessé-

ge, amit a későbbi fordítók nem tudtak megismételni. Velük szemben Székács előnye a 

korabeliség volt: ő az időrétegek alól kiásott műkincset közvetlenül a felfedező izgalomtól 

remegő kezéből vette át, a később jövők már csak a múzeum vitrinjében csodálhatták meg. 

A nyelvi kor 

Nyelvi koruk miatt viszont Székács fordításai szinte azonnal múltidőbe kerültek. A ma-

gyar nyelvújítás eredményeinek robbanásszerű kivirágzása, több évtizedes érlelődés után, 

az 1840-es években következett be, az érett Vörösmarty, Petőfi, és Arany nyelvében. Szé-

kács József 1836-ban megjelent fordításai éppen a minőségi átcsapás előtti pillanatot tük-

rözik, s ezért nyelvhangulatilag közelebb állnak a XVIII. sz. végi, tehát negyven-ötven 

évvel korábbi magyar írók nyelvéhez, mint a kortársakéhoz. 

A magyar fordítás koravénségével szemben az eredeti szerb népdalok éppen elevensé-

gükkel tűnnek ki, hiszen az akkor születő és máig ívelő új szerb kultúra teljes egészében, 

szellemében és nyelvében, a népköltészeti hagyományra épült. 
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Nyelvújítás, reformkor 

A NÉPIESSÉG DIADALA 

Čegar dombja, Niš mellett, Szerbia, 1809. május 31. 

Süvít a golyó, jatagán és szablya villog, a lovak megcsúsznak a vériszamos füvön; ők, 

tesó, háromszor annyian vannak, mint mi, kúsznak fel a dombon, végtelen hangyaraj, vé-

ge, betörtek a sáncba. Ám akkor bumm!, egyszercsak a levegőbe repül minden, sánc, fe-

dezék, lovak, szekerek, emberek, 3000 szerb és 6000 török harcos, kucsmák, turbánok és 

fezek röpdösnek a májusi égen, melyet aztán elborít a robbanás füstje. A parancsnok, 

Stevan Sinđelić, reménytelennek ítélve a helyzetet, belelőtt a lőszerraktárba, égbe röpítve 

önmagát és seregét, az ellenséggel együtt.  

Másnap a törökök a csata helyén egy három méter magas terméskő tornyot emeltek, 

amelybe elrettentő domborműként 952 elesett szerb katona koponyáját építették bele; La-

martine Voyage d’Orient (1835. „Keleti utazás”) c. művében leírja, hogy a szem- és 

szájüregekbem fütyülő szél hangjától a Koponya-torony valósággal nyüszített és sivalko-

dott: a monumentum ugyanis a második világháborúig a szabadban állt, az idő megrongál-

ta, ma már csak 60 koponya üres szemgödrei merednek a látogatóra. 

Tábori csendélet 

A főhadiszállásra lihegve érkezik a futár, olvassa a szalvenoszerb helyesírással írt jelen-

tést, nyelve botladozik a jatyok és félhangok buktatóin: „Az tennapnapi tsata ßaamunkra 

tellyesch megschemmischueleeschschel veegzoeedoett vala”. „A kurva életbe!”, csattan 

fel a (z analfabéta) fővezér népiesen, mint a nyelvújítás előfutára. 

Ekkor a tábortűz mellől guszlaszó vonyít fel. Más csatornákon, oda is elért a hír. A 

vak énekmondó a hársfa alatt ül, szánkáztatja a vonót a húron („hegedőjét főhajtván rán-

gatja”), és mondja a dalt: „Čegar fölött komor felleg gyűlik…”, vagy valami ilyesmi. Most 

születik a népdal, szerzője, fittyet hányva a későbbi tankönyvek definícióira, ismert sze-

mély: ott ül a hársfa alatt, éppen ihlik, azonnal költ és dalol. Ha nincs eredeti ötlete (mint 

ahogy az előbb idézett verssor sem létezik, én találtam ki, ebben a pillanatban, 

illusztratíve), az se baj. Énekel a koszovói tragédiáról, és a tábortűz körül heverő felkelők 

a 420 évvel korábbi csatát ugyanolyan közelinek érzik magukhoz, mint a čegarit, amely 

tegnap volt; Kraljević Marko és Stevan Sinđelić az ő fejükben kortársak. 
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Körkép 

A čegari csata előtt három héttel, 1809. május 13-án Napóleon elfoglalja Bécset, majd 

Győrnél megütközik a magyarokkal (a helyes totótipp: 1-es). Dositej Obradović már kiadta 

enciklopédikus bölcsesség-gyűjteményeit és éppen Szerbia felé tart, ahol a művelődésügyi 

miniszter tárcája várja. Szentendre hanyatlásának jeleként az 1791-ben itt alapított első 

szerb tanítóképző 1811-ben leköltözik Zomborba, viszont Bécsben 1791-ben megjelenik 

az első szerb újság (Serbskija novini), és a pesti szerb polgárság figyelemre-méltóságának 

jeleként az első nyilvános szerb színielőadást 1813-ban itt, a Rondellában rendezi meg a 

bajai születésű Joakim Vujić. (A Rondella helyét egy tábla jelzi ma a belvárosban a Posta-

kocsi és a Galamb utca sarkán, a McDonald’s és a Gösser söröző után a Duna felé.) 

Dositej és Vuk Karadžić 

Dositej Obradović Bécsből tart a háborús Szerbiába, a nyelvújítás leendő vezére, Vuk 

Stefanović Karadžić viszont a csatatérről jár fel Pestre gyógyfürdőbe, majd Bécsbe költö-

zik (helycserés támadás Dositejjel), ahol majd megtudja, milyen kincs az, amit szülőfalu-

jában és a felkelők táborában hallott a vak, guszlázó énekmondóktól. Dositej Belgrádban 

főiskolát alapít a nyugati felvilágosodás behozatalára, Vuk Karadžić a tősgyökeres népi 

hagyományok feltárásával és modellálásával rakja majd le a megújult kultúra alapjait.  

A szerb (irodalom)történet-írás töretlen és logikus folytonosságot lát kettőjük között, 

ami a nyelvprogram tekintetében kétségtelenül igaz: Dositej a népnyelv irodalmivá tételé-

nek meghirdetője, Vuk Karadžić pedig a megvalósítója. A kultúra általános koncepcióját 

nézve azonban nem ilyen egyértelmű a viszonyuk. Vuk Karadžić a bonyolult nyelvi, kultu-

rális sőt földrajzi helyzetben könyörtelen radikalizmussal erőltette a népi vonalat, miáltal 

nemcsak a középkori, egyházi, nép(nyelv)feletti irodalmisággal szakított, hanem azzal a 

nyugatos, a polgárosodó életmódból és eszmékből, a korabeli pesties és bécsies ízlésből 

táplálkozó irodalommal is szembekerült, amelyből Dositej Obradović kinőtt.  

Dositej munkái nyelvileg azt az utat sejtetik, hogyan lehetett volna a kinövés után át-

nőni valami másba, Vuk Karadžić azonban nem ezt a megoldást, hanem a radikális szakí-

tást választotta; s mivel az előtérben a nyelvi harc állt, ahol nehéz rugalmasnak lenni,1 a 

nyelvi-helyesírási megújulás kizárólagossága az irodalomra és a poétikára is kiterjedt. 

                                                 
1 Nem lehet valamit ly-al és j-vel is írni; hülje: Petrovics vagy Petrovity? Esetleg Petrovits? 
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VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ  
(1787-1864) 

A nyelvújítás fővezére 

A szlavenoszerb megszüntetője, a népnyelv nyelvtanának és helyesírásának megteremtője. 

Népdalgyűjtő. A török elleni felkelés történetírója. Biblia-fordító (népnyelvre). 

A felkelők írnoka 

Törékeny fizikumú kölyökként kezdettől fogva kacérkodott a tanulással, de soha sem-

milyen iskolát nem végzett el. Az 1804-es felkelés kitörésekor irnok lesz, előbb egy helyi 

csapatparancsnoknál, később a felkelők Igazgatótanácsában (amelyben Dositej a műv. 

min.); szemtanúként éli át, s a résztvevők és az énekmondók szájából értesül a harci ese-

ményekről (leendő történetíró), írnokként pedig már tizenhét évesen az írás, a nyelv és 

betűk problémáival szembesül. 

A belgrádi Főiskola 

A felszabadított Belgrádban a Főiskola (Velika škola, szó szerint: Nagyiskola) megnyitó-

ján Dositej Obradović tartotta az ünnepi beszédet, Vuk Karadžić pedig a diákok között 

volt.1 A díszvendégek sorában, a vasárnapi bársonyba öltözött, de övükben mordályt vise-

lő parancsnokok és az Igazgatótanács tagjai előtt ott ült az érsek is, ami az őszbecsavaro-

dott Dositejt arra inspirálta, hogy ünnepi beszédébe, amely a felvilágosodás retorikus dics-

himnusza volt, ilyeneket szőjön bele: „A papnak a malaca is bölcs kéne hogy legyen, ezzel 

szemben a fia is olyan, mint a bolond a hegyen.” 

A belgrádi Főiskola meglehetősen szókratészi volt; egyetlen tanár tanította az összes 

tárgyat, ugyanabban az egy teremben, amelyben padok nélkül, szalmabevonatú székeken 

kuporogtak a diákok, akik közül azok, akik Vuk Karadžićhoz hasonlóan korábban már 

beleszagoltak a jezsuita mintájú karlócai klasszikus gimnáziumba, komparatív örvendezés-

sel állapították meg, hogy szó sincs éjnappali latinmagolásról; a professzor lenyűgöző 

történetek mesél az antik hősökről, akik a haza szabadságáért küzdöttek vala, ha pedig 

nincs kedve jelképek erdején át törni magát, saját hazafias verseiből olvas fel, melyek a 

felszabaduló Szerbiát magasztalják. 

Pest 

Vuk Karadžić gyerekkorától kezdve izületi bántalmaktól szenvedett, bal lábát térdig am-

putálni kellett; 1810-ben már falábbal érkezett Pestre, a kénes gyógyfürdőkben keresve 

gyógyulást beteg csontjainak. 

A belgrádi Főiskola mégcsak nem is végzett diákjához képest a pesti szerb egyetemis-

ták européer entellektüelek. A felkelők írnoka hirtelen irodalmi körökbe csöppen. 

Csakhogy nem a konzervatív, szlavenoszerb, egyházi vonzású műveltség képviselői 

közé kerül, hanem nyugtalan szellemű, felvilágosult ifjak társaságába, akik Dositej művei-

                                                 
1 Vuk Karadžić életéről és munkásságáról: Miodrag Popović: Vuk Stefanović Karadžić (1964, 1972. 

„Vuk Stefanović Karadžić”). 
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nek hatására, és a magyar nyelvújítás harcaitól hangos, reformkor előtti Pest atmoszférájá-

ban, már új vizeken járnak. Akad közöttük a későbbi ifjúsági lázadásokat, például a far-

mernadrágos attitűdöt előlegező merész ifjonc, mondjuk egy bizonyos Dimitrije Da-

vidović, aki fehér parasztgatyában flangál a pesti utcákon, egy húsvéti mise végén pedig a 

püspöki szószékre ugorván prédikációt intéz a néphez, minek következtében a püspök 

panaszt emel ellene a pesti egyetemen. Mások viszont a könyvekben s a tudomány berkei-

ben keresik az újat, a megoldást a kultúrhasadásra. 

A rokkant fiatalember inkább a könyvbarátokhoz kötődik. Legtöbbet a filozófia-

matematika szakos Sava Mrkalj társaságában üldögél egy bizonyos Stefan pesti cukrászdá-

jában, ahol irodalomról beszélgetnek. Mrkalj révén ismeri meg Vuk Karadžić a joghallga-

tó Luka Milovanovot, Mrkalj jóbarátját. 

A két fiatalember, kezdetben egymástól függetlenül, ugyanazon a problémán töri a fe-

jét: hogyan lehetne írhatóvá tenni a valódi, azaz élő, beszélt szerb nyelvet. 

Sava Mrkalj (1783–1833) 

Vuk Karadžić Pestre érkezése után néhány hónappal, 1810 szeptemberében jelenik meg 

Budán Sava Mrkalj könyvecskéje a szerb helyesírás reformjáról: Salo debeloga jera libo 

azbukoprotres (1810. „A vastag jer hája avagy ábécé-rosta”). Mrkalj a 40 betűs 

szlavenoszerb ábécé helyett 26 betűt javasol (a címbeli „jer” a hangérték nélküli ъ betű 

neve), és könyvének szállóigévé vált záró mondatával, a köztudatban tévesen Vuk 

Karadžićnak tulajdonított fordulattal, meghirdeti a fonetikus helyesírás alapelvét: „Úgy írj, 

ahogy beszélsz!” 

A szent könyvek írásmódja elleni támadást az egyház szentségtörésnek minősítette, s a 

vékony brosúra és szerzője ellen olyan propaganda-hadjárat indult, amely Mrkaljt végül a 

bécsi elmegyógyintézetbe kergette. 

Luka Milovanov Georgijević (1784–1828) 

Luka Milovanov Georgijević költő volt, de jelentőségét nem verseinek, hanem verstani 

töprengéseinek köszönheti, amelyek őt is elvezették a nyelv és a helyesírás reformjának 

gondolatához. 

Az időpont megint jelentős: 1810 augusztusában, Vuk Karadžić Pestre érkezésekor, 

Milovanov éppen befejezi a szerb verselésről írott tanulmányát. Az előszóban Dositejhez 

képest, aki azt hitte, hogy a népnyelven való írás magától is megy majd, Milovanov kije-

lenti, hogy „a szerb anya fiának, aki anyanyelvén akarna írni, előbb ki kellene adnia nyel-

vének a Grammatikáját”. A nyelvtant ő is másokra hagyja, akik jobban értenek hozzá, de a 

helyesírás egyszerűsítésére konkrét javaslatokat tesz, melyek Vuk Karadžić ábécé-

reformjában, tehát a mai szerb cirill írásban is tükröződnek. 

A magyar ny és a szerb њ 

Vuk Karadžić valószínűleg nem sejtette, hogy Milovanovnak köszönhetően a szerb cirill 

ábécét reformálva magyar mintákat is követ. Milovanov ugyanis nyilván a magyar nyelv-

újítóktól vette az ötletet a lágy mássalhangzók jelölésére. A magyarban Kazinczy egyik 

legharcosabb társa, a „klasszikus triász” tagja, Révai Miklós vezette be az y-t mint lágy-
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ságjelet (gy, ly, ny, ty). Ennek mintájára, Milovanov, aki Mrkaljhoz hasonlóan kidobta a 

vastag jer-t (ъ) és a 40 szlavenoszerb betű helyett 30-at hagyott (volna) meg, megtartotta a 

vékony jer-t (ь), ugyanolyan funkcióban, mint Révai az y-t. A gy, ly, ny, ty hangok jele 

Milovanovnál дь, ль, нь, ть, amiből később összeolvasztás útján, a rajzilag lehetséges két 

esetben, az alapbetű és a vékony jer egymára tolásával љ és њ lett. 

Milovanov tanulmányát 1811 tavaszán, néhány hónappal Mrkalj könyvének megjele-

nése után és a botrány kellős közepén, a pesti cenzúra nem engedte kinyomtatni új helyes-

írással. Nem is jelent meg az író életében, aki előbb súlyos nagyothallásban szenvedett, 

majd hosszú nyomorgás után alkoholizmusban halt meg Pesten; a brosúrát Vuk Karadžić 

adta ki Milovanov halála után (Opit… Bécs, 1833. „Kísérlet…”). 

Bécs 

Pestről Vuk Karadžić visszamegy Szerbiába, még egyszer beszippantja a felkelés véres és 

brutális, de mámoros, puskaropogástól és guszlaszótól hangos kavalkádjának levegőjét, 

egy alkalommal még parancsnokként is szerepel, közben tervezi, hogy megírja a felkelés 

történetét, amely 1813 őszén, a török birodalom nemzetközi helyzetének újraszilárdulása 

és belső rendeződése következtében elbukik. A fővezér, Karađorđe Petrović elmenekül 

Szerbiából, a nyomában futó csapatok vandál módon pusztítanak és gyújtogatnak mindent, 

ami útjukba esik. Belgrádban lángok martaléka lesz Dositej Obradović könyvtára is, me-

lyet évtizedes európai vándorlásai során gyűjtött össze. 

A rengeteg menekülttel együtt, 1813. október 4-én Vuk Karadžić is átkel a határon, és 

a kötelező karantén után elindul Bécs felé, amely ekkor, mint az 1690-es kivándorlás után 

Szentendre, a szerb fővárosnak számít. A Landstrassén állt az a ház, ahol az 1813-ban 

indult újság, a Novine serbske készült, és az itteni fogadókban jártak össze a bécsi szer-

bek, köztük olyanok, akik a felkelés idején vezető funkciót viseltek. 

Ide érkezik 1813 végén Vuk Karadžić; a későbbi történetíró rögtön ír egy cikket a fel-

kelésről és a bukás okairól, de a bécsi cenzúra nem engedélyezi a közlést. Később több 

munkát is szentel a felkelés és a felszabadult Szerbia történeténének.1 

Jernej Kopitar (1780–1844) 

Vuk Karadžić első sikertelen történészi kísérlete azonban haszonnal is járt: műve cenzúrá-

zásának köszönhetően a kezdő tollforgató megismerkedik a bécsi udvari könyvtár írnoká-

val, a szláv és újgörög könyvek cenzorával, a szlovén Jernej Kopitárral, aki szintén eljár a 

landstrassei Aranykakas vendéglőbe. Kopitar hatása Vuk Karadžić további működésére 

olyan nagy volt, hogy a köztudatból teljesen kiszorította, de talán Vuk Karadžić emlékei-

ben is elhomályosította a pesti impulzusokat, amelyeket Mrkaljtól és Milovanovtól kapott. 

Jernej Kopitar filológus volt, az első tudományos szlovén nyelvtan szerzője (1809), 

részt vett a szlavisztika tudományát megalapozó Institutiones linguae slavice dialecti 

veteris (1822) c. mű megírásában, támogatta a szlovén janzenista lelkészeket, akik az ő 

                                                 
1 Összegyűjtött új kiadásuk: V. St. Karadžić: Srpska istorija našega vremena (1972. „A mai idők szerb 

történelme”). 
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utasításai alapján új, fonetikus írásmódot dolgoztak ki. Kopitar politikai elképzelései sze-

rint Ausztriának mint felvilágosult monarchiának az a küldetése, hogy az egész térséget, 

beleértve a török alól felszabaduló területeket is, a nyugati civilizációba olvassza (ebben 

várna szerep a szerb Vuk Karadžićra), miközben az egész régió, a népesség arányainak 

következtében, átalakul (pán)szláv birodalommá. 

Kopitar tehát egyszerre volt felvilágosult kozmopolita, pánszláv álmodozó és szlovén 

hazafi. Abból a reformkörből nőtt ki, amely a szlovén geokulturális helyzet következtében, 

a francia racionalizmus eszméi mellett elsősorban a német felvilágosodás népi és nemzeti 

szellemére támaszkodott.1 A szlovén reformerek már a XVIII. század végén népdalokat 

gyűjtenek és anyagot hordanak össze a szlovén népnyelv szótára számára, nyelvtant írnak 

és népnyelvre fordítják a Bibliát.  

Kopitar közvetítésével Vuk Karadžić Bécsben a felvilágosodás német, Herder féle né-

pi irányzatával kerül kapcsolatba, amely Dositej Obradovićot még nem érintette meg. 

Dositej a népnyelv programjának meghirdetésével Vuk Karadžić előfutára volt ugyan, de a 

program technikai kivitelezésének alapötleteit Vuk Karadžić Mrkaljtól és Milovanovtól (s 

közvetve a magyar nyelvújítástól) kapta, az ideológiát pedig Herder adta, Kopitar közvetí-

tésével. 

Herder, Johann Gottfried (1744–1803) 

Költő, műfordító, történetfilozófus, a német felvilágosodás (Sturm und Drang) egyik teore-

tikusa. Hallgatta Kantot, személyesen találkozott Diderot-val, Goethével munkatársi vi-

szonyban állt. 

Ő fedezte fel a világ számára a népköltészet jelentőségét. Felhívására széleskörű gyűj-

tés indul nemcsak német területen, hanem Európa keleti és déli felében is. Ennek eredmé-

nye a Volkslieder (1778-79. „Népdalok”) c. gyűjtemény, amelyben német dalok mellett 

más nyelvek népköltészete is szerepel, Herder fordításában (utánköltésében).  

Ez a kötet robbantotta ki az európai nemzeti irodalmakban a népiességet, különösen a 

földrész keleti felében, ahol a nemzeti önérzet megannyi történelmi-politikai sérelme miat-

ti búsongást némileg enyhíteni tudta a hirtelen felfedezett nemzeti kincs, amely előtt a 

Nyugat is fejet hajtott, Goethétől a Grimm-fivérekig. 

Népdalok 

No lám! kapta fel a fejét Vuk Karadžić a rochusgassei kétemeletes ház felső lakásában: 

amit a vakok kornyikáltak a faluban és a tábortűznél, az Volkslied. Mennyit hallgattuk 

ezeket! Jó párat kívülről is tudunk. 

Így keletkezett az első szerb népdalgyűjtemény, Bécsben: Kopitar unszolására Vuk 

Karadžić egy Bécsben élő szerb asszony segítségével emlékezetből leírt 130 népdalt és a 

Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica (1814. „Kis egyszerű népi szlavenoszerb 

daloskönyv”) bizonytalankodó címmel adta őket közre; a címben az „egyszerű népi” kife-

jezés a dalok eredetére és nyelvére, a „szlavenoszerb” pedig a helyesírásra vonatkozik. 

                                                 
1 Vö. Alain Finkielkraut: A gondolkodás versége (1996. 11–64). 
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Nyelvtan és helyesírás 

A bizonytalankodás oka az, hogy a népdalok puszta leírása (és a nyomdai betűkészlet 

választéka) automatikusan felvetette a nyelv és a helyírás kérdését. Ezért, miközben Bécs-

ben a daloskönyv nyomdai munkái folynak, Vuk Karadžić átmegy Budára, és a már audit-

íve izoláltan tengődő Luka Milovanovval közösen írnak gyorsan egy nyelvtankönyvet, 

amely még ugyanabban az évben meg is jelenik: Pismenica serbskoga jezika po govoru 

prostoga naroda napisana (1814. „A szerb nyelv grammatikája az egyszerű nép beszéde 

alapján megírva”).  

A szerzők bővített formában megismétlik Mrkalj aforizmáját: „Úgy írj, ahogy be-

szélsz, és úgy olvasd, ahogy le van írva!” A helyesírási rész Mrkalj és Milovanov korábbi, 

1810-es elképzelésein alapul, de Vuk Karadžić már ekkor javasolja, bár magában a szö-

vegben még nem használja, az нь egybeolvasztását њ-é stb. 

Miután helyre rakta a nyelvkérdést, már nincs dilemma: a következő évben megjelenő 

második népdalkötet címében többé nem szerepel a szlavenoszerb bizonytalansági ténye-

ző: Narodna srbska pjesnarica (1815. „Népi szerb daloskönyv”). Ez a kötet már gyűjtések 

alapján készült, ezért az előző kötetben domináló rövid lírai dalokhoz képest hosszabb 

hősi éneket tartalmaz. Később, az évtizedek alatt egyre gyarapodó gyűjtés anyaga folyama-

tosan jelenik meg, egyre vaskosabb kötetekben: Narodne srpske pripovijetke (1821. 

„Szerb népmesék”), Narodne srpske pjesme I–IV (1823–1833. „Szerb népdalok I–IV”), 

Narodne srpske poslovice (1836. „Szerb népi közmondások”). 

Poétikai viták 

Saját nyelvi álláspontját már kifejtette (nyelvtankönyv), a követendő nyelvi és poétikai 

modellt felmutatta (daloskönyvek); hátra volt még az ellenfél, a nem népnyelvű, konzerva-

tív irodalom megsemmisítése.  

A második daloskönyv megjelenésének évében, 1815-ben, Vuk Karadžić nekiront a 

legnépszerűbb szlavenoszerb lektűrírónak, az történelmi szcenírozású, szentimentális sze-

relmi románok szerzőjének, Milovan Vidakovićnak. A híres bírálat: Recenzia o knizi 

zovomoj: Usamleni junoša ot Milovana Vidakovića (Novine srbske, Bécs, 1815. „Bírálat 

Milovan Vidaković A magányos ifjú nevezetű könyvéről”) annak a több évtizedes irodal-

mi harcnak a meghirdetését jelenti, melynek során a Vuk Karadžić által képviselt nép-

nemzeti irányzat eltörli a szlavenoszerb irodalmi nyelvet és a hozzá kötődő poétikai irány-

zatokat: a klasszicizmust és a szentimentalizmust. 

Harcok 

A nyelvi reformkísérlete által kiváltott, elsősorban egyházi vonalon érkező támadások 

súlya alatt az érzékeny lelkű Száva Mrkalj megroggyant és elmegyógyintézetben végezte; 

Vuk Karadžić viszont, talán azzal a harci energiával, amelyet testi fogyatékossága miatt a 

felkelés ütközeteiben nem tudott kifejteni, évtizedeken át állta a csatát a szellemi és kultu-

rális élet frontján. 

A népi irányzattal szembeni (védekező értelmű) támadások két irányból jöttek, az 

egyház és a szlavenoszerb értelmiség részéről, de hátterük és szándékuk ugyanaz volt: az 
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írásbeliség kezdete óta, a virágzó középkoron át, a török uralom idején a felszín alatt és a 

diaszpórában úgy-ahogy mégiscsak létező kontinuitás megőrzése. Piszlicsáré helyesírási 

kérdésekben a nemzet legnagyobb kérdései forogtak kockán. 

Könyvégetés: Srpski riječnik 

Az egyházi körök azt terjesztették, hogy Vuk Karadžić osztrák ügynök és eretnek könyvek 

szerzője. Jovan Stratimirović karlócai érsek elrendelte a Vuk Karadžić által Kopitar ösz-

tönzésére és közreműködésével összeállított, nyelvtani részt is tartalmazó szótár, a Srpski 

riječnik (1818. „Szerb szótár”) elégetését.  

Ez a mű, különösen a második, bővített kiadás (1852) több volt egyszerű szótárnál; a 

szerb szavakhoz a latin és német megfelelők mellett magyarázatokat is fűz, melyekben 

bőséges néprajzi anyagot halmozva fel a népélet enciklopédiájaként rögzíti azt a világot, 

amelyből az új kultúrának kell kinőnie.  

A komp rángatása  

A két birodalom határán őrlődő, a felszabadulásért harcoló és a diaszpórában élő, már két 

évszázada kettészakadt nép körében nagy volt a zűrzavar. Jelképes, hogy az első felkelés 

vezérét, Karađorđe Petrovićot, aki 1813-tól emigrációban élt Ausztriában, egykori harcos-

társa és az un. második, 1815-ös, diplomáciailag sikeres felkelés vezére, Miloš Obrenović 

egyszerűen meggyilkoltatta, mert amikor Karađorđe 1817-ben Ausztriából visszalopako-

dott (!) a félig-meddig felszabadult Szerbiába, a ravasz, kompromisszumos politikát köve-

tő Obrenović attól tartott, hogy az egykori vezér megint nekibuzdul és a töröknek ront, 

holott bebizonyosodott, hogy tárgyalások útján, lépésről lépésre haladva könnyebben érhe-

tő el a szabadság. Ugyanakkor Miloš Obrenović nyilván a hatalmat is féltette az egykori 

vezértől, akinek alakja a harcosok és a nép körében legendává nőtt; a guszlások Kraljević 

Markóval együtt emlegették a hősénekekben, melyeket Vuk Karadžić serényen jegyzetelt. 

Harmadrészt, Karađorđe Ausztriából jött, amely az 1600-as évek vége, a Čarnojević-féle 

kivándorlást megelőző hadjárat óta leste az alkalmat, hogy rátegye a kezét a török alól 

esetleg felszabaduló területekre. Márpedig a szerb nemzeti érdekek akkori képviselői nem 

akarták engedni, hogy a a török szultán fél évezredes uralma után az osztrák császár üljön 

a nyakukra. És hát Karađorđe mégiscsak négy évig bujkált Ausztriában… 

A „sánta antikrisztus” 

Vuk Karadžić a nyelv kérdésének megbolygatásával ebbe a darázsfészekbe nyúlt bele. A 

egyház és a hagyományhű értelmiség a népnyelvre való áttérést nemzeti szempontból ve-

szélyesnek tartotta. A pravoszláv egyház nyelvének feladása (felcserélése) kifelé vezetne a 

keleti kereszténységből, a pravoszlávia köréből, ami politikai téren az Oroszországtól való 

elszakadást jelenthetné. A nép számára érthető új nyelven írt új könyvek pedig a pravo-

szláv egyház régi könyvekben régi nyelven írt tanaitól idegen eszméket, a katolikus vagy 

istentagadó (racionalista) Nyugat propagandáját terjesztenék széles rétegekben, ami ördö-

gien ravasz tervnek látszott: szerb nyelven történő germanizáció, katolizáció és eretnekség. 

E törekvések ügynökének kikiáltva, Vuk Karadžić az ellentábor szemében és propa-

gandájában a nemzeti érdekekkel ellentétes mesterkedések szervezője és az ördög aposto-
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la, „sánta antikrisztus” lett. Látványos kiegészítő érvek is akadtak: hogy német nőt vett 

feleségül, és a házasságot katolikus templomban kötötték, vagy az, hogy a cirill ábécébe 

orvul becsempészte a latin (katolikus!) j betűt. (Nem tudom, kibökték-e, hogy Kopitar 

neve Patást jelent.) 

A „disznópásztorok nyelve” 

A másik fronton a szlavenoszerb irodalmárok támadása fentről, a fentebb stíl magaslatairól 

indult. Vuk Karadžić recenziójára válaszolva, Milovan Vidaković kigúnyolta a „disz-

nópásztorok” nyelvét, amelynek a műveltség, a szellem és az irodalom területén nincs 

keresnivalója. Kazinczy és Kölcsey is klasszicista finnyáskodással nézték Csokonai népi-

ességét, de a magyar irodalomban a stílusok harcában és a nyelvújításban nem a nemzeti 

kultúra alapmodellje volt a tét, mint a szerbeknél. 

A viták homlokterében maga a nyelv állt; a poétikai szint csak a világsikert arató nép-

költészet hegemóniájának hatására rendeződött át. A Vidaković regényei kapcsán kialakult 

majd évekig elhúzódó vita is a nyelvből indult, aztán szenvedélyes személyeskedéssé fa-

jult. 

Jovan Hadžić kontra Đura Daničić 

A komolyabb szakmai, nyelvészeti polémia Vuk Karadžić és Jovan Hadžić (1799–1869, 

írói álneve Miloš Svetić) között alakult ki. Hadžić mintha a dositeji spontán nyelvfejlesztés 

gyakorlatát akarta volna tudatos, irányított programmá fejleszteni: nem vetette el a nép-

nyelvet, de feltételezte a szlavenoszerb bizonyos elemeinek, elsősorban a népnyelvből 

hiányzó műveltségi szókincs megőrzését. A radikális megoldáshoz ragaszkodó Vuk 

Karadžić elvben nem tudta ezt elfogadni, noha írásaiban és főleg a Biblia-fordításban ő 

maga is kénytelen volt használni a népnyelvben nem létező kifejezéseket. 

A helyesírás kérdésében viszont kibékíthetetlen ellentét feszült közöttük: Hadžić ra-

gaszkodott az etimologikus helyesíráshoz, hallani sem akart Vuk Karadžić fonetikus kon-

cepciójáról. (Hadžić álláspontja nem volt képtelenség. Mijen felháborodoccság lenne 

mongyuk a magyar nyelvészek köszt, ha valaki eszt a hejesírást akarná bevezetni?) 

A népnyelv és a fonetikus írásmód végül diadalt aratott, amihez paradox módon Ha-

džić is hozzájárult. Nem volt képzett nyelvtudor (jogot végzett Pesten), és a részletekig 

menő viták hevében elkövetett tévedéseivel kitűnő célpontokat adott az ellenfélnek, hogy 

az a nyilvánosság előtt tudományos tényszerűséggel bizonyítsa igazát. 

Ezt egy ifjú nyelvész tette meg, Vuk Karadžić követője és munkatársa, Đura Daničić 

(1825–1882) Rat za srpski jezik i pravopis (1847. „Harc a szerb nyelvért és helyesírásért”) 

c. vitairatában, melynek megjelenési éve a szerb népnyelv győzelmének jelképes dátuma. 

A szerbhorvát irodalmi nyelv megalapítása  

A következő állomás Bécs, 1850. március 28. – a szerbhorvát/horvátszerb nyelv születés-

napja (élt 1991-ig). A szerb részről Vuk Karadžić, Đura Daničić, a horvátoktól Ivan 

Mažuranić, Ivan Kukuljević, Dimitrije Demetar, Vinko Pacel és Stjepan Pejaković, vala-

mint a szlovén Franjo Miklošič által aláírt Književni dogovor („Irodalmi megegyezés”) c. 

dokumentum leszögezi, hogy egy népnek egy az irodalma; ennek érdekében közös irodal-
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mi nyelvet kell kialakítani, éspedig a déli, az ún. što nyelvjárás alapján, mert az a legelter-

jedtebb. 

A nyelvjárás kiválasztásának kérdése főleg horvát szempontból volt fontos, mert amíg 

a szerbeknél a nyelvújítás a szlavenoszerb nyelv és a népnyelv cseréjét jelentette, a horvá-

toknak három, területileg is elkülönülő nyelvjárásból, azok helyett vagy azok fölött kellett 

elfogadni illetve létrehozni az egységes irodalmi nyelvet. Ez nem lehetett egyszerű feladat, 

s a választott megoldás nem is vezetett egyértelműen sikerre: Zágráb, a horvát főváros, 

például nem az irodalmi alappá kikiáltott što, hanem az 1850-es bécsi egyezménnyel regi-

onális nyelvvé redukált kaj dialektus területén fekszik. (A szerb és a horvát dilemmákhoz 

és váltásokhoz képest a magyar nyelvújítás csupán tatarozás volt.) 

Az eredmény: a megújuló szerb és horvát irodalmi nyelvnek a népköltészet nyelve lett 

a közös alapja, ami a szerbeknél szinte teljesen, s részelegesen a horvátoknál is elvágta a 

nyelvi kontinuitást a korábbi irodalmi hagyományokkal. 

Mivel a bécsi dokumentum nem volt törvényerejű okmány vagy mindenkire érvényes 

határozat; az aláírók a szöveg végén kéréssel fordultak az írókhoz, hogy fogadják el az itt 

lefektetett elveket. A gyakorlatban az átállás nem ment máról holnapra, az elvi ellenállás 

fokozatos legyőzésén kívül az egyszerű nyomdatechnikai körülményeket is rendezni kel-

lett; mindazonáltal az 1840-es évek végétől számottevő reformellenes író már nem buk-

kant fel, és az előző, a nyelvújítás elleni harcokban résztvevő nemzedék kihalásával a 

szlavenoszerb irodalom medre örökre kiapadt. 

A Matica srpska 

Ezzel történt meg az egyház és az irodalom szétválása, és lezárult az a szakasz is, amely-

ben a szerb kultúra írásbeli és intézményi formában külföldön, a diaszpórában létezett 

(1690-től). Véget ért a szentendrei, a pesti és a bécsi polgári korszak, melyet a fordulat ra-

dikalizmusa nyelvileg és ízlésbelileg hozzáférhetetlenné tett az utókor számára (mintha a 

Kazinczy előtti magyar irodalmat manapság magyar fordításban kellene kiadni).  

Pedig a maga idejében a szlavenoszerb klasszicizmus és szentimentalizmus a térség ti-

pikus jelensége volt; leginkább a magyar irodalomhoz hasonlított, hiszen vele együtt élt; 

rokonságuk a tipológiai párhuzamoktól a kapcsolatokon át a kétnyelvűségig terjed. 

A magyarországi szerbek ugyanúgy éltek, mint a magyarok. Ugyanolyan házakban 

laktak, ugyanolyan ruhát hordtak, ugyanolyan ételeket ettek, és ugyanolyan templomokat 

építettek, amelyekben ugyanúgy értették vagy nem értették a misenyelvet, mint a magya-

rok a latint. Maguk közt szerbül beszéltek, de a vegyes lakosságú településeken, tehát a 

városokban feltétlenül, jól tudtak magyarul is (a pest környéki falvakban még svábul, tótul 

és bolgárul, a Maros vidékén románul); a polgárcsaládok fiai magyar középiskolákba és 

egyetemekre jártak, minek következtében műveltségi nyelvük, a latin és a német után, 

fokozatosan a magyar lett, mint az orosz arisztokratáknak a francia (vö. Tolsztoj: Háború 

és béke). 

A kultúra alapozását tehát úgy kezdték, ahogy a magyaroktól látták. Kazinczyék repa-

rálják a magyar nyelvet? A szerbeknek erre százszor több okuk van, ismeri fel két pesti 

diák, Sava Mrkalj és Luka Milovanov. A magyarok Kisfaludy és Csokonai darabjain haho-
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táznak a játékszínekben? Joakim Vujić a Rondellában szerb előadást rendez (1813). A 

magyarok újságot adnak ki?1 Megindulnak a szerb újságok is: Serbskije novini (Bécs, 

1791), Slaveno-serbskija vjedomosti (Bécs, 1792), Novine serbske (Bécs, 1813), Ljetopis 

(Pest, 1824), Serbske narodne novine (Pest, 1838) stb. A magyar diákok neves kollégiu-

mokban tanulnak? (Csokonai: Debreceni kollégium.) Petorivić-Tököly Sava 1838-ban 

létrehoz Pesten egy diákotthont, amelyet később az ő emlékére Tökölyánumnak neveznek 

el (Tekelijanum); az intézményt 1952-ben államosították, majd 1996-ban visszaadták a 

szerb egyháznak (Veres Pálné utca 17-19). A magyarok 1824-ben megalapítják az akadé-

miát? Egy évre rá a pesti szerb kereskedők megalapítják a Matica srpskát (hivatalosan 

1826. január 27., Szent Száva napján). A diaszpórában lévő nemzeti kulturális központ 

lelkületére jellemző a név: nem akadémia, hanem Matica srpska, azaz „szerb anyaméh” – 

Pesten. 

A népiesség diadala 

A Matica első elnöke Jovan Hadžić, Vuk Karadžić legkomolyabb szakmai ellenfele. Ket-

tejük vitája tehát szimbolikusan is, de gyakorlati értelemben is a szerb kultúra legmaga-

sabb nemzeti intézményének és az új törekvéseknek az összecsapása volt, amelyben az 

intézmény külföldről védte a hagyományt, az új irányzat pedig az anyaország népének 

nevében lépett fel. 

A helyzet paradox: a modern, európai mintájú intézmények képviselik a hagyományt, 

és a modern formák előtti energiák törnek az új felé. Belőlük alalult ki az új, máig érvény-

ben lévő szerb kultúr-modell, melynek alapja a népnyelv, szelleme és poétikája pedig a 

népköltészetből származik. 

                                                 
1 Csak „1780 és 1790 között 23 hírlap és folyóirat indult, közülük tíz magyar nyelvű”. A magyar iroda-

lom története, 3. (1965. 192). 
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Népköltészet 

Mindennek az alapja ez lett. Szókincs, nyelvtan, stílus és poétika, de még ennél is sokkal 

több: nemzeti önkép, világszemlélet és mentalitás ismerte fel magát benne vagy igazodott 

hozzá. 

Mikor volt a népköltészet? 

Időtlennek szokás gondolni, elsősorban ősrégiségét értve ezalatt, bár ma is születik nép-

költészet; lakodalmakban és búcsúkban folyamatosan keletkeznek vadonatúj tréfás kétso-

ros deszeteracok (bećarac – „betyáros”1), az 1990-es évek háborús eseményeit pedig a 

tévé-kamerákon kívül epikus népi énekek is megörökítették. 

A népköltészet tehát nem korlátozódik valamely időszakra, mint az irodalmi irányza-

tok (a romantika például a XIX. században volt), mégis vannak történelmi jellemzői, hi-

szen mondjuk a rigómezei vészről nem születhetett volna hősi ének az ütközet előtt. 

A műveltség megoszlása 

A szerb kultúra teljes átformálásakor minden a népköltészet malmára hajtotta a vizet; 

nemzetközi vonalon kedvezett neki a felvilágosodás eszmei kozmopolitizmusának ellenha-

tásaként érkező romantikus nemzeti hullám folklórigénye (Herder, Goethe), otthon pedig a 

török provincia jobbágynépe önmagát ismerte fel a népdalokban, saját történelemét és 

annak hőseit, múltat és jövendőt; mindaz, ami nemzetté tesz egy népet, a nép dalaiban 

fogalmazódott meg. A klasszicista hexameter és a szentimentális román ilyen értelemben 

nem volt aktuális. 

A népdal magához a nemzethez tartozott, az írásos irodalom viszont csak a diaszpórá-

hoz. A népdalénekesek ötszáz éven át a koszovói hősökről énekeltek a faluban az eperfa 

lombja alatt, a tudós poéták idegen városok szalonjaiban Horatius múzsájával tár-

salkodtak. A guszlaszóval kísért népdalt mindenki értette, az egyházi oroszszláv és 

szlavenoszerb versezeteket legfeljebb a pópa tudta volna elolvasni. Amikor az 1804-ben 

kitört felkelést Dositej Obradović insurrectióként üdvözölte, a felkelők talán a pero-

noszpórára gondolhattak. 

A vak viszont a tábortűz mellett világosan eldanolta nekik, ki hány törököt vágott le. 

Kraljević Marko Rigómezőn, Karađorđe tegnap, a szomszédban. 

                                                 
1 „Azt mondta a Milosevits Péró, / Szerelemhez nem kell mindig kéró”, énekelte a pomázi Joakim Vujić 

nevét viselő szerb színtársulat egy előadás improvizált fináléjában. 
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A rögzítés pillanata 

A népdalgyűjtés tehát az énekek reneszánszának idejére esett, olyan évekre, amelyekben 

folytatódott a rigómezei csata; a régi dalok maiak lettek, de újak is születtek. 

Mi lett volna, ha Vuk Karadžićnak akad egy elődje a középkorban? Ha rendelkezésre 

áll egy tekintélyes személyiség által végzett és nyomtatásban megjelent, pár száz évvel 

korábbi gyűjtés? 

A nyelvi reform valószínűleg nem ment volna olyan simán, hiszen párszáz évvel ko-

rábban a dalok nyelve is párszáz évvel öregebb volt mint a XIX. század eleji beszéltnyelv. 

Vuk Karadžić nem mutathatott volna egyszerűen a népdalokra: tessék, ez az új (!) irodalmi 

nyelv. A reformot támogató költők is fanyalogtak volna, hiszen számukra éppen az volt a 

heuréka, hogy végre ugyanúgy lehet megszólalni a versben, ahogy otthon és az utcán. 

A népdalok nyelvi köntösének történelmi változásait, éppen a régebbi feljegyzések 

szórványossága miatt, csak sejteni lehet; a kórusban énekelt és ezért nehezebben változó 

lírai dalok nyelvileg archaikusabbak, mint a közönség előtt individuálisan megnyilvánuló, 

egymással rivalizáló guszlások hősi dalai. 

Műfajok 

A szerb „népi irodalom” (narodna književnost) összefoglaló szakkifejezésnek nincs ma-

gyar megfelelője. Nem használjuk a „szóbeli irodalom” (usmena književnost) formulát 

sem. A műfajok ismertetését ezért nyelvbotlással kell kezdeni: a szerb népköltészet 1. 

prózára és 2. költészetre oszlik. 

1. A prózának két fő válfaja van: a) cselekmény nélküli prózai szövegek (közmondás, 

találós kérdés, varázsigék, átkok, köszöntési formulák), és b) cselekményes (epikus, narra-

tív) szerkezetű szövegek (a mese változatai): 

Mese – csodás, fantasztikus elemekkel átszőtt történet kitalált személyekről: Hófehér-

ke, Hamupipőke (nemzetközi motívumok), Baš-Čelik (szerb eredeti).  

Monda (szerbül legenda) – csodás, fantasztikus elemekkel átszőtt történet ismert, tör-

ténelmi vagy mitikus személyekről: Szent Száváról, Mátyás királyról, Trojan cárról. 

Novella – reális történetek, „olyasmi, ami valóban lehetne” (Vuk Karadžić): Ero sa 

onoga svijeta (Ero a túlvilágról.) 

Anekdota – tréfás novella, rövid, csattanós szerkezettel: Ero i kadija (Ero és a kádi). 

Állatmese (szerbül: basna) – csodás, fantasztikus történet állatokról, didaktikus ten-

denciával, az emberekre vonatkozó tanulsággal: nemzetközi eredetűek (Aiszóposz) és 

saját termés. 

2. A költészet fajtái: 1. lírai dalok, 2. epikus énekek, 3. balladák (hagyományosan epi-

kai-lírai műfajnak nevezik őket). 

FOLKLÓR ÉS MITOLÓGIA 

Medvefi története 
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Nem tartoznak az erkölcsi célzatú állatmesékhez az állatokat mitikus történetben szerepel-

tető mesék, amelyek totem és tabu ősi hitét és letűnt korok lenyomatát őrzik.1 Vuk 

Karadžić Srpske narodne pripovijetke (1853. „Szerb népmesék”, 1972) c. kiadványának 

élén a Međedović („Medvefi”) c. népmese áll, amely lélegzetelállító tempóban indul:  

Egy faluban kimentek az asszonyok a hegyre vadgalajt szedni, s egyikőjük elkódorogván, a bar-

lang elé keveredett, melyből előjött a medve és bevitte őt; s itt élvén vele, az asszony teherbe esett és 

fiúgyermeket szült. (Milosevits Péter ford.) 

A srác felcseperedik és nekivág a világnak. Kezdetben olyan mint Gulliver Lilliput-

ban, emberfeletti ereje van, többszáz aratómunkás ebédjét egyszerre bekapja, de mikor 

evés előtt keresztet vet, a kevés étel is sok lesz. Innen komikus és abszurd fordulatok kö-

vetik egymást: Medvefi gyáván menekül egy nőügyből kifolyólag, valakinek az odvas 

fogába kerül, ahonnan még kipiszkálják, de aztán kiderül, hogy mindannyian egy kopo-

nyában léteznek csupán, amelyben az egész hazugság megszületett – mondja (magáról) a 

mese utolsó mondata. 

Totem és tabu 

A világtörténelem három nagy korszakának elbeszélői írták felül egymás után ezt a sztorit. 

1. A nonszensz befejezés és a narrációból való kilépés a hiedelmeken felülemelkedni aka-

ró józan paraszti ész, a plebejus racionalizmus képviselőjének a műve. 2. Az ima által 

elegendővé varázsolt étel esete a keresztény kor narrátorától származik, újszövetségi utalá-

sokkal (kenyérszaporítás, Máté, 14, 13–21; Márk, 6, 31–44; Lukács, 9, 10–17; János, 6, 1–

14, és a kánai menyegző csodabora, János, 2, 1–11). 3. Magát az alaptémát, hogy a medve 

és az elrabolt asszony nászából fiú születik, a legrégibb szerző, a totemisztikus kor elbe-

szélője találta ki. 

Eredetmítoszok 

Mi volt a terve, ki tudja már ma, kollégái összekuszálták a szálakat. A keresztény elbeszé-

lő beavatkozásáig megismert Medvefi titáni hőst sejtet, az aratók szerszámaiból ková-

csoltatott buzogánya pedig jogar lehetne, a földművelő ősközösségből kiemelkedő harcos 

fejedelem jelképe, tehát törzsi (nemzeti) eredetmonda sejlik a háttérben. 

Az eredetmítoszokban a nemzetségalapító törzsfő, az ősatya, mindig kivételes körül-

mények között születik. Általában totemállattól származik, amit némely, valószínűleg 

ősibb formát őrző mondákban közvetlenül képzelnek el, másutt áttételesebb kapcsolatot 

feltételeznek. 

Turulmadár, nőstényfarkas 

A magyar Álmos-mondát Anonymustól ismerjük; Álmos anyja, Emesü, álmot lát: egy tu-

rulmadár ereszkedik reá és teherbe ejti őt. A mediterrán medencében a halandó nőkre 

szemet vető antropomorf istenek jönnek kapóra. A római eredetmondában az antropomorf 

                                                 
1 A totem: szent állat vagy növény; a tabu: amit nem szabad érinteni vagy említeni. Vö. Sigmund Freud: 

Totem és tabu (1990). 
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isten és a totemállat együtt szerepel: Romulus és Remus anyját Mars isten ejti teherbe, a 

Tiberisbe vetett ikreket azonban a farkas neveli fel. A folyóban talált gyermek motívuma 

Mózes életrajzában is megtalálható (innen van a „mózeskosár”), de az Ószövetség különö-

sen bővelkedik az ősatyák születése körüli manipulációkban. 

ÁBRAHÁM KEBELÉN 

Ábrahám felesége „Szárai pedig magtalan vala; 

nem vala néki gyermeke.” (Mózes I. k. 11, .) „De 

vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek 

neve Hágár vala. Monda azért Szárai Ábrámnak: 

Imé az Úr bezárolta az én méhemet hogy ne szűl-

jek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az 

által megépülök; és engede Ábrám Szárai szavá-

nak.” (16, 1–2.) Ismáel, mint szolgálótól született 

gyermek, nem lehetett ősatya; ezért a körülmetélés 

szövetségének megkötésekor, mikor Ábrám Áb-

rahámnak, Szárai pedig a Sárának neveztetik, 

Isten fiúgyermeket ígér nekik. „Ábrahám pedig és 

Sára élemedett korú öregek valának; megszünt 

vala Sáránál az asszonyi természet. Nevete ezért 

Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é 

gyönyörűségem?” (18, 11–12.) Az Úr azonban 

nem tágít, ismételten megígéri Izsákot. 

Ezek után fordulat következik: Sára elrablása 

(20, 1–14). Ábrahám rejtélyes okokból ravasz-

kodni kezd: „És monda Ábrahám Sáráról az ő 

feleségéről: Én húgom ő.” (20, 2.) Erre az „éleme-

dett korú” Sárát, akiben „megszünt vala az asszo-

nyi természet”, Abimélek elrabolja (ízlések és 

pofonok). Isten azonban közbelép, tisztázza a 

dolgokat, Abiméleket és háza népét magtalanság-

gal sújtja, Sára pedig visszatér Ábrahámhoz. 

Ekkor fontos részletek hangzanak el: „Sárának 

pedig monda (Abimélek): Ímé ezer ezüst pénzt 

adtam a te bátyádnak, ímé az neked a szemek 

befedezője mindazok előtt, a kik veled vannak; és 

így mindenképen igazolva vagy. Könyörge ezért 

Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abi-

méleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és 

szülének. Mert az Úr erősen elzárta vala az Abi-

mélek háza népének méhét, Sáráért az Ábrahám 

feleségéért.” (20, 16–18.) 

Isten személyesen is megerősíti az alibit: „Az 

Úr pedig meglátogatá Sárát, a mint mondotta vala, 

és akképen cselekedék az Úr Sárával, a miképen 

szólott vala. Mert fogada Sára az ő méhében, és 

szüle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az 

időben, melyet mondott vala néki az Isten. És 

nevezé Ábrahám az ő fiának nevét, a ki néki szü-

letett vala, a kit szült vala néki Sára, Izsáknak.” 

(21, 1–3.) Az utolsó mondat háromszor erősítgeti, 

hogy a fiú Ábrahámnak „lett szülve”. 

Ennek ellenére, az atya (?) készséggel feláldoz-

ná Izsákot: „És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és 

vevé a kést, hogy levágja az ő fiát” (22, 10), de 

Isten megelégszik az állatáldozattal: „Odaméne 

tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg 

égő áldozatul az ő fia helyett.” (22, 13.) 

Egy fontos teendő még hátra van: „Mikor pedig 

Sára nevetgélni látá az Egyiptombéli Hágárnak 

fiát, kit Ábrahámnak szült vala, monda Ábrahám-

nak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, 

mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, 

Izsákkal.” (21, 9–10.) 

Ekkor az ős-szülők azt hitték, sínen vannak a 

dolgok; azért már csak genetikus felelősség terheli 

őket, hogy utódaik képesek voltak fokozni a zűr-

zavart; Jákob feleségeinek és fiainak történetében 

állandóan újra kezdődik és folytatódik az eredet-

monda (Mózes I. könyvének végéig; regényfor-

mában Thomas Mann: József és testvérei); az ügy 

csak Mózessel és a kőtáblákkal ér véget, amikor a 

történelem lép a mítosz helyére. 

 A matriarchátus utórezgése 

Izsák születésének bibliai elbeszélése egy dolgot állít, de két ellenkezőt sejtet. Erőnek 

erejével bizonygatja, hogy Izsák Ábrahám fiának született, de azt sugallja, hogy Sára te-

herbe esése vagy házasságtörés vagy szeplőtelen fogantatás volt. A törvénytelen gyereket 

szülő anya evilági és transzcendens igazolásokat is kap. A szemtanúkat lefizetik („ezer 

ezüst pénz”), a nagyvilág és az örökkévalóság (valamint a férj) számára pedig transzcen-
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dens magyarázat készül: „Az Úr pedig meglátogatá Sárát, a mint mondotta vala, és 

akképen cselekedék az Úr Sárával, a miképen szólott vala.” 

A turulmadár, az antropomorf isten és a totemállat, a szeplőtelen fogantatás történeté-

nek közös lényege, hogy a fiú a szülőanya törvényes férjének közreműködése nélkül szüle-

tik. Ám a jogilag törvénysértő tett nem minősül bűnnek; ellenkezőleg: az asszonyok fel-

magasztosulnak, ősanyai alakjuk a nemzeti mítosz és a vallási kánon csúcsára kerül. Ez a 

szeplőtelen fogantatás újszövetségi változatában a legnyilvánvalóbb. 

A férjalakok, Ábrahámot kivéve, marginalizálódnak. Ki volt Ügyek? (Emesü férje, aki 

úgy lett Árpád nagyapja, hogy nem volt Álmos apja.) József, Szűz Mária férje, az ács, nem 

érti, mi történik (vö. Pasolini: Máté evangéliuma), és „abból, hogy az evangéliumok Luk-

ács 2 után hallgatnak Józsefről, Jézus nevelőapjáról, arra lehet következtetni, hogy korán 

meghalt.”1 

Az Anya és a Fiú története akkor került az eredetmondák középpontjába, amikor az 

anyajog helyére a férfijog lépett. Úgy tűnik, az asszonyoktól nem a férjek vették el a ha-

talmat, azaz a matriarchátust nem a patriarchák (az apák) döntötték meg, hanem a fiúk: 

kerülő módon, az apa félresöprésével, ők győzték le az anyát. Freud: „Nem tudnám meg-

mondani, hogy a fejlődésben hol van a helyük a nagy anya-istenségeknek, melyek, úgy 

látszik, mindenütt megelőzték az apaistent. Annyi azonban szinte bizonyos, hogy az apá-

hoz való viszonyban beállott változás nem szorítkozott a vallási térre, hanem következete-

sen áthatolt az emberi életnek az apa eltávolítása által befolyásolt másik oldalára, a szociá-

lis szervezetre is. Az apaistenségek trónra emelésével az apátlan társadalom lassanként 

patriarchális berendezésű társadalommá alakult át.”2 

A gyanús illetve misztikus körülmények között születő Fiút az Anya éppen lemerülő 

hatalmának utórezgése emeli uralomra, a Fiú pedig hálából (szekunder Oidipusz-komplex-

usból) megmenti a matriarchátus lezárulta utáni normák szerint házasságtörőnek számító 

Anya becsületét, és a világi hatalom elvesztéséért a transzcendentális főszereppel kárpótol-

ja. 

Az ószövetségi történetben már az atya, Ábrahám személye dominál, hiszen a mózesi 

könyvek célja a trónra lépő apaistenség (Jahve) világának a megszilárdítása, a háttérben 

azonban még ott rezonál az anyajog: Sára adja feleségül Hágárt Ábrahámhoz, és Sára 

utasítja Ábrahámot, hogy űzze el a szolgálótól született gyerekét az anyával együtt, hogy 

az ő fiának, Izsáknak ne legyen vetélytársa az örökösödésben. Még meglévő tekintélyével 

az anya a fiú, a férfi, a leendő apa uralmát támogatja. (Nem a férjet, akivel mint feleség 

nincs vérszerinti rokonságban, hanem a méhéből született fiút.)  

A legyőzött totem 

A bibliai kánon kiszűrte a totemizmus direkt nyomait; a folklórban viszont helyenként 

kendőzetlenül láthatóak, bár a totemre gyakran vonatkozó eredeti tabu (megnevezési tila-

lom) és a későbbi keresztény tiltás (a fajtalankodás bűne) miatt az explicit példák elég 

                                                 
1 Herbert Haag: Bibliai lexikon (1989. 866). 
2 Freud: Totem és tabu (1990. 137). 
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ritkák. A „Medvefi” is egyedül áll Vuk Karadžić népmese-kötetében, s a finn-ugor ősköl-

tészet alapján várható magyar példák özöne is elmarad. A csodaszarvas-monda hátterében 

totemisztikus rétegek rejlenek: „A szarvasüldözés és az ősanyának a neve (Enech  ünő, 

szarvasünő) a monda még ősibb rétegére enged következtetni: a szarvasüldözés mint ere-

detmítosz már az ugor-korban is megvolt, a totemisztikus hagyomány szerint pedig erede-

tileg maga Enech lehetett az üldözött szarvas, akinek valamely hím ragadozó állattal való 

nászából számazhattak azután a nép ősei.”1 

A Fehérló-fia c. monda a civilizáció egész történetét magába sűríti: a ló teherbe ejti az 

elrabolt nőt, aki fiút szül; hármasban élnek, mígnem a fiú felnő és legyőzi a lovat, s anyjá-

val együtt kiszabadítja magát a fogságból. Ezzel a fiú 1. legyőzte a totemet, 2. erősebbnek 

bizonyult a korábbi férfinemzedékeknél (az apáknál), és 3. mint megmentője, az anyával 

szemben is fölénybe került.2 

A „Medvefi” szintén felfogható emancipációs történetként, de békés átmenet formájá-

ban. A medve, jó atyához méltóan, próbáknak veti alá a fiút, és csak akkor bocsátja el, 

amikor megbizonyosodott róla, hogy elég erős ahhoz, hogy megállja a helyét a világban. 

Az anya már korábban eltűnt a színről: „Mikor a gyermek kicsit megnőtt, az asszony haza-

szökött a faluba.” Ez a mozzanat nagyon ősi rétegből származik, a társadalmi kapcsolatok 

előtti időkből, amikor az ősemberpárok csak annyi ideig maradtak együtt, amíg az utód 

képes lett az önálló táplálkozásra. 

A barlang elhagyása után Medvefi szüleinek és származásának kérdése többé nem me-

rül fel, a cselekmény kilép a totemizmus köréből, középpontjába a keresztény térítés szer-

tartása kerül: „Épp ekkor érkezett meg a lány az ebéddel. Medvefi azonnal odanyúlt és 

enni akart, de az ember nem engedte, így szólván: – Nem lehet, amíg keresztet nem vetsz, 

így mint én.” 

A folklór asszimilációja 

A kereszt megjelenése a népmese-gyűjtemény első elbeszélésében azt a tendenciát jelzi, 

amely a folklór valamennyi területén érvényesült: a pogány hitvilág asszimilációját a ke-

resztény valláshoz. A megszüntetve-megőrző folyamat átfogó volt, a családi ünnepektől és 

a szólásmondásoktól a népköltészeten át a transzcendens világ képzetéig terjedt; minden új 

fényt és új jelentést kapott a kereszténység felől, miközben a beolvadó elemek hatása sem 

maradt nyomtalan a befogadó közegben. 

Az új vallás elsősorban a régi főisteneket űzte el, de nem akadályoz(hat)ta meg, hogy 

kultuszuk egy része átszármazzon a keresztény szentekre, sőt az átvitel a keresztény egy-

ház részéről sok esetben, pl. a nagy ünnepek, a karácsony és a húsvét időpontjának megál-

lapításában tudatos taktikai fogás volt: Jézus születését illetve halálát és feltámadását ko-

rábbi természet-mítoszok kulcsidőpontjaira, ünnepnapjaira tették.3 Illés próféta a villámlás 

                                                 
1 A magyar irodalom története 1. (1964. 25). 
2 Vö. Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól. ItK 1964. 1–22, 171–193. 
3 Vö. James G. Fraser: Az Aranyág (1995. 232–238). 
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ősi istenének tulajdonságait örökölte, Szent Száva pedig, ravasz módon, a farkas totemjé-

nek védnöke lett (a farkasok pásztora). 

Kevesebb sikerrel járt a hétköznapi életet átszövő hiedelmek, a régi babonák és mági-

kus elképzelések átkódolása, felszámolásukról pedig egyáltalán nem lehet beszélni. Ki 

meri azt állítani, hogy ha az érettségi napján a gimi felé menet fekete macskát lát maga 

előtt átszaladni az úton, nem fojt el magában egy káromkodást? (Amely szintén mágikus 

természetű, még az „a francba!” vagy a „rohadj meg!” is varázsige: átkok.) 

A régi vallás világképe tehát összetört, de körvonalait és bizonyos részleteit abból a 

freskóból lehet rekonstruálni, amelybe beleolvadt. 

Perun és a többiek 

A főistenek rétege az antropomorf és politeista görög/római hierarchiára emlékeztet, bár a 

szláv halhatatlanok családfája és funkciók szerinti munkaköri leírása antik társaikhoz ké-

pest töredékes és bizonytalan. Egyetlen egy autentikus írásos nyom sem maradt róluk 

(gondoljunk ezzel szemben a görög és római irodalomra és történetírásra), képzőművészeti 

alkotás is alig. 

Közös szláv panteont az istenek kiforrott személyiségként valószínűleg nem alkothat-

tak, mert a vándorlás során a szétváló törzsek körében változataik alakultak ki, és az út-

jukba kerülő vallások és istenek hatására módosultak. 

Svetovid („Mindent-lát”) személyében a tudomány ugyan megtalálta a legvalószínűbb 

közös szláv főistent,1 de a szerbeknél Perun kultusza sokkal erősebb. Lehet, hogy eredeti-

leg Perun csak a villámlás és mennydörgés istene volt, ám a népvándorlás első lendületé-

ben a görög partokig zúduló (ó)szerbek a villámokat hajigáló Zeusz kultuszával találkoz-

ván saját isteneik közül a mennykövek urát kezdték főistennek tekinteni. 

Hogy valóban mindent láthasson, Svetovidot többfejű lénynek képzelték el; ilyennek 

ábrázolták a rügeni és anconai szobrain, és erre utal a Triglav („Három-fej”) nyugati szláv 

névváltozat: a főisten mindhárom birodalomban uralkodik, az égben, a földön és az alvi-

lágban (amely itt még nem azonos a pokollal). A szerbeknél, talán Perun előtérbe kerülése 

miatt, Svetovid alvilági funkciójára tolódott a hangsúly, annál is inkább, mert a főisten 

helyére akadt még pályázó. 

Dabog neve lehet „Igen-isten” vagy „Ad-az-isten”, Dajbog változatban „Adjálisten”, 

maga a „bog” (isten) pedig a „bogat” szóból származik, amely a mai szerb nyelvben „gaz-

dagot” jelent, de etimológiailag a „szerencse, boldogság és siker” jelentéseket is tartal-

mazza.2 Az árgus szemekkel figyelő ellenőr-isten helyére egy jóindulatú, igenlő és bőkezű, 

adakozó főisten ült, aki Perunnal is jól megfért: a harcosok a villám és mennydörgés iste-

néhez fohászkodtak, a földművelők a bőség békés urát imádták. 

                                                 
1 Veselin Čajkanović: O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji („A régi szerb vallás főistenéről”); In.: 

Mit i religija u Srba („Mítosz és vallás a szerbeknél”, 1973. 451-462). 
2 Kulišić-Petrović-Pantelić: Srpski mitološki rečnik („Szerb mitológiai szótár”, 1970. XIX. oldal). 
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Fesd feketére! 

A kereszténység felvétele után elsősorban a főistenek kultuszát kellet lerombolni. Ősidők-

re visszamenő erejük és tekintélyük miatt nem lehetett úgy tenni, mintha nem léteznének; 

célravezetőbb volt átfesteni őket – feketére. Kapóra jött, hogy a főisten, mindenhatósága 

révén, az alvilágban is uralkodott. Márpedig a Halottak Birodalma, amely a régi hitben 

még nem volt ijesztő hely, a keresztény világképben Pokollá változott. És mivel az újfajta 

alvilág ura az ördög, a Halottak Birodalmában is uralkodó régi főistenből, negatív propa-

ganda nélkül, egyszerű funkciószűkítéssel, főördög lett. 

Dabog a Daba (vicc: isten  isti) csúfnevet kapta, sőt Hromi Daba (sánta isti) válto-

zatban küllemileg is új szerepéhez idomult. Régi, kissé bonyolult összefüggések is a nya-

kába szakadtak ekkor: a hagyomány szerint a főisten a legfőbb törzsi totemállat, a farkas 

védnöke volt; a farkas viszont a lélek inkarnációjának számított (a vámpírokon farkasszőr 

nőtt). Az ördögnek sánta farkas képében elképzelt változata mögött tehát az elűzött isten-

ség homályba vesző, titokzatos alakja rémlik. 

Szent Száva, a farkasok pásztora 

A kollektív tudat(alatti) azonban nem engedte, hogy a farkastotem teljesen az alvilági 

hatalmak prédája legyen. A kereszténység felvétele után a legfőbb törzsi totemet a legna-

gyobb nemzeti szent alakjával kapcsolták össze: Szent Száva a népköltészetben és a nép-

mesékben a farkasok pásztora lett, s helyreállt a keresztény istenhez imádkozó, de mágikus 

hiedelmekkel élő ember lelki egyensúlya, sőt hazafias érzelmei is kielégültek.1 

Szellemek 

A folklór tükrében úgy látszik, hogy a régi szerb vallást mágikus és animisztikus elképze-

lések alkották. 1. A mágia azon a hiedelmen alapul, hogy bizonyos cselekedetek, mozgá-

sok, jelek és szavak alkalmazásával befolyásolni lehet a természetet és a természetfeletti 

világ erőit és eseményeit. 2. Az animizmus ősi hitforma, mely szerint minden tárgynak, 

dolognak és természeti jelenségnek megvan a maga lelke és szelleme, az élet működését és 

az ember képességeit láthatatlan erő, a „lélek” határozza meg. 

Az élet minden pórusába beszivárgó hiedelmek rendszerének java része nem sajátosan 

szerb találmány, hanem az egyetemes vallási és néprajzi hagyomány része. A mindenfelé 

nyüzsgő és röpködő vámpírok, démonok, boszorkányok, sárkányok, óriások, angyalok, 

ördögök, gonosz lelkek és tündérek sokszor különösen csengő elnevezése mögött zömmel 

nemzetközileg ismert szemfényvesztők rejtőznek. 

Erős a halottak kultusza, szinte a régi szerb vallás magvának tűnik (Čajkanović: Mit i 

religija… 1973: 77, 100, 237, 241, 269.) Feltűnő a családi életre és rokoni kapcsolatokra 

vonatkozó népszokások és hiedelmek gazdagsága és elevensége. (Srpski mitološki rečnik, 

                                                 
1 Szövegek: Vladimir Ćorović: Sveti Sava u narodnom predanju (1927. „Szent Száva a néphagyomány-

ban”). Tanulmányok: St. M. prot. Dimitrijević: Sveti Sava u narodnom verovanju i predanju (1926. 

„Szent Száva a néphitben és a szájhagyományban”); Veselin Čajkanović: Tadicija o Svetom Savi („Szent 

Száva hagyománya”), Sveti Sava i vuci („Szent Száva és a farkasok”), Sveti Sava kao bog pastirski 

(„Szent Száva mint a pásztorok istene”), in: Čajkanović: Mit i religija… (1973: 309–327). 
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1970: XVII.) Jellemző a szerb nyelv analitikus pontossága (és bonyolultsága) a rokoni 

kapcsolatok megnevezésére. Fejlett a népi csillagászat, a népdalokban oly gyakran meg-

személyesítve szereplő égitestekre vonatkozó fantázia- és tudásanyag.1 Rítusok kapcso-

lódnak a földműveléshez s más mesterségekhez (Szent Száva a pásztorok, a kovácsok, a 

tej, a méz, a bor védnöke). Mágikus tisztelet övezi a totemállatokat (a farkast, a medvét, a 

kígyót), és a szent növényeket, a hársfát, a bazsalikomot, amelyből a szenteltvíz hintésére 

szolgáló csokor készül, a Virágvasárnapkor megszentelt fűzfát, az Iván-napi sárga virágot, 

amelyből koszorút fonnak és a ház homlokzatára akasztják (állítólag a töröktől való meg-

különböztetés jeleként), a lakodalmakban használt rozmaringot, a rigómezei csata elesett-

jeinek véréből nőtt pünkösdi rózsát.2 Szertartásos étrend is van, a hosszú böjtök miatt gaz-

dag vegetáriánus választékkal, de karácsonyi pecsenyével és újévi malaccal, és a rituális 

lakomával a háziszent ünnepén. 

Családi magánszentek 

A profanizált változatban sokszor többnapos dorbézolásba átcsapó családi ünnep (szlava), 

a karácsony és a húsvét mellett, az év legszentebb napja. Eredetileg áldozati ünnep volt a 

mitikus Ős tiszteletére, akinek a helyére a kereszténység felvételekor valamelyik szent 

lépett. A családi ünnep és az ikon férfiágon öröklődik, az azonos vezetéknevű és ugyanazt 

a védőszentet ünneplő, egyébként vadidegen emberek között sohasem zárható ki a 

múltbavesző rokoni szál. 

A nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódó, de templomon kívüli népi szertartások (a 

karácsonyi szalma, a húsvéti tojás stb.) és a családi eseményeket kísérő (lakodalmas, ke-

resztelői és halotti) szokásokban ugyancsak egymásba olvad a régi hitvilág és a keresztény 

vallás számos eleme, pl. Szentestén a vacsora után nem szedik le az asztalt, és a morzsákat 

se söprik össze, hogy ha a Jézuska leszáll, legyen mit ennie.3 

Verbális szinten szólások, a beszéltnyelvbe beépült közmondások, metaforák tükrözik 

ezt a szellemi háttérvilágot, a rítusokhoz pedig népdalok kapcsolódnak. 

                                                 
1 Nenad Đ. Janković: Astronomija u predanjima, običajima i umotvorinama Srba (1951. „Asztronómia a 

szerb hagyományokban, népszokásokban és folklórban”). 
2 Veselin Čajkanović: Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama (1985. „A növényekre vonatkozó 

népi hiedelmek a szerbeknél”). 
3 Milan T. Vuković: Narodni običaji, verovanja i poslovice kod Srba (1972. „Népszokások, hiedelmek és 

közmondások a szerbeknél”). 
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LÍRAI NÉPDALOK 

„Nődalok” 

Vuk Stef. Karadžić: Srpske narodne pjesme I; Različne ženske pjesme (1841. Új kiadás: 

1972). 

Vuk Karadžić nyomán („ženske pjesme”) a lírai népdalokat Székács József „nődalok-

nak” nevezte. Első megközelítésben ez egyszerűen azt jelenti, hogy nők éneklik őket, 

általában kórusban. Szorosabban olvasva viszont arra kell következtetni, hogy a nők nem 

csak előadók, hanem szerzők is voltak. A lírai népdalok szövegét, bár névtelenül és kol-

lektív módon (?), de mindenféleképpen nők alkották. 

Márpedig ez megdöbbentő tény. A XX. sz. második fele előtt elenyésző a női költők 

és írók száma (Szapphó, George Sand). A dalszöveg pedig kifejezetten nem női műfaj; az 

énekesnők között, Karády Katalintól Tina Turnerig, egyet sem tudunk, aki maga írná a 

számait. (Csak Adamis Anna ír szövegeket, ő viszont nem énekel.) 

Hogyan születhetett akkor a patriarchális szerb faluban, ahol a menyek mosták az apó-

sok lábát, annyi költőnő? 

A nótafa 

A dalszöveg-szerzést csapatmunkában technikailag nehéz elképzelni. Viszont minden 

faluban akad legalább egy nótafa.1 

És ki tudja, mikor énekel a nótafa egy dalt – először? Talán ő maga sem tartja számon. 

És ki tudná rábizonyítani, hogy nem mástól hallotta? Az énekes mindenesetre nem hinné 

el. Fülébe nyilván annyira beülnek a dalok, hogy egy bizonyos ponton túl már nem érzéke-

li, mikor jönnek valóban az emlékezetből, és mikor csak a sablonból. Mint a horvát 

petrarkisták elődei, a névtelen lantos énekesek, akiket Marko Marulić Judita (1521. „Ju-

dit”) c. eposzának előszavában dalkezdőknek nevez („začinjavci”). 

A ritmus 

A szerzői önállóságot csökkentő körülmény a ritmus és a dallam meghatározottsága. A 

nődalok dallamvilága viszonylag gazdag, felmerül tehát a zeneszerzőség kérdése is. A 

dallam elsődlegességét feltételezve, valószínűnek tűnik, hogy a zeneszerző és a szöveg 

költője nem azonos (Lennon–McCartney, Szörényi–Bródy). 

A szöveg versritmusát a zenei ritmus határozta meg. Úgy látszik, a szerb nyelv mély-

struktúrájának a páros szótagszámra „kijövő” zenei ritmusképletek felelnek meg, így a 

lírai népdalok között túlsúlyban vannak a tíz és a nyolc szótagszámú sorok. Rövidebbek 

gyakran előfordulnak: hetesek és hatosok, önállóan vagy a nyolcassal variálva, hosszabb 

sor viszont csak elvétve akad (pl. a tizennégyes). 

                                                 
1 A magyarországi szerbek között is voltak ismert énekes asszonyok (Zorka Beloš Budakalászról, Savica 

Kozić Medináról); vö. Thomir Vujičić: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj (1978. „A ma-

gyarországi délszlávok zenei hagyományai”, 158, 165). 
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A deszeterac a nődalokban is 4+6-os változatban szerepel leggyakrabban, de itt megta-

lálható a szimmetrikus 5+5-ös is; ezt azért neveznek lírai deszeteracnak, mert az epikus 

énekekben egyáltalán nem fordul elő. Mindent összevetve azonban a 4+6-os változat, az 

igazi „szerbus manier” fölénye a lírában is érvényesül. 

A rím 

A szerb népköltészetben nincsenek rímek. 

A dal-helyzet 

A népdal-költő nő emancipáltságának illúzióját rontja, hogy a nők csak konvencionális 

alkalmakkor kerültek dal-helyzetbe; megrendelésre vagy utasításra énekeltek. 

A nődalok ugyanis javarészt alkalmiak. A közösség, a család és ritkábban az egyén 

szertartásaihoz tartoznak, vagy maga az ének a szertartás. Ez erősen korlátozza a költő 

alkotási mozgásterét, főleg a téma és a hangvétel tekintetében (az esküvői dalban nem 

lehet búslakodni). 

CSOPORTOSÍTÁS 

Vuk Karadžić az ének-alkalmak alapján 20 tematikus ciklusba osztotta a lírai népdalokat; 

később három nagyobb csoportba sorolták őket. 

1. Naptári alkalmakhoz kötött dalok: 

– koleda (kolinda): karácsonyi köszöntő dalok, melyekben jó termést és minden jót kí-

vánnak az új esztendőben; (koledo, koledarske pesme); 

– karácsonyi dalok: Vuk Karadžić csak rövid dalokat közöl; vannak azonban hosszab-

bak is: a „vertep” nevű betlehemes játékban előadott dalok; 

– „királynék” (Székács), pünkösdi dalos színjáték, mellyel a lányok házról házra jár-

nak, egyikük a „király”, van zászlóvivő és táncvezető, a többiek az udvartartást képezik 

(vö. a magyar „pünkösdi királyság” kifejezést); kerítődalok, a tavaszi zsongást katalizálják 

és terelik a házasodás medrébe; gyakori refrénjük a „leljo”, amelyben a Székács által szláv 

Cupidónak nevezett Lado neve rejlik; 

– böjti dalok: a pravoszláv vallás előírásai szerint böjt idején semmi állati származé-

kot, tehát nemcsak húst, hanem tejet és tojást sem szabad fogyasztani; kivétel a hal; 

– a háziszent ünnepekor énekelt dalok („svečarske”); 

– Dodola-dalok: szárazság idején énekelt esőcsináló dalok; a falun dalolva végigveze-

tették és vízzel öntözték a lombokba öltöztetett Dodolát; 

– ciklikusan ismétlődő munkákhoz kapcsolódó arató-, cséplő- és szüreti dalok; az 

utóbbiak speciális változata a csőszlány-ének, azokon a vidékeken, ahol a szőlőskertben 

présház és pince is van: nyár végétől szüretig a fiatalok kiköltöznek a szőlőbe és rázendí-

tenek a seregélyek ellen, este tüzek gyúlnak a hegyoldalban, rotyog a bográcsban a lecsó, 

megérkeznek a fiúk és pincéről pincére járnak (pudarina, pudarske pesme). 
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2. Eseményekhez kapcsolódó alkalmi dalok: 

– nászdalok: a szerb „pjesme svatovske” kifejezés lakodalmas vagy menyegzői dalo-

kat jelent, tehát nem a magyar terminus által sugallt éjszakai téma dominál, hanem a mági-

kus, szertartásos és folklorisztikus esküvői előjáték; 

– halotti dalok: siratók (naricaljke), amelyeket az e célra odahívott „hivatásos” sirató-

asszonyok (narikače) énekelnek; 

– altatódalok: céljuk nem csak a gyermek álomba ringatása, hanem a gonosz szelle-

mek elriasztása is; 

– a fonóban énekelt dalok: a fonóban nyilván mindenfélét énekelnek, de vannak kife-

jezetten a fonóról szóló énekek is. 

3. Meghatározott alkalomhoz nem fűződő, csak tematikusan kötött dalok: 

– szerelmi dalok: belőlük van a legtöbb, Vuk Karadžićnál a 800-ból dalból 480 tarto-

zik ide; udvarlás, enyelgés, sóvárgás, siratás; verbálisan finoman kódolt, sohasem szabad-

szájú, mégis naivan őszinte erotika; 

– mitologikus dalok: a természet emberének világképe, kozmikus események mitikus 

értelmezése, meteorológiai változások mágikus kommentálása; leggyakoribb szereplők a 

Nap és a Hold, melyek élőlényként viselkednek, ébrednek, sétálnak, lefekszenek, alsza-

nak, örülnek és szomorkodnak; a két égitest szerelmei és házasságai, amelyekbe rendsze-

rint a Hajnalcsillag és a villámok is belekeverednek. 

Női világ 

A kozmikus lények mellett a mitologikus nődalok világának állandó főszereplője a tündér 

(vila). Sőt, ha az epikus költészet középpontjában a harcos férfi áll, akkor a lírai dalok 

világából leginkább ez a mitikus nőalak emelkedik ki. A „vila” a bukolikus nimfák és a 

népmesei tündérek rokona, de az antik istennők és a harcos amazonok tulajdonságai is 

jellemzik. Sokszor városalapítóként és -építőként jelenik meg: Vila zida grad (Fejér tün-

dér várat épít), Vilin čudesni grad („A tündér csodálatos városa”), Vilin grad („A tündér 

városa”); némely versben három városkapu szerepel, az egyiken a tündér a fiát házasítja, a 

másikon a lányát adja férjhez, a harmadikban pedig ő maga ül; az égbolt és a föld közötti 

középső térben, a felhőn épült város kapujából teremtő-istennőként tartja szemmel és vi-

gyázza a rendet a világban (Fejér tündér várat épít). 

A nők ilyen nagyfokú kompetenciája, hogy a kozmosz dolgait ők magyarázzák meg, 

alátámasztja a matriarchátusra vonatkozó feltételezéseket, amelyeket a „Medvefi” c. nép-

mese sugalmaz.  

A nődalok az élet minden lényeges területét lefedik: a legfontosabb szálak a nők kezé-

ben vannak. Semmi lényeges nem történhet a női (ének)kar jelenléte és közreműködése 

nélkül (vö. görög drámák); a világegyetem keletkezését és a természet működését, az em-

ber születését, házasságát és halálát, az ünnepeket, a közösség és a család életében döntő 

eseményeket a nők dala kíséri. 

A férfiak meg csak had óbégassanak a guszlájukkal mindenféle háborúkról és fene-

nagy hőseikről. 
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EPIKUS NÉPKÖLTÉSZET 

„Hősdalok” 

Vuk Karadžić: Srpske narodne pjesme II-IV: Pjesme junačke najstarije; Pjesme junačke 

srednjijeh vremena; Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu (1845, 1846, 

1862. Új kiadás: 1972). 

Az epikus énekeket a „pjesme junačke” kifejezése nyomán Székács József „hősdalo-

knak” nevezte el, ami a tartalmukra utal; Vuk Karadžić azonban használta a „muške pjes-

me”, azaz „férfidalok” kifejezést is, amely az előadókra vonatkozik. 

„Férfidalok” 

Az epikus énekeket mindig egy férfi énekes adja elő, aki guszlán kíséri a dalt. Az egyhú-

ros hangszer „éneklés közben heterofonikusan, de mégis unisono követi az éneket, majd 

egy-egy tartalmi egység végén hangszeres közjáték következik, amíg az énekes az egyéb-

ként ismert alapszöveg-alaptörténet következő verssorait magában visszaidézi, vagy újakat 

talál ki, hogy feldúsítsa – cifrázza, a maga, hallgatói hangulata, vagy az alkalom, ill. a 

rendelkezésre álló idő szerint.”1 

A klasszikus deszeterac 

A gyűjtés idejéig a magukra sokat adó neves bárdok nemzedékei klasszikussá csiszolták a 

szerb népköltészet alapsorát, az aszimmetrikus, 4+6-os epikus tízest, a deszeteracot. Nem 

csak a cezúra helye rögzült véglegesen, hanem a hangsúlyok eloszlása és a cezúra előtti 

nyílt (magánhangzóra végződő) szótagok szabálya is kialakult. 

Rímelés az epikus dalokban sincs, itt-ott fordul csak elő a cezúra és a sorvég belső 

összecsengése (leoninus, „leonijska rima”). 

Az énekesek 

A hősdalokat ismert énekesek adták elő. A tankönyvek népköltészet-definíciójához híven 

a dal szerzője ismeretlen, de tudjuk, ki volt a lejegyzett szöveg utolsó előadója. Azt pedig 

még a szöveget fizikailag papírra rögzítő gyűjtő sem állapíthatta meg, hogy az énekes per 

pillanat mennyire „cifrázza”, mit hagy ki és hány új sort improvizál. Elképzelhető, hogy 

egyes dalok szövege csak akkor, egyetlen egyszer hangzott el úgy, ahogy Vuk Karadžić 

lejegyezte. 

A szerzői jog szempontjából bonyolult problémát az irodalomtörténet úgy oldotta meg, 

hogy megörökítette Vuk Karadžić énekesei nevét, életútját és munkásságát. Vladan Nedić 

Vukovi pevači (1981. „Vuk énekesei”) c. könyvében 15 dalnok portréja olvasható, közülük 

a legjelentősebbek: Filip Višnjić, Tešan Podrugović, Slepa (vak) Živana, Starac (öreg) 

Milija és egy grgurevaci vak asszony (Slepa iz Grgurevaca). 

                                                 
1 Tihomir Vujičić: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj („A magyarországi délszlávok zenei 

hagyományai”, 1978 22). 
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Filip Višnjić (1767-1834) 

Már(már) eredeti költő. Míg a régi dalok tudásában és a deszeterac mesteri kezelésében 

Tešan Podrugović emelkedik ki, Višnjić jelentősége abban áll, hogy ő a jelenkori esemé-

nyeket öntötte dalokba, amelyek ily módon nem mentek végig a kollektív emlékezet és a 

szájhagyomány útján. 

Igaz viszont, hogy Višnjić eredeti énekei sem térnek el a hagyomány sablonjától, tehát 

az individuális népdal speciális jelenségét képviselik. 

Az első szerb felkelésről költött 13 eredeti éneke zárja az epikus népdalok sok évszá-

zados sorát, amelyben az egész szerb történelem tükröződik.1 

Az epikus énekek felosztása 

Vuk Karadžić a megénekelt témák időrendje szerint csoportosította a hősénekeket „a régi, 

a középső és az újabb idők dalaira”. Később a kronológia részletesebb érvényesítése alap-

ján alakult ki a ciklusos felosztás: 

1. A rigómezei csata előtti ciklus (predkosovski ciklus): a kereszténység felvételének 

és elterjedésének idejét tükrözö énekek istenről és nemzetközi szentekről (Sveci blago 

dijele – „A szentek kincset osztanak”, Časni krst – „A szent kereszt”); hazai szentek (Sveti 

Savo – „Szent Száva”; Kako se krsno ime služi – „Hogyan tiszteljük a háziszentet”); a 

középkori uralkodókról (Ženidba Dušanova – „Dušan cár menyegzője”; Uroš i 

Mrnjavčević – „Uroš és Mrnjavčević”). 

2. A rigómezei ciklus: Propast carstva srpskoga („A szerb birodalom bukása”), Smrt 

majke Jugovića (A Jugovićok anyja), Kosovka devojka (A koszovói lányka), Obretenije 

glave kneza Lazara („Lazar herceg fejének megtalálása”). 

3. A Kraljević Marko-ciklus: Ženidba Marka Kraljevića („K. M. házassága”), Marko 

Kraljević i Arapin („K. M. és az arab”), Kraljević Marko i Musa Kesadžija („K. M. és 

Musa Kesadžija”), Marko pije uz ramazan vino (Marko bort iszik Ramazánkor), Oranje 

Kraljevića Marka („K. M. szántása”), Smrt Kraljevića Marka („K. M. halála”). 

4. A hajduk-ciklus: Starina Novak i deli Radivoje („Az öreg Novak és a deli Radi-

voj”), Stari Vujadin (A vén Vujadin), Mali Radojica („A kis Radojica”). 

5. Az uszkok-ciklus: Smrt Senjanina Iva („A zengi Ivo halála”), Četiri uskoka („A 

négy uszkok”). 

6. A felkelésről szóló ciklus: Filip Višnjić legismertebb dalai: Početak bune protiv 

dahija (A felkelés kitörése), Boj na Mišaru („A mišari csata”), Uzimanje Užica („Užice 

megvétele”). 

                                                 
1 Életrajz, tanulmány és a dalszövegek: M. Panić-Surep: Filip Višnjić, život i delo (1967. „F. V. élete és 

műve”). 
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Romantika 

Mettől meddig? 

Amikor a dalnok letette a guszlát és tollat fogott, amikor a deszeteracot nem a kolostorud-

var hársfájának lombja alatt énekelte, hanem papírra vetette és nyomdába küldte: akkor 

kezdődött (volna) a szerb nép-nemzeti romantika. 

Csakhogy a dalnokok nem tudtak írni. Ószlávul és szlavenoszerbül, pláne. Fénykoruk-

ban pedig másképp még nem lehetett. A népnyelvből éppen az ő dalaik alapján lett írható 

irodalmi nyelv. A romantika első fázisa tehát a nyelvteremtés, az 1804-es felkelés népköl-

tészetéből kiinduló nyelvújítás és reformkor volt. (Vuk Karadžić nem tekinthető szépíró-

nak.) Az irodalmi romantika csak akkor kezdődött, amikor megjelentek a guszlárok dalai 

alapján létrehozott új irodalmi nyelven írott első művek. Ez az 1840-es években történt, 

ekkor kezdődött a romantika második, irodalmi fázisa. 

De mikor ért véget? A következő irányzat, a realizmus fellépésével semmiképpen, 

mert a romantika nagy költői közül többen is tovább éltek és alkottak még a realizmus 

lezárulás után is (Zmaj, Kostić), másrészt a realizmussal egy időben induló költők nem a 

realizmushoz csatlakoztak, hanem a romantikát folytatták és modernizmust előlegezték 

(Ilić, Šantić). Sőt, még a modernizmus diadala után, a XX. sz. első évtizedeiben is szület-

tek jelentős romantikus költemények (Kostić: Santa Maria della Salute, 1909; Šantić pe-

dig halottas ágyán is romantikus verseket írt – 1924-ben). Aztán a XX. sz. második felé-

ben is voltak még avantgardista romantikus költők, s nem csak a dilettánsok között (Slo-

bodan Marković, Branko V. Radičević). 

A romantikával befejeződik a sorozatot alkotó korszakok váltakozása, elindulnak a 

párhuzamos és kereszteződő irányzat-folyosók, melyek a XX. századi pluralizmusba és a 

posztmodernizmusba vezetnek. Ezért a szerb romantika vége nem jelölhető ki karóval, s 

lehet, hogy még tart. A XIX. századot mindenesetre átívelte, s bár változásokon is átment, 

alapvetően végig a nép-nemzeti volt. 

Miért nép-nemzeti? 

A nyugati romantika a felvilágosodás tagadása, a kelet-európai romantika a felvilágosodás 

alkalmazása a nemzet és a nép helyzetére, vágyaira és célkitűzéseire. Attól romantika, 

hogy nép-nemzeti.  

1. Azért nép-nemzeti, mert nem a felvilágosodás „ésszerű tehát jó” világ illúziójának 

bukására reagált, mint a nyugati romantika, hanem a dositeji alkalmazott felvilágosodás 

eszméjét szolgálta, melynek célja a nép felemelése volt a nép nyelvén közvetített tudás 
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azaz kultúra révén. A romantika ehhez annyi tett hozzá, hogy nem idegen tudást akart 

közvetíteni a népnek a nép nyelvén, hanem a nép tudását emelte a nép kultúrájává, és ezt 

közvetítette (vissza) az éppen nemzetté váló népnek. 

A nyugati romantika annak az élménynek az irodalma, hogy a legjobb lehetséges világ 

is rossz; a kelet-európai romantika abból a meggyőződésből született, hogy végre itt van a 

pillanat, amikor kiszabadíthatjuk a népet és a nemzetet rossz történelmi helyzetéből. 

August von Platen, a német romantika költője Tristan c. versében azt állítja: 

Ki a szépet szemtől szembe látta, 

életét már halálba-vetette, 

nem való a föld szolgálatára, 

mégis reszket, ha közel a veszte, 

ki a szépet szemtől-szembe látta. 

  Weöres Sándor ford. 

A kelet-európai romantika költője, Petőfi Sándor A XIX. század költői c. versében vi-

szont ezt hirdeti: 

Ne fogjon senki könnyelműen 

A húrok pengetésihez! 

Nagy munkát vállal az magára, 

Ki most kezébe lantot vesz. 

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni 

Saját fájdalmad s örömed: 

Nincs rád szüksége a világnak, 

S ezért a szent fát félretedd. 

Byron példája, aki nyugat-európai romantikus létére karddal küzdött a görög nép sza-

badságáért, és Hölderliné, aki regényt írt róla (Hyperion), csak látszólag mond ellent a 

fenti különbségtételnek; valójában megerősíti a nyugati dezillúziótlanságot: ha valami 

értelmeset akarunk csinálni a földön, el kell menni a világ végére, ki a civilizációból, mert 

a Szépség (és a Szabadság) „szemtől-szembe” csak azon kívül látható. 

Kelet-Európában a Szépség és a Szabadság kar(d)nyújtásnyira volt: elérése vagy kiví-

vása éppen most került napirendre: vagy a hazai zsarnokság (Heine, Puskin), vagy az ide-

gen elnyomás ellen (szerb, horvát, magyar, bolgár, cseh, lengyel változat). 

2. Azért nép-nemzeti, mert a nyelvreform eredményei nyomán, a népnyelv és a nép-

költészet poétikájának jegyében, mindenekelőtt népies volt, és ebben különbözött az előző 

és kortárs nem népies és nem népnyelvű irodalomtól (amellyel a hazafias eszme tekinteté-

ben egyébként közös platformon állt, pl. a klasszicista költészettel). 

A nyelvreform eredménye és igazolása 

Mi van akkor, ha Vuk Karadžićot a fiatalabb írónemzedék (is) kineveti? Márpedig köny-

nyen ez történhetett volna, ha a XIX. sz. eleji felkelések eredménytelenek, és Szerbia 

mondjuk az első világháborúig török provincia marad. Ha akkor nem következik be a 

szerb nép történelmi felemelkedése, a kultúra továbbra is kint rekedt volna a diaszpórás, 

disszidens státuszban. Ez esetben a guszlás énekek nem válnak a nemzet és az állam meg-
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születésének hirdetőjévé és szimbólumává; hatásuk a XIX. sz. közepén annyi lett volna, 

mint a XIV. században született népdaloké volt a XV. században. (Tehát semennyi.) 

Vuk Karadžić 1814-es fellépésétől kezdve harminc éven át hatástalanul buzgólkodik; 

egymás után adja ki nyelvtanait, szótárait és népdalköteteit, fűvel-fával polemizál, a vilá-

got is meghódítja, de a szerbek rá se hederítenek: az 1840-es évekig Mušicki a költő-

fejedelmük és Vidaković a legnépszerűbb írójuk. 

A harc két fronton folyt, mindkét létező nemzeti kultúr-modell ellen: az egyházi-

középkori irodalom ószláv nyelvű hagyományával szemben és a diszpóra polgári-raciona-

lista szlavenoszerb irányzatával szemben. Az elsőt a dicső-tragikus múlt nimbusza övezte, 

a második az európaiságot és a műveltséget képviselte. Mind a kettőt le kellett cserélni 

ahhoz, hogy a népi alapú új kultúr-modell felállhasson. 

Be kellet bizonyítani, hogy Vuk Karadžićnak igaza van: a népnyelven és a népkölté-

szet stílusában lehet igazi irodalmat művelni. Ebben a folyamatban 1847 a fordulat éve: 

ekkor egyszerre négy olyan könyv jelent meg, amelyek a reform által kijelölt út járhatósá-

gát manifesztálták.  

1. Đura Daničić Rat za srpski jezik (1847. „Harc a szerb nyelvért”) c. brosúrája a 

nyelvháború végét jelenti;  

2. Vuk Karadžić Novi zavjet (1847. „Újszövetség”) c. biblia-fordítása azt bizonyítja, 

hogy a népnyelv szakrális próza-szöveg írására is alkalmas; 

3. Petar Petrović Njegoš Gorski vijenac (1847. Hegyek koszorúja) c. eposz-drámája a 

népi hősénekek modelljében a nép-nemzeti verses epika klasszikus műve; 

4. Branko Radičević Pesme (1847. „Versek”) c. kötete a lírai költészet válfajait szólal-

tatja meg népies hangszerelésben. 
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1. ROMANTIKUS VERSES EPIKA 

PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ  
(1813-1851) 

Személyi kultusz 

Láttam egyszer a tévében Vargha Balázst: bármilyen kérdésre tudott egy odaillő idézetet 

Arany Jánostól. Le merném fogadni, hogy Crna Gora („magyarul” Montenegró) fiainak 

zöme tudja ezt a kunsztot – Njegoš segítségel. Ha John Lennon azt mondta, hogy a Beatles 

népszerűbb Jézus Krisztusnál, akkor Njegoš honbeli kultuszára már nincs mit mondani. 

Petar Petrović Njegoš Crna Gora uralkodója, püspöke és költőfejedelme, magasröptű 

de közérthető, fennkölt és népies költő, keménykezű államférfi és fiatalon elhunyt poéta, a 

tűz körül ülők dalnoka és a hegycsúcs felhőködébe vesző magányos alak, halhatatlan, de 

közeli és kommunikatív mitikus hős. 

A kőrengetegből a nagyvilágba 

A Kotori-öböl fölé magasodó Lovćen 1660 méteres csúcsán álló Njegoš-mauzóleum Ivan 

Meštrović alkotása. Lenn a parton a mediterrán könnyed, zajos forgataga, fönn a hegyen 

csönd és magány. 

Njegošnak három híres portréja van: az egyiken püspöki díszben, a másikon fejedelmi 

pompában, a harmadikon népies pruszlikban látható. A nők azt mondják, impozáns férfi. 

Tizenhét éves korától szerzetes volt, de korai halála kapcsán a tüdőbaj mellett más kórokat 

is gyanít a romantikus pletyka. Mindenesetre nem volt fából: amikor megismerkedett Mili-

ca Stojadinović Srpkinja költőnővel, felkiáltott: „Én is poéta vagyok, ő is poéta, ha nem 

lennék szerzetes, íme Crna Gora hercegnője!” (A kivételes szépségű nőnek másokkal sem 

volt szerencséje, vénlányként, öregségére megbomlott elmével, alkoholistaként halt meg.) 

Rövid élete alatt messzire jutott: a montenegrói kőrengetegből indult s csiszolt világfi 

lett. Többször járt Oroszországban, találkozott a cárral, élt Bécsben, Triesztben, Ná-

polyban és Velencében, tudott oroszul, németül, franciául és olaszul. 

Gyerekkorát falun töltötte, kolostorban tanult írni és olvasni, később nagybátyja, az 

akkori montenegrói fejedelem udvarába került, ahol a titkári feladatokat ellátó költő, Sima 

Milutinović Sarajlija lett a nevelője. 

Sima Milutinović Sarajlija (1791–1847) 

Részt vett a török elleni harcokban, Vuk Karadžić barátja; 1811-ben megfogadták egy-

másnak, hogy megírják a Karađorđe-féle felkelés történetét, Vuk Karadžić tanulmány 

formájában (ez volt az az elveszett szöveg, amelyre Kopitar is felfigyelt Bécsben), Sima 

Milutinović eposzban. Ez lett a Serbijanka (1826. „Szerbia leánya”), amely eredetileg a 

„Serbijada” („Szerbiász”) címet viselte. Sarajlija a klasszicizmus poétikájának uszályában, 

de már a népköltészet szeretetétől átitatva, antik formájú eposzt akart írni az epikus népdal 

stílusában. A kísérlet eredménye művészi kudarc lett; ahogy Arany János nem tudta újrate-

remteni a magyar naiv eposzt („ezt nem lehet csinálni, ez csinálódik”), ugyanúgy Sarajlija 
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műve sem lett több történeti események versbeszedett krónikájánál, meghintve az antik 

eposz külsőségeivel. 

A mű nyomtatása ügyében Németországban járván Sarajlija látogatást tett Goethénél, 

akinek romantikus képtelenségeket hordott össze, többek között azt állítva, hogy eposzá-

nak főhőse, Karađorđe, Kraljević Marko leszármazottja. Weimarból aztán Sarajlija Triesz-

ten át Crna Gorába ment, ahol „a montenegrói nép titkára” lett, és nevelő a fejedelem ifjú 

unokaöccse mellett, akit ő vezetett be az antik irodalom, a mitológia és a filozófia világá-

ba. 

Njegoš – Crna Gora (Montenegró) fejedelme 

Nagybátyja halála után az ifjú tanítvány II. Petar Petrović Njegoš néven állam- és egyház-

fő lett, Crna Gora püspökfejedelme. Montenegró a szerbekkel sziámi testvér nép állama; a 

török időkben velencei, osztrák és orosz érdekek között lavírozva, ismétlődő harcok során 

sikerült megőriznie függetlenségét vagy autonómiáját. A törzsi berendezkedés és a vér-

bosszú országa, a szabadság és a hősiesség világa. A törzsi hovatartozás kontúrjai mint 

származási érzés vagy információ még ma sem merültek teljesen feledésbe. A 35 törzs 

állami funkciókat végzett a saját területén (a legnépesebb a Vasojević törzs volt). A XVIII. 

században a törökkel szembeni ellenállás sikere érdekében törzsi szövetség jött létre, s 

ebből alakult ki később az egységes állam, melynek élén a világi és egyházi hatalom egye-

sítője, a püspökfejedelem állt, kinek funkciója öröklődött. 

Njegoš 1830-ban, tehát 17 éves korában került hatalomra. (Próbáljuk meg felidézni 

magunkat egy évvel az érettségi előtt, amikor még csókolommal köszöntünk a közértben.) 

A tanulmányai során megismert antik civilizációért lelkesedett, nagypolitikai szövetségese 

és reménye a legnagyobb pravoszláv állam, a testvéri Oroszország volt. („Mi montenegró-

iak meg az oroszok, kétszáz millióan vagyunk.” Crna Gora lakossága fél millió, 584.000.)  

Az ifjú uralkodó politikai elképzeléseinek modellje az orosz (mikor mennyire) felvilá-

gosult abszolutisztikus monarchia lehetett. Az orosz kapcsolat fontosságát jelzi, hogy 

Njegoš püspökké szentelésén Oroszországban személyesen jelen volt I. Miklós cár is. 

Njegoš nem habozott, erélyesen a maga kezébe összpontosította az amúgy is neki álló 

hatalmat. Megszüntette a velencei befolyást érvényesítő kormányzóság intézményét, neki-

látott a törzsi rendszer felszámolásának, létrehozta a végrehajtó állami szerveket (szenátus, 

gárda, testőrség), harcokat kezdeményezett a török kézen lévő területek visszahódítására. 

Oroszországból a püspöki koronán és komoly támogatói összegeken kívül könyveket ho-

zott és egy komplett nyomdát; Cetinjében iskolát alapított, utakat építtetett. 

Központosító törekvéseivel ellenségeket is szerzett magának, s gáncsoskodásuk kö-

vetkeztében az orosz cár előtt kellett tisztáznia magát bizonyos pénzügyekre vonatkozó 

vádakkal szemben, minek során még vizsgálati fogságba is került. 

A költő 

Mindemellett költő volt, mégpedig epikus mezbe bújt alanyi költő: ihletét, művei gondola-

ti és érzelmi keretét mindig saját, rendkívüli élethelyzetéből merítette. 
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Népi költőként indult, maga is játszott guszlán (hangszerének fényképe a Szerbhorvát 

irodalom kistükre 48. oldala után látható), Vuk Karadžić híveként és barátjaként népdalo-

kat gyűjtött: Ogledalo srbsko (1846. „Szerb tükör”). A Lijek od jarosti turske (1834. „A 

török vadság ellen való áfium”) c. kötetének verseiben a húszéves Njegoš, közvetlenül 

Filip Višnjić nyomdokain, korának harcairól és hőseiről dalol az epikus énekek stílusában. 

Tanulmányai során azonban megismerte az erudita klasszicizmus orosz és szerb kép-

viselőinek fentebb stíljét, amely a régi és új harcában a pravoszláv egyház védőszárnyai 

alatt állt; márpedig Njegoš egy pravoszláv állam egyházfője volt! Táguló eszmei és költői 

horizontja a klasszicizmus felé vitte, Pustinjak cetinjski (1834. „A cetinjei remete”; erede-

tileg tervezett címe: Glas kamenštaka – „Hang a kővilágból”) c. kötetében alkalmi ódák és 

költői episztolák szerepelnek, és az elején egy vallásos gondolati vers: Crnogorac k 

svemogućem bogu („Egy montenegrói szava a mindenható istenhez”). Klasszicista stílus-

ban írt eposza, a Svobodijada (1835. „Szabadiász”) Sima Milutinović Sarajlija eposzának 

hatását tükrözi, és osztozik annak művészi kudarcában. 

Mégis nagy epikus formában alkotta élete két főművet: a Luča mikrokozma (1845. A 

mikrokozmosz fénye) c. vallásos tárgyú eposzt és a nemzeti történelemből témát merítő 

Gorski vijenac (1847. Hegyek koszorúja) c. drámai hőskölteményt. Utolsó műve a Lažni 

car Šćepan Mali (1851. „Kis Šćepan, az álcár”) egy valós történelmi személyről szól, és 

bizonyára a minta, Puskin műve, a Borisz Godunov hatása alatt, jobban közelít az igazi 

drámához, mint a Hegyek koszorúja. 

Az utolsó drámában a történelmi hitelesség és dokumentarizmus ernyedtsége azt su-

gallja, hogy Njegoš előző két művében kiadta magából élete lényegi művészi mondandó-

ját. A Mikrokozmosz fénye és a Hegyek koszorúja kiegészítik egymást, az elsőt a püspök, a 

másodikat a fejedelem Njegoš írta, de kereszt-szintézist is alkotnak: a vallásos, filozofikus 

eposz a mennyekben dúló háborúról szól, a nemzet harcát ábrázoló drámai hősköltemény 

viszont erkölcsi dilemmákat fogalmaz meg. 

A szintézis nagy formát igényelt. Njegoš a klasszicizmus által felfedezett antik iroda-

lom, elsősorban Homérosz eposzai nyomán, egy magasabb szinten és kerülő úton kanya-

rodott vissza a népköltészethez, amelyet maga is gyűjtött és művelt (guszla-énekes volt). 

„A szerb Homérosz a népdalokban van” írta Vuk Karadžićnak, és az Íliász részleteit, 

oroszból, népi tízesekben fordította szerbre. Nem a klasszicizmus terén alkotott maradan-

dót, de ennek a kitérőnek köszönhetően emelkedett ki a népköltő státuszából. A nyelvre-

form jegyében újjászülető szerb irodalom az ő, A mikrokozmosz fénye és a Hegyek koszo-

rúja c. műveivel kapcsolódott be a világirodalmi folyamatokba. 

Az eposz megkísértése 

A 17 éves uralkodó úgy érezte, az egész világ gondja és felelőssége az ő nyakába szakadt. 

A püspökfejedelem kettős szerepe megduplázta ezt az élményt. A püspök hatásköre az égi, 

a fejedelemé a földi rendre vonatkozott. Njegoš egy személyben felelt mind a kettőért – 

isten és az emberiség illetve a nemzet színe előtt. A szubjektum legbelső ügyei a világ-

egyetem és az ország általános ügyei voltak. 
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A szubjektív és az egyetemes összevonására a gondolati líra kínálkozott, és Njegošnak 

voltak ilyen próbálkozásai: Misao („A gondolat”), Filozof, astronom i poeta („A filozófus, 

a csillagász és a költő”), ám ezekben a gondolati retorika elfedi a személyes oldalt. A szer-

zetes-fejedelem és az uralkodó tartózkodik az egyes szám első személyű vallomástól; több 

versében is „a költő” (erudíta változatban: „poéta”) alakja mögé bújik, mintha nem merné 

leírni azt hogy „én”. 

Stílusdilemmák is felmerülhettek; a gondolati vers méltó köntöse a magasröptű klasz-

szicista óda lehetett volna, szlavenoszerb vagy orosz-szláv egyházi nyelven. Njegoš azon-

ban guszlán játszott, lelkileg népi dalnok volt; az orosz cárhoz írhatott magasztaló ódát 

Mušicki nyelvén és modorában, de legszemélyesebb élményeit őszinte bensőséggel abban 

a stílusban nem tudta megfogalmazni. Viszont a népdal nyelvén és ritmusában nagyszabá-

sú reflexív verset még nem lehetett írni; sem a szókincs, sem a hangvétel nem volt előké-

szítve. 

A lírai dalba egyébként sem férhetett volna bele a megnyilvánulni akaró élmény élet-

rajzilag konkrét részletessége. Njegoš sorshelyzete egyedülálló volt, viszont a világegye-

tem legáltalánosabb problémáival nézett szembe. Az élmény epikus kifejtést kívánt. A 

rövid, mindig egy eseményt elbeszélő hősdal ehhez kevés volt; a hősdal klasszicizálása 

pedig kudarcba fulladt (Serbijanka, Svobodijada).  

Végül a témafelvetés egyetemes volta mutatta meg az utat. Njegoš a világirodalomban 

találta meg azt a formát, amely méltóképpen nagyszabású és egyetemes, ugyanakkor a 

hazai népdalból is kifejleszthető. A eposz műfajában fedezte fel az emberiség és a nemzet, 

háború és béke, isten és egyén egész világának művészi tükrét. Az eszmény Homérosz 

volt, megtoldva a Milton-féle emberiség-költemény, a počme d’humanité kozmosz- és 

emberiség-képével és újkori, explicit gondolatiságával, ami a homéroszi eposzokban, a 

görög világ zárt teljessége miatt még nem hasadt le az egynemű epikumról. 

Homérosz (i. e. VIII. sz.) 

Évezredek óta firtatják, hogy élt-e Homérosz, és ha nem: mikor? Rövidzárlatos válasszal: 

az Íliász és az Odüsszeia speciális, jól megcsinált szerkezetű művek (in medias res, idősí-

kok, retrospektív elbeszélés, több narrátor stb.): aki ezt összehozta, az volt Homérosz. A 

szerkezet azonban előregyártott elemekből készült, az ógörög énekmondók dalaiból. A 

aoidosz mesterember és alkotó volt, aki az énekmondás törvényeit megtanulva, azok kere-

tein belül, az éneket minden előadás alkalmával újra is költötte. A rhapszódosz szintén 

epikus énekmondó; maga a szó egyik etimológiája szerint „dalvarrót” jelent, ami valószí-

nűleg az előadási módra utal, amelyben az énekmondók egymást váltva adták elő a hosz-

szabb epikus darabokat (ami különösen az Odüsszeia többelbeszélős szerkezete szempont-

jából érdekes). 

A romantika idején, a népiesség kultusza jegyében, a homéroszi eposzokban a népköl-

tészet diadalát látták: hogy a szájhagyomány útján terjedő névtelen dalokból valóban lehet 

világirodalmi remekmű. A kisdal-elmélet szerint az eposzok önálló énekekből álltak össze 

(s Homérosz az egyik szerző vagy az összeállító), a mag-elmélet azt feltételezi, hogy volt 

egy ős-Íliász és egy ős-Odüsszeia, amelyek fokozatosan bővültek. 
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Az új-eposz változatai 

A népies eposz-elméleteken felbuzdulva, a történelmüket amúgy is éppen kereső népek 

körében felmerült 1. az elveszett nemzeti ős-eposz feltételezése,1 2. népi eposz (re)kon-

struálása a népköltészetből (Lönnrot: Kalevala), vagy 3. eredeti, új, de népies eposz meg-

írása (Sima Milutinović Sarajlija: Serbijanka, Arany János: A Csaba-trilógia). 

„Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik” (Arany) 

A Csaba-trilógia töredékben maradt; kiderült, hogy a művészi formák korhoz kötöttek (ma 

nem tudnánk piramist építeni). Arany János 1854. január 21-én ezt írja erről Gyulai Pál-

nak: „Beláttam, hogy korunkban, még nálunk is, az epos nagyon mondva csinált virág: a 

költőnek magát is, publicumát is vagy hat századdal hátra kéne vinnie, hacsak hexameter-

ben, flosculusokat nem akar pattogtatni: s az nem olly könnyű dolog. Hol az anyag? A 

gazdag mondakör? a mythologia? Csináljuk! Köszönöm szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez 

csinálódik. Nem tudom, benn van-e az aesthetica szótárában e terminus: ,eposzi hitel’ de 

én annyira érzem ennek hatalmát, hogy történeti, vagy mondai alap nélkül nem vagyok 

képes alakítani; talán nincs inventióm, phantásiám: elég az hozzá, hogy nekem, ha építni 

akarok, tégla kell és mész.”2 

Arany tudta, hogy „mythologia” nélkül nincs eposz, de azt is felismerte, hogy a mito-

lógiát „csinálni nem lehet, ez csinálódik”. Látta azt a csapdát, amelyikbe Sarajlija például 

beleesett, amikor eposz helyett megverselt lexikont írt, mert mitologikus tudás helyett már 

csak történelemben gondolkodott. 

Homérosznak nem kellett elmondania, miért tört ki a trójai háború; ezt a görögök 

nemcsak tudták, hanem mindenki úgy érzete, hogy maga is részt vett benne. Mintha ez 

lenne a mítosz lényege: egy közösség, vagy éppenséggel az egész emberiség minden tagja 

külön-külön is úgy érzi, hogy személyes, közvetlen kapcsolata van a közös lényeggel. 

Filip Višnjić A felkelés kitörése c. hősdalában még a résztvevőknek szóló benn-

fentességgel idézi fel a kirobbanás okait és körülményeit, Sarajlija viszont a kívülálló, 

idegen érdeklődőnek magyarázza el a dolgokat. Arany János még nehezebb helyzetben 

volt; nemhogy az olvasó, de ő maga sem tudta, mi történt a hunok korában. Próbaként 

menjünk ki az utcára, és kérdezzünk meg tíz járókelőt, ki volt Csaba királyfi. A székely 

himnusznál részletesebb (epikusabb) tudást nem nagyon remélhetünk. 

A klasszikus eposzi szerkezet – téma és cselekmény diszkrepanciája 

És ha már ott vagyunk, kérdezzük meg, miről szól az Íliász. Ha nem kiránduló klasszikafi-

lológusok csoportjába botlottunk bele, tíz közül tízen az aranyalmáról, az istennők vetél-

kedéséről, Parisz ítéletéről, Helené elrablásáról, Trója ostromáról és a trójai falóról fognak 

beszélni.  

Holott az Íliász c. eposzban minderről egyetlen egy árva szó sem esik. A dalnok nem 

untatja hallgatót közismert részletekkel; mindenki tudja őket a mítoszból. A cselekmény a 

                                                 
1 Arany János: Naiv eposzunkról. In.: Válogatott művei III. (1975. 217-229). 
2 Arany János: Összes művei, XVI. k. Levelezés II. (1982. 368). 
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trójai háború tizedik évében kezdődik, és Hektór temetésével fejeződik be. (Az ügy szem-

pontjából: ki volt Hektór?) Magát a témát, a téma lényegét, a mű meg sem említi. Nincs 

benne se nőrablás, se faló. A szerkezeti diszkrepancia az Íliász hőseire is vonatkozik: a 

téma főhőse Meneláosz (az ő elrabolt felesége miatt van a háború), a cselekmény főhőse 

viszont Akhilleusz.  

Az Odüsszeia főhőse egyértelműen Odüsszeusz, itt viszont a téma és a cselekmény vi-

szonya bonyolultabb, mint a háborús eposzban. Két, egymással szembefutó cselekmény-

szál van: Odüsszeusz bolyongása hazafelé, és Télemakhosz útja, aki az apját keresi. A 

kettő fonatából olyan szerkezet keletkezik, amelyben az elbeszélt események megtörténé-

sének sorrendje nem egyezik meg elbeszélésük sorrendjével. A mű elején az in medias res 

kezdésben Odüsszeuszt bolyongásainak tizenkettedik, a hazaérést megelőző, utolsó állo-

másán látjuk (Kalüpszónál), az első cselekményszál kronológiai végén. A bolyongás-sztori 

tehát, amely az Odüsszeia fő témájaként él a köztudatban, hátulról indul, s kizárólag ret-

rospektív síkon és szekunder narrációban (szereplők emlékezéseiben) bontakozik ki. A 

keresés viszont előrefelé halad, az istenek közben a magasban machinálnak (deus ex ma-

china), s végül összefut a két szál, Odüsszeusz a mű közepén (a 24 ének közül a 13-

dikban) megérkezik Ithakába, kezdődik a házastársi bújócska, és végül jön a kérők leölése. 

Eposz és regény 

A varázshegy az első világháború kitörésének metaforájával ér véget, s Thomas Mann 

eposzian nem részletezi a történelmi és politikai körülményeket; olyan is a befejezés, mint 

gyereken a kalap: ha nem ismernénk a könyv megjelenésének dátumát (1924), a szövegből 

az se derülne ki, melyik háborúról van szó. Talán éppen ez a tapasztalat vezette el Thomas 

Mannt a következő nagyregényhez, amely nem más, mint a mítosz explikálása (József és 

testvérei, 1933–1943); ő ekkor jött rá, amire Sarajlija ráfizetett: hogy az újkornak nincs 

mítosza, csak történelme. Tolsztoj tudta ezt: a Háború és béke (1865–1869) tele van had-

történeti leírásokkal és elemzésekkel, történetfilozófiai esszékkel, amelyek olvasásakor 

kissé gyorsabban lapozunk ugyan, de érezzük, hogy nélkülük a regény sohasem lett volna 

az újkor, a háború és béke évszázadainak eposza. 

A Háború és béke tehát attól eposzi hatású, hogy a szerkezete nem eposzi. Az eposz 

egy önmagában teljes világ epikája, amely olyan, mint a víz: minden cseppje hordozza az 

egészet (a trójai háború egyetlen csetepatéja reprezantálja az egész görög világot). A re-

gény viszont az önálló részek világának az epikája, amelyben a teljesség csak a műben áll 

össze; a regény egyenlő saját külön teljességének egyszeri létrehozásával. A regény hősei-

nek sztorija életrajz, speciális, esetleges összefüggésekben a világgal és a többiekkel, az 

eposz hőseinek sztorija sors, amely nem merül el a körülmények kontextusában. Regényen 

edződött kíváncsiságunkat izgathatja, vajon mit csinált az elrabolt Heléna tíz éven át Tró-

jában, és ha igen, lepofozta-e őt Meneláosz, amikor hazavitte; az eposz művészét az ilyen 

trivialitások hidegen hagyják; ez már nem az eposz, hanem a drámák kora; a görögöké: 

Elektra, és Shakespeare-é: Otelló, Hamlet. 
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A 22-es csapdája 

Arkhimédész azt mondta, hogy ha lenne egy fix pontot a világon kívül, akkor ki tudná 

kimozdítani helyéről a világot. A görögök egyveretű és teljes világa nem volt függvény; az 

emberalakú és -természetű istenek nem az égben, hanem a hegyen laktak és közvetlenül 

avatkoztak bele az ember sorsába, és bár a dolgok nem mindig alakultak kedvezően az 

ember számára, maga a világ mint értelmes vagy értelmetlen dolog sohasem volt kérdéses. 

Erre gondolt a fiatal Lukács, amikor azt írta, hogy „a görög csak válaszokat ismer, kérdé-

seket nem; csupán megoldásokat (ha mégoly talányosakat is), de sohase rejtélyt; csak for-

mákat, káoszt soha.”1 

Az újkor ezzel szemben a kérdések kora, amelyekre nincs válasz, csak magyarázat. 

„Istenem, istenem, miért hagytál el engemet?” kérdezi az ember, abban a tudatban, hogy 

az ő világán kívül van egy másik világ, benne a „rejtőzködő isten”, akinél a válaszok van-

nak. Az ember tud arról a világról, mert evett a tudás fájáról, de ki is űzetett abból a világ-

ból, mert – evett a tudás fájáról (a bibliai 22-es csapdája). 

Njegoš: Luča mikrokozma (1845. A mikrokozmosz fénye) 

Ott ül Njegoš a Lovćen tetején, kezében az Íliász orosz fordítása, tekintete az eget fürké-

szi, gondolatai a földön járnak. 

Világok csapnak össze alant, századok óta harcol a Kelet a Nyugattal, birodalmak 

acsarkodnak egymásra, Montenegró fölött nagyhatalmi érdekek csápjai hadonásznak, az 

országot belső viszályok emésztik, és ő, az uralkodó, aki egész életét arra tette fel, hogy 

rendet teremtsen, hogy jót alkosson, mégis ellenséges ármánykodásoknak van kitéve. Mi-

ért? Miért van mindez? – néz fel Njegoš a Lovćenről az égre, Homérosszal a kezében. 

És látja Njegoš, hogy az égben ugyanez a helyzet, illetve eredendően ott játszódtak le 

ezek a dolgok, a földön csak ismétlődnek. A dejŕ vu élménye égi-földi viszonylatban ho-

méroszi elem: az antik világban a történelem a halandók között és a halhatatlanok között is 

lejátszódott; a trójai háborút az istenek viszálya robbantotta ki és kísérte végig, Odüssze-

usz bolyongásainak idején akkora volt a forgalom a görög szigetvilág égterében, mintha a 

Jorgosz-travell árkedvezményt kínált volna fel. Fönn az égen azonban, a Lovćenről nézve, 

a keresztény világkép tükröződik; a bajok oka a gonosz, az isten ellen lázadó sátán, a sö-

tétség birodalmának ura. 

Milton: Elveszett Paradicsom (1667) 

A keresztény civilizáció emberének tudatában a reneszánsztól a felvilágosodásig terjedő 

néhány évszázad alatt a vallásos világképet lassan-lassan felváltotta a tudományos világ-

kép. A folyamat során, egészen a marxizmusig („a vallás a nép ópiuma”), nem isten vilá-

gának lecserélése folyik, hanem a két világ, az isten teremtette kozmosz képének és a tu-

domány által bizonyított tények összeegyeztetésének kísérlete. 

Milton Elveszett Paradicsom (1667) c. világeposza mintha évfordulókra készült volna: 

pontosan 25 évvel Gallilei máglyahalála (1642. „epur si muove”: „és mégis mozog a 

                                                 
1 Lukács György: A regény elmélete (1916; magyarul: 1975. 494). 
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föld”), és 175 évvel Amerika felfedezése (1492. Columbus bahamai partraszállása) után 

jelent meg. 

Az Elveszett Paradicsom kozmográfiai mű (geográfia: földrajz, kozmográfia: világ-

egyetemrajz, ahol a „világ-egyetem” nem a pesti bölcsészkart jelenti). Milton nem veti el a 

bibliai kozmogóniát, a világ keletkezésének leírását Isten, a Paradicsom, Ádám és Éva, a 

Sátán, az almafa keretében, de azt kérdezi: hogyan lehetséges az, hogy – ha isten terem-

tette – mégis mozog, ráadásul gömbölyű a Föld? Nem vonja kétségbe a mítoszt, de azt 

mondja: nézzük meg közelebbről: hogy is van ez. Mert a Bibliából nem egészen világos, 

hol van pontosan például a Föld (amely mégis stb.). Mert ez nem az az Ég, ahol isten van, 

nem is a Paradicsom, ahol Ádám és Éva voltak, nem is a Pokol, ahonnan a Sátán jött. Ak-

kor viszont mi ez, és hol van, és hogyan keletkezett? 

A počme d’humanité 

A világeposz tehát kérdező műfaj. Az antik eposz az egységes, antropomorf világegész 

képét tükrözte, az emberiség-költemény (világeposz) a világegység elveszítésének okait, 

módját és következményeit kutatja. A počme d’humanité tehát anti-mitikus műfaj, mert 

kénytelen (lenne) felülvizsgálni és rekonstruálni a mítoszt, ami a mítosz nem-létének bizo-

nyítéka; a mítoszt nem lehet felülvizsgálni, mert evidencia, és nem lehet rekonstruálni, 

mert totalitás. 

A počme d’humanité azért teszi fel az alapvető kérdéseket, mert nem tudja rájuk a vá-

laszt (ha tudná, nem kérdezné, hanem a mítosz evidenciájából közölné őket). A régi válasz 

már nem kielégítő, az új válasz még bizonytalan, és ijesztő következményekkel terhes. Az 

Elveszett Paradicsom VIII. könyvében a „Summázat” szerint „Ádám az Égitestek mozgá-

sa felől tudakozik; rejtélyes választ kap, s intelmet, hogy egyéb, tudásra érdemesebb tár-

gyak után kutasson”; Rafael arkangyal a Gallilei utáni kor emberéhez megértéssel, de a 

kíváncsi kiskorúnak kijáró szelíd intéssel fordul: 

Avagy a Nap, az Ég királya kel föl 

a Földön, vagy a Föld kel a Napon?… 

íly titkokkal elméd ne ingereld, 

hagyd Istenre, féld őt, szolgálj neki! 

… A Menny magas neked, hogy 

megtudd, mi megy ott végbe. Légy szerényen 

bölcs, és csupán a dolgoddal törődj; 

ne álmodj más világokról… 

  Jánosy István ford. 

Görög isten görög halandóval, ráadásul éppen az Első Emberrel, nem beszélhetne így. 

Már csak azért sem, mert a görögök ilyen kérdésekkel nem is zaklatták az isteneket; a 

világegyetem számukra nem volt talányos. 

Sci-fi: Sátán a Zűrben 

A világeposznak viszont ez a talány a témája. Ádámot nem kell mindenbe beavatni, de az 

olvasót a szerző nem hagyhatja cserben; a Thomas Mann-féle gépírónő kíváncsisága nem 

maradhat kielégítetlen („most végre tudom, hogy is volt valójában”). Milton a bibliai és a 
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természettudományos kozmogónia elemeiből kever egy világkép-koktélt. A készen talált 

elemek adják az „epikai hitelt” (Arany János), amely Miltonnál a sci-fi irodalom fantaszti-

kus realizmusát előlegezi. 

Az Elveszett Paradicsom rendszerében Isten, fiával, a Messiással és az arkangyalokkal az Égben tró-

nol, a Sátán és cinkosai, a lázadó és az Isten elleni harcban elbukott angyalok a Pokolban élnek, az első 

emberpár, Ádám és Éva, a Paradicsom nevű Kertben lakik. A Sátán és cinkosainak Nagytanácsa azt vitat-

ja, „vajon csatába merészkedjenek-e még egyszer az Ég visszanyerésére. Egyesek javasolják ezt, mások 

nem; végül harmadik indítványt fogadnak el, melyet már előbb is említett a Sátán: ki kell deríteni, igaz-e 

a mennybeli Jóslat vagy Hagyomány, miszerint egy másik világ s egy másfajta teremtmény – velük egyen-

lő vagy nem sokkal alávalóbb – van születőben épp ez idő tájt”. A Sátán maga vállalkozik a dolog felderí-

tésére, „…útra kel a Pokol kapui felé, de zárva találja azokat, őreiket pedig előttük ülve. Ezek nagy sokára 

kinyitják a kaput, és a kilépőnek tudtára adják, mily feneketlen szakadék tátong Pokol és Ég között. Sátán 

nagy üggyel-bajjal átevickél rajta – Kháosz segítségével, ki e hely hatalmassága –, s így végre megpillant-

ja a keresett új világot.” (II. könyv, „Summázat”.) A Sátán bejut a Paradicsomba, az alvó Éva fölébe 

sugdos, majd lebukik (Isten szeme mindent lát), kidobják, kereng a Zűrben, de éjszaka visszaoson, reggel 

ráveszi Évát, hogy egyen a Tudás Fájáról, aztán Ádám is harap az almából, hogy Éva ne egyedül kárhoz-

zék el, végül jön az arkangyal és kivezeti őket a Paradicsomból. – A Zűr-Odüsszeia során az egész koz-

mosz nyüzsög: Isten „kiküldi Fiát, hogy ítélje meg a törvényszegőket”. A Pokol lakosai „megsejtik, hogy 

Sátán sikerrel járt az új Világban, és az Ember bűnbe esett; úgy döntenek, hogy ők sem szoronganak 

tovább a Pokolban, hanem követik atyjukat, Sátánt, egészen az Ember lakóhelyéig. Hogy megkönnyítsék 

az átjárást a Pokol és a földi Világ között, széles országutat építenek a Zűr fölé, azon a nyomon, amelyet 

Sátán első útjában taposott.” (X. könyv, Summázat.) 

Égi háború 

A mű főtémája az ember bűnbeesése, ami a kozmogónián belül másodlagosan bekövetke-

ző esemény: az ember csak a Sátán csábítására szegte meg a törvényt (ezért kap az ember 

enyhe és átmeneti büntetést, a Messiás második eljöveteléig). A világegyetem megoszlá-

sának, az eredendő világegység, az egyveretű totalitás elvesztésének az oka a Sátán láza-

dásában keresendő. A bibliai kozmogónikus világeposz logikai főhőse nem az ember, 

hanem az Isten ellen lázadó Sátán. 

Milton művében ez a motívum másodlagos epikai szintre szorul; a Sátán lázadását és 

az égi háborút csak Rafael arkangyal beiktatott retrospektív elbeszélése adja elő (VI. 

könyv). 

Njegoš eposza, A mikrokozmosz fénye a Sátán lázadását és isten ellen vívott vesztes 

háborúját állítja a középpontba. Njegoš ismerte Milton művét (francia fordításban olvasta), 

de csak azért ihlette meg, mert azt látta benne megfogalmazva, illetve azt olvasta ki belőle, 

ami őt magát is foglalkoztatta. (Puskint is ismerte, mégsem írt verses szerelmes-regényt a 

Jevgenyij Anyegin mintájára.) 

A mikrokozmosz fénye a költő űrutazásának leírásával kezdődik (első ének). Feltámad 

benne a halhatatlan szikra, átlépi a földi lét határát, kíséretébe egy angyal szegődik és 

felvezeti őt az egekbe. A kozmikus látomás természettudományos világképet tükröz: 

Az égi fény hullámain által 

üstökösök miriádja szállott; 
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mérhetetlen nagy sebességükkel 

ide-oda, szerte a világba; 

  Csuka Zoltán ford. 

A második ének leírja az éget, melyben isten lakozik, seregei élén; isten trónja egy ha-

talmas, rubin és brilliáns kőből való hegyen áll, körötte gyönyörű mező, tele szép növé-

nyekkel. Az égi tájkép Lovćen környékére emlékeztet, a részletes leírásban mediterrán 

elemek szerepelnek (cédrusfa). A harmadik énekben isten a teremtés költészetével foglal-

kozik: 

trónján ült a Mindenható isten, 

elmerülve költői munkában; 

trónjához a homály országából 

egyre-másra új világok keltek. 

Mindenki derűsen asszisztál, csak a Sátán marad távol, lázadást szít „hadinépe örven-

dő körében”. Ezzel kapcsolatban merül fel Ádám neve is: a Sátán 

Ádámot is rábírta a rosszra, 

(vezérségben alsóbbrangú társtok), 

és nagyszámú bátor légióját. 

A negyedik énekben az arkangyalok kérdésére Sátán előadja lázadásának okát: kez-

detben több ég és több isten volt, de ezt az eredendő állapotot szétdúlta valami nagy vész, 

amiből isten húzott hasznot, egyedivé s teljhatalmúvá lett, és ez ellen lázadt fel a Sátán. 

Az ötödik ének igazi eposzi rész; folynak a harci előkészületek, hadak sorakoznak, 

mint a hősi eposzokban, majd következik az égi háború. Ádám időben észbekap, kiválik a 

lázadók seregéből. A csatát végül isten személyes beavatkozása dönti el (nyíllal száll be a 

harcba), az elbukott Sátánt büntetésből a pokolba száműzik, Ádám sorsáról pedig, a hato-

dik énekben, isten így rendelkezik: 

Nem messze a sötét pokoltól 

egy új bolygót – mondta – hozok létre; 

egy időre, súlyos száműzöttként 

ott fog élni Ádám és fajtája; 

sötét porból fogom megalkotni, 

megfékezem rajt’ az őserőket, 

s az időnek határt fogok szabni. 

Befejezésül az ember földi történetének jövőbe pillantó vázlata következik, a testvér-

gyilkosságtól a vízözönön át a Megváltó eljöveteléig.  

Az alkotáslélektan és a mű valósága 

A kígyó és az alma története Njegošnál csak a mű legvégén kerül szóba, egyetlen egy 

verssor erejéig („elfogadtad a romlás almáját”), a kozmogónián belüli marginális ese-

ményként. A költő csak a rend kedvéért említi meg a dolgot, amely még a második bűnbe-

esés súlyával sem bír; a szerzetes püspökfejedelem a világ rendjét meghatározó eseménye-

ket csak a férfiak fegyveres világában tudta elképzelni, amelyben holmi női szeszély befo-
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lyása komolyabban nem jöhetett szóba, vagy ellenkezőleg, a szerzetes-költő tudat alatt 

olyan fontosnak tartotta a női elemet, hogy elfojtotta (nem merte szóba hozni). 

A mikrokozmosz fénye az eredendő rendet feldúló anarchia legyőzésének az eposza, a 

fény diadala a sötétség felett. A helyes tudás birtokában lévő, teremtő és gondot viselő, 

atyaian jóságos uralkodó lényt magasztaló, vallásos tárgyú és felvilágosult eszmeiségű 

alkotás, politikai mondanivalóval. 

A struktúra szerkezete mellérendelő; a vallásos, a filozófiai és a politikai rétegek nem 

egymás allegóriái, tehát önmagukban, és nem valami másnak a képében rejlik az értelmük. 

Hiába sugallja az életrajzi megközelítés a politikai jelentés alkotás-lélektani elsődlegessé-

gét, Njegoš eposzában a bibliai históriát mégsem lehet a montenegrói törzsi viszályok 

illusztrációjának tekintetni, ahogy a teremtés költészetével foglalatoskodó isten sem a 

költő vagy a felvilágosult abszolutista uralkodó álcázott megjelenítése. Minden azonos 

önmagával is, A mikrokozmosz fénye a világteremtés eposza is, de közismert, keresztény 

vallási és tudományos elemek felhasználásával készült egyedi, egyszeri világteremtés-

vízió. 

Szimbólum és allegória 

Goethe szerint „nagy különbség, hogy a költő az általánoshoz keresi-e a különöst, vagy a 

különösben szemléli az általánost. Elébbi az allegória forrása, ahol a különös csak az álta-

lános példája, szemléltetője; utóbbi viszont, tulajdonképpen a poézis természete, kimond 

valami különöst, és közben nem gondol, nem utal az általánosra. Mármost aki ezt a külö-

nöst elevenen ragadja meg, egyszersmind az általánost is elmondja, bár ez nem tudatosul 

benne, legföljebb később.”1 

Békegalamb klottgatyában 

Az allegória költője ezek szerint reggel felkel, megborotválkozik (a példa tehát a szakma 

elnőiesedése előtti korszakból való), kimereszti vagy összeszűkíti a szemét, és azt gondol-

ja: Szabadság! Motyogva ismételgeti a szót: Szabadság! Szabadság!, de a neje szerint „a 

nyilasokat nem rehabilitálták.” Akkor legyen Béke! Béke, béke, hajtogatja az allegória 

költője, és lázasan keres valami különöst, ami kifejezné a békét. Békegalamb klott-

gatyában? Testes, kibontható vízió, de most jön a neheze, a különös megragadása és fel-

építése. Az allegória költője békegalamb-tenyésztő szakkönyveket olvas és klottgatya-

szabó tanfolyamra jár, már csak a rímproblémák vannak hátra, de Waszlavik Gazember 

poétikájának recepciójával végül létrejön a finálé: „Szállj, te, tengelic-alsói gerlice, lengő 

klottgatyában / Fürödj az ég tengerében s a népek szeretet-énakában!” 

Ezzel szemben a szimbolista költő, Goethe szerint például majd Tolsztoj, valami ön-

gyilkos nőről olvas az újságban, oda se figyel, napok múltán jut újra eszébe, akkor meg 

már hiába keresi az eldobott lapot, ez még jobban felizgatja, megmakacsolja magát, emlé-

kezetből leírja, átdolgozza, beolvasztja egy korábbi regénytervébe, amely ettől teljesen 

megváltozik, az eredeti főtéma másodlagossá válik, aztán újra előtérbe tolja, de nem any-

                                                 
1 Goethe: Maximák és reflexiók. In: Goethe: Antik és modern (1981. 785.) 
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nyira, és végül létrejön az Anna Karenina, amelyről az újsághír olvasásakor Tolsztoj gon-

dolta a legkevésbé, hogy a modern kor egyik majd csak később igazán jelentőssé váló 

problémájának, a nőkérdésnek lesz a mérföldköve. 

„Gondolta a fene” (Arany János) 

Tolsztoj valószínűleg utólag sem Anna sorsát tekintette a regény centrumának; az írót a 

mű előrehaladása során egyre inkább Levin sorsa érdekli. A világ azonban úgy ment to-

vább, hogy Levin problémája csak a Tolsztoj-kutatók szűk körének fontos, Anna viszont 

olyan jelképes világirodalmi alak lett, mint Hamlet vagy Don Quijote, akiket az is ismer, 

aki sohasem olvasta a róluk szóló műveket. Tolsztojnál az történt, amit Goethe mond: „aki 

a különöst elevenen ragadja meg, egyszersmind az általánost is elmondja, bár ez nem tuda-

tosul benne, legföljebb később”, vagy soha. 

A nem allegorikus műveket Goethe szimbolistának nevezte, és ezen nyitottságot értett. 

Az allegória mindig csak egy dolgot jelent: a rébusz megfejtését. Többféle értelmezési 

lehetőség esetében vagy bennünk, vagy az allegóriában valami hiba van; ha például a bé-

kegalamb klottgatyában a béke jelképezése mellett erotikus asszociációkat is kivált ben-

nünk, előbb nézzünk magunkba, és csak azután forduljunk Foucault-hoz.1 A nem allegori-

kus műveket viszont nem szabad lefordítani és levezetni egy jelentésre; aki „eszmei mon-

danivalót” keres, úgy járhat, mint az, aki eldobálja a görögdinnye piros belsejét, mert kere-

si benne – a dinnyét. 

Ne akarjunk olvasni a szerző gondolataiban; a művet kell olvasni. „A költő itt arra 

gondolt…” – kapta fel a fejét állítólag Arany János az egyik róla szóló kritikát olvasva: 

„Gondolta a fene!” Arany ezzel azt akarta mondani, hogy nem azt akarta mondani, vagy 

hogy nem csak azt akarta mondani. Mert ha éppen azt és csak azt akarja mondani, akkor 

megmondja éppen azt és csak azt, amiről aztán már nem kellene azt mondani, hogy ezzel 

azt akarta mondani… 

Njegoš szintén megsértődött volna A mikrokozmosz fénye leszűkítő értelmezésétől, 

mely szerint az égi háború pusztán a montenegrói viszályok allegóriája. Azokról írt ő két 

évvel később egy önálló művet. 

Hegyek koszorúja (1847) 

A mű témája: leszámolás a török hitre áttért montenegróiakkal (a „törökösökkel”). Test-

vérháború. A világhelyzet kettévágott egy kis népet, Kelet és Nyugat szembenállása rokoni 

és családi szintre vetült. A törzsek közötti villongásokat elcsitította, és a széthúzó erőket 

egybefogta a közös ellenség, amely belül is felütötte a fejét. „A törökös rosszabb a török-

nél”, tartja a közmondás, ugyanakkor vér szerinti testvérekről van szó, a hit-törökökről, 

akik nem is tudnak törökül. 

A mű témája harci, problematikája azonban erkölcsi. Szabad-e fegyvert fogni olyan el-

lenségre, amely a testvérünk? A döntés súlya a püspökfejedelem történelmi felelősségét és 

emberi lelkiismeretét terheli; a Hegyek koszorúja főhőse, Danilo püspök (1697–1735), 

                                                 
1 Michel Foucault: A szexualitás története (1996). 
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történelmi személy; az ő bemutatkozó önjellemzésében világosan látható A mikrokozmosz 

fénye kérdéseinek átvetítése történelmi és nemzeti síkra: 

Azt, hogy engem nagy gondok gyötörnek, 

s megtöltik a szívem rémülettel, 

semmiképpen ne is csodáljátok; 

bármely kicsiny hegyen áll az ember, 

messzebb lát, mint más a domb tövében. 

Én is kissé többet látok, mint ti, 

jó vagy balsors adta is ezt nékem! 

Nem félek az ördög seregétől, 

ha annyi is, mint falomb az erdőn, 

de félek az itthoni gonosztól: 

törökössé vált sok szilaj testvér, 

s ha a honi törökre rárontunk, 

nem hagyja el az övéit senki, 

törzsekre fog szakadni az ország 

és a törzsek véres harcot vívnak, 

Sátánnal lép majd az ördög nászra 

és kioltják szerb nemzetünk mécsét! 

  Csuka Zoltán ford. 

A drámai hősköltemény 

A Hegyek koszorúja cselekménye nem a témából, hanem a problematikából bontakozik ki, 

ezért a harci témájú műben nincsenek harci események, helyettük viták, párbeszédek, ér-

vek és ellenérvek, valamint belső vívódások monológjai hangzanak el.  

A mikrokozmosz fénye és a Hegyek koszorúja egy ihletből fakad, egymásba nyílnak és 

olykor egymás köntösében mutatkoznak. A filozofikus témát Njegoš harci eposzban írta 

meg (A mikrokozmosz fénye), az epikus történelmi témát viszont drámai formába öntötte, 

színpadra szánt dialógusokban (Hegyek koszorúja). 

Ezzel a cserével felrúgta a világirodalmi konvenciókat. Drámai költemény formájában 

az ember és az ördög édeni vagy későbbi, általában a középkor misztikus világába helye-

zett sztoriját szokás megírni (Goethe: Faust, Byron: Káin, Krasiński: Nie-Boska komedia – 

„Istentelen színjáték”, Madách: Az ember tragédiája, Ilić: Ribar – „A halász”, Kranjčević: 

Prvi grijeh – „Az eredendő bűn”), tehát A mikrokozmosz fénye esetében is ez lett volna a 

logikus forma.  

A nemzeti történelemből merített témákat viszont vagy eposzi formában dolgozták fel 

(Vörösmarty: Zalán futása, Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića – „Čengić aga halála”), 

vagy elbeszélő költeményben írták meg (Arany: Toldi, Csaba trilógia), tehát a monteneg-

rói történelem véres eseményeiről szóló Hegyek koszorúja számára világirodalmilag ez a 

forma kínálkozott. 

Njegoš az ellenkezőjét csinálta, mert lelkileg egyszerre írta a két művet, amelyek 

rendhagyó módon kapcsolódnak a világirodalmi áramlatokba. És amíg az ördög-téma 

epikus feldolgozásának több párhuzama is van (Milton: Elveszett Paradicsom, Lermontov: 

A démon, Preradović: Prvi ljudi – „Az első emberpár”, Hviezdoslav: Šuhaj – „Legény”), 
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addig a Hegyek koszorúja ugyanúgy „inkommenzurábilis” (összemérhetetlen) alkotás, 

ahogy Goethe érezte ezt a Faust esetében. 

Eposzba csöppent drámai hős 

Az alaphelyzet eposzi: két nép, sőt két civilizáció szembenállása és összecsapása. A prob-

léma viszont drámai: a főhős vívódása kényszerű döntéshelyzetben. Az eposzi hősök (Ak-

hilleusz, Odüsszeusz) küzdenek, küszködnek és ravaszkodnak, de sohasem töprengenek 

tetteik helyességéről; a vívódás a drámai hősök, Oresztész és Hamlet sajátja. 

Danilo püspököt Njegoš teljhatalmú vezetőnek mutatja be, aki „messzebb lát, mint ti a 

domb tövében”. Viselkedése azonban Kutuzov passzivitására emlékeztet; a Háború és 

béke orosz hadvezéréhez hasonlóan, a püspök is csak töpreng, hümmög, sóhajtozik, min-

denkit meghallgat, hagyja kiérlelődni a nép akaratát, s engedi, hogy lassan őt is átitassa a 

többség szándéka. Cselekedetek nélküli beszívó alak, gyóntató, beszélgető és szemlélődő 

központi hős, aki szerkezeti értelemben a rögzített kamera szerepét tölti be: a többi szerep-

lő előtte vonul fel és neki mondja el az álláspontját; akkor is ő a fókusz, amikor a háta 

mögött róla beszélnek, vagy amikor őelőtte egymással vitáznak a többiek. 

A főtémát képező cselekmény, a törökösökkel való leszámolás csak másodlagos epi-

kummal jelenik meg, a szereplők és a hírnökök mondják el, mi történt: 

Jó hírt mondok, mi nagyurunk, püspök; 

térdet hajtunk Istennek s e napnak! 

Legelőbb is karácsonyt köszöntünk, 

Néked előbb s szép Crnagorának! 

Mi öt testvér, Martinovicsok mind, 

s három vitéz hűséges testőröd, 

Borilovics Vúk sólyommal együtt 

megütköztünk este a törökkel. 

Mind odagyűlt, aki csak hallotta, 

seregünk nőtt, akárcsak a tenger. 

S mért is húzzam el a mondókámat? 

Cetinjének tágas mezejéről, 

hírmondónak egy se maradt onnan, 

ha nem vette fel a keresztséget, 

mert egy szálig kard élére hánytuk; 

aki térdet hajtott karácsonyra 

és fölvette a szent keresztséget, 

azt mi illőn testvérnek fogadtuk. 

A törökök házát fölégettük, 

hogy még híre, nyoma se maradjon 

a hitetlen honi ellenségnek. 

Cetinjéből Cseklicsbe vonultunk, 

szétfutottak a törökök onnan, 

egy keveset levágtunk közülök, 

házaikat pedig fölgyújtottuk. 

A mecsetből s török dzsámiákból 
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megátkozott kőrakást emeltünk, 

hadd szórja rá a nép késő átkát. 

  Csuka Zoltán ford. 

A főhős előtt felvonuló szereplők életképből kilépő panelfigurák, egy-egy típus és 

temperamentum képviselői; amíg színen vannak, karakteresnek tűnnek, aztán sorra beleol-

vadnak a tarka csoportkép egyneműségébe. Magát „a” népet egy kollektív szerepelő, a 

Kóló képviseli, amelynek a szerző nyilván az antik tragédiák kórusának szerepét szánta: 

„Sok halálos bűne miatt Isten / a szerb ellen nagy haragra gerjedt!” – mondja vagy énekli a 

Kóló egy szerzői utasítás után: „Népgyűlés Cetinjén, Kisasszony-napján, egyes törzsek 

kibékítése címén. A törzsfők oldalt húzódtak, a nép kólózik”. 

Három-négyszáz montenegrói lép a színpadra 

Hova képzelte Njegoš ezt az eposznak drámai, drámának eposzi, Csuka Zoltán fordításá-

nak alcímében „drámai költemény”, a szerb szakirodalomban „dramski spev” (drámai 

eposz) elnevezésekkel illetett művet? Olvasásra szánta vagy előadásra, és ha előadásra, 

akkor vajon hol? Milyen színpadra gondolhatott, amikor ezt a szerzői utasítást írta: „A 

törzsfők a nagy szérű körül ülnek és beszélgetnek, míg egyszercsak három-négyszáz 

Ozrinics-, Cuca- és Bijelica-törzsbéli férfi terem előttük”? 

Szabadtéri előadás lebeghetett csak a szeme előtt (Crna Gorában akkoriban nem volt 

színház, és Njegošnak sem jutott eszébe, hogy építtessen). Mint a horvát reneszánsz idején 

Marin Držić, aki a dubrovniki terekre és udvarokba írta a vígjátékait, Njegoš is a saját 

környezetébe, Crna Gora természetes tájába szánta a Hegyek koszorúja előadását, ami az 

egyébként kissé homályos címet is megmagyarázza. Teljesen reálisan, technikailag megva-

lósíthatóan, egy nagy népi összejövetelt képzelhetett el valamely ünnep alkalmával a temp-

lom portájában, a kolostor udvarán vagy a Lovćen csúcsán, egymást váltó guszlás éneke-

sekkel az egyes szerepekben, s a főszerepet ő maga játszhatta volna a saját guszlájával. 

Guszla-opera 

Mekkora show lett volna egy ilyen dalnok-verseny! Egy lovćeni Ki mit tud, zsürijében 

Vuk Karadžić a Petrovics Emil. Egy guszla-opera, több mint egy évszázaddal a Jézus 

Krisztus szupersztár és az István, a király előtt. 

Ugyanis a Hegyek koszorúja teljes egészében előadható énekelve, guszlakísérettel. 

(Minden hivatásos guszlár tud is belőle részleteket, melyeket nagyobb nemzeti ünnepélye-

ken szoktak előadni, mint a Talpra magyart.) A népköltészet tízes sora itt jutott műkölté-

szeti pályafutása csúcsára. A nemzetileg is létfontosságú, de világtörténeti kiterjedésű 

tárgyat megéneklő költemény a nép nyelvén és a nép dalainak ritmusában a korszak fő 

mozgásának valamennyi elemét tartalmazta, és az egészen a montenegrói püspökfejedelem 

tekintélyének pecsétje állt. 

Nyelv és stílus 

Előzőleg A mikrokozmosz fénye is ebben a verselésben készült, de ott az eposz biblikus 

magasztossága és a népies hangzás nem kattant úgy össze, mint a Hegyek koszorúja nem-

zeti-történeti témája és a népi hősdal stílusa. Hasonló megállapítást tett Hadrovics László 
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Njegoš nyelvére vonatkozóan: „A Luča tárgya azonban, a vallásos köntösbe öltöztetett 

fennkölt filozófia megkívánta a visszanyúlást a magasztosnak érzett stílushoz és az egyhá-

zi szláv szókincshez. Így lett a Luča nyelvezete sajátosan kettős arculatú. A legtisztább 

népnyelv mellett, amely pl. a hasonlatok természeti képeiben, a harcoknak vagy a pokol 

rémségeinek leírásában érvényesül, tele van oroszos hangalakú egyházi szláv szavakkal, 

különösen az elvont filozófiai fejtegetésekben vagy az ódai szárnyalású párbeszédekben, 

ill. monológokban. A stílusnak ezt a kettőségét magyarul érzékeltetni nem lehetett. A ma-

gyar irodalmi nyelv fejlődésében sehol sincs egy olyan törés, amely a régit, az irodalmit 

annyira elválasztaná a maitól, a népitől, mint a szerbben.”1 

A Hegyek koszorúja alapjában a nemzeti téma és a népies stílus között teljes az össz-

hang. A párbeszédes drámai szerkezet azonban megzavarja a formának ezt az eszményi 

harmóniáját. A szerb népköltészetben nincs dráma, tehát a tízes sor évszázados epikus és 

lírai csiszolódás után, most hirtelen új szerepkörbe csöppen.  

Lehet-e deszeteracban beszélgetni? Lehet-e drámaian azt mondani hogy: Nem! Eset-

leg: „Nem-nem-nem, nem-nem-nem, nem megyünk mi innen el” (13 szótagban)? Vagy: 

„Mert még fáj-fáj-fáj, fáj minden csók” (ez csak 9 szótag, de a végén hajlítás van: „minden 

csó-ók”, énekelve tehát deszeterac). 

A népnyelv megjelenése az irodalomban a szlavenoszerbhez képest a természetes, 

normális beszéd írott varázsával bírt. A Hegyek koszorúja deszeteracba tördelt párbeszédei 

is sugározzák a népnyelvi természetességet, de stilárisan mégis megemelik a szöveget, 

hiszen normális körülmények között senki sem beszél tízes ritmusú sorokban.  

A stílus itt éppen a népiesség révén haladja meg a népies szintet. Njegoš drámai pár-

beszédei a különös (bár népies) ritmus miatt nem beszéltnyelvi dialógusok; a szereplők a 

hétköznapinál magasabb szinten beszélnek, de most már ugyanannak a nyelvnek egy ma-

gasabb szintjén. Ez a magasabb szint csak az irodalomban jöhetett létre. A Hegyek koszo-

rúja azt bizonyítja, hogy a népnyelv irodalmivá tétele teremtéssel és felemeléssel történt, 

és a teremtés az nyelvre és az irodalomra is vonatkozott. 

                                                 
1 Hadrovics László: Utószó a fordításhoz. In: Luča mikrokozma – A mikrokozmosz fénye (Csuka Zoltán 

fordítása. 1982. 189-190). 
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2. ROMANTIKUS LÍRA 

Lehetséges-e a női kórus személytelensége mögött megbúvó ismeretlen (kollektív?) szerző 

érzésvilágának és stílusának eszközeivel modern, valóban személyes, individuálisan jegy-

zett lírát teremteni? Ez volt a szerb romantika költészetének létkérdése. 

Nemzeti líramodell 

A nép-nemzeti költészet fél évszázados virágzásának alapján a népdal és a romantikus líra 

közötti genetikus kapcsolat természetesebbnek és egyszerűbbnek tűnik, mint volt.  

Az 1840-es években a nyelvreform és a poétikacsere eredményeként kialakult egy 

versmodell, amely uralta a XIX. sz. egész második felét, s mivel a korábbi irodalom gya-

korlatilag lomtárba került, a nemzeti tudatban ez a fiatal, mindenkihez közelálló romanti-

kus líra jelentette a költészetet általában. 

Jellemzői: népies, hazafias, közérthető, érzelmes és dallamos. Inkább közlő, mint kép-

teremtő. 

Ezt a fajta verset a modernizmus különböző hullámai sem mosták el teljesen (nem di-

rekt ellene zúdultak, inkább mellette hömpölyögtek); a tradicionalista stílus még a XX. sz. 

vége felé is jelentős eredményeket szül (pl. Desanka Maksimović költészete). Ezért látszik 

a népköltészet áttűnése romantikus lírába olyan logikusnak és természetesnek, holott nem 

volt egészen magától értetődő. 

A LÍRAI ÉN KIBONTAKOZÁSA 

A népdaltól a műdalig 

A népdal névtelen kollektivizmusától el kellett jutni a személyességig. Vállalni, kialakítani 

és megszólaltatni a lírai szubjektumot, amely a XIX. században még nem vált el a költő 

életrajzi énjétől (még akkor is, ha „gondolta a fene”). Ez nem volt egyszerű: Njegoš sze-

mélyes, szellemi, lelki és egzisztenciális vívódásait nem tudta lírai versben megfogalmaz-

ni; mitikus és történelmi anyag mögé rejtőzve, kozmikus háborúk és nemzeti sorsfordulók 

epikus előadásán keresztül vallott saját magáról.  

A klasszicisták fennkölt, általános témákról beszéltek, ha pedig mégis tettek személyes 

vallomásokat (Mušicki, Grujić), akkor a életrajzi én valósága és a vers szlavenoszerb szö-

vege között a másmilyen nyelv (és valószínűleg a ritmus is) érzelmi distanciát biztosított. 

(A varázshegy főhőse, Hans Castorp, idegen nyelven, franciául vall szerelmet madam 

Chauchat-nak; németül, mondja, erre sohasem lett volna képes.) 

A népi nődalokból hiányzó individuális lírai személyességet más poétikákban kellett 

keresni. Ennek két forrása volt: 1.a világirodalom, előbb a német, később a magyar roman-

tikus költészet, és 2. az un. városi népköltészet, a XVIII. században a diaszpóra köreiben 

kialakult urbánus folklór (građanska poezija). 
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Városi népköltészet 

A magyar szakirodalomban „városi népköltészet” és „félnépi költészet” néven is szerepel,1 

a szerb szakkifejezés (građanska poezija) „polgári költészetet” jelent, de a „građanska” 

(polgári) és a „grad” (város) szavak etimológiai és fonetikai rokonsága miatt burkoltan 

tartalmazza a „városi” jelentést is, de a „költészet” elől hiányzik a „nép–” (népi – 

„narodna”) előtag vagy jelző. 

Átmenet a szájhagyomány útján terjedő népköltészet és az írott műköltészet között; 

kéziratost daloskönyvekben maradt fenn, legteljesebb kiadása: Borivoje Marinković: 

Srpska građanska poezija I-II (1966). 

Névtelen szerzői és közvetítői városi emberek voltak, diákok, kereskedők, iparosok, 

inasok, katonatisztek, de a gyűjteményekben ismert költők versei is szerepelnek, többnyire 

módosult változatban. Eredetileg ismert dallamokra született, énekelt dalszövegek, ame-

lyek anonim másolatokban, „írott szájhagyomány” útján terjedtek. A másolatok mulatsá-

gok, közös éneklések praktikus céljára szolgáló füzetekben készültek, amelyek ma könyv-

tárak és archívumok homályában lapulnak; azonosítási jegyük az összeállító neve, aki 

rendszerint nem csak másoló, hanem szerző is volt, mint a bajai születésű akvarellfestő 

katonatiszt Jovan Pačić, akinek többnyelvű daloskönyvét Póth István fedezte fel a buda-

pesti Egyetemi Könyvtárban (lásd a Klasszicizmus c. fejezetben). 

Poszt-petrarkizmus 

A városi népköltészet központi témája a szerelem. A női szépség magasztalása, boldog 

szerelem, kesergő szerelem, találkák, elválások, hit, remények, pillák, íves kebelek. A 

petrarkistákhoz hasonlóan, de két-háromszáz évvel később, a városi népköltészet szerel-

mes ifjai trubadúrokhoz méltó hevességgel udvaroltak, forró vallomásokat tettek, és méla-

búsan sóhajtoztak viszonzatlan szerelmükben. (A petrarkizmus ideje a XIV–XVI. század, 

a városi népköltészet a magyar és az osztrák városokba áttelepült szerbek körében a XVIII. 

században terjedt el.) 

Vegyes eredetű és kollektív voltuk miatt a daloskönyvek sokféle és egészen eltérő stí-

lusú verseket tartalmaznak: klasszicista, rokokó, szentimentális és népies modorban írt 

költeményeket, sőt eredeti népdalokat is. Mégis, a poétikai tarkaságban, a szerelemi líra 

többnyire kliséket használ, bizonyára akkor is, ha életrajzilag valóságos érzelmeket és 

élményeket fogalmaz meg. A nagy szerelmi korszakok irodalma mindig sablonokat hozott 

létre: a petrarkista líra, a szentimentális levélregény vagy a rock and roll dalszövegek arról 

tanúskodnak, hogy a szerelemről nem lehet mellébeszélni; lényegigényes téma, csak a 

teleologikusan legadekvátabb explikációkat tűri (gondoljon mindenki az első randevújára). 

A közös nő 

A petrarkista, a szentimentális és a rock sablon az alapmotívum variánsainak ismételhető-

séget teszi lehetővé, s garantálja a felismerhetőséget és az odatartozást. Olyan kánon, mint 

a középkori himnuszok előírt formája, csak éppen nem a templom tömjénfüstös szertartás-

                                                 
1 Voigt Vilmos cikkei: Világirodalmi lexikon, 3. kötet (1975. 84), 16. kötet (1994. 448). 
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rendjébe tartozik, hanem a reneszánsz erkélyek és rokokó lugasok, a marijuanával telefújt 

pinceklubok és a woodstocki eső aurája lengi körül. 

A közlendő azonban mindig ugyanaz: a szerelem. Ennek megfelelően csak egyféle nő 

létezik: a szeretett nő. A szerelem oka a nő szépsége, a szerelem tétje az élet értelme. A 

petrarkizmus az erkélyről az égbe emelt, elérhetetlen nő iránti viszonzatlan szerelem pana-

sza, a szentimentális regény a szívtelen világban megvalósíthatatlan tragikus szerelem 

búcsúlevele, a rock and roll a gyors szerelem dala. 

Petrarca (1304–1374) szerelmi költészete nyomán (1342–1347. Canzoniere – Dalos-

könyv) kialakult egy szerelmi verstípus, amely egész Európában, Itáliától Angliáig, a dal-

mát tengerparttól a magyar végekig uralkodott több mint kétszáz éven át (Balassi Bálint: 

1554–1594). A rock-dalokhoz hasonló bőséggel és sablonossággal burjánzó versek alap-

ján azt lehetne feltételezni, hogy az egész kontinens ifjúsága két évszázadon keresztül 

ugyanabba a közös nőbe volt szerelmes. A dolog feltűnő, mert rendkívül szokatlan külle-

mű nőről van szó: a haja szőke, szeme viszont fekete. Elképzelhető, hogy Petrarca Laurája 

valóban így nézett ki („Feje színarany, s meleg hó az arca, / szeme két csillag, ében a 

szemöldök”), de hogy a horvát tengerparton a dubrovniki, spliti, hvari és zadari trubadúrok 

nemzedékei a XV. és a XVII. sz. között, Džore Držićtől és Šiško Menčetićtől Hanibal 

Lucićon, Marin Držićen át Dživo Bunić Vučićig kizárólag szőke hajú és fekete szemű 

lányok iránt érdeklődtek volna, az taktikai képtelenségnek tűnik. Az uniformizált leírás 

egyik részletező példája Hanibal Lucić (1485–1553) Jur nijedana na svit vila (Nincs más 

tündér a világon) c. versében található: 

Hajából szőtt koronája 

szép homlokát ékesíti, 

s oly ragyogó, hogy láttára 

a színarany megirigyli… 

Szemöldöke sötét, keskeny, 

éjfekete szem alatta… 

Mint tavasszal mezők s kertek, 

olyan rózsás két orcája… 

Piros színe ajakának 

szebben ragyog a korállnál, 

kis fogai úgy sorjáznak, 

mintha csupa gyöngyöt látnál… 

  Csuka Zoltán ford. 

A kánon erejét mutatja, hogy még Marko Marulić bibliai tárgyú Judita (1501. megj. 

1521. „Judit”) c. eposza hősnőjének, az Ószövetségből ismert Juditnak is „színaranyos 

szállal ragyog hajfonata”. 

Mindenki megfeszült, hogy újra és újra megfesse ugyanazt a portrét, az ikonok káno-

niságára jellemző állandó vonalvezetéssel és színhasználattal. A kánontól való eltérés 

hibának minősült volna, mint a sánta versláb. Egyedül Ronsard makacsolta meg magát 

(„előbb lesz a világ formája zagyva, / mint magam szőke úrnőnek a rabja”), s így lett híres 

az ő sötét hajú kedvese. A Shakespeare-szonettek hölgyének fekete haja már nyílt polémia 
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a petrarkizmussal, a Rómeó és Júlia erkélyjelenetében pedig a gyakorlatias kereszt-

kérdésekkel operáló Júlia mellett (alatt) Rómeó petrarkista sápítozása paródiának tűnik. 

Az igazi petrarkista portré hölgyének haja szőke, mint az arany, szeme fényes csillag, 

szemöldöke szén, orcája mint a hó, ajka rózsához vagy rubinhoz hasonlóan piros, fogai 

gyöngysorként ragyognak. Dživo Bunić Vučić (1591–1658), a reneszánszból a barokkba 

áthajló horvát költő egyik versében a kedves szája gyöngyöt szállító hajó, amely korallból 

készült (O korabljo od koralja – „Ó te korall karavella”), a Prelijepa Helena („Gyönyörű 

Heléna”) pedig a trójai háború kitörését is petrarkista sablonokkal írja le: 

Gyönyörű Heléna, szépség volt virága 

Meglátva testét a vénségtől igázva, 

Tükréhez így szaladt: mondd meg te, jóbarát, 

Én vagyok, ki miatt leégett Trója-vár? 

Miattam vívták a görögök hadai 

Tíz évig hiába Trójának falait, 

Hogy végül egy álnok fortéllyal bevegyék 

S a várost vad lángok, népét kard veszejtsék? 

Én hogyha vagyok még, szememből hová lett 

A vidám kéklő ég, sugárzó napkelet? 

Mivé lett hóarcom, aranyló hajtincsem, 

s ajkamról korallom, rubinszín szép kincsem? 

  Milosevits Péter ford. 

A ritmus lázadása 

A petrarkista költészet az trubadúrdalokból fejlődött ki, és a zene erősebbnek bizonyult az 

irodalmi kánonnál. A petrarkista költők ragaszkodtak az élmény és a stílus nemzetközi 

sablonjaihoz (reménytelen szerelem, aranyló szőke haj), de a ritmust mindenütt a helyi – 

nyilván zenei – hagyományok határozták meg. Ilyen a Lucretia éneke szerkezetéből kifej-

lesztett Balassi-strófa (6a-6a-7b / 6c-6c-7b / 6d-6d-7b), és a szimmetrikus, négytagú, két-

szeresen (a cezúrában is) rímelt horvát tizenkettes (vö. „Gyönyörű Heléna”). A horvát 

költőifjak ragaszkodtak a szőke hajú és fekete szemű lányhoz, de egy Petrarca-féle tizen-

egyes verssort képtelenek voltak összehozni. Saját speciális ritmusuktól nem akartak vagy 

nem tudtak eltérni; amikor Petar Zoranić Petrarca Pace non trovo kezdetű szonettjét két-

szeresen rímelt tizenkettesekben fordította le, nyilván észre sem vette, hogy más dallam 

megy be a fülén, mint ami a száján (a tollán) kijön.1 

Az előénekes 

A reneszánsz idején a honi hagyomány fölényét a humanista kor latinsága után felfedezett 

nemzeti nyelv „édessége” támogatta (Dante: dolce stil nuovo, azaz „édes új stílus”), a 

dallamhoz kötött forma pedig a ritmusképletek megszilárdulását segítette. (A dallam általi 

könnyebb megjegyezhetőség következtében mindenki több slágerszöveget tud kívülről, 

mint verset.) 

                                                 
1 Az egyik oldalon beöntik a búzát, a másikon kijön a pék és azt mondja, nincs kenyér. (Szocvicc.) 
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A petrarkizmus énekelt eredetét jelzi Petrarcánál a Daloskönyv címe, Balassinál a 

verscímek alatti utaláa a dallamra („ad notam…”), Marulić pedig a Judita („Judit”) elő-

szavában azt írja, hogy a horvát tizenkettest a névtelen előénekesektől tanulta; horvátul 

„začinjavci”, azaz „elkezdők”: ezek a sok-sok dalszöveget tudó és minden bizonnyal saját 

nótákat is költő, lantos, kobzos vagy mandolinos mediterrán énekesek úgy ténferegtek a 

meleg tengerek parti sétányain, a mólókon, a reneszánsz városok terein és szűk utcáin, 

mint az autóstoppos gitáros srácok a hatvanas években a rock-koncertek, az ifjúsági par-

kok és a kempingtáborok között. 

A besurranó individuum 

Ilyen előénekes-költészetnek kell elképzelni a városi lírát is. A már éppen csak hogy név-

telen és csupán félig-meddig kollektív vers nagyszerű terepül szolgált a kitörni készülő, de 

még szemérmes individuum kacér bújócskáihoz. A nyilvánosság előtt alanyi felelősség 

nélkül énekelhető dalokat saját szövegként lehetett női fülekbe lehelni vagy emlékköny-

vekbe írni, a szerzőség bármikori elháríthatóságának biztonságában. 

Fanni (és Milica) története vagy az Arany-balladák tanúsága szerint a társadalmi nyil-

vánosság és a közerkölcs súlyát nem szabad lebecsülni. A városi népköltészetben a sze-

relmi líra mellett sok a szatirikus vers, melyek céltábláján leggyakrabban hűtlenség, há-

zsártosság, álszenteskedés, divatmajmolás, sznobizmus, kényeskedés, képmutatás, vén-

lánymentalitás, felelőtlenség, kicsapongó élet, vagyonherdálás szerepel. 

A török uralom alatti évszázados homogenitás után, az idegenbe menekült, polgárosu-

ló és városi életmódra szokó népcsoport tagjai a nyilvánosság ellenőrzése alól csak óvato-

san mernek besurranni a független individuum számukra még ismeretlen világába, és gon-

dosan ügyelnek az egérútra, amelyen szükség esetén visszamenekülhetnek a közösség 

védőszárnya alá. 

Ezt garantálta a városi népköltészet, melynek modorában a lírai mentalitás gyűjtögette 

az alanyi felelősség vállalásához szükséges költői bátorságot, amelyet a népdalból nem 

lehetett kinyerni. 
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BRANKO RADIČEVIĆ  
(1824–1853) 

A „Farkaskölyök” 

A nép-nemzeti romantika paradigmát teremtő lírikusa, Branko Radičević, Vuk Karadžić 

népdalgyűjtésének háromkötetes nagy lipcsei kiadásával egy időben született. Aztán mint-

ha megbeszélték volna, Radičević Pesme („Dalok”) c. első kötete időzítve, 1847-ben, a 

Hegyek koszorúja, a Vuk Karadžić féle Újszövetség-fordítás és Daničić „Harc a szerb 

nyelvért” c. brosúrája évében látott napvilágot. 

Branko Radičević a versben megörökített karlócai diákévek után Bécsben élt, ahol 

Vuk Karadžić köréhez tartozott, és a legvérmesebb „Farkaskölyöknek” számított. („Vuk” 

ti. „farkast” jelent). Karadžić oldalán szállt be a nyelvháborúba Put (1847. „Az út”) c. 

szatirikus poémájával, amely szellemes romantikus kirohanás a klasszicizmus ellen, s 

egyben a provinciális és elmaradott állapotok karikatúrája; hangvétele és indulata szerint 

Arany János víg eposza, Az elveszett alkotmány (1845) rokona, annak extenzivitása nélkül. 

(„Mindent belé akartam zsúfolni…, e miatt az egész valami elnyuló, s mint egész, 

kiálhatatlan valami lőn… akármi egyéb, csak vig eposz nem.” Arany levele Szilágyi Sán-

dorhoz, 1846. február 22.) 

A népdal szigora 

Radičević első kötetének nyitóverse a Devojka na studencu (1843. júl. A leány a kútnál) 

közismert népdal – lett. A költő mintha a fülével írta volna, annyira természetesen hat 

énekelt formában, a nép által hozzátett sorismétléssel és refrénnel. („Kad sam sinoć ovde 

bila, oj, / Kad sam sinoć ovde bila / I vodice zaitila, oj, dragi moj!”) Magyarra Vajda János 

fordította: A leány a kútnál. „Radicsevics Sándortól. Szerb eredetiből.” (1885): 

  1.  Ahogy tegnap este itten 

  2.  Egy kis vizet merítettem, 

  3.  Fürge paripán elém 

  4.  Fekete szemü legény 

  5.  Szökken és beszélni kezd: 

  7.  E szók, nyilak – édesek – 

  8.  Átverték a szivemet. 

  9.  Közeledem hirtelen, 

10.  Ah, de reszket a kezem. 

11.  A korsómat ejtem földre 

12.  Három négy darabra törve. 

13.  Még mind itt a sok cserép, 

14.  Hajh, de hol van ő, a szép? 

15.  Jönne bár most ide, hej, 

16.  Másik is hadd törne el…! 

  Vajda János ford. 

Ebből, enyhén szólva, nem lett magyarnóta. Kiderül, hogy a valódi népdalstílus nem is 

olyan egyszerű ügy. 
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Az eredeti vers egyöntetű felező nyolcasait Vajda csak az 1-2. és a 11. sorban tartja 

meg, a 12. sor is nyolcas, de nem felező; a többi sort hetesnek fordítja, ám azok sem egy-

formák: legtöbbjük 4+3-as (7-8-9-10. és 13-14-15-16.), a 3. és a 6. sor viszont 2+3+2-es, a 

4. sor 3+2+2-es, az 5. pedig 3+4-es. 

– De kit érdekel az ilyen szőrszálhasogatás? 

– Az énekest. A népdal ugyanis ének. Ezért a népies műdalnak énekelhetőnek kell 

lennie.1 A lírai népies versnél pedig különösen fontos a ritmushű forma, mert a népi nőda-

lokat kórus énekli, és több énekes nem tudná követni az önkényesen változó ütemet és 

dallamot, ami a magát hangszeren kísérő szólóénekesnél esetleg elképzelhető (pl. Cseh 

Tamás dalai ilyen szempontból lazábbak, mint az Illés-számok). Ezért a Vajda-fordítás 

nem is a nyolcas és a hetes sorok váltásával oltja ki a népies ritmushangulatot (bár az sem 

világos, hogy négy sor miért maradt mégis nyolcas, és miért éppen az a négy); a döcögést 

főleg a hetesek zökkenői okozzák. A nyolcas-hetes csere váltásnak érezhető, a hetesek 

egyenetlensége viszont bántja a fület, mint a hamis ének. (A 7–10. és 13–16. sorok külön 

elolvasva egészen jól hangzanak.) 

A ritmus szerepe olyan döntő jelentőségű, hogy még a rímek sorsát is befolyásolja. A 

„Szökken és beszélni kezd: / Hugom, adj egy kis vizet!” sorvégeken, bár kétszótagú ma-

gánhangzó-összecsengés van (i-e, i-e), szinte nem is hallani a rímet, mert a 3+4 illetve 

2+3+2 tönkreteszi az akusztikát. Ezzel szemben a „Még mind itt a sok cserép, / Hajh, de 

hol van ő, a szép” sorok végén, a jól pergő 4+3-as ritmusnak köszönhetően, még az 

egyszótagos (cserép – a szép) rím is kiválóan cseng. 

Stilárisan népellenes a 4-5. sorban olvasható enjambement (ejtsd: anzsabman, gondo-

lat vagy mondat átvitele új sorba vagy versszakba, áthajlás, átkötés), különösen az itt látha-

tó igen fejlett példány, amely három soron keresztül bukfencezteti az állítmányi szerkeze-

tet: 

Fürge paripán elém 

Fekete szemü legény 

Szökken és beszélni kezd:  

Az „elém szökken” szintagma ilyen szintaktikai és prozódiai megerőszakolása csak 

igen mérsékelten népiesch (Karinthy). 

Az 1. sorban az „itten” először csak keresetten népieskedő provincializmusnak tűnik, 

aztán kiderül, hogy rímkényszer szülte; viszont teljesen népietlenek az inverziós és közbe-

szúrásos értelmező szerkezetek („E szók, nyilak – édesek / Átverték a szivemet” és a 

„Hajh, de hol van ő, a szép”); az „átverték” kifejezés a szív és a nyilak vonatkozásában 

meglehetősen suta; a „közeledem hirtelen” jelentése zavaros (közeledni csak fokozatosan 

lehet); „A korsómat ejtem földre / Három négy darabra törve” sorokban a rímkeltő inver-

zió („ejtem földre”) magyartalanságot szül, az egész közlés pedig értelmetlen, mert a lány 

nyilván nem a kezében összeroppantott korsó maradványait dobta el, hanem kiejtette a 

                                                 
1 A szóbanforgó dalt éneklik is, meg lehet hallgatni a szentendrei szerb búcsúban, de a versbeli kutas 

lányt nem szabad összetéveszteni a benzinkút előtti kanyarban dolgozó lányokkal. 
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korsót, amely aztán a földön tört három négy darabra; nyelvhelyességi szeplő keletkezik a 

szótagszám kedvéért elhagyott névelő miatt („Másik is hadd törne el”); az „ah” és a „hajh” 

felsóhajtószók rokokó íze igencsak vegyes hangulatú rokonságban vagy ellentétben áll a 

plebejusnak érezhető „hej!” felkiáltószóval, amely csak a rím kedvéért bekerült szavak 

számát szaporítja. 

„Te János, de szűk ez a len ing rád!” (Holló Színház) 

Szegény Vajda János, úgy látszik, rossz helyre nyúlt, vagy inkább rosszkor akadt a kezébe 

Radicsevics Sándor verse szerb eredetiben (?); 1885-ben Vajda már túl volt a pályakezdé-

sére még jellemző népiességen; harminc évvel korábban bizonyára jobban sikerült volna 

neki ez a fordítás. A gondolati líra magaslatait ostromló érett Vajdának már nem állt jól a 

népdal. 

Branko Radičević viszont erre termett és ebben élt. Nála is minden összejött, mint 

Njegošnál az epikus helyzet; a népies líra megteremtőjét minden, a temperamentuma, élet-

stílusa, környezete, sőt még a kinézete is erre a szerepre predesztinálta: szemtanúja voltam 

a karlócai gimnázium kertjében álló Radičević-szobor előtt egy francia lány elragad-

tatásának. 

A karlócai gimnáziumban Radičević németül kezdett verselni, de onnan is a népiesség 

szelei fújtak. Polgári családból származott és nagyrészt városi környezetben élt (Karlóca, 

Bécs), ahol a városi népköltészet része volt hétköznapjainak, udvarlásainak, szerelmeinek. 

A német romantika dal-stílusát és a városi népköltészet modorát aztán olyan természetes-

séggel kapcsolta össze a népdalokból következő poétikával, ahogy az ember felvesz egy 

őrá szabott inget.  

És neki jól állt ez az ing, elsősorban ezért, mert jól érezte magát benne. A Radičević-

versekből sugárzik, hogy ennek a költőnek pontosan az feküdt a szívén, amit ilyen, és 

csakis ilyen versekkel lehet kifejezni. Az elsődlegesség kérdése eldönthetetlen: a stílus 

teremtette a költőt, vagy a költő a stílust. Egybeestek. 

A költő nyelvet, ritmust, szemléletmódot „meg mindent” a népköltészetből vett, 

ugyanakkor olyasmit tett hozzá, ami a (szerb) népköltészetben ismeretlen. 

Hozzátette a rímet. A népdal és a népies műdal közötti ránézésre is nyilvánvaló formai 

különbség a műdal rímelése. 

A rím felértékelése 

Fejreállhatnak a tudósok és az irodalomtanárok: a diákok 99 %-a a próza és a vers közötti 

különbséget a rímben látja. Hiába mondják a vastag betűs definíciók, hogy a különbség a 

ritmusban van, a dolog nem meggyőző: a rím előre tolakszik. 

– Ha annyira odavannak a ritmusért, akkor miért nem énekelnek? – kérdezhetik a diá-

kok, és a diákoknak igazuk van. Európában a XVI. századig a verses szövegek nagy részét 

énekelve adták elő; ennek megszűntével párhuzamosan az ókori rímtelen verselést felvál-

totta rímes vers kora, amit a XX. sz. szabadverses divatja sem zárt le. 

Ilyen értelemben a tudósok és az irodalomtanárok alábecsülik a rím szerepét. Mi lesz 

például Petőfi soraiból: „Laci te, / Hallod-e? / Jer ide, / Jer, ha mondom, / Rontom-
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bontom” azonos ritmusban, de rímtelen formában? Laci te, figyelj már, ide jössz, na, ha 

mondom, ejnye-bejnye. 

A rím tehát feltűnőbb, mint a ritmus. A tudomány azt tartja, hogy a vers a munkadalok 

ritmikus dünnyögéséből keletkezett (e-ej uhnjem), a primitív népek zenéje és a techno 

pedig azt a feltételezést sugallják, hogy a zene a szív ritmusának utánzásából született 

(ahogyan unalmunkban dobolunk az asztalon). 

Ugyanakkor elsikkad az a tény, hogy a munkadünnyögések és a gyermek első szavai – 

rímek: kip-kop, mama, papa. És rímek a gőgicsélések, becézések (etyele-petyele, kutyuli-

mutyuli), és rímek a gyermekversikék és a mondókák; nézzünk megint egy rímfosztást: az 

„Ec-pec, kimehetsz, holnapután bejöhetsz…” helyett mondjuk ugyanabban a ritmusban 

azt, hogy „Nos, jó, eredj ki, pár nap múlva majd bejössz”. 

Ennyit tesz a rím. És Branko Radičević ennyit tett hozzá a népdalhoz. A rímet persze 

nem kellett feltalálnia, ismerte a német romantikusoktól (Heine volt a kedvence), a szerb 

klasszicistáktól és a városi lírából. De a deszeteracra másokat is magával ragadó, iskolate-

remtő erővel erővel ő akasztott sorvégi csengettyűt. (Njegošnak ez eszébe se jutott.) 

A deszeterac rímes változata Radičević költészetével lépett a porondra, és rányomta a 

bélyegét a nép-nemzeti romantika egész lírájára; ennek a költészetnek a rímes tízes épp-

olyan reprezentatív azonosítási jegye, mint az antik eposznak a hexameter. 

Ki tudja, ha a népköltészet és a világirodalom felől nem jön éppen a népiesség hullá-

ma, a Slavonski Brodban született fiatalember talán sohasem lesz költő; a népies stílustól 

eltérő próbálkozásai ugyanis mind kudarcba fulladtak, töredékben maradtak; egyszerűen 

megunta velük a pepecselést, amit Kad mlidijah umreti (1845. Halálsejtelem) c. versében, 

kissé ködösítve ugyan, de meg is vall: 

Ó? szegény kis árváim, ti versek, 

ifjúságom magzati, hisz nektek 

le akartam hozni a szivárványt, 

költő álma rátok ily ruhát szánt; 

ékítettem volna csillagárral, 

szépítettem volna napsugárral – 

volt szivárvány, ámde röpke volt csak, 

az volt fénye is a csillagoknak, 

mostohám volt a nap is az égen, 

leáldozott irigyen, serényen! 

Minden eltűnt, amit nektek szántam, 

toprongyosan maradtok, apátlan… 

  Dudás Kálmán ford. 

sumzikrarteP 

A leány a kútnál ránézésre egyszerű helyzetdal. Ugyanakkor vallomásvers, de látszólag 

nem a költő, hanem a lírai főhős vallomása. A vers főhőse pedig az egyes szám első sze-

mélyben beszélő – lány. 
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Pozicionálisan tehát Radičević munkásságának nyitóverse oldalfordított petrarkista 

költemény (sumzikrartep): a trubadúrok több évszázadon át sóhajtoztak az elérhetetlen 

Hölgy után, most a lány sóvárog („Jönne bár most ide, hej!”). 

A fordított modellben nincsenek petrarkista stíluseszközök sem. A vers abszolúte né-

pies, egy Radičević által írt népdal. És nem csak a nyelv és a ritmus népiessége miatt az, 

hanem a lány vágyainak megfogalmazása módja teszi igazi népdallá. A körmönfont naivi-

tás és a burkolt nyíltság ilyen magasfokú harmóniájának eléréséhez a nép sokezer éves 

nembeli rutinjára volt szükség. 

Szex-szimbólumok 

A szöveg az első szinten teljesen nyílt: a lány köntörfalazás nélkül bevallja, menyire sze-

retné újra látni a legényt. Ez egy lehetséges zárópont, a közlés ezzel is teljes lenne. A val-

lomás azonban kiterjed az újralátás perspektíváit illető leányálmokra is: a lírai hősnő akkor 

is szeretné a folytatást, ha még egy korsó eltörne. 

„Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik” – a közmondás szerbül is megvan. De 

lényegtelen, hogy az olvasó ismeri-e vagy nem: a vers struktúrája ugyanis a közmondás 

„eszmei mondanivalójának” a kifejtése. Nem utal a közmondásra, hanem (újra) létrehozza. 

Nem allegória, hanem szimbólum, mert a költő nem az általánoshoz kereste a különöst, 

hanem a különösben szemlélte az általánost.1 

A korsó újbóli összetörésére irányuló vágy beismerése a vallomást gyónássá fokozza. 

A korsó összetörése negatív dolog, bűn, amelyért szidás, esetleg büntetés jár. A lány tudja 

ezt, és nem is kérdőjelezi meg a felfogás helyességét. Nem lázad a rendszer ellen, csak 

incselkedik vele, mert biztonságban érzi magát benne. 

A verbális nyíltság és burkoltság a lázadás és az incselkedés közötti határon válik ketté 

és vibrál át egymásba. Ha a korsó összetörése nem szimbólum, akkor a vers értelmetlen 

vagy komikus (a lány a konkurrens keramikus kft. ügynöke). Az allegorikus értelmezés 

viszont azt veti fel, hogy mi történt az első alkalommal. A lány arra vágyik-e, hogy meg-

ismétlődjön az, ami előző este történt, vagypedig azt szeretné, ha másodszor már megtör-

ténne az, ami akkor elmaradt? (Milyen jó lenne még egyszer szerelmeskedni vele, mert 

egyszer már jó lett volna.) 

Szép lány arat (népdal) 

Az eredeti népdalokra is jellemző a szabadságnak ilyen incselése, a burkolt nyíltság, a 

kijelentések célzássá finomítása, a sejtető füllentésekbe való ügyes belebonyolódás. A 

leány a kútnál c. Radičević-vers elődje a Szép lány arat c. népdal: 

Szép lány arat, szép az aratása, 

Ezüst sarló aranyos kezében. 

Mikor a nap áll már delelőre, 

Énekel a szép lány a mezőben: 

 „Aki nékem a kévét bekötné, 

Annak adnám fehér arcocskámat, 

                                                 
1 Goethe: Antik és modern (1981. 785). 
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Aki nékem hideg vizet hozna, 

Két fekete szemem annak adnám, 

Aki nékem árnyékot kínálna, 

Lennék annak édes szeretője.” 

Azt hiszi, hogy nem hallgatja senki, 

Pedig hallja pásztora a nyájnak. 

Gyékényszállal beköti a kévét, 

Kerít neki árnyat adó ágat, 

Árnyékába hideg vizet ő hoz, 

Megszólítja a szép lányt eképpen: 

 „Adjad szép lány, amit megigértél!” 

Nézi a lány ravaszul a pásztort, 

Hetyke szóval hamar túlbeszéli: 

 „Tágulj innen, te fiatal pásztor! 

Kévéimet ha te bekötötted, 

Legelhetnek juhaid a tarlón, 

Ha te nékem hideg vizet adtál, 

Pásztor, abból eleget ihattál, 

Árnyat adó ágakat ha hoztál, 

Pásztor, te is hűsöltél alattuk!” 

  Nagy László ford. 

„Azt hiszi, hogy nem hallgatja senki”, ravaszkodik a népdal kollektív (?) szerzője a 

magányosan (!) aratgató és dalolgató lányról. Vajon mit énekel? Ha igaz a népdal kollek-

tivitásáról stb. szóló tanítás, akkor az aratólány bizonyára valami népdalt énekel. A népdal 

tehát egy népdalt idéz. És jóllehet az idézet fiktív (az a „másik” dal nem létezik), a trükk 

eredményeként a vágy megfogalmazása („Lennék annak édes szeretője”) is idézőjelbe 

kerül; ha a mama rajtakapná, a lány azzal védekezne, hogy ez ugyanaz, mint a „Boci-boci 

tarka”. 

A legény azonban fütyül a citátum-technikai játszadozásokra, ő valódi és személyes 

felelősségű szerzőnek tekinti a lányt, aki viszont, a szöveg állítása szerint, verbális fifiká-

val átejti a fiút („Hetyke szóval hamar túlbeszéli”), és kibújik az ígéret betartása alól: 

olyan szívességet kért, amely eleve tartalmazta a viszonzást („Árnyat adó ágakat ha hoztál, 

/ Pásztor, te is hűsöltél alattuk!”).  

A szöveg tehát azt állítja, hogy a lány becsapta a pásztort, de azért teljesítette az ígér-

teket. A két állítás között vibráló nem jogi, hanem verbális feszültség azt eredményezi, 

hogy az olvasó mind a kettőt átéli; úgy tudja, hogy a pásztor hoppon maradt, de úgy érzi, 

hogy mégis megkapta a jussát, amely az elején elhangzó dalocska megfogalmazásában él 

az emlékezetünkben („Annak adnám fehér arcocskámat”, „Két fekete szemem annak ad-

nám” és „Lennék annak édes szeretője”).  

A tagadás általi felidézés verbális jelenlétet biztosít a tagadottnak, s a jelenlétből az 

asszociációk már szabadon indázhatnak. Miért ne lehetne például dupla csavarra gyana-

kodni? (A hazug embernek a – sánta – kutya se hisz.) Lehet, hogy a lány nem csak a dal 

elején, hanem a végén is hazudik; először a fiktív dal dalbeli hallgatójának, másodszor 

viszont már az egész dal hallgatójának, azaz nekünk. Ez esetben minden az ellenkezőjét 
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jelenti: nem a pásztort szedték rá, hanem az olvasót; a verbális megoldás nem trükk, ha-

nem metafora, a múltidők („eleget ihattál”, „hűsöltél alattuk”) megtörtént dolgokra vonat-

koznak. (Nem bizonyítható, de kizárni sem lehet. Mindenesetre gondolunk rá, tehát ott 

vibrál az élmény mágneses terében, amely a dal működésekor, azaz olvasásakor keletke-

zik.) 

A beteljesülő szerelem 

Radičević népies helyzetdallal nyitotta első kötetét, mint aki nem akar ajtóstul rontani a 

házba. Egyébként is megy neki ez a célzásos népi metafora, amelyből Cic! (1843. nov. 27. 

„Hopp!”) c. versében allegóriát növeszt: a pecázó ifjú elszunyókál a csónakban, álmában 

horgára akad egy halacska, melyet parázson sütöget, és az evés közben rájuk váró élveze-

tekről sutyorog a sülő halnak, de mikor az első falathoz ér, a csónak megbillen, s oda a 

szép álom!  

A 19 éves költő vágyai hamarosan áttörnek a köntörözés falán: Vragolije (1843. dec. 

6. „Pajzánkodás”) c. költeményében kibújik a szög a zsákból. A patakparton ruhát mosó 

lány megneszeli a legény közeledtét, hangosan felkiált, hogy a fiú bárcsak erre jönne, s 

aztán elbújik a bokorban. A fiú azonban meghallotta a kiáltást, keresi a rejtőzködő „csalo-

gányt”, mire a lány menekülni kezd; haza akar futni az anyjához, de ellenkező irányban 

szalad, be az erdőbe, ahol a fiú utoléri, mire a lány felsikít, egy hársfa alá rogy, aztán: 

Jaj, micsoda heverészés 

ottan a fű selymén, 

Jaj, micsoda babusgatás, 

lúdbőrös hempergés! 

  Milosevits Péter ford. 

A lombok közt bekukucskál a nap, a hársfa bíztatóan széttárja ágait, de egyben kéri a 

napot, hogy tartsa titokban a látottakat. A költő a szerelmesek cinkosa: jóindulatú egyet-

értéssel zárja a verset a természet és az égitestek összeesküvésével. A költő cinkostárs, de 

nem egyike a szerelmeseknek. 

A helyettes én 

Az ifjonti zabolátlanság ilyen kibuggyanásai után azt lehetne várni, hogy Radičević nem 

tud gátat vetni a szerelmes versek áradatának. Meglepetésre, áradatról szó sincs. Első köte-

te, a költemények alatti dátumok szerint, négy év termését tartalmazza (1843–1847), és ez 

összesen 23, azaz huszonhárom vers. A hagyatékban talált lírai versek száma 25, plusz két 

német nyelvű diákkori vers, és ezen kívül van még 6 verses epikus műve. Petőfi egyetlen 

egy jobb éve alatt több verset írt, mint Radičević egész életében, pedig a szerb költő három 

évvel hosszabb életű volt, mint a magyar Petrovics-fiú. 

A költő egyéniségének, a verstípusnak, a stílusnak, sőt az irodalomtörténeti pillanat 

hangulatának és a költő köreiben rendkívül pozitív fogadtatásnak is ellentmondó terméket-

lenség legfőbb oka az lehet, hogy Radičević szerelmes verseinek zömében – nyelvtanilag 

és a vershelyzet szempontjából – nem önmagáról ír. Petőfi napi frissességű, életrajzilag 

ellenőrizhető költeményeiben tombol az „én” és az egyes szám első személy, naplószerű 
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szerelmes költeményei a legelső zsengéktől kezdve én-versek; Radičevićnél viszont ő-

versek dominálnak, különösen az életében megjelent költemények között. A lírai én kibon-

takozása fokozatos volt. 

Ki kicsoda? 

A népies dalok főszerepelői: a lány a kútnál, a fekete szemü legény, a pataknál mosó haja-

don és az erdőben sétáló fiú, illetve a több versben is utasnak nevezett lírai hős (Putnik na 

uranku – „Az utas hajnala”, Putnik i tica – „Az utas és a madár”, Putu kraj – „Az út vé-

ge”). A költő csak a vershősökért szorító, jólértesült krónikás. Nem biztos, hogy a szerel-

mesek bizalmasa, ilyen realisztikus feltételezések fel sem merülhetnek a helyzetdal zárt 

szerkezetében, amelyben a lírai hősök is személytelen és névtelen bábuk (a leány, a le-

gény). 

Ki lehet például a kúthoz lovon érkező szomjas fiatalember? És hol lehet egy ilyen 

kút? A helyzetből és a beszélgetésből nyilvánvaló, hogy a két szereplő nem ismeri egy-

mást; a lány a kúthoz tartozó falusi környezetbe való, a lovas pedig átutazó idegen. Csak-

hogy ki kóborol „fürge paripán” magányosan a világban? A mindennapi élet típusaira nem 

jellemző a lovas megjelenés: a falusi legények nem szoktak lovagolni (a ló szántásra való), 

a kalmárok szekéren, a diákok postakocsin járnak, a lovaskatonák csapatokban vonulnak, 

a betyárok bujdokolnak, a kóbor lovagok ideje elmúlt – a népiesen egyszerűnek felvázolt 

helyzet valójában roppant mesterkélt. 

A népiesség vonalán viszont beúszik egy másik asszociáció. Az egyik legismertebb 

népdal a A koszovói lányka, amely arról szól, hogy a rigómezei csata után a mezőn heverő 

sebesülteket egy lány ápolja és itatja: 

Kezében meg vitt két arany-kondért. 

Hűs, hideg viz vagyon az egyikben, 

hűs vörös bor vagyon a másikban. 

  Kiss Károly ford. 

Radičević helyzetdala ettől az asszociációtól még nem lesz hősének, de jellemző, hogy 

a romantikus líra nyitóverse (is) idézi az epikus hagyományt, a mítoszt, amely 1804-es 

felkelést a rigómezei csata közvetlen, de immár győztes folytatásának értelmezte, először a 

guszlás népdalokban, aztán a nép-nemzeti kultúrforradalomban. 

Csak tiszta forrásból 

A koszovói lányka kondérjai aranyból vannak; a csata utáni vériszamos mezőn szertartás 

folyik: a lányka ápolja, eteti és itatja a sebesülteket, és áldozati rítust mutat be a haldok-

lóknak: „megmosdatta hűvös hideg vízzel, / áldoztatta hűvös vörös borral, / táplálgatta hó-

fehér kenyérrel.” 

Az epikus mítosszal való összefüggés elmélyíti A leány a kútnál jelképes jelentéseit. A 

kút és az összetört korsó már nem csak a közmondást idézi (addig jár a korsó…), és nem 

merül ki a freudi értelmezés lehetőségében (a korsó összetörése mint a szüzesség elveszté-

sének szimbóluma), hanem a tiszta forrásból való rituális ivás mozzanatával bővül. A le-

ány a kútnál esetében a költő és az olvasó is azt érezhette, hogy ez a vers az első korty a 
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szavak és a ritmus tiszta forrásából. A tisztaság fénye pedig rávetül a költeményben leírt 

helyzetre is. A lovas nem bort iszik, hanem vizet. A szűzi romlatlanság jegyében a lány 

tiszta szívű vágyának bevallása lerántja a leplet a konvencionális erkölcs képmutatásáról; a 

vers az ifjúság, a szabadság és a szerelem éneke, a maga korában és környezetében az új 

időknek új dala volt. 

Én én vagyok 

Abban a pillanatban, amikor Radičević ledobta magáról a népi helyzetdal ő-formájának a 

sablonját, és közvetlenül magáról, saját valóságos énjéről és életéről kezdett írni, 

egyszercsak eleredt a lírai nyelve. A karlócai gimnázium háromnapos búcsúbankettjéről 

beszámoló Đački rastanak (1844. Diákbúcsú) c. poéma egymaga több sorból áll (735), 

mint az első kötet lírai dalai együttvéve (702 sor). 

Bármilyen elkoptatott is az a tankönyvízű tétel, mely szerint a lírai versben a költő sa-

ját érzéseit és gondolatait fejezi ki, a Baudelaire előtti lírára érvényesnek kell tekinteni. A 

romantikusoknál a költészet még közvetlen viszonyban állt a valósággal (Petőfi verseiből 

pontosan rekonstruálható a költő életrajza és a szabadságharc története). 

A népdal kollektív költőjének nincs életrajza, így Radičević népdal-verseiben is csak 

egy helyettes-én szerepel, akinek a jelenléte játékos, kedves hangulatot teremt. A valódi én 

fellépésével viszont, amikor a költő a maga nevében szól hozzánk, megjelenik a szemé-

lyesség átütő ereje, amit Arany János lírai hitelnek nevezhetett volna (saját esetében pl. az 

Őszikék alapján). 

A nagy buli 

Branko Radičević főműve, a Diákbúcsú, az útraválás elégiája és az elhagyott hon ódai 

magasztalása, csak akkor érthető vagy érezhető meg, ha az ember elfelejti, hogy a művet 

egy érettségi tétel írta. Gondoljunk inkább a saját érettséginkre és ballagásunkra. A poéma 

szerzője húszéves diák, aki a ballagás érzelmes éjszakáján, emlékektől és bortól mámoros 

fejjel, rímeket farag. 

A Diákbúcsú naplószerűen rögzíti a háromnapos búcsúbuli eseményeit. A szöveg 

alapján megrajzolható a távozni készülő Radičević érzelmes körsétája a vidéken, s a poé-

ma naiv realizmussal, leltárosi precizitással, még a napszakokat is jegyzi. A búcsú első 

napján a költő a temetőt keresi fel, ami az elmúlás hangulatát intonálja, és elindítja az 

emlékezés folyamát. A temetőből kilépve feltárul Karlóca panorámája, felidéződnek a 

gyermekévek, sorjáznak a természet részleteivel intim kapcsolatban álló életkor érzelmi 

kommentárokkal kísért felvillanó képei. Az eszmélés első pillanatai, a gyermeki képzelet-

be beivódó legendák, a dicső múlt, a történelmi hősök, a rigómezei csata. A kamera ezután 

felfelé irányul az égre, majd a leáldozó nap sugarait követve leereszkedik a városka alatt 

hömpölygő alkonyi Dunára: véget ér a diákbúcsú első napja.  

Másnap szüret van, a hegyoldalon zeng a nóta, szól a zene, porzik a kóló, itt-ott egy-

egy üdvlövés. 

Ég veletek, kies szőlőhegyek! 

Más szed eztán, gerezd, isten veled! 
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Pompás szüret, epedve sajnállak… 

Mi lehet szebb a világon nálad? 

  Dudás Kálmán ford. 

Ezután a domboldalról a tekintet felsiklik a magasabb hegyekre, az erdő és a források 

rejtelmes világára, ahol tündérek szaladgálnak, melyeket ezúttal rakott szoknyás lányok-

nak kell elképzelni. A lebbenő szoknyák alól kivillannnak a lábak, de jő az éj, és véget ér a 

második nap.  

A harmadik nap hajnalán a Karlóca fölötti Stražilovo csúcsára kapaszkodik a csapat; a 

legjobb osztálykirándulás ezen az őszön lehetett, fenn a hűvös forrásnál az osztály jót 

nevetett, majd kissé elszomorodnak, mert elhangzik a költő később teljesült kívánsága, 

hogy itt helyezzék őt örök nyugalomra. (A Bécsben elhunyt Branko Radičević sírja Stra-

žilovón van.) 

Wyspiański 

A harmadik nap éjszakáján a kocsmában tetőzik a búcsúbuli. Képzeljük el bátran részeg 

tivornyának, sok tánccal és nőkkel, hazagőztől vöröslő, mámoros fejekkel. Stanisław 

Wyspiański Menyegző (1901) c. drámájának Andrzej Wajda rendezte filmváltozatában 

(1972) látható ilyen történelem- és boráztatta éjszaka, a pátosz és a groteszk egymásba 

hajló kavalkádja, a szeszben, füstben, gyertyafényben, holdvilágnál kísértő múlt dicsősége 

és tragédiái, hősei és lidércei, dalolva, kornyikálva. 

Kinizsi Pál, a józan 

Radičević bordalt, talpalávalót és hőséneket fűz egymásba, retorikus és humoros hangne-

met váltogat, a téma és a hangulat szerint keveri a ritmust, tízesből nyolcasba és négyesbe 

cikázik majd visszaugrik, s ahol útjában van, egyszerűen félrerúgja az interpunkciót. Sajá-

tos megoldás a népköltészet hőseinek megjelenítése (Kraljević Marko, Hajduk Veljko, 

Karađorđe), a hozzájuk fűződő események rövid felidézése majd kommentálása, miáltal 

ismerősnek tűnő, de mégis új hősének-részletek keletkeznek. A történelmi ünnepélyessé-

gét egy-egy illuminált poén zárja le, amely a hangnemváltást és a leírás továbblendülését 

biztosítja. Kraljević Marko halála például valóságos áldásnak bizonyul, mert különben a 

nagytorkú hős elitta volna a karlócai diákok elől az összes bort. Hasonló csattanó áll Kini-

zsi Pál mini-epizódja végén: Kinizsi három törököt kapott el egyszerre, az egyet a szájába 

fogta, a másik kettőt a jobb illetve a bal kezébe; a költő erre képtelen, mert mindkét kezé-

ben borospoharat tart, szájából pedig a barátokat üdvözlő dal árad. 

Jugoslavijo! Jugoslavijo! 

A Diákbúcsú kocsmai részének érzelmi csúcspontja a délszláv (jugo-szláv azaz dél-szláv) 

testvériség kóló-himnusza, a poéma Jugoszlávia 1991-es összeomlásáig legtöbbet idézett 

része. A költő a testvéri nemzeteket hívja, sorrendben a horvát, a boszniai, a hercegovinai, 

a szerémségi, a montenegrói, a dalmáciai, a dubrovniki, a szlavóniai, a bánáti, a bácskai 

népeket, és aztán egész szélesen: 
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És ti mind a Duna mentén, 

S mindenki a Dráva szélén, 

Mindahányan egytől egyig, 

Gyertek, járjuk lehelletig. 

  Milosevits Péter ford. 

„Dunának, Oltnak egy a hangja” – cseng vissza fél évszázaddal későbbről a Magyar 

jakobinus dala Adytól. Radičević kortársai közül Petőfi a világszabadságról énekel: „Két 

nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni: / A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte 

öröké, / Győzni fog itt a jó…” (Az ítélet, 1847). Radičević utópikus látomásához a kólóban 

összeölelkező népekről a szlovén származású horvát költő, Stanko Vraz Đulabije (1839–

1842. „Rózsák”) c. poémájának a lengyel krakówiak ritmusában írt befejező ditirambusai 

állnak legközelebb: 

Rózsakoszorúként 

alkossunk mind egyet; 

oláh, szlovén német 

legyen testvérnemzet. 

  Milosevits Péter ford. 

A délszláv népek függetlenségi törekvéseitől nem volt idegen a pánszláv eszme, ám a 

világhelyzet és a konkrét megvalósításra vonatkozó elképzelések miatti különbségek miatt 

(a szerbek Oroszország felé húztak, ami a horvátok nyugati és katolikus orientációjának 

nem felelhetett meg) a XIX. sz. első felében az egyesülési elképzelésekből csupán a szer-

bek és a horvátok közös irodalmi nyelve valósult meg. A XX. századi hetven év közös 

államisága során viszont, nem is olyan sokkal a széthullás előtt, az 1970-es években, az 

ország széltében hosszában „A Vardartól a Triglavig” c. „Jugoslavijo, Jugoslavijo” refré-

nű sláger zengett; többszázezren énekelték együtt, olyanok, akik az 1990-es években az 

ország szétdarabolása apropójából egymás vérét ontották. 

A motívum ellentmondásossága, az utópia és a valóság diszkrepanciája a Bereményi 

Géza által írt Polka (1989) c. Cseh Tamás-dal szövegében összegeződik: 

Így járják most a lengyelek, 

a csehek tápászkodnak, 

magyarok hetykén ugranak, 

hóráznak románok. 

Kavarog bőszen kocsmagőz, 

Julcsa meg Mariska, 

márványban Habsburg nagybajusz, 

megrepedt a kripta. 

Szaporán, szaporán lengyelek, 

bőszebben románok, 

magyarok ugrani, ugrani még, 

szidják az anyátok. 

Kóló, kujavják, nagybotos, 

kisbotos és a vesszős, 
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cigányoknak meg a rókatánc, 

vigadós és kesergős. 

Ukránok, ruszinok és zsidók, 

vendek plusz a szászok, 

zsidózzák egymást nagyhevest 

bulgárok, albánok. (…) 

Szervusztok, régi barátok 

Radičević utópia-kólójában még háborítatlan a testvéri idill (az eszme történelmi próbája 

előtt vagyunk); a kocsmai valóságba visszatérve azonban újra a főtéma, az elválás hangu-

lata uralkodik el. A költő névsorolvasást tart, legkedvesebb barátaitól búcsúzik. Valóságos 

személyekről van szó, teljes nevük és életrajzi adataik megtalálhatóak az 1924-es 

Radičević-kiadás jegyzeteiben.  

A barátság a szentimentalista korszak felfedezése volt; a szív titkait meg kellett osztani 

valakivel, s miután a szentimentális szív leggyakoribb titka az, hogy titkát éppen a szívébe 

zárt lénnyel, szerelmesével nem oszthatja meg, az intim, hű barát marad az egyedüli lelki 

támasz. A levélregények baráthoz vagy barátnéhoz írott vallomásokból állnak; a rokonság 

nem jöhetett számításba, mert a szerelem útjában éppen a család, a szívtelen atya vagy a 

férj állt. 

A barátság kultusza és annak stiláris kifejezése egyben lázadás volt a klasszicista al-

kalmi költészet tisztelgő ódáinak valódi személyes érzelmeket nélkülöző, protokolláris, 

anti-intim világa és márványszobros aulák merev csendjében kongó könyvízű, szónokias 

tónusa ellen. Petőfi Arany Lacinak c. verse („Laci te, / Hallod-e? / Jer ide, / Jer, ha mon-

dom, / Rontom-bontom…”) bizonyára paródia. Goethe és Schiller, minden esztétikai né-

zetkülönbség dacára, nyakig a klasszicizmusban, rizsporos parókában és térdnadrágban, 

legalább olyan jó haverok voltak, mint Arany és Petőfi, akik már a népies hullám divatja 

szerint öltöztek és társalogtak; mindkét páros levelezése a kor fontos dokumentumai közé 

tartozik.1 

Branko 

A Diákbúcsú a húszéves Radičević közvetlen vallomása; a költőnek eszébe se jutott, hogy 

a volt osztálytársakon kívül senki sem ismeri a barátait, akikről oldalakat ír. Na és, gondol-

ta, és igaza volt. Kit érdekelnek az életrajzi adatok és a teljes nevek a jegyzetekben? A 

poéma egyszemélyes: kizárólag a lírai hős az érdekes, aki a mű költője is.  

A szerző személyes bentléte a műben csak látszólag áll ellentétben a szövegközpontú 

(strukturalista) interpretációs elméletekkel. Az ilyen közvetlenül létrehozott szöveg az 

olvasót éppen a közvetlenség erejével szippantja magába. (Vagy nem.) Mindenesetre a 

modernizmus idejéig ez a fajta személyes közvetlenség lett a szerb líra modellje, amelyben 

a költőket a keresztnevükön szokás emlegetni. Branko mindenkinek személyes jó ismerő-

se, így emlegetik a kisiskolások és az akadémikusok, amikor fejből citálják közkincsnek 

számító sorait. 

                                                 
1 Goethe és Schiller levelezése (1963), Arany János és Petőfi Sándor levelezése (1894). 
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ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 

A lírikus epikája 

A szuggesztív lírai erővel ható Diákbúcsú epikus szerkezetű alkotás. Egy háromnapos 

lineáris sztorit mesél el az események időbeli sorrendjében, valóságos helyszínen, valósá-

gos szereplőkkel. A történelmi személyekről szóló betétek a guszlás hősénekekből valóak, 

a naplószerű reális történet viszont már a verses regény hatását sejteti, ami később önálló 

művekben fog jelentkezni. 

Radičević hősdalainak kudarca 

Az epikus hagyomány erejét illusztrálja, hogy a lírai alkatú Radičević több terjedelmes 

elbeszélő költeményt is írt, és eposzt tervezett a rigómezei csatáról. Második kötete (Pes-

me II, 1851. „Versek II.”) nem is tartalmaz lírai verset, csak két epikus alkotást: Gojko 

(„Gojko”) és Hajdukov grob („Egy hajduk sírja”; a „hajduk” eredeti jelentése útonálló, de 

idővel az erdőben bujdosó és a török ellen harcoló szegénylegény szinonimája lett). 

A történelmi tárgyú elbeszélő költeményeket érdektelenség fogadta. A korabeli kritika 

és az irodalomtörténet álláspontja szerint Radičević hősi epikája elmarad a lírai versek 

mögött. Igény sem volt a másodlagos guszlás énekekre: a piac éppen telítve volt a Vuk 

Karadžić gyűjteményeiben közreadott eredeti hősdalokkal. 

Pedig Radičević nem volt epikus hajlamok híján, legrövidebb lírai versei is elbeszélői 

mag köré épülő helyzetdalok, verses egyperces novellák. Hősi témájú elbeszélő költemé-

nyei viszont éppen azért sikertelenek, mert a rövid dalhoz elegendő egy helyzetnyi epikum 

felduzzasztása a nagyobb elbeszélő-forma méreteire zsákutcának bizonyult. A formai erő-

szak anti-epikus eszközökkel történt, patetikus leírásokkal, a középpontban álló balladaian 

fantasztikus szerelmi történethez szervetlenül kapcsolódó harci és hősi események retori-

kus közvetítésével, logikailag és hangulatilag előkészítetlen tragikus fordulatokkal.  

A poétikai cél Ludwig Uhland (1787–1892) népszerű balladái, lord Byron (1788–

1824) poémái és a guszlás hősdalok stílusának összeolvasztása volt. A művészi kudarc oka 

az, hogy új minőséget teremtő összeolvasztás helyett csupán a megcélzott stílusok pedzése 

és szervetlen összekeverése történt meg. 

1848 

A lírikus Branko Radičević hősi epikája az 1848-as események hangulatában született, 

amikor az ősi divide et impera (oszd meg és uralkodj) politikája következtében a vajdasági 

szerbek a magyarok ellen harcoltak, holott világtörténelmi perspektívában ugyanazokért a 

célokért akartak volna küzdeni. Petőfi 1848. szept. 30-án keletkezett Élet vagy halál! c. 

versében ezt írta: 

Te rác, te horvát, német, tót, oláhság, 

Mit marjátok mindnyájan a magyart? (…) 

Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen, 

Mely birtokodra s életedre tör… 
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Nem tudunk róla, hogy ismerte a verset (és Petőfit egyáltalán), de néhány hónappal 

később, 1849. január 19-ével datált Stojan („Stojan”) c. poémájában Radičević a front 

másik oldaláról kurjongat: 

Zúgnak a hegyek, zengenek a völgyek, 

Szólnak a puskák, kardok csörömpölnek, 

Emberi húsba csapódnak a golyók, 

Halottak hegye, vérpatakok, folyók, 

Recsegő csontok, összetört koponyák, 

S oka mindennek: vad magyar gonoszság. 

De fönn a szép nap mosolyog az égen, 

Nézi a sok hőst szerbek seregében. 

A magyaroknak rengeteg ágyújuk, 

A szerb hadaknak ócska pattantyújuk; 

Ám ahol eldöng szerb csapatok lépte, 

Lehull a magyar legottan ott térdre. 

S kit szerbek közül elkaszál a halál, 

Annak ajkáról hősöknek dala száll. 

  Milosevits Péter ford. 

A harcias bevezető után a poéma váratlan fordulattal elkanyarodik a csatamezőről, s 

romantikus erdei környezetben játszódó szerelmi történet kerekedik belőle. 

A történelmi pillanat, amely Petőfit a népiesség köréből a világirodalom magasába 

emelte, Radičevićet alaposan megzavarta. A romantikus nép-nemzeti kor gyermekeként az 

ő keble is hazafias érzelmektől duzzadt, még a Diákbúcsú részeg éjszakáján is Rigómező-

ről, Kraljević Markóról és Karađorđéról énekelt. Karlócán és Bécsben azonban mindezt ő 

csak a népdalokból ismerhette és élhette át; deszeteracos csataleírásainak ihlető forrása 

nem a csata, hanem a guszlás népdal volt. 

Az 1848-as eseményeket átélte ugyan, éspedig Bécsben, s állítólag le is ment a diákok 

közé az utcára, de ezt a városi és polgári forradalmat nyilván nem tudta azonosítani a 

folklorizálódott rigómezei heroikával. Megmozdult benne a hazafias érzelem, de a konkrét 

történelmi helyzettel nem tudott mit kezdeni. A „Stojan” kezdőképeiben retorikusan leírt 

csatajelenet bárhol, akár Rigómezőn is elképzelhető lenne, mint ahogy aztán a poéma 

egészének az égvilágon semmi köze nincsen semmiféle 1848-hoz. 

VERSES REGÉNY 

A szerb Anyegin 

Tegyük fel, hogy Branko Radičević 1848. március 13-án tényleg leugrott körülnézni, mit 

zajongnak a diákok a bécsi utcán; este viszont minden bizonnyal már a landstrassei kávé-

házban biliárdozott, vagy nő után nézett. Mert nem forradalmárnak, hanem bohémnak 

született; nem a barikád, hanem a csapszék és a találkahely az ő világa. A 48-as esemé-

nyeknek nem ő a költője, hanem Petőfi. A Diákbúcsú tanúsága szerint Radičević a saját 

világáról tudott írni a legnagyobb odaadással. 
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Népies helyzetdalba vetítette érzelmeit (A leány a kútnál) poéma-naplót írt az érettségi 

bankettről (Diákbúcsú); s amikor az élet egy eurpai metropoliszba vetette, a népies költő 

nagyváros poémát: verses regényt alkotott, Puskin Anyegin c. művének szerb megfelelőjét. 

A bejezetlen mű Bezimena („Címnélküli”) néven jelent meg a költő halála után, de a 

kézirat első változatában Ludi Branko („Bolond Branko”) volt a címe, ami közvetlenül 

tanúsítja az ihlet személyességét. 

A töredékekből nem lehet rekonstruálni a tervezett cselekményt; kontúrjai szerelmi 

kapcsolatok szövevényét sejtetik (cselédlánnyal való flört, ideális szerelem és házasságtörő 

asszonnyhoz fűződő, anyagi érdekű viszony). Ebben a tekintetben bizonyára nincs mit 

sajnálni, a történet kerek formában sem lett volna megrendítő. A befejezetlenség oka itt is 

Radičević helyzetdalnyi, mini-epikus elbeszélői képességeiben rejlik; a szereplők életraj-

zán átívelő és több szálon futó cselekményt nem tudott létrehozni és egybetartani. Ezt 

bizonyítja másik töredékben maradt önéletrajzi verses epikája, a Tuga i opomena (1844–

1845. „Bánat és emlékezés”), amely Vuk Karadžić leánya, Mina Karadžić iránt érzett 

hiábavaló szerelmének élményéből született. 

„Bolond Branko” 

A befejezetlen verses regény amúgy sem sokat ígérő cselekményéért a főhős alakja nyújt 

kárpótlást. Az Európába szakadt városi szerbek életéről a XIX. sz. közepéig alig van vizu-

ális benyomásunk. Az ódák, az episztolák, a szentimentális kalandregények alapján csak 

nagyon halvány sejtésünk lehet az idegen városok házaiban élő, a szentendrei, pesti és 

bécsi utcákon járkáló szerbek tárgyi környezetéről, öltözetükről, szokásaikról, mentalitá-

sukról. 

A „Bolond Branko” ennek a városi életnek a tükre, az Anyegin típusú ficsúr hétköz-

napjainak ábrázolása a kor szerb irodalmából kiugró frissességgel és realizmussal, igazi 

epikai hitelű, élesen exponált részletekkel, a tárgyában otthonos fölénnyel mozgó szerző 

felszabadultságával, szatirikus és önironikus élű, könnyed humorával. 

Kelet és Nyugat 

A „Bolond Branko” nyitánya, a mű ihlet-epicentruma, felveti a civilizációs Balkán-

kérdést, a világhoz való tartozás vagy izoláltság, az elmaradottság vagy eredetiség témáját, 

amely ebben az időben Njegošnál is megjelenik, a Hegyek koszorúja egyik epizódjában 

(Draško vajda komikus beszámolója velencei útjáról). Világtörténeti jelentőséggel a XIX. 

században az orosz irodalom és bölcselet problémája ez, a dekabristáktól Tolsztojon át 

Szolovjov és Bergyajev filozófiájáig, a nyugatosság illetve a zsákutcába jutott civilizációt 

megváltó orosz (ázsiai) messianizmus közötti skálán. 

A bécsi bohémélet örömeit mohón habzsoló ifjú lírikus epikája mindezt a Bécsbe ér-

kező főhős ironikus portréjában veti fel: 

Szülőföldje szilaj vidék, 

Farkas-forma emberekkel, 

Csupa harcos, bajszos vitéz, 

Mindegyiknél puska, fegyver, 
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Ruházatra nézvést pedig 

Török módit hord mindegyik. 

Onnan jött a legény ide, 

Messzi földre vágya hozta, 

Mert azt vette ő fejibe, 

Hogy magát itt pallérozza, 

Koponyáját ésszel töltse, 

És legyen a bölcsek bölcse. 

Mert hogy itten az az ábra, 

Hogy az ész az utcán folyik, 

Lehet merni vödörszámra 

Minden fejbe jut, még sok is. 

Na, gondolja, gyerünk gyorsan, 

Engem várnak észvárosban! 

  Milosevits Péter ford. 

A kezdő lendület kitart a külsőséges civilizálódás jegyeinek szatirikus leírásában (a 

frakk istent is meghaladó hatalma: az embernek végre farka lett), a bérelt szoba, a bécsi 

utca, templomok, üzletek, kávéházak, találkák, erotikus leírások és nyílt szexjelenetek 

(vigyázat: a cenzúrázott kiadásokból ezek ki vannak hagyva!), eleven párbeszédek a két 

szerelmes között. Ez az első rész tényleg az Anyegin bevezetése mellé tehető, a költő ura 

és mestere a helyzetnek, szenvedélyesen kiéli magát benne. 

Az expozíció után, a környezet és a szereplők bemutatásának végeztével azonban el-

fogy a mondanivaló. A befejezettnek tűnő „Első ének” után a másodikból nincs egy sor 

sem, a „Harmadik ének” töredékes (csak az 1–4. és az 53–142. strófák születtek meg), a 

folytatás és a befejezés pedig teljes egészében elmarad. Az epikus műből éppen az epikai 

lényeg, a cselekmény nem készült el. 

Mi urunk: a Pénz (Ady) 

A jelekből ítélve a cselekményben központi szerepet játszott volna a pénz. Megjelenik 

mint a szülői érdek-zsarnokság eszköze („Első ének”, 50–57. strófa), a vonzalmakkal so-

hasem harmonizáló jó parti kikényszerítése, a reneszánsz komédiák (Držić, Moličre) és a 

kelet-európai szentimentalizmus témája (Kármán, Vitkovics). 

A pénz Radičević verses regényében a prostitúció és a személyiség erkölcsi ficamának 

jelképeként is megjelenik („Első ének”, 3, 21–22. és 91–98. strófa). A pénznek ez a jelen-

tése a polgári kor irodalmának központi témája; Radičević idején éppen a francia regény 

karrierista fiatalember-főhősei lavíroznak szoknyák között egyre kevesebb gátlással egyre 

magasabb körökbe (Stendhal: Vörös és fekete, 1830; Balzac: Elveszett illúziók, 1837–

1843). 

A szerb nép-nemzeti romantika első lírikusa nem olvasta a francia realistákat; a „Bo-

lond Branko” szerzője Puskin és Byron hatása alatt áll. De éppen ezért feltűnő, hogy az 

európai nagyváros légkörébe csöppent romantikus költő, nyakig a rigómezei nemzeti mí-

tosz népdal-légkörében, ennyire megérezte a kor tendenciáját. Megint az életrajzi háttérről 
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lehet szó: Radičević Bécsben a csóró külföldi diák tengő-lengő életét élte, s nagy szerel-

me, Vuk Karadžić lánya is emiatt volt elérhetetlen a számára. 

Hova, hova, fiatalember? 

A „Bánat és emlékezés” c. elégikus poéma a halott kedvesről szóló történetbe vetíti ki az 

elérhetetlen szerelem élményét. A sztereotípia keretében, a „Bolond Branko” pénz-

motívumához hasonlóan, a hétköznapok nyűgét, a hivatal és a munka fojtogató rémét 

igyekszik szembeszegezni a szerelmesek idilljével.  

Az eredmény katasztrofális. A cselekmény nélküli érzelmi retorikába fülsértően hasí-

tanak bele a durva valóságot megidézni hivatott, heterogén és ügyetlen kitételek. („A 

munkád, kedves, az biz durva volt, / Jer, verejtékes arcod törlöm én”.) Az idill a munka-

szüneti napokon tett kirándulásokra korlátozódik (17. strófa), ami az egyébként komoly és 

patetikus poémára helyenként valamiféle szakszervezeti szentimentalizmus furcsa árnyékát 

borítja.  

Meglehet, hogy Radičevićet személyes vonatkozásban is foglalkoztatta a téma; köz-

ismert volt kicsapongó, szoknyafaló életmódjáról, amelyről persze esze ágában sem volt 

lemondani, bár saját egészsége és Mina Karadžić iránt táplált szerelmének esélyei tekinte-

tében akár lelkiismeret-furdalást is érezhetett volna miatta. A munka és a kötelesség rémé-

től mégsem szenvedett komolyan; a motívum erősen könyvízű, saját élménnyé nem érlelt 

irodalmi hatás, Byrontól és főleg Puskintól: 

S Anyegin? Álmos, nyűtt a báltól, 

Most indul, hívja vánkosa, 

Ébred s mozdul dob szavától 

Pétervár munkás városa. 

A boltost, árust várja dolga, 

A bérkocsis kihajt a sorba, 

Egy ohti asszony visz tejet, 

Friss hó ropog, hol elsiet. 

Reggel zajától zsong a város, 

A táblák nyílnak, száll a füst, 

A színe halványkék s ezüst, 

A német pék, az akkurátos, 

Papírcsákós, többször nyitott 

Tolós vazisztasz ablakot. 

De bál-zsivajtól elgyötörten, 

Éjjellé váltva nappalát, 

Álom ringatja boldog ölében 

A pompa s élvezet fiát. 

És délfelé új napra kelve 

Kész reggelig megint a terve: 

Mindig egyforma tarkaság, 

A holnap s tegnap összevág. 

  Áprily Lajos ford. 
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Európa minden pontján, a szélein és a közepén, Angliától Oroszországig és Lengyel-

országtól a Balkánig felbukkan ez a fiatalember, a verses regény hőse: Byron Don Juanja 

és Puskin Anyeginje, Mickiewicz Pan Tadeusa és Radičević Bolond Brankója vagy éppen 

Petőfi Szilvesztere (Az apostol). A „művészet vége” (Hegel) és a „költői korszak vége” 

(Heine) után születtek; formálisan, a verses epika külalakjával, még azt a kort idézik, ami-

kor az ember, az isten vagy az ész nevében, egységesnek és számáravalónak képzelte a 

világot, de életük már az elveszett illúziók korára esik, amelyben az Ész Birodalmának 

légvára végképp összedőlt, vagy nemzeti provinciák érdekeire korlátozódott és vált ezzel 

önmaga ellentétévé. 

Byron és Puskin 

A verses regény a népköltészetben ismeretlen műfaj. Az európai nagyváros urbánus kör-

nyezetében játszódó cselekmény, a byroni-puskini főhős és a nyugati romantika motívumai 

(a pénz és a hétköznapi valóság megvetése) miatt a „Bolond Branko” és a „Bánat és emlé-

kezés” nemcsak műfajilag, hanem az alkotói érzés szintjén is a világirodalomhoz kapcso-

lódott. 

Műfajilag tehát, Njegošhoz hasonlóan, Radičević is eljutott a nyelv és a poétika szét-

választásához: mindketten írtak (népnyelven, de) a népköltészetben nem létező szerkezetű 

művet; Njegoš az eposz klasszikus és a drámai hősköltemény inkommenzurábilis formájá-

ban, Radičević a verses regény akkoriban divatos műfajában. 

A verses regényt Byron vitte világsikerre. A viharos életű lord, ifjúkori verseinek fa-

nyalgó kritikai fogadtatásán megsértődve, fogta magát és megírta európai útiélményeit: a 

Childe Harold zarándokútja (1812–1818) c. négyrészes verses regényében jelent meg az a 

hős, aki individualizmusa, kiábrándultsága (spleenje), de ugyanakkor mérhetetlen szabad-

ságvágya, a sivárság, a középszer és a zsarnokság elleni lázadása miatt Európa mindkét 

felében a XIX. század, a felvilágosodás utáni kor nyitányának reprezentatív individuuma 

lett. 

Puskin hőse, a Jevgenjij Anyegin (1823–1824) fiatalembere az európai civilizáció má-

sik peremén kiemelkedő orosz személyiség, a felvilágosodás-kori illúzióit éppen elveszítő 

Nyugat és a definiálatlan orosz (ázsiai) Kelet közötti választás dilemmájával néz szembe. 

Childe Harold olyan ember, aki nem tud mit kezdeni „egy ilyen” világgal: felette áll, 

de benne kényszerül élni; ő a XIX. századi nyugati nagyregény, Balzac, Stendhal, Mau-

passant, Thackerey, Dickens főhőseinek az elődje, akik a világ felett állás és belekénysze-

rültség paradoxonát a világ használásának (felhasználásának és kihasználásnak) praxisával 

oldják fel, amit Byron másik, szatirikus verses regénye, a Don Juan (1819–1824) még 

inkább előrevetít. 

Anyegin olyan ember, akivel „egy ilyen” világ nem tud mit kezdeni; ő a híres „feles-

leges ember” prototípusa, a későbbi orosz nagyregény, Dosztojevszkij, Tolsztoj és Turge-

nyev hőseinek elődje, akik a világ felett állnak, és a világ megválthatóságának illúziójában 

élnek. 
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Az (ön)életrajz 

Byron és Puskin a „különösben” ragadták meg az „általánost”; eszük ágában sem volt az 

irodalom és a világ története: mindketten a saját éltükről írtak. Ezért a Don Quijote csak 

technikai érelemben tekinthető a XIX. századi regény elődjének (a kalandok sorozata mint 

a cselekmény bonyolításának módja), és Dosztojevszkij is tévedett, amikor azt mondta, 

hogy az orosz realisták mindannyian Gogol köpenyéből bújtak elő; nem, a modern regény 

az életrajzból született, akár az önéletrajzát, akár az Ön életrajzát írta meg az író (leggyak-

rabban persze az Ön életrajzában írta meg az önéletrajzát). 

A stanza 

Radičević önéletrajzi verses regénye és poémája (verses novellája) az aktuális világiro-

dalmi kontextusba tartozik, s a költő érezte ennek a jelentőségét: a forma külső jegyeivel is 

hangsúlyozta az odatartozást. 

A „Bánat és emlékezés” Byron verses regényeinek versformájában, stanzában íródott, 

a „Bolond Branko” pedig sestina narratívában. 

Az olasz „stanza” kifejezés a nemzetközi verstanban az „ottava rima” (nyolcas vers-

szak) szinonimája lett; a népköltészetből származó ritmusképlet, amely a reneszánsz idején 

került be a műköltészetbe mint az elbeszélő költészet jellegzetes strófája, például Tasso 

Megszabadított Jeruzsálem (1575) c. eposzában. Az európai irodalmakban a romantika 

korában terjedt el, főleg az epikus költészetben. 

Ebben a versformában íródott Byron két modellt teremtő verses regénye, a Childe Ha-

rold és a Don Juan, s ugyanezt a strófát alkalmazzák a műfaj késői változatai a magyar 

irodalomban; Arany János: Bolond Istók (1873) és Arany László: A délibábok hőse 

(1873). 

A nyolc sorból álló versszak rímképlete: a-b-a-b-a-b-c-c, a sorok szótagszáma eredeti-

leg 11 (endecasillabo), de több nyelvben, például az angolban, a németben, a magyarban 

és a szerbben is az a változat alakult ki, amelyben a „b” rímelésű páros sorok 10 szótago-

sak. 

A stanza bukdácsolása („Bánat és emlékezés”) 

Az elégikus poémát Radičević stanzákban írta. A mű befejezetlen, csak a költő halála után 

jelent meg. A ritmus vizsgálata azt sugallja, hogy a befejezetlenség oka nem a szerző korai 

halála volt, hanem a forma alapvető, elvi megoldatlansága. 

A „Bánat és emlékezés” verselése rendkívül labilis, hemzsegnek benne a hibák. Az 1-

2. versszak a byroni stanzát követi, minden sora 11 szótagos. A 4-5. versszak hiányzik, a 

6-dikból csak négy sor készült el, a hetediktől viszont a 11 és 10 szótagos sorokat váltoga-

tó forma következik: 

11 a   Ó, drága lelkem, tépj egy szál virágot, 

10 b   olyan szelíd, gyöngéd az, mint te vagy.  

11 a   Ahol hegyek szegik a rónaságot,  

10 b   a forrásnál, ahol megláttalak,  

11 a   ahol először kortyolhattam áldott  

10 b   orcádból égi üdvöt, gyöngyalak 
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11 c   hol először nézhettem szép szemedbe,  

11 c   azt a virágot, kedves, ott keresd te.  

  Lator László ford. 

Elvileg (de rengeteg hibával) ezt a formát követi az 53. strófáig, ahol meglepetésre át-

tér a deszeteracra, az aszimmetrikus 4+6-os népi tízesre, és ezt tartja az utolsó, 60. strófá-

ig. 

Radičević Byron iránti tisztelete a formai türelem tekintetében nem bizonyult tartós-

nak: diákos pedantériával még kicsiszolta az első két és fél byroni versszakot, de nyilván 

bosszantotta őt a népdalokban ismeretlen 11 szótagos sorok egyhangúsága. Rájött, hogy a 

11-10 szótagos változatban legalább a páros sorok lehetnek népiesek. Azonban a ritkább, 

szimmetrikus változatra volt szüksége, hogy az első ütemrész 5+5-ös osztása harmonizál-

jon a 11-es sorok 5+6-os osztásával. Végül ezt a pepecselést is megunván, szabadjára 

engedte ritmikai vágyait, és a befejezetlen mű végén megkönnyebbült sóhajjal áttért a 

kedvenc népi 4+6-osra. 

A szerb líra egyik legmuzikálisabb költője szenvedett a számára idegen ritmussal. Az 

1-2. és a csonka 6. versszak ritmusa még korrekt (11 szótagos: endecasillabo); idáig tartott 

a világirodalmi öntudat. A további 54 strófa 432 sora közül viszont 44 sor hibás (10%). 

Leggyakrabban a 11-es bővül 12-essé, egyszer 3+9-essé, többnyire azonban 5+7-essé (a 

páratlan szótagos osztású 5+5-ös 10-es miatt; a páros szótagos osztású 4+6-os 10-es bizo-

nyára nem 5+7-es, hanem 6+6-os 12-esre tágította volna a 11-est). A 11-es másik gyakori 

hibája a cezúra elcsúszása: 5+6 helyett sokszor van 6+5, de előfordul a 4+7-es és a 3+8-as 

változat is. Az 5+5-ös 10-es (az aszimmetrikus 11-es hatására) olykor 5+4-es 9-esre szű-

kül, máskor 11-esre bővül, vagy 4+6-osra sikerül. 

Mindezt nyilván maga a költő tudta a legjobban, s ezért nem adta ki a művet. A poéma 

ugyanis tartalmilag nem befejezetlen; a szomorú szerelmi történet elér a végéhez, a kedves 

halála és a főhős kétszintű meggyógyulása – a transzcendencia-élmény (a túlvilágon várja 

őt a kedves) és a Természet örök tavaszának ünneplése – lezárják a művet. Viszont, a 

végszó kedvéért, az utolsó sor is 4+7-es. A magában énekelve író költő ezt érezte befeje-

zetlenségnek, és talán elsősorban erre a műre gondolt, amikor a Halálsejtelem végén így 

búcsúzott költeményeitől: „Minden eltűnt, amit nektek szántam, / toprongyosan maradtok, 

apátlan”. 

A sestina narrativa könnyed szökdelése („Bolond Branko”) 

A bécsi témájú verses regény, a „Bolond Branko” keletkezésének ideje ismeretlen, de 

logikus a feltételezés, hogy az 1844–1845-ös dátumozású „Bánat és emlékezés” után szü-

letett – túl a stanza-kísérlet kínos tapasztalatain. 

A „Bolond Branko” számára Radičević szerencsés kézzel az olasz eredetű sestina 

narrativa (azaz narratív, elbeszélő hatos, ejtsd: szesztina narratíva) elnevezésű strófát vá-

lasztotta, melynek eredeti 8 szótagos (ottonario) sorait a népköltészetből jól ismert és már 

alkalmazott felező nyolcassal azonosította (pl. Leány a kútnál). 
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Ugyanakkor a sestina narrativa, más néven sesta rima (ejtsd: szeszta ríma), a-b-a-b-c-c 

rímképletével, redukált stanzának is felfogható: ottava rima (nyolcas rím), mínusz kettő, 

azaz hat (sesta): 

Szülőföldje szilaj vidék, 

Farkas-forma emberekkel 

Csupa harcos, bajszos vitéz, 

Mindegyiknél puska, fegyver, 

Ruházatra nézvést pedig 

Török módit hord mindegyik. 

  Milosevits Péter ford. 

Radičević szenvedett a stanzában, a sesta rimában lubickolt. Népies ritmusban, de 

erudita strófaformában írt világvárosi témájú verses regényt. Mindazonáltal ez a mű is 

befejezetlen. A „Bánat és emlékezés” esetével ellentétben, a költő itt nem a ritmussal, 

hanem a sztorival nem boldogult: a vers végig „megvan”, de a regény nem készült el. 

A népies regényt ezekben az években Radičević kebelbarátja, a Baján született 

Bogoboj Atanacković írja – prózában. A népies verset a Radičević után következő un. 

második romantikus nemzedék, Jovan Jovanović Zmaj, Đura Jakšić és Laza Kostić, a líra 

számára tartotta fenn. 
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JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ 
(1833–1904) 

Szerb Arany 

A radičevići modell leghívebb követője, a rímes nép-nemzeti líra klasszikusa, köztisztelet-

ben álló nemzeti költő, általános iskolai tananyag. 

Ha Radičević a szerb Petőfi, akkor Zmaj a szerb Arany János. Radičević és Petőfi fia-

talon haltak meg, Zmaj és Arany hosszú életűek voltak; az előbbiek heves vérmérsékletű, 

nyugtalan fiatalemberek, az utóbbiak megfontolt férfiak és bölcs öregek; az a kettő kalan-

dos és zaklatott életű forradalmár és bohém, ez a kettő akadémikus és tisztes családapa; az 

első kettő robbanás és sziporka, a másik kettő békésen pattogó tűz és izzó parázs. 

Pózok és benyomások ellentéte 

Petrarca és Boccaccio elsősorban latin nyelven író humanista tudósok voltak, és csak mel-

lékesen irogattak olaszul szerelmes verseket és sikamlós novellákat, mégis ez utóbbiak 

által váltak halhatatlanokká. 

Zmaj költői életművének nagy részében sem illik pontosan egymásra a szerzői szán-

dék és a végeredmény, a költői póz és az olvasói összbenyomás. 

Személyes lírájának középpontjában a szerelem áll, ilyen témájú verseit összességében 

mégsem érezzük szerelmi költészetnek, hanem családlírának; Zmaj nem szerelmes volt, 

hanem férj. (Igaz: szerető férj; ne sértsünk kegyeletet: a felesége haláláról írt verseiben 

vannak a világlíra élvonalába tartozó részek.) Politikai költészetében plebejus forradalmi 

álláspontot képvisel, olykor Petőfi hangján igyekszik szólni, mégis inkább csak politizáló 

főszerkesztőnek képzeljük őt; a vátesz (látnok) és a néptribun költő póza éppúgy nem illik 

rá, mint Arany Jánosra. Forradalmi versei nem elemi erejűek, nem ragadnak magukkal, 

legfeljebb csak egyetértünk velük. 

Lezserül és könnyen írt, rengeteg verset termelt, mégis a nép-nemzeti iskola legna-

gyobb formaművészének tartják.  

Szándék és eredmény Zmaj szatirikus költészetében és gyermekverseiben esik egybe, 

lírájának látszólag két távoli pontján, melyeken költői tehetségének fő értékei közvetlenül 

nyilvánulnak meg. Ezek az értékek a könnyű kéz, a gyors reagálás, a muzikalitás, a köz-

vetlenség és a kommunikativitásnak az a változata, amelyben a közérthetőség egyben a 

közhasznúság képzetét is kelti. 

A nemzet gondnoka 

Dositej a nemzet bölcse, Vuk Karadžić a (nép-)nemzeti kultúra megteremtője, Zmaj a 

nemzeti kultúrának az egész nemzet bizalmát élvező, hallgatólagos referendummal válasz-

tott gondnoka. A XIX. sz. egész második felében együtt lélegzett az egyre inkább saját 

lábára álló fiatal szerb államban és a diaszpórában élő néppel és társadalommal, közelről 

és közvetlenül szólt mindenről. A zűrzavaros politikai helyzetben, amikor a török szultán, 

a szerb király, a magyar miniszterelnök és a bécsi császár egyaránt a szerb élet szereplője 

volt, Zmaj a józan polgári tisztesség talaján állva mindig a hétköznapok embere számára 
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azonnal helyesként megnyilvánuló álláspontot fejezte ki, versben, szatírában, publiciszti-

kában.  

A társadalom és az egyén nyugodt lehetett: van aki megmondja, amit egyébként én is 

gondolok. (A gond/nok.) Így lett Zmaj a kelet-európai régió tipikus jelensége: a költő mint 

a társadalom lelkiismerete. Nem rossz lelkiismerete; nem ostorozó próféta, aki miatt nem 

lehet nyugodtan aludni, mert mindent a szemünkre hány, hanem olyan tanító, aki csak 

emberileg elvárható és teljesíthető, racionálisan belátható, szükségszerű feladatokat állít 

elénk. 

A költészet magaslataiba emelkedő, de mindenki számára követhető alak, aki garantál-

tan a helyes irányba vezet. A felvilágosodás képviselője, mélyen a nép-nemzeti romantika 

korában. A bohém és különc költő romantikus sztereotípiájának kialakulása idején, a 

lovćeni magasságban trónoló püspük-fejedelem (Njegoš) és a bohém ifjonc (Radičević) 

példájával ellentétben, Zmaj a felvilágosodás ésszerűségével párosuló, mindenkihez és 

mindenkiért szóló, a közösség fejével gondolkodó és lelkével érző, a közönségét szerető és 

a közönség szeretetére vágyó, őszinte és megbízható költő. 

Pest és a magyar irodalom 

Újvidéken született, 1863 és 1870 között a pesti szerb diákotthon, a Tökölyanum igazgató-

ja volt (Veres Pálné utca 17-19); közben elvégezte az orvosi egyetemet, s később számos 

helyen folytatott orvosi gyakorlatot. Gyermeklapokat és szatirikus újságokat szerkesztett; 

egy ilyen lap után kapta a Zmaj („A Sárkány”) irodalmi nevet. Nyelvtudásának és átlagon 

felüli termékenységének köszönhetően a XIX. sz. magyar irodalmának egyik legaktívabb 

fordítója volt: Petőfi: János vitéz, Arany: Toldi, Madách: Az ember tragédiája c. klasszi-

kus alkotásai mellett kötetnyi kisebb és kevésbé ismert magyar költő tollából származó 

művet ültetett át szerbre. 

A magyar irodalom mélyreható ismerete nem maradt nyomtalan eredeti műveiben 

sem. Pályakezdésére ugyan főleg Branko Radičević hatott, de politikai versei Petőfi hatása 

alatt születtek, öregkori költészetében pedig Arany János kései lírája rezonál. 

Boldogság és gyász 

Korai verseiben még Radičević ő-versei nőhajkurász fiatalemberének maszkjában tetsze-

leg; saját belülről jövő hangját csak a komoly szándékú udvarló és a boldog ifjú férj ér-

zelmeinek kifejezésekor találja meg. Első jelentős kötete a Đulići (1864. „Rózsák”) a bol-

dog szerelem verseit tartalmazza, az elégikus folytatás, Đulići uveoci (1882. „Hervadt 

rózsák”) c. kötete felesége és gyermekei halálának élményéből született. 

Az első kötet hangulata a radičevići naiv erotikától fokozatosan halad a családi idill fe-

lé. Az életrajzi vonatkozású helyek alapján (házasság, gyermekáldás) a kötet hiteles sze-

relmi naplónak tekinthető, bár nem törekszik a szerelem történetének elbeszélése, mint 

például a szlovén-horvát Stanko Vraz Đulabije (1837–1841. „Őszi rózsák”) c. ciklusában. 

Zmajnál az sem bizonyos, hogy az összes vers ugyanahhoz a nőhöz szól; valószínűbb, 

hogy az első dalok posztpetrarkista radičevići módon az általános lány utáni vágyat fogal-
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mazzák meg, és a nőalak csak fokozatosan konkretizálódik a jegyessé, a hitvessé és a kö-

zös gyermek anyjává. 

A valódi személyiséggel még nem rendelkező lány utáni erotikus vágytól a házasság 

eszményi állapotáig ívelő utat írja le szerelmi lírájában a horvát August Šenoa (1834–

1881), aki Zmajhoz hasonlóan versbokrokban örökítette meg vágyainak és boldogságainak 

történetét, például a Zimzelen („Örökzöld”) c. ciklusban. 

A petrarkizmus vége 

Zmaj és Šenoa férji és családapai szerelemi költészetét Arany János Családi kör c. versé-

nek hangulata lengi át, de Tolsztoj ezekben az években írott regénye, a Háború és béke 

(1863–1869) befejezésének híres pelenka-szaga is itt terjeng (Natasa és Pierre Bezuhov 

házassága).  

Visszafele nézve, a világirodalmi családidill-sorozat a XIX. sz. második felének elején 

a felvilágosodás világfilozófiai és politikai illúzióit már elveszített ember csalódott vissza-

húzódása a privát szférába. (Arany János esetében ez nyilvánvaló: a Családi kör 1851-ben 

született.) Aztán amikor feledésbe merül, hogy ez egy vesztes állapot, és eloszlik a bánat 

vagy a dac, akkor születik meg a nyárspolgári elégedettség. 

Ugyanebben az időben azonban már megjelenik Flaubert idillromboló regénye, a 

Bovaryné (1857), nemsokára jön Tolsztojtól az Anna Karenina (1877); a kettő között 

pedig ott van Dosztojevszkij műve, A félkegyelmű (1868), amely túlmegy a házasságtörés 

és öngyilkosság modelljén: hősnője, Nasztaszja Filipovna kezéért az égi és a földi szere-

lem angyala és démona, Miskin herceg és Rogozsin vetekednek, hogy aztán a házasság 

szertartása helyett, a pénz és az arany lidérces csengése és ragyogása közepette, a nő rituá-

lis meggyilkolása tegyen pontot a petrarkista civilizáció végére. 

A plafonraszállt égbolt 

Zmaj a szatírát érdemlő tökéletlen külvilág ellenpólusát: a tökélyt és a beteljesülést kereste 

a szerelem és annak betetőzése, a házasság boldogságában, így aztán a felesége és a gyer-

mekei halála miatti gyásza is apokaliptikus méretű volt. A „Rózsák” és a „Hervadt rózsák” 

darabjaiban a privát szféra intim evilágisága imponáló könnyedséggel kapcsolódik össze 

kozmikus távlatokkal, minek során nem a költő süvölt fel az égre, mint ahogy Njegošról 

képzelhető a Lovćen tetején, hanem az égbolt száll le a költő szobájába, és kitűzi plafonjá-

ra a csillagokat.  

A világegyetem, a természet és a rokokó idill elemeiből fantasztikus, mesebeli érzéstáj 

képe kerekedik ki, mint a boldog szerelem versei között a népdallá vált Tijo, noći… (Halk 

légy most, éj…) kezdetű dal, a „Rózsák” közt a XXXIII: 

Halk légy most éj, 

 napsugaram alszik, 

feje fölé, 

 gyöngyök ága hajlik; 

fönt az ágnak 

 mintha húrja sírna, 

odahullt száz 
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 parányi pacsírta: 

húrt fonnak most, 

 selyem muzsikáját, 

egész övig 

 rászövik a fátylát, 

betakarják 

 két mellét, az arcát, 

napsugaram 

 óvják, altatgatják. 

  Fehér Ferenc ford. 

Kozmikus panoráma: Oh, kako je sivo, tamno (Milyen szürke borulat van) XXII.: 

Milyen szürke borulat van! 

Nap itt talán soha nem volt, 

Mint kisírt szem, oly homályos, 

oly zavaros most a mennybolt. 

S én csak nézek a sötétbe, 

nézek, nézek a magosba, 

a szomorú, könnyes szembe, 

a borúsba, zavarosba. 

Nézem ezt a bús borongást, 

ezt a roppant szürke semmit, 

ezt a nagy-nagy hideg sóhajt, 

ezt a néma, végtelen kínt. 

  Lator László ford. 

Máskor viszont meleg az arcunk, amikor naplószerű konkrétsággal von be a kép az 

események és valós személyek intim terébe, mint a „Hervadt rózsák” IV. versében: 

Elindulok, megroggyan a lábam, 

a mutatót fékezem jártában. 

Járok, kelek szobán át s a hallon, 

és a saját őrült hangom hallom: 

 Jaj, csak meg ne haljon! 

Istent hívom: hiszen még fiatal! 

Nincs igazság: nászágyból ravatal? 

Ti, angyalok, óvjátok a lelkét, 

ő az, aki gyermeket szült nemrég. 

S én csak megyek szobán át s a hallon, 

és a saját őrült hangom hallom: 

 Jaj, csak meg ne haljon! 

Megint megyek, s fejem lehanyatlik 

a bölcsőnél, hol gyermekünk alszik. 

Felriad most, rámpillant ijedten, 

nézzük egymást, zokogunk mindketten. 

És csak őrült, őrült hangom hallom, 
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a fiamnak súgom síri hangon: 

 Jaj, csak meg ne haljon! 

  Milosevits Péter ford. 

A könnyed formabiztosság varázsa 

Jovan Jovanović Zmaj terjedelmes életműve tele van hányaveti, pongyola versekkel; ifjabb 

pályatársa, Laza Kostić, O Jovanu Jovanoviću Zmaju (1902. „J. J. Zmajról”) c. könyvéből 

származik a híres metafora, mely szerint „a sárkány bekapta a pacsirtát”, azaz a politikus 

és napi költő Zmaj túltermelői aktivitása elnyomta a finom lírai dalok költőjének tehetsé-

gét. 

Mennyiségi értelemben így is van. Poétikailag azonban ugyanannak a tehetségnek két-

féle megnyilvánulásáról van szó. 

Zmaj tökéletes ritmusú, zeneiségükkel Radičevićet is felülmúló nagy-versei sem gon-

dos kimunkálás gyümölcsei, hanem úgy pattantak ki, azonnal kész formában, könnyedén 

és magabiztosan. A formaművésznek kijáró tisztelet ebben az esetben nem a piszmogó 

baudelaire-i művész (artist) megszállott kitartásának szól, hanem a tökélyt spontán módon 

létrehozó született tehetségnek. Paul Verlaine álma volt az olyan vers, amely tiszta zene 

(„Ősz húrja zsong, jajong…”); Zmaj költészetének a nyelvzene a legfőbb ereje. 

A spontán módon létrejövő forma minősége az élmény mélységétől függ. Nem vélet-

len, hogy a „Hervadt rózsák” komoly és komor, őszinte és személyes vallomáslírája nem-

csak megrázó ereje, hanem egyöntetűsége miatt is kiemelkedik az életműből. 

Önértelmezések 

A könnyű kéznek köszönhető verspelyva nem mindig válik külön verssé; azokkal nincs 

baj, legfeljebb nem olvassa őket senki, mert úgyse kerülnek be a válogatásokba.  

Az életmű eleven húsán vágnak azonban sebeket a jelentős versek üresjáratai. Ezek 

szintén Zmaj költői személyiségének alapvető vonásából erednek. A kommunikatív lírikus 

folyton aggódik, hogy nem elég világos, amit mond. Elsősorban a képekben nem bízik, és 

a biztonság kedvéért a vers második részében sokszor lefordítja őket mindenki számára 

érthető, normális nyelvre. Más esetekben a vers egyik felében elmagyarázza, mit akart 

mondani a másikban, vagy levonja a tanulságot, megfogalmazza azt, amit sejtetett. A rész-

legesen már idézett Milyen szürke borulat van… kezdetű vers egésze például így hangzik: 

Milyen szürke borulat van! 

Nap itt talán soha nem volt, 

Mint kisírt szem, oly homályos, 

oly zavaros most a mennybolt. 

S én csak nézek a sötétbe, 

nézek, nézek a magosba, 

a szomorú, könnyes szembe, 

a borúsba, zavarosba. 

Nézem ezt a bús borongást, 

ezt a roppant szürke semmit, 



Romantikus líra – Jovan Jovanović Zmaj 

 168 

 

 

ezt a nagy-nagy hideg sóhajt, 

ezt a néma, végtelen kínt. 

S ez most nekem szépnek tetszik, 

otthonosnak tetszik s jónak… 

Mintha sose sütött volna 

az egemen ragyogó nap, 

mintha tavaszt soha-soha 

nem adatott volna látnom, 

mintha a nap nem csókolta 

volna soha boldogságom. 

  Lator László ford. 

Az utolsó két strófa csupán értelmező biztonsági toldalék, amelyben a költő egy felü-

letes és ezért valószínűtlen állításba keveredett (mert nem igaz, hogy a szomorú embernek 

következésképpen tetszik a barátságtalan idő). 

Politikai versek 

A verseken belüli önértelmezésekben Zmaj lírai racionalizmusa nyilvánul meg: az ésszerű 

belátás erejébe vetett hite alapján ő is a felvilágosodás gyermeke, mint a kelet-európai 

romantika legtöbb képviselője. Hisz abban, hogy a földön létrehozható egy jobb világ, és 

hogyha ő is hat, alkot és gyarapít, akkor a haza fényre derül majd. 

Hazafias versei között vannak epikus költemények és balladák a török elleni harc hős-

dalainak stílusában illetve ilyen tematikával: Tri hajduka (1866. „Három hajduk”), 

Guslareva smrt (1871. „A guszladalnok halála”), de ezeken érződik, hogy Zmajt a török 

témában inkább a keleti egzotikum érdekli, amely több versében is jelentkezik: Lem-Edim 

(1857. „Lem-Edim”), Alija (1891. „Ali”) vagy a valami oknál fogva híressé vált négyso-

ros: Na grobu Hafizovom (1858. Háfiz sírjánál): 

Gyakran koccintgatott, sokat dalolgatott, 

mézes ajakakról gyönyört csókolgatott, 

ahol gyönyört talált, ott nem volt kímélet – 

most ha ég a lelke – tudja, hogy mi éget! 

  Weöres Sándor ford. 

Petőfi 

A török elleni harc mellett Zmajnál megjelenik az európai forradalmi mozgalmak témája 

is, amit a guszlás népköltészetből nem meríthetett. A motívum forrása a szerb irodalomban 

Petőfi, akit Zmaj lelkesen fordított, és akiben méltán láthatta a népiesség és a szabadság-

eszme szintézisét. Ide tartoznak Zmaj Svetli grobovi (Fénylő sírok), Milostivoj Evropi (A 

kegyes Európához) és a beszédes című Narod ( „A nép”) c. versei; az utóbbi forrása Petőfi 

A nép nevében c. verse lehetett: 

Az anyátok, uracsok, 

Diplomata népség, 

Ha a pohár túlcsorog, 

Betelik a mérték! 
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Koronázott pasasok, 

Vér szerinti kékek: 

Mit gondoltok, mért vannak 

A földön a népek? 

S az anyátok, pénzesek, 

Régiek és újak, 

Akik miatt éheznek 

Ezrek, nyomorultak. 

Szolgáitok szenvednek, 

Ti meg híztok szépen; 

Mit gondoltok, mért vannak 

A földön a népek? 

És ti, akik hazudtok 

Uratok szemébe, 

Hátha egyszer bejuttok 

A dőzs közelébe, 

S pöffeszkedtek rútul ott, 

Nem ismertek szégyent; 

Mit gondoltok, mért vannak 

A földön a népek? 

És ti, sötét koponyák, 

Emberi nem átka, 

Akikhez nem hatol át 

Az ész napvilága; 

Tiporjátok más jogát, 

S a tudástól féltek: 

Mit gondoltok, mért vannak 

A földön a népek? 

  Milosevits Péter ford. 

Szatírák 

Politikai szatírái közül a Jututunska narodna himna („Jututunia nemzeti himnusza”), a Ju-

tutunska juhahaha („Jututuniai bruhaha”) és a Pesma jednog najlojalnijeg građanina 

(„Egy teljesen lojális állampolgár dala”) emelkedik ki szellemességével. Politikai szatírái-

nak és bökverseinek magyar vonatkozásait Póth István vette leltárba: Neki mađarski 

odnosi političke poezije J. J. Zmaja („J. J. Zmaj politikai költészetének néhány magyar 

vonatkozása”), in: Stazama prijateljstva (1987. „A barátság ösvényein”). 

Sárkány-bácsi 

Jovan Jovanović Zmaj gyermekversei állják a versenyt a képregények és rajzfilmek idején 

is; szülők nemzedékei csacsognak, gagyognak és kuruttyolnak kisdedeikhez a szerző meg-

jelölése nélkül már másfél évszázada čika Jova Zmaj, azaz Sárkány Jani bácsi nyelvén; 

magyar válogatás: Gyerekek, madarak, állatok (1950). A lírai én naiv közvetlenségébe 

belefér az egész világ, a kozmosz és a kisszoba, a halál és Karcsi kacsa (Paja patak), a 

szerb költészet legmelodikusabb életművében. 
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ĐURA JAKŠIĆ 
(1832–1878) 

Szerb Petőfi Katona József 

Ő tört legintenzívebben a szerb Petőfi titulusára, költészete a „szabadság, szerelem” jelsza-

va jegyében született. Viharos életű, csavargó, kocsmabarát, duhaj egyéniség; a halk sorsú 

Zmaj ellentéte és barátja: mintha közös példaképeik, Petőfi és Arany mintáját követték 

volna az életben is. Hazafias drámái bánkbániak. 

A mítoszról lekésett forradalmár 

Jakšić a szerb romantika legforradalmibb költője – egy forradalomszegény korszakban. 

Nemzet-felszabadító hősnek későn érkezett: Szerbia és Montenegró harca az 1870-es 

években a török ellen és Bosznia osztrák-magyar annexiója (bekebelezése) már nem mí-

tosz, csupán politika és történelem; Jakšić csatadalai és hősénekei a bosszúállás véres 

kardjáról és a hulló török fejekről Radoje Domanović Kraljević Marko po drugi put među 

Srbima (1902. „Kraljević Marko másodszor a szerbek között”) és Mikszáth Kálmán Új 

Zrinyiász (1898) c. szatíráit idézik. 

A Piktor 

Festőnek készült, a bécsi és a müncheni képzőművészeti főiskolára járt, baráti körben 

Piktor volt a beceneve. Festői ambíciói kudarcainak köszönheti a meg-nem-értett zseni 

sorsát, a verseire jellemző költői szerepet. Szegedi, pesti, bécsi és müncheni tanulóévek 

után szülőhelyén, a bánáti Srpska Crnjában nem talált megértésre ikonfestői újításaival, 

hogy a szentek képeit kortárs modellekről mintázza meg, így aztán vándorútra kelt. Eldu-

gott szerbiai falvakban tanítóskodott anyagi nehézségek közepette, adósságok miatt peres-

kedett, feljelentték italozásért, összetűzésbe került az iskolai vezetőségekkel és állami 

szervekkel, rendőrségi ügyekbe keveredett, perbe fogták, mert Ranjenik (1878. „A sebe-

sült”) c. novellájával állítólag megsértett egy tábornokot; 1872-től a belgrádi nyomda kor-

rektoraként tengetette napjait, estéit a belgrádi kocsma-utca, a Skadarlija füstös lebujaiban 

töltötte borospohár és tamburaszó mellett; ennek emlékét a Đurina kuća („A Gyuri háza”) 

nevű irodalmi klubhelyiség őrzi az Ima dana nevű vendéglő szomszédságában. 

Petőfi 

Jakšić Szegeden járt gimnáziumba, 1847-ben pedig Pesten a képzőművészeti főiskolára 

iratkozott. Már gimnazista korában Petőiért lelkesedett, érthető hát, hogy az 1848-as ese-

mények magukkal ragadták. Példaképéhez hasonlóan, ő is katonának állt, és nem kizárt, 

hogy találkozott vele a harcmezőn: szemtől szembe. 

Jakšić ugyanis a szerb seregben harcolt, a magyarok ellen. Ebben az esetben azonban, 

történelmi kivételként, az irodalom diadalmaskodott a politika fölött: Jakšić költői példa-

képe örökre a másik oldalon harcoló Petőfi maradt. 

A szerb nép-nemzeti romantika nem hordozta a társadalom-politikai (forradalmi) moz-

zanatot: a koszovói horizontú guszlás hősdal népi keletkezmény, de csak folklorisztikus, 
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és nem politikai (plebejus) értelemben; a rigómezei énekciklusban például nincs antifeudá-

lis mozzanat; sőt, a népi énekes nem a nemzet, hanem a feudális állam elbukásáról dalol, 

és a fejedelmet ő lépteti elő cárrá (car Lazar). A rigómezei dalokban a feudális urakat csak 

a nemzet és az állam szabadságát veszélyeztető egymás közti acsarkodásért éri vád, nem a 

nép a elnyomása miatt. 

Az 1804-es felkelés kezdetén már volt társadalmi mozzanat: a dáhik (janicsárparancs-

nokok) elleni lázadásnak is hívták, de itt az elnyomó azonos volt az idegen megszállóval; a 

feudális iga török igát jelentett, és a harc nem a feudalizmus, hanem a török uralom ellen 

folyt, az ország felszabadításáért, nem az elnyomott társadalmi osztályok jogaiért. 

A szerb irodalomba tehát a társadalom-politikai forradalmi romantika nem a népi 

kultúrfordulatból jött, hanem a magyarországi diaszpórában, az 1848-as Pest hangulatát 

itteni diákként átélő ifjú romantikusok, a Petőfiért lelkesedő Jovan Jovanović Zmaj és 

Đura Jakšić vezették be, ki-ki a maga temperamentuma és tehetsége szerint; Zmaj politizá-

ló és szatirikus versekben, Jakšić patetikus forradalmi dalokban. 

KÖLTÉSZETE 

Pályakezdés: Petőfi-fordítás vagy -átdolgozás 

A fiatal, alig húsz esztendős Jakšić pályakezdésére az 1850-es évek legelején még nem 

Petőfi forradalmi eszméi, hanem szerelmes versei és népies bordalai hatottak. Jakšić szó 

szerint Petőfivel a kezében kezdett verselni. Bécsből 1852. októberében ezt írta édesapjá-

nak: „Legutóbbi levelemben küldtem egy kis fordítást Petőfiből, azaz egy verset – hogy 

kicsit felvidítsam, és hogy lássa az igazságot –, s ha kedvét leli benne, eztán minden leve-

lemben küldenék egy-egy dalocskát, miket költök.”1 

Az említett „legutóbbi” levéllel együtt ez a fordítás is ismeretlen; vagy elkallódott, 

vagy ott lappang valamelyik ismert és eredetinek tisztelt Jakšić-versben. Jakšić ugyanis 

nem Petőfi-fordító, hanem Petőfi-feldolgozó volt. Mit érdekelte őt a filológia? „Kedves 

Milutinom! Jó estét! vagy: jó reggelt! már ahogy e levél rádtalál, drága barátom; így kezdi 

egyik levelét Petőfi is, az én drága Petőfim! s én az igazságban nem szívesen imitálok, de 

apróságokban lehet…”, írja Jakšić 1869 decemberében egy barátjának.2 

Most már csak az a kérdés, mi az igazság, és mi az apróság. Tény az, hogy a kutatók 

egyetlen egy teljes Jakšić-verset sem tudtak azonosítani valamely Petőfi-költeménnyel, 

viszont számos sort, részletet, strófát lehet „imitáltnak” tekinteni vagy érezni.3 

A lényeg az összbenyomás, amely nem hagy kétséget a Petőfi-póz felől; ha Zmaj korai 

verseiben Branko Radičević hatása érződik, akkor Jakšićnál Petőfi Sándor szelleme is-

merhető fel. 

                                                 
1 Prepiska Đure Jakšića (1951. 44–45). 
2 Prepiska Đure Jakšića (1951. 253), vö. Sava Babić: Kako smo prevodili Petefija („Hogyan fordítottuk 

Petőfit”, 1985. 17–18). 
3  Sava Babić: Kako smo prevodili Petefija (1985. 17–24). 
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Bordal 

Jakšić egyik legismertebb korai verse a Mila (1856. „Mila” mint női név, amely „kedvest” 

jelent), úgy kezdődik, mint Petőfi verse, a Hortobágyi kocsmárosné (1842):  

Hortobágyi kocsmárosné, angyalom! 

Tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom. 

Jakšićnál: 

Bort adj, Mila, zengett egyre. 

A folytatásban Petőfi bővíti a célkitűzéseket: 

Ej galambom, milyen puha a keble! 

Hadd nyugodjam csak egy kicsit fölötte, 

Úgyis kemény ágyam lesz az éjszaka, 

Messze lakom, nem érek még ma haza. 

Jakšić másképp folytatja, úgyhogy a két versnek a kocsma-helyszínen és a felkiáltó in-

tonáción kívül nincs is más közös vonása. Sőt, Jakšićnál kiderül, hogy a kezdő megszólítás 

csupán idézet a múltból: 

Bort adj, Mila, zengett egyre, 

e név verte fel a kricsmit. 

Csakhogy Mila most már nincs itt; 

más tölti a bort cseberbe, 

Ancsa térül, Ancsa fordul, 

Miláért a könny kicsordul. 

  Milosevits Péter ford. 

Jakšićnál az elveszített kedves motívuma áll a központban, amely a magyar versben 

nem szerepel; a Hortobágyi kocsmárosné végig duhaj és dévaj bordal marad. 

A halott kedves 

Mivel a szerb versből nem derül ki, Mila miért „nincs itt”, az életrajzi részleteket ismerni 

nem köteles olvasó, aki esetleg meg van fertőzve irodalmi tájékozottsággal, a halott ked-

ves téma-variánsának értelmezheti a verset. Jakšićnak nem kellett volna messzire mennie, 

Radičevićnél is megtalálhatta („Bánat és emlékezés”), de Petőfi korai költészetében is 

jelentős szerepet játszik a motívum; a Cipruslombok Etelke sírjáról (1845) c. ciklusának 

versei életrajzilag hiteles élményből születtek, valóságos és ismert személy haláláról szól-

nak (Csapó Etelke Vachott Sándor menyasszonyának fiatalon elhunyt húga volt). 

Mila is valóságos személy, a nagykikindai kocsmáros Emilija Popović nevű lánya, 

akihez Jakšićot 1856-57-ben szerelem fűzte, s kinek emlékét a versen kívül a Devojka u 

plavom („Leány kékben”) c. képén is megörökítette. Ez esetben az életrajz azonban fittyet 

hányt az irodalmi konvencióknak: Mila nem halt meg fiatalon, hanem férjhez ment egy 

Đura Rajković nevű színészhez, s egyike lett az első szerb színésznőknek. 

Egy statisztikai felmérésből esetleg kiderülne, hogy a romantika korában nem a mosó-

nők, hanem a hajadonok haltak korán, többszörös gyakorisággal, mint ma vagy a rene-

szánsz idején. Az ízléstörténészek pedig talán azt állapíthatnák meg, hogy a romantikus 
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férfiak a légies és sápadt, azaz csenevész és vérszegény lánykákat preferálták, a tüdővész 

könnyű prédáit. De ahogy hiába bizonyítaná be valaki, hogy Jézus csak tetszhalált halt a 

kereszten, a feltámadás mindörökre csoda lenne, ugyanúgy kár a statisztikai gőzért: a ked-

ves halála, minden valószínűség-számítás és életrajzi tény dacára, nagy romantikus mítosz 

és irodalmi konvenció marad. 

A petrarkizmus a viszonzatlan szerelem kötészete, a szentimentalizmus a megvalósít-

hatatlan szerelem regénye, a romantika a halott kedves miatti fájdalom lírája. Nem kellett 

Petőfitől venniük, hiszen ő is vehette volna Goethétől (Faust) vagy akárki mástól; szemé-

lyesen élték át, de mégis olyan, mintha csak divatból vagy műveltségből (erudícióból) 

ismételnék a motívumot: Radičević: „Bánat és emlékezés”, Zmaj: „Hervadt rózsák”, és 

Jakšić…  

 „Mila” c. versben csalt egy kicsit: a konkrét személy és a valóság szorításában nem 

merte azt „hazudni”, hogy a lány meghalt, tehát ködösen fogalmazott („már nincs itt”). 

Viszont más versek egész sorában, nevek említése nélkül panaszkodik a halott kedves 

miatti bánatában: Prvenčad, 2. („Zsengék, 2.”): 

Beteg vagyok, belehalok, 

gyógyírt erre úgyse kapok, 

mert nincs arra földi gyógyszer, 

mit a halál gyógyít csak meg. 

Mátkám rajtam sebet ejte, 

mikor elment a mennyekbe. 

Eltávozott, ittmaradtam, 

fájó szívvel, megszakadtan; 

más ír erre nem is lehet, 

mint a sírbolt, melybe megyek. 

  Milosevits Péter ford. 

A Što ne piješ („Mért nem iszol”) azt panaszolja, hogy a kedves halála után már a bor 

sem esik jól, a Sve je prošlo („Minden elmúlt”) pedig az el nem nyert boldogságról beszél: 

Boldogan már oltár előtt álltunk, 

hogy valóra váljék szívem vágya; 

a lelkemben mámor tüze, láng gyúlt – 

ő meg ledőlt, jaj, halálos ágyba! 

  Milosevits Péter ford. 

A Šta će („Minek”), Ti si bila („Te voltál”), Koga da ljubim („Kit szeressek”) és az 

Uspomene („Emlékek”) címei magukért beszélnek, a Moji bolovi („Keserveim”) a beveze-

tő familiáris tónus után az élet értelmetlenségéről szól: 

Nekem is volt édesanyám, 

aki engem babusgatott, 

nekem is volt szép szeretőm, 

aki anyám után megholt. 

Eh! de mind ki odahagyott 

nem olyan nagy teher nékem, 
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csak azt tudnám megérteni, 

mért nem hagy el már az élet. 

  Milosevits Péter ford. 

Világfájdalom és -gyűlölet 

A meg-nem-értett zseni és a gyászbaborúlt lelkű szerelmes ifjú az életet szenvedésnek érzi, 

a világot mostoha helynek. Jakšić világfájdalma romantikus vonás, de világfájdalmának 

tartalma eltér az eredeti változattól. Platen Tristan c. verse szerint a romantikus kívülállás 

ugyan fájdalmas, de diadalmas, fölényes állapot („Ki a szépet szemtől szembe látta, / életét 

már halálba-vetette, / nem való a föld szolgálatára…”), Jakšić világfájdalma viszont vere-

ség: a világ meghódításának kudarcából fakad. Na Liparu (1866. A hársfaligetben) c. híres 

versében a madaraknak panaszolja sorsát: 

Én szép madaraim, végső barátaim, 

régi ösmerősök új lakom tájékán, 

szívetek romlatlan, s méz a dalotok; 

jaj de a szívemet, jaj de a lelkemet 

jeges gonoszsággal törték szét emberek, 

már belém szív helyett jég kapaszkodott. 

A madarak kórusa vigasztalóan csiripel, de a költőnek már nincsenek illúziói, nem ál-

tatja magát a természet lágy ölének perspektívájával: 

 Hóvirággal, 

 jácint-szállal, 

 tarka kedvvel, 

 szép tavasszal, 

 békességgel, 

 fuvalattal 

 leröppenünk mi 

 örömöt hozni – 

 csip-csirip! 

Tépett árvácskáim, piciny madaraim, 

régesrég lejártak az én szép napjaim, 

elhaladt a május, elhullt a virág, 

s a lelkemen maradt, mint tört virágszirom, 

bánatos illatú hervadt bazsalikom, 

súlyos seb, mely önti ólmos sóhaját. 

  Weöres Sándor ford. 

A vers második, a Ponoć (Éjfél) alcímet viselő részében a költő előtt halott anyjának 

szelleme jelenik meg: 

Ó, szellem! ó, kedves árnyék! 

Ó, édesanyám! míly nagy ajándék! 

Számtalan nap szállt, sok év ellángolt, 

mennyi keserves-bús igazság volt, 

hányszor remegett-sóhajtott mellem, 

szívemet hányszor szaggatta ember, 
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sokszor bánkódtam, bűnbe sodródtam, 

hideg halállal vigasztalódtam, 

sok fanyar kelyhet kiürítettem, 

sűrű könnyemet gyakran öntöttem. 

  Weöres Sándor ford. 

Halálvágy 

Az ellenséges világ miatti fájdalom olykor gyűlöletbe csap át; Koga da ljubim (1860. „Kit 

szeressek”) c. versében „életének örök gyűlöletéről” beszél („U večnoj mržnji života 

svog”), de a gonosz világból való legbiztosabb menekülést a halál jelenti. 

A szentimentális halál kétségbeesett volt, akár öngyilkosság (Werther), akár sírba her-

vadás a formája (Fanni). A romantikus halál azonban magasztos, nagyszerű halál, akár a 

harcmezőn esik el az ember (Petőfi: Egy gondolat bánt engemet), akár a Szépségbe hal 

bele ( „Ki a szépet szemtől-szembe látta, / életét már halálba-vetette”, Platen: Tristan). A 

német romantika nagy témája a poétikus Halál, ami a modernizmus idején például Ady 

egyik verscímében mint A meghívott halál fog visszatérni. A Halál-poézis a német roman-

tika korai, a klasszicizmust képviselő Goethével összetűző két nagy alakjának nevéhez 

kapcsolódik. A Szerb Antal által vadnak nevezett Heinrich von Kleist (1777–1811) titok-

zatos öngyilkosságot követett el egy nővel együtt; a szintén fiatalon elhunyt Novalis 

(1772–1801) költészetének középpontjában az éjszaka és a halál kultusza áll; Himnuszok 

az éjszakához c. ciklusának 6. verse a Halálvágy: 

Ha a heves kín letaszít 

a föld sötét ölébe 

s eltép a fénytől; jelt ad így 

a boldog költözésre. 

A keskeny csónak visz a menny 

tulsó partjára sebesen. (…) 

Elönt egy édes sejtelem 

titkos-hatalmas árja. 

Igy visszhangzik a végtelen 

a szívünk bánatára. 

Sóvárognak szeretteink, 

s vágyuk fuvalma meglegyint. 

  Rónay György ford. 

A forradalom előtti Petőfitől sem idegen ez a póz (Halálvágy, Élő halott, Temetésre 

szól az ének, mind 1843-ból), bár nála a halálvágy leggyakrabban a szerelmi bánat meg-

nyilvánulása (Kis furulyám szomorú fűz ága, 1843, és az Etelka-dalok némelyike: Ha éb-

ren meg nem látogatsz…, Midőn nagyon bánt… 1845). 

Jakšić költészetének első szakaszában, az 1850-es évek második felében, állandó téma 

a halál, szinte minden versében felbukkan, vagy a halott kedves és az utána irányuló pana-

szos vágy formájában, vagy a kudarcba fulladt élet egészét szemrehányóan eldobó gesz-

tusként. 
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A halál és a halálvágy leggyakrabban retorikus kijelentés vagy óhaj formájában feje-

ződik ki. A Kroz ponoć (1862. „Néma az éjfél”) c. versben viszont sikerül látomássá ki-

bontania a halál előérzetét. A kép titokzatossága és a passzentosan ömlő verszene miatt a 

költemény Jakšić legjobb egész-versének tűnik, nem véletlen, hogy városi népdal lett belő-

le; a mélabús keringőt ma is játszák a Három kalapban (Kod tri šešira), a Lesz még szép 

napban (Ima dana) és a Skadarlija többi éttermében a tamburások. (Az alábbi fordítás a 

keringő dallamát és ritmusát követi.) 

Néma az éjfél, sűrű lomb mélyén 

sejteni csillag bágyatag fényét, 

s hallani ottan szívem verését, 

jaj, nagyon halkan, sűrű lomb mélyén. 

Itt a közelben patak fut messze, 

szirmokon szirmok párnája, terhe, 

Itt boldogságot találok még én, 

jaj, nagyon halkan, sűrű lomb mélyén. 

S meghalok, érzem, mert lelkem lángol, 

félek, a hajnal még nagyon távol. 

Addig a szívem elolvad, szétég, 

jaj, nagyon halkan, sűrű lomb mélyén. 

  Milosevits Péter ford. 

Ez a vers nem túlmagyarázó (a Zmajra jellemző önértelmező hajlamtól Jakšić sem 

ment); a kép titokzatossága a nem egészen világos helyzetből fakad, amelyet komikusnak 

is fel lehetne fogni: úgy tűnik, mintha a költő felmászott volna a fára, mert a vers a nyitó-

sorban és a refrénben kifejezetten a fa felső részéről beszél (az eredetiben „kroz gusto 

granje”), ahonnan a költő szívének verése hallatszik. Tehát nem egyszerűen az erdőben 

(lugasban), hanem fönn a fán történik a lírai esemény, amelyről nem derül ki pontosan, 

miben is áll. A refrén ugyanis csak az első versszakban áll jelentésbeli kapcsolatban az 

előző sorral (a szív verése halk), a másik két strófa végén a sóhaj („jaj, nagyon halkan, 

sűrű lomb mélyén”) mintha olyasmire vonatkozna, ami a versben nem szerepel. Ezt a ti-

tokzatos valamit a „sűrű lomb” miatt a magasban kell elképzelni, ami a Hárfaligetben 

madarait asszociálja, melyek a szárnyalás, a repülés, az elszállás képzetét hozzák, s mind-

ez a lélek szomszédságában szerepel („lelkem lángol”). 

Misztikum 

Az éjszaka, a magány, a halálsejtelem témáit Jakšić a romantikára jellemző múltbafordu-

lással, a múlt egzotikumával és titokzatosságával valamint a nemzeti történelem idézésével 

kapcsolta össze két misztikus kolostorversében: Put u Gornjak (1857. „A Gornjak felé”) 

és Noć u Gornjaku (1857. „Éjszaka a Gornjakban”). A Gornjak: Lázár fejedelem által 

alapított kolostor, vadregényes fekvésű hely, ahol a költő saját sorsán mereng; az áthatol-

hatatlan erdőről életének kiúttalansága jut az eszébe, a sziklabérc a nap felé vezető utat 

zárja el, lent a mélyben a vad folyó zúg, a középkor emlékei bús düledékek, ám az éjsza-
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kában feldereng a kereszt, isten küldi áldását az égből, s az éjszaka csöndjében a kolostor-

ban Lázár fejedelem könnyű léptei hallatszanak… 

Csatadalok 

A depresszióból Jakšićot csak a haza gondolata tudja kiragadni. A kitörésnek külön lendü-

letet az ad, hogy Jakšićnak szinte saját magát kell gerjesztenie, mert olyan korban él, ami-

kor nem hív a haza. Hazafias lírájában ez az alaphelyzet: tér nélküli forradalmár és ellen-

ség nélküli harcos. 

Az élmény akkor kristályosodott ki benne, amikor bánáti szülőföldjéről a diaszpórában 

elkorcsosult, lagymatag európai peremvidékké civilizálódott közegből átment a szabadsá-

gát hősi harcokban nemrég kivívó Szerbiába, amelyet ő a győztesen megismételt rigóme-

zei csata utáni országos, nemzeti és össznépi bálnak képzelt. Ezzel szemben kicsinyes, 

korrupt bürokráciát és pandúruralmat talált, és a (borissza) falusi tanító perspektívájából 

nézte a török birodalom nemrégi jobbágyainak nemzetté alakulását, az ország szerveződé-

sét, a társadalmi rétegek kialakulását, az uralkodó osztály létrejöttét, a hatalom és az anya-

gi javak megszerzésének és felosztásának közvetlen, nyers folyamatát, amelyben a kard-

nak és a hősiességnek kevés szerep jutott. 

Ćutite, ćutte! (1860. „Hallgassatok, hallga!”) c. versben saját 1848-as katonai szerep-

lését idézve kéri számon a kortársak „gyávaságát”, és innen kezdve úgy kell őt elképzelni, 

hogy versírás közben, a másik kezében, folyton kardot ráz. 

Osećam (1862. „Érzem”) – a benne feszülő erőről és elszántságról szónokol, és a pil-

lanatot hívja, amikor harci kedve tettekre váltható lesz. Što nisam (1862. „Miért nem vol-

tam”) – bánkódik, amiért nem volt ott, amikor a véres csata folyt (hol?, mikor?). Ljubav 

(1862. „Szerelem”) – fiúgyermekről ábrándozik, egy kisbabáról, amely nem sír, hanem 

karddal játszik, és a bölcsőt hasogatja vele: 

Ej, hát ilyen a szerb gyerek, 

hé, törökök, hé! 

Csupasz karddal világgá fut, 

karddal hal és él! 

  Milosevits Péter ford. 

Pijem (1861. „Iszom”) – borozás közben a „handzsár gonosz hegyével játszik”, Zbo-

gom! (1861. „Isten veled!”) – a dicső múltat és a „ szörnyű jelent” állítja szembe. Egyik 

legismertebb verse a Padajte, braćo! (1862. „Hulljatok, testvérek!”), amely a szerb nép 

megosztottságáról beszél, és az anyaország közönyét rója fel a határon túli részek harcai-

nak idején: 

Ez nem testvérség, ez nem is szerbség, 

Nemanja sarja nem vagyunk, nem! 

Ha szerbek volnánk, emberek volnánk, 

testvérek volnánk – jaj, istenem! 

Nem néznénk innen Belgrád hegyéről, 

az Avaláról távol a vészt; 



Romantikus líra – Đura Jakšić 

 178 

ilyen közönnyel, drága testvérek, 

testvér testvérre sohasem néz. 

  Milosevits Péter ford. 

Hasonló történelmi aktualizálódást ért meg Jevropi (1867. Európához) c. verse 1848-

49 vagy akár 1956, 1968 és az 1990-es évek felől nézve: 

S milliók jönnek, bennük alázat, 

Európához: „Adj igazat! 

Nem megy ez így már, a nyomorult nép 

roskad a járom súlya alatt! 

Rajtunk a kényúr, asszonyainkat 

becsteleníti és kirabol, 

ítélkezzél hát, te nagy s hatalmas, 

ártatlan népünk miért lakol? 

Mind elveszünk így…” „Vesszetek hát el!” 

Gúnnyal és gőggel ejti a szót. 

 „Hát elveszünk majd, s vesztünk dicső lesz, 

vagy kardunk metszi át a csomót! 

Elpusztulunk majd, de szabadságban, 

nem tűr a szerb már láncot, igát, 

s távol amottan, szent temetőben, 

életet lelünk vagy szép halált!” 

  Csuka Zoltán ford. 

Hazafias lírájának legigényesebb darabja az Otadžbina (1875. Hazám), a dicső múlt és 

a tettrekészség összegezése; az óda és a csatadal sajátos keveréke: 

Szerb földnek ez a tömbös bérce is, 

mely égbe fúrva tör a nap felé, 

borult bús homlok gyűrt redőivel 

a múlhatatlan nagyságról regél, 

amint mutatja, néma jelbeszéd, 

arculatának mélyűlt ráncait – 

a fölkomorló barlangmély redők 

zord századoknak nyoma mindahány, 

e sziklatömb, miként a piramis, 

ha lomha porból ég felé mered, 

szilaj csontoknak kövült halmaza, 

mit ellenséggel vívott bősz csatán 

tetéztek önként hulló őseid, 

kiontott vérrel forrasztván a tört 

védő karoknak szétvált csontjait: 

az utódoknak szánták leshelyűl, 

hogy rendületlen innen törjenek 

a betolakvó orv hadaira. 

E sziklabércig, e zord várfalig 

nyomulhatsz csupán, 
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elvetemült pogány! Ám vakmerően 

beljebb ha lépnél, mennydörgő moraj 

zúdul le rád: ha viharrá dagad 

szabad hon csöndje ellened ehelyt, 

hogy tudtul adja, megrökönyödő, 

elszántak dörgő hangu válaszát, 

s ha megrendültet döbbenet fog el, 

s tar koponyával immár kushadót 

e hős kövekre nyom a rémület: 

egy gondolatot hallasz akkor is, 

a csatazajt túlzengő szózatot: 

 „Szerbek hazája volt és lesz e föld!” 

  Dudás Kálmán ford. 

Retorikus képek 

A Piktor becenévre hallgató festő-költőre ráragadt a festői képalkotás képességének nim-

busza. A Hazám reprezentálja azokat a stílusjegyeket, melyek alapján ez a vélemény ki-

alakulhatott. Képzeljük el a vers elejét festménynek: 

Szerb földnek ez a tömbös bérce is, 

mely égbe fúrva tör a nap felé, 

borult bús homlok gyűrt redőivel… 

A festőnek négy dolgot kell egyszerre ábrázolnia: a „szerb földet” 1. mint „hazát” (po-

litikai és érzelmi fogalom), 2. mint földrajzi objektumot, 3. mint tájat („bércet”) és 4. mint 

emberi homlokot. Ilyen képet nemcsak a szürrealizmus utáni korban lehet elképzelni, 

mondjuk Dalítól; a régebbiek közül Bruegel (1525–1569) vagy Bosch (1450–1516) is 

festhetett volna ilyet, a romantika korából pedig akárki, például Goya (1746–1828) a Ko-

losszus, s a szintén költő-festő William Blake (1757–1827) Az Úr megteremti Ádámot c. 

képe alapján ítélve. 

Maga Jakšić viszont nem tudta volna megfesteni saját költői látomását; az ő festésze-

tében nincsenek látomásos allegóriák, festményei romantikus érzelmeket tükröznek, de 

vizuálisan realisták; látványosak és patetikusak, de nem misztikusak. Ő maga a versbeli 

képet sem „látta” négyszintű szürreális egyidejűségnek, csak verbálisan szaladt bele a 

vizuális csomópontba (amelyből aztán nem tudott kikeveredni: a sziklatömb-homlokból 

törött kezek összeforrt csontjainak piramisa lesz, amely egyben leshely…). 

A verbális fantázia elsődlegessége miatt Jakšić költészetében a vártnál kevesebb a 

képszerűség. A pittoreszk részletek a ráhangoló leírásokra korlátozódnak, a közlendő lé-

nyegét a költő már csak a szavak erejére meri rábízni. 

A Hazám kezdeti látomásos sodrása először a nagyszabású nyitókép verbális túlfeszí-

tésével törik meg, a második részében pedig a szónoki hangnem vad csatadallá laposítja a 

himnikus ódát. Vörösmartyra emlékeztető láttató erővel indul, majd Petőfi napiparancs-

dalainak modorába csap át, s a végén „a csatadalt túlzengő szózatot” („Szerbek hazája volt 

és lesz e föld!”) a verset is „túlzengő” szózatnak lehet érezni. 
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DRÁMÁI 

Hazafias verses dráma 

A retorikus hajlam Jakšićot a patetikus, hazafias verses dráma műfajához vezette. A Seoba 

Srbalja (1863. „A szerbek honfoglalása”) a címben jelzett témát dolgozza fel, a Stanoje 

Glavaš (1878. „Stanoje Glavaš”) a Karađorđe-féle felkelésről szól; párbeszéddé tördelt 

szónoklatok formájában előadott történetek ezek, eleve nem drámai formát igénylő elkép-

zelések. 

A Jelisaveta, kneginja crnogorska (1868. „Jelisaveta, Crna Gora hercegnője”) viszont 

igazi, de elsikkadó dráma: drámai konfliktus – epikus kifejtéssel és megoldással. 

A „Jelisaveta…” kettős konfliktusa 

A szerző mintha a Bánk bán (1815, megj. 1820) és a Hegyek koszorúja (1847) konfliktu-

sait akarta volna egybegyúrni, amiből azonban csak egymás-után-illesztés lett, és itt sik-

kadt el a dráma. 

1. A montenegrói fejedelem a velencei dózse lányát veszi feleségül. A hercegnő stafí-

rungként fegyvereket és nyomdát hoz magával a Lovćenre. Velence azonban ellenszolgál-

tatást kér: Jelisaveta ezer montenegrói harcost követel férjétől Velence védelmére a török 

hódítók ellen. (Eddig a párhuzam a Bánk bán konfliktusával; nem tudjuk, Jakšić ismerte-e 

Katona József művét, de ha ismerte is, a konfliktust nem tőle vette, legfeljebb azt konsta-

tálta, hogy a magyaroknak is volt hasonló problémájuk az uralkodók idegen nejeivel.) 

2. Đurđe Crnojević, a fejedelem, kész montenegrói ifjakat áldozni Velence szabadsá-

gáért. Ezt azonban többen ellenzik, élükön a fejedelem öccse, tiltakoznak és fellázadnak, s 

ezért menekülniük kell. A szomszédos török vezérrel szövetkeznek; áttérnek a muzulmán 

hitre, „törökössé” válnak, és rátámadnak saját hazájukra. 

A Hegyek koszorúja a törökké vált montenegróiak megsemmisítéséről szól, és Njegoš-

nál „csak” az a kérdés, megöljék-e az ellenséggé vált vérrokonokat. A „Jelisaveta…” szin-

tén a montenegróiak és a törökké vált montenegróiak harcáról szól, de a konfliktus bonyo-

lultabb: Jakšić drámájában a montenegróiak egy csoportja elvileg jó ügy érdekében áll át a 

törökhöz; a lázadóknak igazuk van a fejedelemmel szemben, aki idegen érdekeknek akarja 

feláldozni a haza fiait. 

A Kelet és a Nyugat között 

A tragédia oka, Jakšić beállításában, a két világ közé vetett kis nép kiúttalansága. A láza-

dóknak igazuk van abban, hogy a kis ország fiainak életét nem kell csak úgy odadobni az 

önző nyugati civilizáció védelmére, de katasztrofálisan tévednek, amikor igazuk érvénye-

sítése érdekében a másik, a hódító keleti hatalom szárnyai alá bújnak.1 

                                                 
1 „A politikai kérdésfelvetés rendkívül pontos, és az egész közép-kelet-európai drámában egyedülálló 

Jakšić tisztánlátása: nem egy idegen nagyhatalom van, hanem kettő, mindig kettő, amelyek harcban állnak 

egymással, és e harcban a kis népek csupán a csatlós és a hadszíntér, az ágyútöltelék és a felvonulási 

terület szerepét játszhatják.” Spiró György: A közép-kelet-európai dráma (1986. 96). 



Romantikus líra – Đura Jakšić 

 181 

A Nyugat képe olyan, mint Njegošnál (Draško vajda élménybeszámolója Velencéről a 

Hegyek koszorúja egyik epizódjában); fejlett és gazdag, ám erkölcsileg romlott világ. Kis-

sé naiv, de beszédes szimbólum a stafírung-nyomda, a műveltség és a felvilágosodás ra-

vasz felhasználása politikai célokra, a Nyugat kétarcúságának bizonyítéka. (Bár a motí-

vumnak „epikai hitele” van, Crna Gora valóban nyomdaszerető állam volt, itt nyílt az első 

szerb könyvnyomtató műhely 1493-ban, és Njegoš is hozott nyomdát Oroszországból.) 

Jakšić a hősnőből álnok kígyót akar formálni, de nem egyéni jellemhibára redukálva, 

hanem a nyugati civilizáció általános feslettségének szimbólumaként. Így aztán a hősnő 

olykor saját magát és szülővárosát kénytelen szapulni, mint az I. felvonás 1. jelenetében: 

Lelkiismeret? Ugyan, ki kérdi, 

Mikor a saját bőrünkről van szó? 

Igazság? Félre, más most az érdek! 

Ki vagyok, másrészt? Velence lánya, 

És Velencében az ilyen szó, hogy: 

Becsület, lélek, igazság, nyíltság, 

Ostoba szólam, elkopott közhely. 

  Milosevits Péter ford. 

A másik pólus, a török tábor jellemzését Jakšić nem érzi szükségesnek; eposzi, miti-

kus tudásban bízik: a török az ellenség, mindenki tudja, mit jelent ez. (A boszniai háború-

ról készült 1996-os Lepa sela lepo gore – „A szép falvak szépen égnek” – c. filmjében egy 

szerb rendező, Srđan Dragojević a muzulmánokat nem jeleníti meg: csak hangok hallat-

szanak és árnyak és sziluettek látszanak.) 

Hazafias pesszimizmus 

A harmadik tábor, a montenegróiak ábrázolásában Engels (Marx-Engelsből a sötétebb 

szakállú) ujjongva ismerné fel a „realizmus diadalát”. Engels eredetileg Balzac kapcsán 

használta ezt a kifejezést, mely szerint a royalista (királypárti) Balzac regényeiből a király-

ság tarthatatlansága derül ki, mert a nagy íróknál a realizmus a szerző szándéka ellenére is 

diadalmaskodik.1 

Hazafias drámájában Jakšić, a romlott nyugati és a hódító keleti (török) világ között 

nyilván a montenegróiak egyszerű, de becsületes, vad, ám romlatlan világát akarta felma-

gasztalni, de tervét nem sikerült megvalósítania. A kívülálló csak bámul, hogy egy ilyen 

csip-csup ügy miatt, amit három szóval el lehetne intézni, egy egész nép meghasonul ön-

magával és lángba borítja az országot. 

A végén Jakšić a harci diadalt ugyan rátukmálja a montenegróiakra, de a színpadon a 

zárójelenetben csak hullák, száműzöttek és megbomlott elméjű főszereplők vannak, és 

nincs aki Fortinbrasként (Shakespeare: Hamlet, 1600 k.) azt mondja: 

Négy százados 

Emelje Hamletet, mint katonát, 

A ravatalra: mert belőle, ha 

Megéri, nagy király vált volna még. 

                                                 
1 Marx-Engels: Művészetről, irodalomról (1966. 162). 
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Útján kövesse harci tisztelet. 

harsogjon a zene. – 

Vegyék föl tetemét. – Ily látomás 

Szép a mezőn, de itt szemlélve más. 

Menj, lőjenek sort! 

  Arany János ford. 

Más szavakkal: takarítsátok el a hullákat, az élet megy tovább.1 A „Jelisaveta…” vég-

szavát a két megtébolyodott montenegrói szerepelő mondja ki; őrültségeket beszélnek a 

vér- és lángtenger közepén: „Jelisaveta: Itt minden rendben van? Radoš: Minden!”, és „a 

függöny leereszkedik”.  

Ez csak azt jelentheti, hogy „itt sohasem lesz másképp”, amiben Jakšić alkotói szemé-

lyiségének meghasonlottsága tükröződik. A mű Nyugat- és törökellenes hazafias dac-

drámának indul, de a teljes összeomlás és pusztulás csüggedt víziójával zárul; a drámát a 

csatadalköltő kezdte írni, de az életben csalódott és az egész világot gyűlölő halálvágyköl-

tő fejezte be. 

Az epikába sikkadó dráma 

Goethe és Schiller egyetértenek abban, hogy a jó drámai expozíció (bevezetés) már tartal-

mazza a konfliktust is.2 Szophoklész (i. e. 497 – i. e. 406) például az Élektra (talán i. e. 

420) c. drámájában már a 11. sorban elhangzik a döntő információ: „Ahonnan rég, apád 

meggyilkolásakor / A nővéred kezéből én átvettelek”, mondja a nevelő Oresztésznek. 

(Devecseri Gábor ford.) Az Antigoné (valószínűleg i. e. 442) a 21. sorban indítja a konf-

liktust: „Hát nem megvonta két testvér közül Kreón / Mi egyiknek kijárt, a másiktól a 

sírt?” (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.) 

A „Jelisaveta…” szerzője viszont több oldalnyi körülményeskedés után, csak a 195. 

sorban képes elolvastatni hősnőjével az ezer katonára vonatkozó velencei üzenetet; ennyi 

idő kell az epikus realizmussal gondolkodó költőnek a levélhozó követ bebocsátásához. 

Ám ez még csak technikai ügyetlenség. A szerkezeti probléma ezután következik. 

Amikor az asszony előhozakodik a velenceiek követelésével (ezer harcos), a férj minden 

további nélkül igent mond. A konfliktus ezzel azonnal megszűnt. Nincs hamleti hezitálás 

és gyötrődés. Olyan ez, mintha Bánk már az első felvonásban Gertrudis életére törne, mely 

esetben a Bánk bán üldözéses krimi lenne, amelyben az a tét, mikor éri utol a gyilkos az 

áldozatot. 

A „Jelisaveta…” tehát az elején holtpontra jut, ahonnan mesterségesen kell kimozdí-

tani. A horvát reneszánsz irodalom legismertebb műve, Marin Držić (1505–1567) Dundo 

Maroje (1550 k. Dundo Maroje) c. komédiájában hasonló szerkezeti probléma adódik: a 

dráma elején az apja pénzét tékozló fiú úgy tesz, mintha nem ismerné fel az álruhában 

utánamenő öreget, akit így zaklatásért börtönbe zárnak. Innen ők ketten, az apa és a fiú, 

nem tudják továbbmozdítani a cselekményt; belépnek hát a mindent összezavaró szolgák, 

                                                 
1 Vö. Jan Kott: Kortársunk Shakespeare (1972). 
2 Goethe és Schiller levelezése (1963. 192. és 196). 
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és a konfliktust, amely a főszereplők között feszül, de holtponton van, a mellékszereplők 

intrikája cseréli fel és viszi tovább a művet. 

Jakšić drámája a fejedelem-férj beleegyezése után szintén null-ponton van; a cselek-

ményt az alattvalók egy csoportjának fellázadása lendíti tovább.  

Ezzel azonban a konfliktus kikerül a főszereplők köréből; nem a fejedelem és az ide-

gen asszony között feszül az ellentét, nem is a főhősben belül, hanem a fejedelem és a 

lázadó alattvalók között. 

Innen kezdve már nincs dráma, csak epika, nincs konfliktus, csak cselekmény. A lá-

zadók menekülnek, szervezkednek, végül támadnak. A dráma két utolsó felvonásának 

színhelye a csatatér, seregek vonulnak át a színen, puskák ropognak, kardok villognak, 

hullanak a fejek. Előfordul olyan jelenet, amelyben a két hadban álló tábor egyszerre van a 

színpadon, az egyik a bérctetőn, a másik a völgyben; Jakšić njegoši vagy goethei és wag-

neri nagyvonalúsággal nem törődött technikai apróságokkal, gátlástalanul írta a Háború és 

béke csatatablóiba illő jelenetek egész sorát, melyekben a drámai konfliktus csúcspontját 

kívánta volna ábrázolni. 

Katona József drámájában a szétszórt és szerteágazó elemek (Petúr, Tiborc, Melinda 

stb.) fokozatosan „összeállnak” és egy irányba húznak. Jakšić művében a holtpontra jutta-

tott intenzív kezdés extenzivitásba torkollik, a drámából dialogizált elbeszélő költemény 

lesz, amelyben a párbeszédek az események szemtanúinak egymást kiegészítő, informatív 

vagy lírai tartalmú monológjai vagy elbeszélései. 

A szerb nép-nemzeti romantika a guszlás népi énekek epikus hagyományából nőtt ki, 

de a lírában adta a legtöbb maradandó alkotást; a dráma nem ennek az égtájnak a műfaja, 

ahogy ezt a magyar irodalom története is tanúsítja. 

ELBESZÉLÉSEI 

A realizmus szellője 

Az 1860-as és 1870-es években Jakšić hazafias verseit lelkesülten szavalták az Egyesült 

Szerb Ifjúság (Ujedinjena srpska omladina) gyűlésein. Ez az eredetileg kulturális diák- és 

ifjúsági társulatokból létrejött szervezet jelentős szerepet játszott a vajdasági szerbek poli-

tikai életében, szelleme pedig Szerbiába is kisugárzott. A röviden Ifjúság (Omladina) né-

ven emlegetett szövetség eszméiben a romantikus hazafiasság és az orosz forradalmi de-

mokratáktól tanult szocialista irányzat keveredett diákos hevülettel és pátosszal. Híres 

összejöveteleiket „beszedának” hívták (magyar etimológia!), melyeken a hazafias és sza-

badelvű szónoklatokra és szavalatokra alapozott mulatozás igazi jakšići hangulat biztosí-

tott. 

Az akkor már híres, de társadalmi és anyagi megbecsülést nem élvező, hányódó és 

nyomorgó költőt magával ragadta ez a hozzá egyébként is közel álló hazafias és forradalmi 

eszmevilág: Petőfi Sándor szellemét vélhette felfedezni benne. Legjobb barátja, aki életé-

nek utolsó napjaiban orvosként is ápolta őt, Jovan Jovanović Zmaj szintén híve volt a szo-

cialisták vezérének, az Újvidéken tevékenykedő Svetozar Markovićnak, akit szatirikus 

verseivel és politikai élclapjaival támogatott. 



Romantikus líra – Đura Jakšić 

 184 

Svetozar Marković az orosz forradalmi demokraták (Csernisevszkij, Bjelinszkij, 

Dobroljubov) esztétikai nézeteit propagálta; ennek hatása alatt indult el a realista elbeszé-

lő-iskola fiatal prózaíróinak pályája, de az irányzat szele a romantika két nagy öregét is 

meglegyintette. 

Jakšić a Ratar (1875. „A földműves”) és a Švalja (1875. „A varrólány”) c. verseiben 

szólt a társadalmi igazságtalanság ellen, de a realista irányzat szellemében megpróbálko-

zott a novellával is. Korábbi elbeszélései hőspoémák voltak prózában, az 1848-as esemé-

nyekről írt Popa Tihomir („Tihamér tisztelendő úr”), Sirota Banaćanka („Az a szegény 

bánáti lány”), Srpsko čobanče („A szerb juhászbojtár”) c. novellái pedig a forradalmi köl-

temények patetikus prózai változatai.  

Realista szándékú novellái a szerbiai kisváros és a falu életéről szólnak; ilyenek a 

Jedna noć („Egy éjszaka”), Krivosečka mehana („A krivoseki csárda”), Seljaci („Parasz-

tok”), amelyek a társadalmi igazságtalanságot ábrázoló érzelgős, romantikus stílusukkal a 

szerbeknél éppen akkoriban népszerűvé váló Victor Hugo prózájára emlékeztetnek (A 

nyomorultak, 1862). A Komadić švajcarskog sira („Egy darab svájci sajt”) c. humoros 

történetben Jakšić viszont Jókai anekdotikus stílusát idézi; a magyar elbeszélőtől sok szerb 

fordítás készült, de Jakšić eredetiben is olvashatta. 
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LAZA KOSTIĆ  
(1841–1910) 

A kinőtt népviselet 

Kezdettől fogva nagy-verset akart írni, ami végül, valóban az utolsó pillanatban, sikerült 

neki: hattyúdala, a Santa Maria della Salute (1909), világirodalmi alkotás, a szerb roman-

tika legnagyobb verse, amely egyúttal le is zárja a nép-nemzeti korszakot. 

Kostić már korai verseiben is úgy feszengett a nép-nemzeti stílus eredeti, naiv modell-

jében, mint a nagyravágyó kamasz a kinőtt ruhában. Ő akkor született, amikor Radičević 

első verseit írta, és tíz évvel volt fiatalabb a Radičević-követők első nemzedékénél, 

Zmajnál és Jakšićnál.  

Még nem akart mást, mint ők, de többre vágyott; népies költő volt – kozmikus gondo-

latokkal. Hazafias érzelmekkel telve és nép-nemzeti stílusban fonva a verset – a világegye-

tem költői meghódítására indult. Zmaj és Jakšić Petőfi és Radičević hagyományának foly-

tatói, Kostić valódi elődjei Njegoš és Vörösmarty, párhuzama Vajda János és Silvije 

Strahimir Kranjčević. 

A pesti diák 

Zmajhoz és Jakšićhoz hasonlóan, pesti diák volt, illetve a gimnáziumot Budán, a jogot 

Pesten végezte, ahol 1866-ban doktorált. A Veress Pálné utcai kollégium, a Tökölyanum 

lakójaként részt vett a pesti szerb diákéletben és a kulturális eseményekben, például a 

január 27-ei Szent Száva napi ünnepségeken a diákotthon dísztermében. (A máig élő Szent 

Száva kultusz ezeken a XIX. századi magyarországi romantikus rendezvényeken nyerte el 

végleges, összefolyó nemzeti-vallási formáját.) A pesti szerb diákok Preodnica (Előfutár) 

nevű ifjúsági társaságának Kostić volt az egyik vezetője és hasonló nevű irodalmi alma-

nachjuk (Preodnica, 1863) legaktívabb szerzője; ebben jelentek meg első, tehát még diák-

korában írott versei.1 

A politikus 

Jogi diplomával a zsebében Kostić Újvidéken lett gimnáziumi tanár majd főjegyző a ma-

gisztrátusban és országgyűlési képviselő. Csatlakozott az Egyesült Szerb Ifjúság moz-

galmához, és alaposan belegabalyodott a politikába; országgyűléseken szónokolt, titkos 

küldetésekben járt Szerbiában és Crna Gorában, a magyar hatóságok kétszer is letartóztat-

ták – közben pedig képzeletben a csillagok között szállt. 

A józan különc 

Zmajt, a példás életű doktorbácsit egyöntetűen tisztelték az olvasók, a borissza Jakšić talán 

megbotránkoztatta őket, de nála legalább tudták, mitől rugdalja a ház oldalát. Kostić vi-

szont nem ivott, mégis különcnek számított. Életéről folklorizálódott anekdoták keringtek, 

s mindezt tetézte az anyagilag jól sikerült házassága árnyékában lappangó titokzatos öreg-

                                                 
1 Božidar Kovaček: Tekelijanumske istorije XIX veka (1997. „Tökölyanumi történetek a XIX. század-

ban”). 
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kori szerelme, amelyből a Santa Maria della Salute született. Zmaj a polgári tisztességet és 

a nemzet lelkiismeretét képviselte, Jakšićnak az átlagos halandótól sablonos módon eltérő 

romantikus művész-bohém szerepe jutott, Kostić viszont a józan különc zavarba ejtő figu-

rája volt, aki nem illett a képbe. 

A szócsináló 

Kilóg a sorból költészete is. Lírája népies, de nem könnyed. Versei dallamosak és ritmikai-

lag hibátlanok, mégsem lett belőlük népdal. A népiességre jellemző költői eszközöket 

variálja, költeményei mégsem olyan azonnal-érthetőek, mint a népdalok. 

Kostić a nyelvújító Vuk Karadžić utáni harmadik irodalmi nemzedék tagja; számára a 

népnyelven alapuló új irodalmi nyelv már nem probléma, és nem is szenzáció. Nem jön 

lázba pusztán attól, hogy ilyen egyszerűen lehet írni. Őt az érdekli, miképpen lehet ilyen 

egyszerűen nagy dolgokat mondani. 

Költészete tele van általa gyártott szavakkal és szóalakokkal (a legtöbb talán az Omla-

dini – ,,Az Ifjúsághoz” c. versben). Szó-gyártmányai között vannak bravúrok, de kény-

szermegoldások is; mindenesetre nála kezdődik az a nyelvcsináló költői irányzat, amely 

csak olyan fiatal irodalmi nyelvben lehetséges, mint a szerb. Az irányzat történetében van 

az érthetőség mezejét elhagyó reprezentatív kudarc (Đorđe Marković Koder, 1806–1891), 

és van világirodalmi jelentőségű, de éppen nyelvcsináltsága miatt közvetíthetetlen csúcs-

teljesítmény is (Momčilo Nastasijević, 1894–1938). 

Utólagos felfedezés 

Kostić szócsinálási kényszere a népiesség korlátait jelzi. Nem tört ki belőlük, nem is akarta 

szétfeszíteni őket, de feszengett közöttük. Költészete ezért nem látványosan, de jól érezhe-

tően különbözik a steril nép-nemzeti modelltől. Viszont még nem lép ki belőle és nem 

fordul ellene (még nem modernista). Tehát tökéletlenül nép-nemzeti, azaz nem olyan jó 

nép-nemzeti, mint azoké, akik tökéletesen nép-nemzetiek. 

Ezt jelentheti Skerlić 1912-ben kimondott értékítélete, mely szerint Kostić ,,durván 

visszaélt saját eredetiségével” és esete azt példázza, ,,hova jut az ember némi tehetséggel 

és rengeteg írói hiúsággal”.1 A főítész véleménye fél évszázadon keresztül meghatározó 

maradt, Kostićot csak az 1950-es években fedezték fel újra (vagy igazán), amikor a szoc-

reál sematizmus elleni lázadás lendülete korábbi, többek között skerlići sablonokat is elsö-

pört. 

A világrózsa 

Közvetlenül halála előtt, Kostić saját maga rendezte sajtó alá összes verseinek reprezenta-

tív kiadását (Pesme, 1909. ,,Versek”). A kötet élén a Među zvezdama (1872. ,,A csillagok 

között”) c. invokáció áll, melyben a költő tündére (a szláv mitológiából és a népköltészet-

ből ,,vila” néven ismert lény) vezetésével száll fel a kozmoszba, a ,,szférák Harmóniájá-

nak” terébe, ahol a ,,világrózsával” és a ,,világrózsa csalogányával” találkozik; szárnyalás 

közben odaint Homér, Shakespeare, Pindarosz, Milton, Byron, Schiller és Goethe csillaga-

                                                 
1 Skerlić: Istorija nove srpske književnosti (1912. – 3. kiadás, 1953. 309–310). 
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inak, majd nyugovóra tér – a pesti börtön cellájának sötétjében, ahol a dátumozott vers 

született.  

Az egész kostići életmű jellemzője és titka, hogy a párosan rímelt felező nyolcasok 

népiessége és a magasröptű téma kontrasztjából nem komikum születik, hanem valami 

könnyed nagystílűség, a nép-nemzeti irányzatban korábban nem észlelt messzelátás, a 

népiesség kozmopolita változata. 

Zmaj is társalkodott a csillagokkal, de ő leszelídítette őket a szoba plafonjára; Kostić 

viszont valóban felszállt az égbe, és ez a különbség nem csak a szavaktól függött. Zmaj 

saját maga szerint is familiáris horizontú, újvidéki polgár volt, Kostić viszont kozmikus 

embernek érezte magát, s az ilyen belső dimenziós tulajdonságokat a vers azonnal elárulja, 

mint ahogy a volán mögött is hamar megmutatkozik az ember igazi természete. 

Kozmopolita népiesség 

Vajda János népies költőként indult, de később azt mondta magáról: ,,nem az ázsiai, de 

modern európai magyarok közé tartozom” (nem is tudta jól lefordítani Branko Radičević 

népies versét); Silvije Strahimir Kranjčević szintén a nép-nemzeti stílus utolsó nagy képvi-

selője a horvát irodalomban, de már ő is a ,,világegyetem polgárának” tekintette magát 

(,,svemirski građanin”).1 Vajda, Kranjčević, Kostić és az egy nemzedékkel nála is fiata-

labb Vojislav Ilić (1860–1894), a nép-nemzeti romantika utolsó nagyjai, akik már nekilát-

tak a modell lebontásának: belülről, panelról panelra. Elsősorban a népit és a nemzetit 

emelték le, s ottmaradt a romantika ,,csak úgy”, amely már nemigen hasonlított a nép-

nemzetire, de nem volt még modernizmus sem.  

Ezt a közbülső fázist esetleg kozmopolita romantikának lehetne nevezni, a magyar ,,a 

kozmopolita költészet vitája” néven ismert polémia alapján, amely Arany János és Revicz-

ky Gyula között folyt. Arany Kozmopolita költészet (1878) c. versében az ifjú nemzedéket 

célozta meg, bár szavait főleg az érett Vajda János vehette volna magára: 

Légy, ha bírsz, te ,,világ-költő!” 

 Rázd fel a rest nyugatot: 

Nekem áldott ez a bölcső, 

 Mely magyarrá ringatott; 

Onnan kezdve, ezer szállal 

 Köt hazámhoz tartalék: 

Puszta elvont ideállal 

 Inkább nem is dallanék. 

Reviczky válasza az Arany Jánosnak (18768). c. versben: 

Szép az ének, szent az ének, 

Drága kincs, ha nemzeti. 

De a legszebb dal örökké 

Általános, emberi. 

Az igazság egy lehet csak 

Valamennyi nyelveken. 

                                                 
1 Vö. Milosevits Péter: Silvije Strahimir Kranjčević és Vajda János költészetéről. ItK, 1979/1. 50–59. 
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Nagy leszen, ha lelke is nagy, 

Ki művész első helyen. 

A ,,leányka” teremtése 

Kostić saját maga által összeállított gyűjteményes kötetében (1909) „A csillagok között” c. 

invokáció után az Iliász két részletének fordítása következik (4+6-os deszeteracban), majd 

az időrendi csoportokban elhelyezett versek élén, mint a Bibliában, a teremtés-történet 

verse áll; címe: Šesti dan (,,A hatodik nap”). 

A versben, az invokáció szökdelő felező nyolcasai után ünnepélyesnek ható 4+6-os 

deszeteracban, Njegoš magasztosságát idézően, a Teremtő jelenik meg. Letekint a Földre, 

és a bibliai Genezisnek megfelelően, látja, hogy nő nélkül nem megy. (,,Mondá az Úr 

Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” Mózes I. 

könyve, 2, 18.) 

Csakhogy Kostić versében nem Ádám magányoskodik, hanem az ,,erdőcskében” kó-

száló ,,legényke”; ez a figura nem a Bibliából, hanem Radičević lánykergető idilljeiből 

való a Fruska Gorából. A Teremtő hasonul az új, népies vershangulathoz: az arkangyalt 

olyan kedélyes és bensőséges modorban szólítja, mint Toldi az öreg Bencét: 

Hej, jó szolgám, fényes Arkangyalom, 

eriggy, szolgám, nézd mi van a Földön, 

egy legénykét látsz az erdőcskében; 

fáj a szívem azér’ a legényér’, 

nem jó néki szegénynek magában, 

eriggy, teremts néki egy leányzót! 

  Milosevits Péter ford. 

Most izgalmas pillanatok következnek, mint a nagy dobás előtt: sikerül-e a lány-

teremtés – költőileg; nem az Arkangyalnak, hanem Kostićnak. 

A nép-nemzeti stílus világirodalmi gyöngyszeme következik: a mitologikus népdalok 

elemi könnyedségével közvetíti a költő a keresztény angyal által celebrált természetvallási 

rítust (figyeljünk a színekre): az arkangyal leszáll a zöld erdőbe, letép egy fehér rózsát, 

meghinti arcának vérével, áttekeri napsugárral és az éj varázslatos sötétjébe mártja. 

És mikor a sötétből kihúzta, 

megcsókolta angyali ajkával, 

megcsókolta – s lány lett a rózsából. 

A költői fantázia bravúrja után a vers átcsap melodrámába. A meseszép új teremt-

ményt az arkangyal megmutatja a legénynek, aki azonnal a lány után kap, de az büszkén 

elhúzódik, mire a legény bánatában kirántja az angyal kardját és szíven döfi magát. 

Teremtés-történet, keresztény mítosz, népi hitvilág, folklór, népdal, népies helyzetdal 

(modorossággal: ,,erdőcske”), petrarkizmus (elutasított szerelem), szentimentalizmus 

(wertheri öngyilkosság szerelmi bánat miatt), ballada (melodráma) – mennyivel más ez a 

költői nyitány (,,A csillagok között” c. invokációval együtt), mint Radičević kötetkezdő 

helyzetdala, A leány a kútnál, amely szintén a legény és a lány (szerelmileg nem realizált) 
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találkozásáról szól. (Stílustörténeti logika alapján Vajda János talán több sikerrel jár, ha 

nem Radičević, hanem Kostić versét fordítja magyarra.)  

Radičević verse kompakt, izzig-vérig népies vers. Kostić költeménye az is meg nem is 

az; több, mint népies dal, de éppen a többlet miatt nem egészen (jó) népies dal. A szerb 

romantika költészetének antológiája feltétlenül Radičević költeményével kezdődik, Kostić 

verse valahová hátra kerül, mint mutáns, de a válogató ízlésétől függően ki is maradhat. 

A nagy alkotókedvű Kostić sok szerelmes és hazafias témájú, a tipikustól kissé eltérő 

népies verset írt, amelyekben az elfogadott és helyeselt, de alkotói volumene miatt szűkös-

nek érzett uralkodó irányzatnak igyekezett megfelelni. Jól illusztrálja ezt a Sve što mi je 

rekla… (1858–1862. ,,Mindazt amit mondott…”) kezdetű, felező tizenkettesekben írt vers, 

amely a népies és kozmikus elemeket hatalmas barokk képpé duzzasztja; az eredmény 

hasonló, mint a horvát Ivan Bunić Vučić (1491–1658) esetében, aki ,,Ó te korall 

karavella” címmel barokk petrarkista verset írt. 

Két valóság 

Tucatverseiben Kostić kicsit másmilyen, érdekes és furcsa, de a kor átlagából nem kiemel-

kedő költő. Jelentős versei szórványosak, magányos vulkáni csúcsokként magasodnak ki 

nemcsak a korból, hanem Kostić munkásságából is. 

Az aktív politikai és közéleti tevékenységet kifejtő költő, Jakšićhoz hasonlóan, eszmei 

horizontjaihoz méltatlannak érezte a környező valóságot, amelyből öregkorára ki is vonult. 

De szellemileg már pályakezdőként is ,,A csillagok között” között járt, és a kettéosztott 

világnak ebből az élményéből születtek későbbi nagy versei. 

A két valóságról szólnak az 1862 és 1867 között keletkezett, tehát korai költeményei 

közül a Prometej (,,Prométheusz”), az Ej, ropski svete! (,,Ej, te rabvilág!”), a Moja zvezda 

(,,Az én csillagom”), a Spomen na Ruvarca (,,Ruvarac emlékezete”) és a Među javom i 

med snom (Élet és álom közt): 

Szívem, bosszuvágyó szívem, 

 mennykő csapjon mielőbb! 

Nem hagyod, hogy magam ébren 

kiismerjem a szövésben, 

 élet és álom között. 

  Tóth Judit ford. 

A dualizmus tartalmát ,,Az én csillagom” fejti ki leginkább. A versben a költő meg 

nem nevezett csillaga a Hajnalcsillagba szerelmes, sápatagon pislákol érte való vágyában, 

de nem mer letérni pályájáról és odaszállni az Aurórához, mert ezzel megbontaná a koz-

mosz rendjét. Ez pedig kockázatos: a kozmikus rend megszegése a szerelem kedvéért az 

öröklét elvesztésével járhat, mint ahogy a halhatatlanság úszott el a tudás kedvéért a bibliai 

alma megkóstolásával. 

Létezik tehát egy felső rend, amely nem a földi boldogság kedvéért van. Kostić már a 

kételyek korának embere, akinek nem evidens többé, hogy a két világ közül melyiknek a 

törvényei vonatkoznak rá. Dosztojevszkijnél A Karamazov testvérek (1880) ,,A nagy Ink-

vizítor” c. fejezetében Ivan Karamazov kijelenti, hogy ,,mindent szabad”, míg Nietzsche 
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közvetlenül teszi fel a kérdést: ,,Mit ér az igazság, ha az élet érvényes?”, s Kranjčević 

versében ,,Az utolsó Ádám” (Zadnji Adam, 1896) az elpusztuló Föld jégpáncéljára utolsó 

mozdulatával, a kor emblémájaként, egy kérdőjelet karcol. 

Balladák 

Az égi renddel nem harmonizáló földi boldogság törékenységéről és tragikus elvesztéséről 

Kostić több balladát írt, a legismertebb a Minadir (1862–1864, ,,Minadir”). 

A ballada a romantika korának divatos műfaja, drámai sűrűségű és lírai hevületű epi-

kus költemény. A ,,Minadir” cselekménye egy keleti királyságban játszódik, főhőse a 

Minadir nevű szobrász, aki a király lányába szerelmes, és minden alkotásán a lány vonása-

it örökíti meg. A királylány viszonozza a szobrász szerelmét, a jóságos király-atya pedig 

hozzájárul a házasságukhoz. A hír hallatára Minadir a túlságos boldogságtól szörnyethal, 

mire a királylány belepusztul a bánatba, az atya pedig követi őt. A vers célratörő szerkeze-

te és magával ragadó zenéje miatt a történet valóban megrázó; a ballada Kostić egyik leg-

harmonikusabb alkotása. Kevésbé sikerült a túlméretezett, bőbeszédű Samson i Delila 

(1864–1867. ,,Sámson és Delilla”) c. balladája. 

Kolostor-misztika 

A tragikus szerelem és a nemzeti balsors témáját kapcsolja össze öt részből álló balladája, 

a Đurđevi stupovi (1862–1864. ,,Szent György oszlopai”, kolostornév). Az első részben a 

hegy magasában, az erdőben megbúvó szent hely leírása Jakšić kolostorversére emlékeztet 

(,,A Gornjak felé”), de Kostić képe látomásosabb és dinamikusabb, mint a Piktoré. A hegy 

csúcsán fa mered az égre, csupasz ágai könyörgő karokként nyúlnak a magasba, de a fo-

hászt csak a kolostor templomának oltárképén lovagló Szt. György hallja, akinek lándzsát 

tartó keze megremeg a gyertyafényben!  

Homérosz írja le ilyen alak-megelevenítő technikával Akhilleusz pajzsát, amit Kostić 

jól ismert, hiszen hozzákezdett az Iliász fordításához (de csak az első ének készült el). A 

pajzsleírásra felhívhatta a figyelmét a klasszikus német filozófia egyik alapvető esztétikai 

műve, Lessing Laokoón c. tanulmánya (1766) a művészileg ,,termékeny pillanatról”, 

amely más a képzőművészetben, mint az irodalomban (a költő leírhatja, hogy Laokoón 

üvölt a fájdalomtól, de a szobrász nem a fájdalomtól eltorzult arcot ábrázolja, hanem a 

megelőző pillanatot, és ezzel a néző fantáziáját mozgósítja a továbbképzelésre). Ezzel 

kapcsolatban olvasható Lessing híres elemzése Akhilleusz pajzsának homéroszi leírásáról: 

,,Homérosz ugyanis nem készen és befejezett formájában, hanem keletkezésében írja le a 

pajzsot. Itt is azzal a már megdicsért műfogással élt tehát, hogy tárgyának együttlétező 

jellegét egymás után következőre változtatta, és ezáltal a test unalmas festészetét a cselek-

vés érdekes lefestésévé alakította. Nem a pajzsot látjuk, hanem az isteni mestert, amint a 

pajzsot elkészíti. Kalapáccsal és fogóval lép üllőjéhez, és miután a lemezeket gorombán 

kikovácsolta, szemünk előtt domborodnak ki finomabb ütései alatt az ércből a díszítésre 

szánt képek, egyik a másik után.”1 

                                                 
1 Lessing: Laokoón – Hamburgi dramaturgia (1963. 142). 
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Kostić elméletileg felkészült író volt, általános esztétikai kérdésekkel foglalkozott: 

Osnova lepote u svetu (1880. ,,A szépség alapja a világban”), és jól ismerte a német iro-

dalmat, száz oldalas tanulmányt írt Goethéről: Gete i njegova narodna svijest (1885. 

,,Goethe népi tudata”), tehát ismerhette Lessing művét, de közvetlenül Homérosztól is 

láthatta a fogást, vagy saját költői ösztöne sugallatára tette ugyanazt: a gyertyafény lebegé-

sével, mint egy filmtrükkel, megmozdította az ikon szentjének alakját, amelyből ily módon 

jelenvalóság lett. Kostićnál Szt. György a szemünk láttára jön le az ikonról, Jakšić versé-

ben Lázár cár szellemének átsuhanása a kolostor udvarán csupán állítás; értesítés egy hal-

lucinációról, nem annak érzékeltetése. 

Nőrablás 

A ,,Szent György oszlopai” a kolostor-misztikai bevezető után szerelmi témájú epikus 

hősdallá válik, s a kettő keverékéből tragikus ballada keletkezik. 

A helyi basa háreméből megszökött lány bebocsátást kér a kolostorba és oltalmat. A 

lány a sztarec egykori szerelme; amikor a lányt a törökök elrabolták, a fiú bánatában szer-

zetesnek állt. A szerzetesi csuha alatt újra fellángol a régi szenvedély, de a végzetet már 

semmi sem állíthatja meg: a törökök fenyegető üzenetére a lányt másnap visszaküldik a 

basához, aki azonban, szavát megszegve, felgyújtatja a kolostort, a szerzeteseket a 

sztareccel együtt a lángok közé vetik. Úgy látszik, erre a sorsra jut a szökött lány is, bár ezt 

a szöveg csak sejteti. Még nagyobb ,,balladai homály” fedi azt az éjszakát, amelyet a me-

nekülő lány a kolostorban töltött: utoljára a megrázkódtatástól ájultan látjuk őt a sztarec 

keblén. 

DRÁMÁI 

A sorstragédia 

A ,,Szent György oszlopai” lehetett volna dráma. A ballada eleve tartalmazza a drámai, 

tragikus elemet; Arany János Széptani jegyzetek c. írásában azt mondja, hogy az ,,újabb 

időben… a balladában ugyanazon végzetszerűség uralkodik, mint az eposzban”.1 A végzet 

a ,,Szent György oszlopai” esetében a történelmi balsorssal egyenlő, miként Arany János 

történelmi balladáiban. 

A Shakespeare-t fordító Kostić igazi drámákat is írt: Maksim Crnojević (1863, megj. 

1866. ,,Maksim Crnojević”), és Pera Segedinac (1883. „Szegedinác Péró”). 

„Maksim Crnojević” c. drámájában Kostić kísérletet tesz a történelmi balsors és az ir-

racionális végzet, a nemzeti és az egyéni tragédia együttes felmutatására. A tragédiát hu-

szonkét éves fejjel írta, pesti diákként. A témát a szerb nép-nemzeti romantika bibliájából, 

Vuk Karadžić népdalgyűjteményéből vette, a Ženidba Maksima Crnojevića (,,Maksim 

Crnojević esküvője”) c. hősénekből.  

A történet szerint a montenegrói fejedelem átmegy Velencébe és fia, Maksim számára 

megkéri a dózse leányának kezét. Azzal hetvenkedik, hogy a násznép között Maksim lesz 

                                                 
1 Arany János: Prózai művek (1973. 1085). 
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a legszebb, ám időközben Maksim arcát elcsúfítja a himlő, ezért a menyasszony elvitele-

kor Maksimot kebelbarátja, Miloš helyettesíti. A dolog balul üt ki, a menyasszony és az ál-

vőlegény egymásba szeretnek, Miloš meg akarja tartani a nőt, mire Maksim megöli Milošt, 

aztán magával is végez. Kitör a törzsi háború Miloš megbosszulására, elesik az öreg feje-

delem, Maksim anyja megőrül, jön az új uralkodó, a velenceiek meg néznek, hova keve-

redtek. 

A Bánk bán 

Kostić drámája Jakšić „Jelisaveta…” c. 1868-ban készült tragédiája előtt, 1863-ban kelet-

kezett; az évszámok közelsége és a tematika hasonlósága valószínűvé teszi, hogy a fiata-

labb, kezdő pályatárs műve hatott a már befutott költőre. Kostićnak viszont a szerb előz-

mények közül legfeljebb Njegoš Hegyek koszorúja c. párbeszédes epikája sugallhatta a 

drámai forma ötletét. Ám a Hegyek koszorúja nem igazi dráma, a Maksim Crnojević vi-

szont a formai jegyekben igyekszik megfelelni a dráma szabályainak, amelyeket a Shakes-

peare-fordító és róla több tanulmányt író Kostić alaposan ismert. 

A helyszín és a dátum – Pest, 1863 – a Bánk bán inspiráló hatásának lehetőségét su-

gallják. Katona műve éppen azokban az években került (ismét) a magyar irodalmi élet 

érdeklődésének homlokterébe: a szabadságharc utáni betiltottság és szövegének megcson-

kítása csak növelték a népszerűségét, majd Arany János 1858-as tanulmánya és Gyulai Pál 

1860-as akadémiai értekezése celebrálta klasszikus alkotássá, 1861-től pedig az Erkel 

Ferenc által készített opera-változatát is játszották. Az időpontok és a témák figyelembe 

vételével (merániak kontra magyarok, ill. velenceiek kontra montenegróiak) nem valószí-

nű, hogy az 1863-ban Pesten készült szerb dráma szerzője, a Tökölyanum diákja, érintet-

len maradt volna a Bánk bán reneszánszától. 

A Brankovics György 

Ebben az időben Kostić maga is résztvevője volt egy pesti színházi eseménynek. Obernyik 

Károly (1815–1855) Brankovics György c. szerb témájú tragédiáját, Egressy Gábor átdol-

gozásában, 1860 január 16-án mutatta be a Nemzeti Színház. Ez alkalomból a pesti szerb 

ifjúság nagy ünneplésben részesítette a főszerepet alakító Egressyt, akit verssel köszöntöt-

tek. A Gavrilu Egrešiju (Egressy Gáborhoz) c. vers szerzője Laza Kostić volt, az alkalmi 

magyar fordítást Tóth Kálmán készítette.1 

Shakespeare, Katona, Obernyik és egy pesti színházi est – ez vezérelte Kostićot arra, 

hogy egy guszlás hősénekből öt felvonásos tragédiát írjon; a szerb nemzeti dráma létre-

jöttében az utolsó lökést tehát bizonyára egy elfeledett magyar mű adta. 

Sorstragédia vagy eseménydráma 

A kérdés már csak az volt, hogyan lesz az epikus népdalból dráma. Njegoš receptje szerint 

a cselekményt, a narrátor helyett, elmondhatják a szereplők – egymásnak; ebből lesz a 

                                                 
1 István Póth: Tragedija ,,Brankovics György” – Đurađ Branković – na srpskoj pozornici („A Brankovics 

György c. tragédia a szerb színpadon”). In: Stazama prijateljstva („A barátság ösvényein”, 1987. 144–

147). 
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párbeszédes elbeszélő költemény, mint a Hegyek koszorúja. A ,,Maksim Crnojević” ennél 

sokkal inkább dráma, bár szerkezetének alapja epikus: reprodukálja a hősdalból ismert 

történetet, az események időrendjében haladva cselekményt ad elő. 

A cselekmény párbeszéddé bontásának technikai nehézségeiről a ,,Maksim Crnojević” 

szereplőinek ,,félre” vagy ,,magában” elmondott szövegeinek gyakorisága és hosszúsága 

árulkodik. A belső monológ túltengésének egyik oka Kostić ambíciója, hogy hamleti vagy 

Bánk báni hősöket teremtsen, akik többet vívódnak magukkal, mint másokkal. A másik ok 

a történet epikussága: hogy ne kelljen minduntalan megtörni a párbeszédek logikáját és 

lendületét, a cselekményre vonatkozó információk egy része a szereplők belső elmélkedé-

sei formájában jut el a nézőhöz vagy az olvasóhoz. (Az olvasó előnye az, hogy nem látja a 

színpadon álló tétlen szereplőt, amíg a másik ,,magában” beszél.) 

A formailag betartott klasszikus öt felvonásos tagolás (Shakespeare, Katona) csak any-

nyiban drámai, amennyiben maga a történet ,,drámai”, egyébként a felvonások cselekmé-

nye, a szereplők és a helyszín váltakozása az események megtörténési sorrendjét követi. A 

,,dráma” a tartalomban van, nem a szerkezetben. 

A tragédia oka ,,elvileg” a főhőst sújtó végzet (a himlő); a dráma oka viszont nem ez, 

hanem az apa hencegő ígérete (hogy a fia a legszebb); ez indítja el a tragikus eseményeket 

– a cselekményt.  

A ,,Maksim Crnojević” tehát olyan dráma, amelyben a tragédia nem a konfliktus miatt 

történik. Ha az apa nem hetvenkedik, nem lett volna semmi probléma. Viszont lehetett 

volna konfliktus és igazi dráma, az igazi főszereplők között. A dráma nem Velencében 

kezdődne az apa és a dózse egyezkedésével, hanem Crna Gorában, Maksimmal a tükör 

előtt. Kostićnál ez a valódi konfliktus elsikkad, és a tragédia a rosszul elsülő intrikák soro-

zata miatt következik be. Az apa még egy hibát elkövet, amikor javasolja a Maksim–Miloš 

cserét; Maksim és Miloš hibáznak, amikor belemennek a csalásba, Miloš hibázik, amikor 

magának kéri a lányt Maksimtól, aki hibázik, amikor szóban nekiadja, aztán mégis megöli 

Milošt és saját magát is. 

A gyilkosság igazi oka nem a féltékenység, hanem a szószegés miatti harag; hiába 

próbálja a szerző verbálisan elhitetni, hogy Maksim (is) szerelmes a dózse lányába, erre 

nincs drámai bizonyíték (olvasói vagy nézői élmény). A tragédia nem a konfliktusból 

származik, ezért a megoldás is a másodlagos rétegben történik meg: az intrika cselek-

ményszálából, és nem a konfliktus logikájából következik.  

Ezért van az, hogy a dráma ,,elvileg” másik főszereplője, a menyasszony, aki miatt az 

egész dolog megtörténik, a dózse lánya, szóhoz sem jut; fikció, amelyről el kell hinni, 

hogy férfiszíveket gyújt lángra, egyébként olyan, mint aki a nevét se tudja megmondani. 

Jakšić Jelisavetája legalább tendenciózusan gonosz nő, a feslett és kapzsi Nyugat démona; 

Kostić hősnője szerkezeti elem, nem létező személy. 

Karnevál 

A ,,Maksim Crnojević” negyedik felvonásának második jelenete a velencei Szent Márk 

téren játszódik, karnevál idején. Álarcosok szaladgálnak, énekelnek, közöttük a menyasz-

szonyért érkezett montenegrói lakodalmas népség tagjai, mámorosan az italtól, a tarka 
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forgatagtól, elájulva a nyugati élet könnyedségétől és fényűzésétől. Hallgatják karneváli 

éneket:  

ÁLARCOSOK: Itt ez a rend, sose bánd: álarc az egész világ. 

KUJUNDŽIĆ (az egyik montenegrói): Álarc az egész világ? Úgy van. De ha mi álarcot viselünk is, in-

nen tovább sose állunk, igaz-e, legények? 

ELSŐ ÁLARCOS: Öt lavórt igyon ki az, aki még egyszer megemlíti Crna Gorát. 

KUJUNDŽIĆ: Az egész ország nem ér annyit. 

MÁSODIK ÁLARCOS: Fájnak az emlékek, adjatok innom. 

AKÓVIVŐ (tölt): Ha az Adria borból lenne, te az emlékek miatti bánatodban egy év alatt kiszárítanád, 

aztán ott lenne Velence odatapasztva Crna Gorához. Mit tennél, ha itt lenne a szemed előtt? 

MÁSODIK ÁLARCOS: Csak akkor tudnám kialudni ezt a másnaposságot. (Milosevits Péter ford.) 

Kicsit később, a negyedik felvonás negyedik jelenetében, a dózse palotájában, min-

denki együtt, ott a menyasszony és az ál-vőlegény, zajlik a hivatalos eljegyzési ünnepség, 

a montenegróiak is hozzájárulnak a karnevál fényéhez; bemutatják nemzeti kultúrájuk 

csúcsát, unicumát: egy guszlás dalnok hősdalt énekel a násznépnek. 

A dal előadására, ami önmagában is kultúr-földrajzi jelkép, rituális mozzanatok kísére-

tében kerül sor. A dózse, aki harcosokat vár az újdonsült rokonoktól, ravaszul jelt ad leá-

nyának, aki leereszkedően pálmaágból font koszorút tesz a dalnok fejére. A dózse evezőse 

(ez komoly rangnak tűnik, amellett a gondolások maguk is dalnokok: O, sole mio) ször-

nyülködve nézi a szentségtörést, és (,,magában”) morog: ha Petrarca szelleme leszállna és 

látná ezt a szégyent, mily méltatlan homlokra kerül a koszorú! A guszlás dalnok eközben 

rázendít: 

Örök testvérséget fogad két sólyommadár, 

Ott hol véres harcok dúlnak, puska és handzsár. 

  Milosevits Péter ford. 

Nincs tévedés, jól halljuk: a guszlás énekes nem 4+6-os deszetaracban énekel, hanem 

rímes lengyel tizenhármasban, amely a szerb klasszicisták kedvenc formája volt, vagy a 

Vilin čudesni grad (,,A tündér csodálatos városa”) c. mitologikus lírai népdal sora; lehet 

felező nyolcas egy öt szótagos refrénszerű toldalékkal, esetleg csonka bugarštica-sor: 

,,Grad gradila :/: b’jela vila :/: kao Carigrad” (,,Fehér tündér :/: városa mint :/: Konstanci-

nápoly”); ez a képlet a 7+8-as vagy 8+8-as és 6 vagy 5 szótagos refrénnel kísért 

bugarštica-sorból az első rész egyszerű elhagyásával keletkezhetett (8+5 az 13); nincs 

bizonyítva. 

De mért kell becsapni a velenceieket, mért nem énekel a guszlás úgy, ahogyan szokás, 

mint az öreg Višnjić, vagy Njegoš, a Hegyek koszorúja költője? Kostić ne tudná ezeket, a 

poeta doctus (tudós költő)? 

Tudja, de ki akarja emelni a guszlás dalt, hogy még olvasva is éneknek hasson. Freu-

dista szerkezeti elszólás: Kostić papírra írt, nem színpadra. A színpadon az ének min-

denképpen kiugrana a prózai deklamációból, olvasva viszont egy 4+6-os tízes guszlás 

betétdal nem válna el eléggé élesen az 5+5-ös tízesekben beszélő szereplők szövegétől. 
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A jambus problémái 

A ,,Maksim Crnojević” ugyanis verses dráma, mint a Hamlet és a Bánk bán, és bizonyára 

ezek mintájára drámai jambusokban íródott (ti-tá), amivel a szerb szakirodalom szerint a 

fiatal Kostić verselési forradalmat hajtott végre: a népdalok trochaikus lejtésén (tá-ti) ala-

puló nemzeti versidom egyhangúságát megszakítva, az európai verseléshez kapcsolódott: 

,,Kostić tragédiájának lírai szárnyalása áttöri a trochaikus abroncsokat, amelyek ritmikai-

lag elválasztottak bennünket a világ költészetétől. A ,Maksim Crnojević’ az első modern 

tragédia a szerb irodalomban és az első fiatalos fellendülés a világ drámai költészetébe.”1 

A nem időmértékes, hanem hangsúlyváltó verselés elvei lapján (amelyben a hangsú-

lyos szótag felel meg a hosszúnak), Kostićnál így néz ki egy tiszta jambikus sor: Kad tako 

neće, drukče neću ni ja, ahol a dőlt betűs hangsúlyos szótagok hozzák ki a tízes sorban 

ötszöri ismétléssel a ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá, ti-tá lejtést.  

Az ilyen tiszta sorok azonban ritkák, bravúrszámba mennek, ugyanakkor feltűnő, mi-

lyen természetellenes ez a ritmus: a versláb határa véletlenül sem egyezik meg a szóhatár-

ral. (Nem véletlen, hogy a népdalok inkább trochaikus jellegűek; nyilván az a szerb nyelv 

normális ritmusa). A jambikus összbenyomást Kostić drámájának szövege attól nyeri, 

hogy a sorok első szótagjai általában hangsúlytalanok (tehát jambikus ,,ti-” kezdésűek), a 

sorvégekre viszont ,,bravúrosan” sokszor sikerül egyszótagos, tehát hangsúlyos (,,tá”) szót 

találni. 

A kostići jambus pozíciója azonban speciális: a ,,Maksim Crnojević” verssora a szerb 

fül számára elsősorban deszeterac, és csak azután jambus vagy nem jambus. A deszeterac-

jelleget eleve kínálja a sorok szótagszáma (tíz), a mereven betartott cezúra pedig megerősí-

ti a deszeteracos benyomást. A következetesen végigvitt 5+5-ös osztás azt sugallja, hogy a 

cezúra és a szótagszám a lényeges, és nem ti-tá, ti-tá. Ráadásul az aszimmetrikus helyen 

lévő szünet az ötödik szótag után a harmadik jambust minden esetben kettévágja. A 

deszeterac felülírja a jambust. 

A ,,Maksim Crnojević” 5+5-ös ritmusa a deszeteracon belül eltér a nép-nemzeti 4+6-

os stílustól, de nem csak és talán nem is elsősorban a jambikus lejtés miatt, hanem a szim-

metrikus osztás hatására, illetve a kettő együttes következményeként. A végeredmény 

pedig megintcsak az, hogy Kostić belülmaradva feszegeti a nép-nemzeti modellt, és a 

kizárólag nemzeti horizontú korszakban ablakokat nyit, a kozmoszra vagy Shakespeare-re; 

ennek egyik eredménye a szerb drámai, jambikus, shakespeare-izált deszeterac, amelyhez 

Katona Józsefnek és Obernyik Károlynak is komoly köze volt. 

A Velence-rögeszme 

A szerb nemzeti dráma két klasszikus alkotása, a ,,Maksim Crnojević” Laza Kostićtól és a 

„Jelisaveta…” Đura Jakšićtól, a velencei dózse leánya a montenegrói fejedelem(fi) házas-

ságáról szól. A velenceiek mindkét esetben, mint a Bánk bán képletében a merániak, csu-

pán hasznot akarnak húzni a frigyből. 

                                                 
1 Miodrag Popović: Istorija srpske književnosti – Romantizam, III („A szerb irodalom története – Roman-

tika”, 1972. 361). 



Romantikus líra –  Laza Kostić 

 196 

A montenegróiak érdekéről viszont egyik drámában sem esik szó. Miért kell nekik 

annyira éppen a velencei dózse lánya? 

A dózse lánya szimbólum. A tengeren túl, a vizen lebegő fantasztikus városban, kin-

csek között élő mesebeli lény, távoli és idegen eszményi szépség, elérhetetlenül messze és 

magasan, és mégis itt, a vad hegyek lábát mosó kéklő tenger túlsó partján. 

,,Így újra meglátta a bámulatos kikötőhelyet, fantasztikus építmények e káprázatos kompozíció-

ját, amelyet közeledő hajósok megilletődött pillantása elé tárt a Respublica: a palota könnyed nagy-

szerűségét és a Sóhajok hídját, a parti oszlopokat oroszlánnal és szenttel, a mesetemplom pompá-

zatosan kiugró oldalszárnyát, a kapualjra s a gigászi órára nyíló kilátást, és szemlélődvén arra gon-

dolt, hogy szárazföldön, a pályaudvaron érkezni Velencébe annyi, mint egy palotába a hátsó kapun át 

belépni, és hogy nem szabadna másképpen jönni ebbe a hihetetlennél hihetetlenebb városba, mint 

ahogy most ő: hajón, a nyílt tengeren.” (Thomas Mann: Halál Velencében, 1911. Lányi Viktor ford.) 

Jakšić és Kostić vajdasági, az akkori helyzet szerint magyarországi szerbek voltak, 

akiknek már Crna Gora is egzotikusan messze lehetett. Pesti diákok lévén, a belgrádi és 

újvidéki szerbek szemszögéből nézve viszont világfinak számítottak. És Pestről is el lehet 

jutni Velencébe, Gratzon vagy Bécsen át, de egészen mást jelent Crna Gorából áthajózni 

oda az Adrián. 

A déli ablak 

Crna Gora a XIX. sz. derekán szerveződött modern állammá, többek között a püspökfeje-

delem költő, Petar Petrović Njegoš uralkodása idején. A török elleni harcok utolsó fázisa, 

melynek tétje a ,,szűkebb” Szerbián túli területek felszabadítása volt, a század második 

felében aktualitást adott a szerbiai és a montenegrói szerb testvériség eszméjének. Njegoš 

nevelője, Sima Milutinović Sarajlija után, Jakšić és Kostić is éltek Crna Gorában, és szá-

mos montenegrói vonatkozású politikai versük mellett a nemzeti drámához is innen merí-

tették a témát. És ha Pestről Bécsre nyílott a kilátás, Crna Gora ablaka Velencére nézett. 

Tarimenes szemüvege 

A szerb romantika költőinek szemében Velence a nyugati civilizáció jelképe, mellyel 

szemben ellentmondásos érzelmeket tápláltak: egyszerre volt Párizs és Babilon, a fejlett-

ség és a gazdagság, illetve a feslettség és a romlás fővárosa, vonzó tünemény és rémisztő 

lidérc. 

Voltaire A vadember (1767) és Bessenyei György Tarimenes utazása (1804) c. regé-

nyében a civilizáció fonákságai a komikum eszközeivel, a modern világba csöppent Tar-

zan-szerű vadember (Tarimenes) szemével láttatva lepleződnek le. Ezt a trükköt alkalmaz-

za Njegoš is: a Hegyek koszorúja egyik szereplőjének szájába adott velencei élménybe-

számolóban bemutatja a fejlett világ visszásságait, de a szereplő komikus beállításával a 

szerző elhatárolja magát a civilizáció primitív elutasításának formáitól. 

Hasonló felfogás látható a horvát romantika képviselője, August Šenoa (1838–1881) 

Propast Venecije („Velence bukása”) c. elbeszélő költeményében, amelyben a napóleoni 

csapatoknak behódoló velenceiek körében csak egy vitéz akad, aki ellenállásra buzdít: egy 

montenegrói zsoldos. (Nem tévedés: a montenegróiak hősiességét egy horvát költő ma-

gasztalta, dehát mindez a messzi XIX. században volt.) 
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A szépséges rabló 

A dózse-család szempontjából érdekházasságnak számító frigyek Kostić és Jakšić drámái-

ban a rengeteg kincset felhalmozott velenceiek önző, gyáva és gátlástalan kapzsiságát 

mutatják: a dózse lányát gyakorlatilag eladják, katonákért, a kincs és a város védelme 

érdekében. 

Mindazonáltal Velencének van mit védenie: a féltett kincs óriási érték, amely a mon-

tenegróiakat is elkápráztatja. És a tengeren túl ragyogó ékszerdoboz-város legfényesebb 

brilliánsa a dózse lánya, kinek keze révén remélhetőleg Crna Gora vad sziklabérceit is 

elárasztja majd a dús pompa fénye. 

Csakhogy ez a kéz markolni akar, a fénynek ára van. A drámák tanúsága szerint a 

montenegróiak nem tudnak ezzel mit kezdeni. A török hatalmas és halálos ellenség, aki 

ellen karddal kell harcolni. Velence hatalma viszont másmilyen. Nem tapad hozzá közvet-

lenül vér, mégis erőszakos, nem agresszív, mégis maga alá gyűr, nem terjeszkedik, ennek 

ellenére mindent bekebelez. Nem hódító, hanem magába vonzó. Szépséges rabló, kifoszt, 

de tudja, hogyan kell élni a kincsekkel. Arra kényszerít, hogy gyönyörködj benne, milyen 

jól áll rajta az, amit tőled rabolt. Prostituált, akire magad aggatod az ékszereket, csakhogy 

még szebbnek lásd, bár tudod, hogy becsap. (Turizmus.) 

A nemzeti büszkeség dac-verse 

Laza Kostić munkásságában Velence többször visszatér, a „Maksim Crnojević” után leg-

közelebb Dužde se ženi! (1878. ,,Nősül a dózse!”) c. elbeszélő költeményében, amely a 

berlini kongresszus évében született. 

1876–1878: Szerbia és Montenegró háborúja Törökország ellen; 1877–1878: a balkáni 

felkelések támogatására Oroszország háborút folytat a törökök ellen; 1878: a S. Stefanói 

béke Oroszország és Törökország között; 1878: a berlini kongresszuson a nagyhatalmak 

angol nyomásra enyhítik a béke feltételeit, elismerik Szerbia, Montenegró, Románia és 

Bulgária függetlenségét; 1878: az Osztrák–Magyar Monarchia okkupálja Bosznia-

Hercegovinát.  

A szerb külügyminiszter titkáraként, Kostić részt vett a berlini kongresszuson, ahol 

csalódott és felháborodott a nagyhatalmaknak a szerb és a montenegrói néphez való igno-

ráló, ellenséges viszonya miatt. 

Ebből az élményből született a ,,Nősül a dózse!”, amely arról szól, milyen gátlástala-

nul használják ki a nagyhatalmak a kis népeket. A költemény történelmi tényen alapul: a 

velencei Santa Maria della Salute nevű templom építéséhez (1631–1656) a vízbe süllyesz-

tett dúcokat Dalmáciából hozták. Kostić 1978-as felfogása szerint ez a balkáni hegyek 

kifosztása volt. A vers hazafias tirádákba csap át, a kifosztott nép nem hagyja magát, a 

befejezésben a kivágott fák helyén fenyő-vitézek nőnek, akik a szabadságért fognak har-

colni. 

Ha a vers második része nem lenne csapnivaló, a ,,Nősül a dózse!” a kelet-európai ön-

érzet reprezentatív költeménye lehetne; jelentősége így arra szorítkozik, hogy filológiai 

előzménye Laza Kostić és a szerb romantika lírai csúcsteljesítményének. 
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SANTA MARIA DELLA SALUTE (1909) 

A vers tipikus esete annak, amikor minden bejön. Érezni, hogy az életben egyszer adódik 

ilyen, de senki sem szorong, hogy esetleg elsikkad a nagy lehetőség: a dolog az első szótól 

kezdve nyilvánvalóan beteljesül. A megvalósult nagyszerűség következtében a vers egyér-

telműen patetikus, de csak úgy, mint az Eiffel-torony; az olvasó lelkiismeretfurdalás nélkül 

adja át magát a fennköltség élményének, az alkotói ambíció, a megvalósítás és a hatás 

között tökéletes az egyensúly. 

A vers gravitációs köre 

A költemény mindenekelőtt nagyszabású; lírai versnek hosszú, de nem elnyújtott, nincse-

nek benne üresjáratok, kitérők vagy ismétlések, mindig újat hoz, szinte többször kezdődik, 

illetve mindig újra indul egy másik irányból: mintha több vers torlódna egymásba, mint a 

kupolák a templomon, amelyet a cím idéz. 

A Santa Maria della Salute valóban ,,több vers”, amennyiben több külön is értelmez-

hető téma vonul át rajta, amelyek mellérendelő viszonyban vannak egymással; nem is lehet 

egyértelműen megmondani, miről szól a költemény.  

Lírai vers esetében ez a többszólamúság szokatlan. Az pedig, hogy a vers megértéshez 

versen kívüli, filológiai és életrajzi, tehát nem általános műveltségi, hanem speciális és 

partikuláris ismeretek szükségesek, az minden alapvető poétikai szabállyal ellenkezik. 

Bocsáss meg szent szűzanya, bocsáss meg, 

 hogy erdőnk fenyvét irígylé szóm 

  Milosevits Péter ford. 

Így kezdődik. Aki nem ismeri a ,,Nősül a dózse!” c. Kostić-verset, s nem tudja, hogy a 

velencei templom alapzatát annak idején 1.200,000 dalmáciai fenyőcölöppel szilárdították 

meg – nem érthet egy szót sem. 

Később, amikor az ,,Ám ekkor hölgyem elémbe toppant” kezdetű 5. versszaktól elin-

dul a szerelmi szál, valamivel jobb a helyzet, mert a szövegből sejthető a lényeg: a költő 

idős korában szerelmes lett egy fiatal lányba, aki meghalt. Tehát megint a halott kedves a 

téma, ismerjük Radičević, Zmaj és Jakšić óta. 

A Santa Maria della Salute esetében azonban a háttér szorosan hozzátartozik a vers-

hez; az is sejti ezt, aki nem tudja, miről van szó. Benne van a vers vonzáskörében. 

Olyan, mint az antik eposz. Nem vagyunk ókori görögök, hogy személyesen ismer-

nénk az isteneket, s nem vagyunk hülyék sem, hogy folyton hátralapozzunk a jegyzetek-

hez, tehát a felét se tudjuk annak, ami ott tudhatóság, mégis ,,érezzük” az Egészet. Mert-

hogy az eposzok egy Egész világba szippantják be az embert. (Legalábbis ezt mondjuk az 

elsős gimnazistáknak, akiknek lidérces álmában kísért az Odüsszeia, s akik nagyon jól 

tudják, hogy mindez mégiscsak többet jelentett az ókori görögöknek.) Ugyanígy sugárzik 

a Santa Maria della Salute körül valami Egész, ami ugyanúgy néven nevezhető, mint az 

összes görög isten. 



Romantikus líra –  Laza Kostić 

 199 

Az életrajzi háttér 

A vers 1909-ben született, de az 1890-es években keletkezett. A költő ötvenéves fejjel, 

1891-ben beleszeretett egyik barátja tizenkilenc esztendős lányába, Lenka Dunđerskibe. 

Az öregség küszöbén álló férfi nem merte megvallani érzelmeit az éppen eladósorba lépő 

hajadonnak, akinek viszonyát a költőhöz csak találgatni lehet; Kostić későbbi napló-

jegyzeteit mindenesetre óvatosan kell értelmezni ebben a vonatkozásban. 

A költő 1891-től 1895-ig kolostorban élt, igaz, csak civil vendégként. Elvonulását, 

mint a kortársak feljegyezték, azzal magyarázta, hogy megijesztette Lenka kijelentése, 

miszerint csak hozzá hasonló férfit tud hitvesként elképzelni magának. Ez másodkézből 

való adat, de tény, hogy a vonzó külsejű, művelt, szellemes és kitűnő partinak számító 

Lenka Dunđerski sohasem ment férjhez.1 

Ezzel szemben a költő, a Dunđerski-papa közvetítésével, 1895-ben házasságot kötött 

egy gazdag, korban épp hozzá illő vénlánnyal, Juliana Palanačkival, akit naplójában Jul-

csaként emleget. A nászutat Velencében töltik, ahol Kostić életében először pillantja meg 

a Canal Grande partján a fehér márványból épült templomot, melynek építése miatt annak 

idején dühödten rázta az öklét (,,Nősül a dózse!”). 

A nászútról visszatérve az újdonsült férj megint elhúzódott a kolostorba (!), és ott érte 

utol a hír, hogy Lenka Dunđerski, huszonnegyedik életévében, elhunyt. 

Freud kora 

Ettől kezdve Kostić számára két világ létezett: a valóság és az álom, a tudat és a leleplezett 

tudatalatti. Nincs nyoma annak, hogy ismerte volna Sigmund Freud (1856–1939) tanait, 

akinek alapvető műve, az Álomfejtés 1900-ban jelent meg, de tény, hogy a freudizmus 

megszületésének éveiben Kostić ,,freudista életet” élt. 

Francia nyelven vezetett naplójában empirikus tényként ír arról, hogy kifelé formális 

házasságban kényszereg Julcsával, befelé viszont valóságosan együtt él a halott Lenkával. 

„Mikor ő jelenik meg, az más, mint a többi álom. Az álmot ő rendezi, egy percre belép 

elmémbe és lelkembe, majd távozik az álommal.” „Nyilvánvaló, valamiért haragszik rám. 

Még sohasem szakította meg ennyire minden kapcsolatomat Önmagával.”2 

A kutatás nem derített fényt Lenka halálának lelki okára. A vers viszont azt állítja, 

hogy a kedves halálát a józan ész érvei előtt (a korkülönbség miatt) meghátráló lírai hős 

gyávasága okozta; a lány ennek ellenére visszanyúl a férfiért és magához emeli őt az 

Édenbe. 

A zene mindenhatósága 

A napló tanúsága szerint Kostić számára a lelki valóság egyenrangú volt a fizikaival. 

Szubjektíve ez hiteles, de a vers szempontjából kockázatos: szavakba öntve banalitáshoz 

                                                 
1 Fényképét l. Petar Milosavljević: Život pesme Laze Kostića ,,Santa Maria della Salute”  („L. K. Santa 

Maria della Salute c. versének élete”, 1981. 146). 
2 Laza Kostić: Dnevnik (,,Napló”). In: O književnosti; Memoari (,,Az irodalomról; Memoárok”, 1992. II. 

262. és 260). 
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vezethet (,,mindenki szokott álmodozni”) vagy a triviális lélekelemzés szintjére csúszhat 

(,,Kostić begolyózott”). 

A költő azonban elejét veszi ennek, mert amikor túlságosan verbalizálni (,,szavakba 

önteni”) kezdené a témát, azonnal a saját szavába vág, és azt mondja: ,,Santa Maria della 

Salute”. Minden átmenet nélkül, egy pontosan nem is érthető idegen kifejezés – minden 

versszak végén megszakítja a szöveget. A refrén valóban ,,minden átmenet” nélkül jön, 

mert a tizennégy strófa közül csak két esetben van jelentésbeli és mondattani kapcsolatban 

az előző sorral. Olyan, mint az ,,ámen” az imák végén, vagy mint a ,,She loves you, yeah, 

yeah, yeah” a Beatles-számban. 

A deszemantizált (jelentéstől megfosztott) refrén majdnem tisztán zenei értékké válik. 

De csak majdnem. Szervetlen nyelvi kapcsolata a szöveg többi részével éppenséggel a 

refrén jelentésének felértékelődését okozza. Mindegy, mit jelent, bármihez kapcsolható, 

mindent megold és befejez, alfa és ómega, záróakkord és varázsige. Ez viszont a refrén 

előtt elhangzottakat teszi zárójelbe: mintha a vers szövege volna a mellékes kitérő, a be-

szélő elkalandozása a főtémától, amelyhez aztán észbekapva újra meg újra visszatér és 

megismétli: ,,Santa Maria della Salute”.1 

A refrén lexikailag is majdnem tisztán zenei. (De csak majdnem.) Az idegen kifejezés 

négy szavából egyedül a ,,Mariát” értjük száz százalékosan, és pillanatnyilag azt se tudjuk 

biztosan, milyen nyelvű szövegről van szó. A ,,Maria” a ,,santa” mellett önmegfejtő össze-

tétel: ,,szent Mária”. A kontextus tehát vallási, azon belül keresztény és katolikus, mert a 

,,santa” latinosan hangzik, bár mintha hiányozna egy betű (sancta). Aztán a ,,della” alapján 

mégis felismerjük az olasz nyelvet, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy a ,,della” mit jelent 

(-nak, -nek). Végül a ,,Salute” jelentése sejthető lesz pl. a ,,szalutálni” alapján. 

Tehát csak sejtészerűen, misztikusan értjük a címet és a refrént, félig-meddig tudjuk, 

mit jelent, azaz többet gondolhatunk róla, mint ami. (Mint az átlaghívő a templomban a 

latin vagy az ószláv szertartási nyelv alapján. A hívők zöme még az ,,ámen” pontos, etimo-

lógiai jelentésével sincs tisztában, és ezért biztosan többet ért alatta, mint hogy ,,úgy le-

gyen” vagy ,,oké”.)  

,,Santa Maria della Salute”: innen indultunk a címben s mindig ide térünk vissza a 

strófák végén. Ez a zenei, de misztikus jelentéseket sejtető refrén visszavonja vagy más 

szintre emeli az összes többi szószerintiséget; a hétköznapi (életrajzi) elemek a szertartás 

részévé válnak. A Santa Maria della Salute ima-modorban olvasható, de közben szüntele-

nül nyomni kell a grammatika és az interpunkció fékjét, különben elszáll a vers, az olvasás 

akaratlanul énekbe csap át. 

A nép-nemzeti modell visszavonása 

A címben és a refrénben kiemelt olasz mondat idegensége kétszeresen is feltűnő: egyrészt 

idegen a nyelv, másrészt a cirill betűs szövegben idegen a latin betűs írás. Ez utóbbi meg-

oldás rendkívül szokatlan: a szerbek, mint az oroszok és a bolgárok, az idegen szavakat és 

                                                 
1 A cím és a refrén, valamint a vers nyelvi-stiláris sajátosságairól: Miodrag Pavlović: Santa Maria della 

Salute Laze Kostića. In: M. Pavlović: Poezija i kultura („Költészet és kultúra”, 1974. 116–140). 
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neveket fonetikus cirill átírásban használják. Így tesz egyébként Kostić is, például ,,A 

csillagok között” c. versében (Шекспир stb). 

Ezzel szemben a Santa Maria della Salute templomnevet már a ,,Nősül a dózse!” szö-

vegében is latin betűkkel írja: 

Господа ћуте, погледом муте, 

ал’ ипак зборе главе погнуте: 

 „Твоја је, дужде, увек старија:  

Нека се диже Santa Maria 

  della Salute!” 

A kevert betűkép az 1878-as Velence-ellenes versben még a szembenállást és a kü-

lönbséget fejezte ki, az 1909-es életmű-záró költeményben viszont ugyanez a megoldás 

már a különböző világok összekapcsolhatóságát jelképezi. Ami a ,,Nősül a dózse!” szöve-

gében a nemzeti dac gesztusa, az a Santa Maria della Salute címében és refrénjében koz-

mopolita műveltségi szimbólum. 

A lírai hős mindent megbán, megbocsátásért esedezik, de fohászát idegen nyelven re-

begi és idegen betűkkel írja le. Ez a fohász zárja le és vonja vissza a szerb népies romanti-

ka nemzetközpontú modelljét.  

A nemzeti függetlenségi törekvések nemzeti bezárkózásba vezettek, s e provincializ-

mus ellen először az utolsó romantikusok, Vajda János, Kranjčević, Ilić és Kostić tiltakoz-

tak másmilyen horizontokat ostromló költészetükkel, aztán a modernisták fordultak ellene. 

A magyar Ugaron, határozta meg Ady az új helyzetet, és azt kérdezte: ,,A Tisza-parton 

mit keresek?” Ez már nyílt szembefordulás volt azzal a felfogással és poétikával, amely fél 

évszázad alatt a világról leszakadt vidékiséggé silányította azt az irányzatot, amelyet pél-

dául Petőfinek Az Alföld c. verse fémjelez. 

Kostić a maga életéből hozta ki és írta meg a szerb romantika legnagyobb, belülről le-

záró versét, nem figyelve a körötte zajló legújabb irodalmi mozgásokra; ő a XIX. sz. elején 

Zmajról írt vaskos könyvet. De a Santa Maria della Salute akkor született, amikor a szerb 

modernisták (Dućić és Rakić) már talán éppen Ady törzsasztala mellett kortyolgatták az 

abszintot Párizsban, a sarokban pedig a horvát Matoš ült. 

A versanyag kozmopolita helyzete 

A Santa Maria della Salute azért lehetett nagy-vers, mert a benne és körötte lévő anyag 

olyan, mint a lánc: bármelyik karikát fogjuk meg, az egészet emeljük, és bármihez nyúlunk 

a környéken, minden a verset támogatja. Ide tartoznak a versen kívüli dolgok is, sőt ez a 

határ csak formálisan húzható meg. 

A kevert betűkép általános értelemben a keleti és a nyugati civilizációt jelképezi, de 

mivel a versben egy templomról van szó, és a címben Szűz Mária szerepel, konkrétabban a 

katolikus és a pravoszláv (ortodox) kereszténységre kell gondolni. 

Ez azt jelenti, hogy a pravoszláv hívő, aki egyben hazafias szerb költő, egy katolikus 

templomhoz fohászkodik, illetve a szűzanyához, aki ugyan közös szent, de pillanatnyilag, 

a vershelyzetben, a Nyugat és a katolicizmus egyik fő templomában tartózkodik az Adriai-

tenger nyugati partján. 
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Csakhogy ez nem egészen egyértelmű. A Santa Maria della Salute ugyan katolikus 

templom, de névadó szentjét, Szűz Máriát, egy bizánci azaz pravoszláv ikon ábrázolja a 

szentélyben. A fehér márványépület félhomályában, a gyertyák fényében, úgy izzik az a 

piros tónusú görög (krétai) ikon, mint a mécses. Olyan feltűnően máshonnan való, mint a 

latin betűs idegen mondat Kostić versében. 

És egész Velence ilyen. A nyugati világ jelképe, de a Szent Márk bazilika éppúgy a 

bizánci stílus remeke,1 mint az évszázadokkal az egyházszakadás előtt épült kisebb temp-

lomok, amelyek elé a későbbi korok vallásos fényűzése reneszánsz vagy barokk protézist 

ragasztott, mint arasznyi vastagságú márványhártyát. Mögötte ott a vörös téglából készült 

eredeti épület, mintha Ohridban járna az ember.  

Kostić és Jakšić nemzeti drámáiban a Velencébe érkező montenegrói háztűznézők fur-

csán érezhették magukat a Szent Márk téren: egy csodálatosan idegen meseváros kellős 

közepén a saját templomaik mása, és a kerekfejű pravoszláv szentek ikertestvérei az iko-

nokon. Ugyanakkor az egész mérhetetlenül hatalmasabb és pompásabb, mint otthon, a 

bazilika égbolt-láncot alkotó óriási boltívei aranyból vannak, mintha a nap teste szétfolyna 

az égen. Gyönyörű és félelmetes, ismerős és idegen; a nemzeti drámák látószögéből Szo-

doma, a Santa Maria della Salute horizontjában az örökkévaló szépség megtestesülése. 

A Szépség himnusza 

A ,,Nősül a dózse!” értékrendjének csúcspontja a nemzeti szabadság, a nép-nemzeti ro-

mantika központi eszméje Berzsenyitől Petőfin át Jakšićig és Kostićig. A Santa Maria 

della Salute ennek az eszmének a visszavonása, tehát egy egész évszázad vezérlő irányá-

nak lezárása. 

A költemény a nemzeti szabadság eszméjét lelöki a csúcsról, és a Szépség eszményét 

teszi a helyére. 

Bocsáss meg, szent szűzanya, bocsáss meg, 

 hogy erdőnk fenyvét irígylé szóm. 

A költő megvilágosodását és pálfordulását nem racionális felismerés vagy öregkori 

bölcs belátás okozta, hanem a Szépség élménye. Akkor ismerte fel, milyen szűkkeblű volt 

fenyőfa-irigységében, amikor megpillantotta a velencei templomot. Úgy járt, mint Pál 

apostol: ,,És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény 

sugárzá őt körül a mennyből.” (Apostolok Cselekedetei, 9, 3.) 

Kostić is káprázó szemmel meredhetett a Canal Grande kijáratánál a vízben tükröződő 

és márványfalaival a vizet tükröző, hófehéren magasodó templomra, amely évszázadok óta 

pompázó szépségégel az örökkévalóság jelképeként tündököl ott – azokon az átkozott 

fenyőfákon! 

Nem szebb-e állni oszlopul szépnek, 

 boltívek alatt lenni a tám 

                                                 
1 Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története (1972. 81). 
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– kérdezi Kostić önmagától, a szűzanyától, a templom falaitól és az örökkévalóságtól, 

a sorsdöntő és a világot megfordító élmény döbbenetében megbotló nyelvvel, nyelvileg és 

stilárisan zagyván, kétszer dadogva el egy kifejezésben a ,,szépség” szót: ,,Nem szebb-e 

állni oszlopul szépnek” (,,Zar nije lepše nosit lepotu”). És ennek a 2. versszaknak a végén 

újra megismétli a szót, ezúttal az örökkévalósággal azonosítva: ,,Vajon a szépség nem 

örök út-e, / Santa Maria della Salute?” (,,Эар није лепше вековат у те / Santa Ma-

ria della Salute?”). Ez zárja le a versben a fenyőfa-ügyet és a templom történeti motívu-

mát. (Deszemantizált, zeneivé felértékelődött jelentéssel a templom egyébként végigvonul 

a versen a refrénben: ott lebeg minden elem fölött, vizuálisan és akusztikailag egybefogja 

őket, mint a kupola.) 

A 3. és a 4. versszakban az egész életút tévelygései miatti megbánás következik, ami 

ebben a kontextusban (a fenyőfa-kiindulópont felől) úgy néz ki, hogy a költő egész pálya-

futására vonatkozó érvénnyel bánja a nagy hazafiaskodást. 

A Szépség a második főtémát indító 5. strófában tér vissza, a szerelmi motívummal: 

Ám ekkor hölgyem elémbe toppant, 

 szebbet én soha nem láttam még. 

Sötétlő éjben fáklyaként lobbant, 

 fénylőbben, mint a ragyogó ég. 

Az elsőhöz hasonlóan, a második megvilágosodás is a Szépség élménye nyomán kö-

vetkezik be. A Szépség kapcsolja össze a velencei templomot és a (halott) kedvest, és ez a 

kapocs tartja egybe a költeményt, amely a Szépség himnusza. 

A hazafias eszme elvetése a Szépség eszményének nevében a nép-nemzeti romantika 

és a l’art pour l’art modernizmus korszakváltásának jelképe. A Santa Maria della Salute 

kivételesen szerencsés, telitalálatos csillagállásának köszönhetően Kostić olyat is tett, 

amiről nem is tudott. Világirodalmi és eszmetörténeti váltások folyamai zúgtak át az éle-

tén. 

Feltámadás Velencében 

A velencei dóm és Lenka Dunđerski személyének összekapcsolása ugyanis nem spekulá-

ció, és nem csak költői látomás; ez valóban megtörtént. Laza Kostić a hófehér templomot a 

nászútján látta először. Ha Thomas Mann ismerte volna a történetet, a Halál Velencében 

(1911) talán másképpen nézne ki; mindenesetre érdekes, hogy a német író és a szerb költő, 

akik soha nem hallottak egymásról, szinte ugyanazokban az években éppen Velencéről 

írnak remekművet. (Keletről a peremvidék mozgott az európai kultúra centrumai felé, 

északról pedig a XX. századelő Művészet-zsongása vonzotta délre az érdeklődést. Művé-

szet-centrikus korokban ez mindig megtörténik, vö. Goethe: Utazás Itáliában, 1816–1817, 

magyarul 1961.) 

Képzeljük el: Kostić vonattal érkezik Velencébe. A Ferrovián beül egy gondolába és a 

San Marco felé siklik. A Canal Grande kanyarogva tárja elé a tünemény-város hullámról 

hullámra változó diaképeit. És egyszercsak, az Accademia hídja után, az égboltra beúszik 

a Santa Maria della Salute kupolaegyüttese.  
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Kostić döbbenten ül a gondolában, újdonsült feleségével, Julcsa Palanačkival a karján, 

Lenka Dunđerskivel a szívében (és fenyőfákkal az emlékezetében).  

Nem sokkal ezután Lenka meghal. Mindez 1895-ben történik. Bizonyára ekkor szüle-

tett a belső vers, de kifelé, másfél évtizedig, semmi. Csak 1909-ben írja meg a költeményt, 

egy másik halál árnyékában, Juliana Palanački halálos ágya mellett. 

A ráció bűne  

A napló tanúsága szerint Kostić aggódó férjként gondoskodott haldokló feleségéről, mi-

közben ,,élet és álom közt” égi arájával élt együtt. Feljegyzett álmaiban erotikus jelenetek 

váltakoznak házassági tervekkel (Lenkával), mellettük szűkszavú töredékek az ébrenlétről: 

,,Hangok feleségem szobájából. Megjött az ápolónő, hogy megmosdassa.” Freudista ér-

telmezésben ez azt jelenthetné, hogy a kényszer-feleség közeli halálával feloldódott az 

igazi szerelemre vonatkozó tilalom, amelyet Kostić saját maga mondott ki a homályos 

Lenka-kapcsolatot lezárni hivatott házasságkötéssel. A vers és ,,az egész ügy” ezen a szin-

ten a polgári erkölcs és a nyilvánosság, a konvenciók illetve a szív törvényének szentimen-

tális konfliktusáról szól; a halott kedves és az égbeli egyesülés vágy-látomása viszont a 

romantika toposza. (Kostićnál – életrajz.) 

A Santa Maria della Salute tartalmazza ezeket az elemeket, de csak járulékosan gör-

geti őket magával; Kostićot bonyolultabb lelki problémák foglalkoztatták: a közelről szem-

lélt halál kapcsán felvetődik benne a Lenka halála miatti felelősség kérdése. A vers a gyá-

vaság bűnét gyónja meg, amiért a korkülönbség miatt, az értelem szavára hallgatva, kon-

vencionális érv alapján, megtagadta, s ezzel a halálba taszította szerelmét.  

Juliana Palanački halálos ágyánál Kostićot nem az izgatja elsősorban, hogy most végre 

elérheti Lenkát, hanem az gyötri, hogy Lenka megbocsátja-e neki egykori árulását. A 

templom ellen elkövetett fenyőfa-vétek miatt fohászkodván a szűzanyához, a Lenka ellen 

elkövetett bűn alóli feloldozásért könyörög. A kettő összegét meghaladó fohász száll fel a 

refrénben. 

A megváltó Szépség 

Az utolsó négy versszak szerint a lírai hős részesül a kegyelemben. A vers a ráció előtti 

meghódolás bűnétől a gyónáson át a feloldozás útján eljut a beteljesüléshez: 

Majd mikor értem az élet-sziklán 

 koponyát zúzón eljő a vég, 

való lesz álmom, ő vár majd itt rám: 

  „Itt vagyok néked, itt vagyok én!” 

Indok és kommentár nincsen. Lenka a mennyekben őrá vár, de nem árulja el, miért. Az 

ember azért részesül kegyelemben, mert bűnös. Ez a logika kívül esik az emberi kompe-

tencián, de Lenka rendelkezik vele. A hatáskör alapján a halott kedves és a szűzanya kö-

zött misztikus egyenlőség van. Lenka már ,,oda” tartozik: 

Álmomban eljő. Nem mikor hívom, 

 mert engem éget gyötrőn a vágy, 
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hanem ha néki rendelik így ott: 

 rejtelmes erők küldik őt át. 

A fohász mindkétszer, a templom és Lenka esetében is, a Szépség élményének volt a 

következménye. A Santa Maria della Salute kupolájának csúcsán (amelyben világítótorony 

van), mint a mérleg achát-élén, a civilizációtörténet vezéreszméi mérettetnek meg. A Tu-

dás csúfos kudarcot vallott (a felvilágosodás zsákutcája, a ráció bűne), az Érzelem esendő 

volt (a romantika hatástalansága, a szív legyőzetése a bűnös értelem által); egyedül a 

Szépség bizonyult mindenhatónak, örökkévalónak és szeplőtelennek, miáltal a szakrális 

Santa Maria-kontextusban a Hit által hirdetett Abszolútummal lett egyenlő (az esztétikum 

és a misztikum egysége). 

Szépség és Hit, az esztétikum misztikuma: tipikusan modernista kapcsolatok (a költő 

mint a ,,szépség papja” a modernizmus metaforája); s bár Kostićnak nincs filológiai köze a 

modernizmushoz, az ő példája is a romantika és a modernség közötti mélyebb, nem eléggé 

konstatált összefüggéseket sejteti. 

A forma áhítata 

A Szépség himnuszát Kostić a Művész forma-áhítatában írta. Egész életét összegezve és 

világokat emelgetve, érzete, hogy nagy-verset ír. Olyan költeményt épített, mint amilyen 

az a templom, amelyhez szól. 

Sokat dolgozott a művön, összegyűjtött verseinek kötete ólomba öntve várta a 

záródarab megszületését, amely valóban utolsó vers lett. Tizenöt éve érlelődött benne, az 

1895-ös nászút óta, de muzikális magja még régebbi keletű.  

A ,,Nősül a dózse!” említi először a Santa Maria della Salute nevű templomot, amelyet 

Kostić 1878-ban még nem látott. A dallamos olasz mondat már akkor serkentő hatással 

volt a költő zenei érzékére. Az egyszerű páros rímelésű költeményben a ,,salute” olasz 

szót, verstanilag indokolatlanul, három tiszta rím készíti elő: Господа ћуте, 

погледом муте, / али’ ипак зборе главе погнуте: / „Твоја је, дужде, 

увек старија: / Нека се диже Santa Maria della Salute!” 

A templom neve itt még nyelvtanilag is része a szövegnek, az utolsó tagmondat alanya 

(,,Épüljön hát a Santa Maria della Salute!”). A későbbi nagy versben az olasz mondat a 

szöveg fölé emelkedik, mint a vers címe és refrénje. 

Az 1878-as három rím után, az 1909-es versben a ,,salute” a refrén-helyzet következ-

tében összesen 21 (azaz huszonegy) tiszta rímet kap. Ez nyilván világrekord; idegen szóra 

ugyanabban a versben 21 különböző rímet találni csak azért volt lehetséges, mert a vers 

muzsikája eredendően ebből az összezengésből keletkezett, és harminc éven át, 1878-tól 

1909-ig csengett a költő fülében. 

Az olasz deszeterac 

A vers ritmusát tehát a Kostić készen találta: az alapsor a ,,Santa Maria della Salute”. És 

ha a vers keletkezésében minden a kezére játszott, akkor a legnagyobb szerencséje a ve-

lencei templom nevével volt.  
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A ,,Santa Maria della Salute” ugyanis deszeterac. A lehető legszabályosabb szimmet-

rikus, 5+5-ös tízes sor, a finom részletek olyan tökélyével, amelyet a szerb népdalok és 

népies költemények is ritkán érnek el. 

A főszerkezet szimmetriáját (5+5) kiemeli a cezúrán belüli osztás párhuzama (mind-

kétszer 2+3: Santa :/: Maria ://: della :/: Salute). Mind a négy egység nyílt szótagra (ma-

gánhangzóra) végződik (a-a-a-e); az első 5-ös egység mély zengésű magánhangzósora 

(egy ,,i” és négy ,,a”) után a második 5-ös rész magas hangrendű felütéssel kezd (,,e”), 

majd visszatérnek a mély hangzók (,,a-a-u”), de a sor végén újra felcsendül a magas hang 

(,,e”). (Nyilván az ilyenektől olaszos az olasz nyelv.) 

A zeneiséget a mássalhangzók is támogatják. Az első és az utolsó szó a nem mindig 

szimpatikus, ám ebben az esetben szakrális tónusú ,,sz” hanggal kezdődik (Santa, Salute), 

a mondat közepén az egyetlen magánhangzó-torlódás (,,ia”) tükrében a megduplázott ,,l” 

lallázik (Maria – della). 

A hangsúlyok és hosszúságok elhelyezkedése is harmonikus. Valamennyi kezdőszótag 

hangsúlyos, miáltal a ritmus: trocheus, daktilus :/: trocheus, daktilus (tá-ti, tá-ti-ti :/: tá-ti, 

tá-ti-ti); a hosszúságok viszont szimmetrikusan a két ötös egység utolsó előtti szótagjaira 

esnek (Ma–ri–a, Sa–lu–te). 

Ilyen cím áll a vers élén, idegen nyelven, idegen betűkkel – gyönyörűen; idegen szép-

ség, mint Velence, az Adria túlsó partján. 

Ugyanakkor ez a sor deszeterac, a legszerbebb szerb sor, tehát ismerős: az idegenség 

mögött húzódó azonosság, mint a San Marco boltíveinek és a Santa Maria della Salute 

névadószent-ikonjának bizáncisága. 

A deszeteracos stanza 

A ,,Santa Maria della Salute” kifejezés melodikusságából csak egy elem hiányzik: a mon-

datban az összes indoeurópai magánhangzó előfordul – az ,,o” kivételével. Kostić viszont 

így indítja a verset: 

Oprosti, majko sveta, oprosti 

 što naših gora, požalih bor 

Az első sorban 5 db ,,o” van, amit a második sor megtold még néggyel. Ráadásul az 

,,o” kiemelt helyeken szerepel: a vers legelején (úgy hangzik, mint a felkiáltó ,,Ó!”), aztán 

rögtön a második szótagban, s az első 5-ös részén végén (majko), majd többször ismétlőd-

ve a második sor egyszótagos zárásában. A 19 magánhangzó közül 9 az ,,o”, és a 9 szó 

közül csak kettőben nincs ,,o”. A verskezdés tehát az olasz mondat zenei folytatása, sőt 

mintha felül akarná múlni annak dallamosságát. 

A cím és az első sor, együtt, nagyszabású nyitány, már minden ott van benne: idegen 

mondat és idegen betűk folytatva szerb és cirill szöveggel, az olasz tízes zeneileg összeölt-

ve a szerb deszeteraccal; kell-e ennél több?  

Az ilyen telitalálat után azt várnánk, hogy a vers ebben a ritmusban gördül majd to-

vább, és ebben a hitben a második sor első fele meg is erősít: 5 szótagos résszel kezdődik, 

mint a cím és az első sor szimmetrikus tízesei. Tehát már ötödször ismétlődik az 5 szóta-
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gos egység, és harmadszor indul a deszeteracos sor, ám ezúttal nem ér el a saját végére. A 

vers második sora ugyanis 9 szótagos, és a végén egyszótagos szó áll, mint valami lehara-

pott deszeterac-vég. 

Aztán a folytatásban kiderül, hogy miről van szó: Kostić a Santa Maria della Salute 

templom dacos tagadóversét 1878-ban még nemzeti gőgtől duzzadó páros rímelésű tíze-

sekben írta (,,Nősül a dózse!”), a templom himnuszát viszont már nem kívánta népies kla-

panciákba zárni. 

A Santa Maria della Salute formája a stanza, más néven ottava rima (nyolcas rím); 

egy nemzetközi nagy-forma, bonyolult, rafinált mester-képlet, a könnyed népies dal poé-

tikai ellentéte. 

És míg a szerb romantika kezdetén Radičević nem tudott megbirkózni a stanzával 

(,,Bánat és emlékezet”, 1843), Laza Kostić egy fél évszázaddal később, a szerb romantika 

hattyúdalában, valósággal fürdik benne, és tökéleteset alkot. 

A stanza alapképletéhez saját mesterfogásokat tesz hozzá: nála a páratlan (1-3-5) tízes 

sorok két szótagos tiszta rímmel végződnek, a páros (2-4-6) kilences sorok végén, mindig 

egyszótagos szóban, egytagú tiszta rím áll, tehát három keresztrím képződik (a-b-a-b-a-b). 

Az első hat sorban háromszor lejátszódó 10–9-es váltakozás után a 7. és a 8. sorban nincs 

váltás; a tízes sor után nem kilences, hanem tízes következik: a ,,Santa Maria della Salute” 

refrén, melynek utolsó két szótagja az előző sor végével alkot páros rímet (c-c), amely a 

refrén miatt az egész versben ugyanaz.  

A refrén következtében a Santa Maria della Salute ,,mester-stanza”, mint a szonett-

koszorút záró mesterszonett, amely 14 szonettjének első soraiból áll, és a sorok első szava-

inak kezdőbetűi lefelé olvasva értelmes szöveget alkotnak (akrosztichon). 

A felrobbantott stanza 

A költemény a stanzának azt a változatát követi, amelyben az első hat sor szótagszám-

váltakozásának ,,döcögését” a két utolsó sor feloldja, és az azonos szótagú sorok összetar-

tozását a páros rím is kiemeli. Ez elterjedt forma, Arany János is alkalmazza a Bolond 

Istók verselésében, ám a váltakozást a stanza eredeti 11-es (endecasillabo) sorának kurtítá-

sával szokták elérni (11-10-11-10-11-10-11-11). Kostić viszont a tízesből indul ki, a szerb 

romantika ritmikai alaphelyzetéből, és abból csinál váltakozó sorú stanzát, világirodalmi 

forma-idézetet. Leveti a népies formát, de meg is tartja (egy idegen mondatnak köszönhe-

tően, amely deszeterac). Nem tartotta magát a szabályokhoz (nem klasszicista költő, ha-

nem romantikus); a stanzában nem a szakmai ügyesség fitogtatásának lehetőségét látta, 

hanem a versélmény legmegfelelőbb köntösét érezte meg benne; ennek a versnek akkor is 

ez lehetne a ritmusképlete, ha a stanza nem létezne. 

A kilenc szótagos sorok végén hiányzó ütem, amely a deszeteracos nép-nemzeti dalo-

lás végét jelenti, akusztikailag mint hiány, mint elmaradás fejeződik ki. Ott valami nincs. 

Ez a minden versszakban háromszor ismétlődő ,,nincs”, a beteljesüléshez hiányzó egyetlen 

egy ,,valami” a költemény központi témájának a zenei kifejezése: az Abszolútum elérésé-

hez hiányzó karnyújtásé. 
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A strófák végén a 7. és a 8. sorban egymás után kifutó páros rímelésű két tízes az el-

érés élményét előlegezi, egyelőre csak zeneileg, misztikusan. Ott, ahol a normál beszéd 

megakad, a varázsige könnyedén végigfut. Tehát lehetséges a karnyújtás (a sor végigfutá-

sa), ha azt mondjuk: ,,Santa Maria della Salute”.  

Ez a refrén jelentése; fokozhatatlan jelentés, csak az álomban lehetséges verbális min-

denhatóság, amely itt mégis szavakban valósul meg, besugározza és felemeli az egész 

verset, mintha a templom a levegőben vagy a vizen állna. 

Kezdettől fogva a valóság fölött lebegünk, de még kötnek törvényszerűségei, mint a 

stanza szabályai. De éppen a tizenhárom ottava rima sorvégeinek muzikális beteljesülései 

készítik elő a finálét, melyben megtörténik a csoda, és felrobban a stanza. 

A költemény a szerelmesek egyesülésével, a földön túli boldogság beteljesülésének lá-

tomásával ér véget, és ennek megfelelően a ritmusban bujkáló titkos vágy is teljesül. Az 

utolsó versszakban a költemény belső törvénye felülírja a világirodalmilag szentesített 

formai képletet; az első hat sor még követi a stanza szerkezetét, a 7. sorban viszont már 

meglepődünk: a sor nem a megszokott ,,-ute” rímet hívó hangcsoporttal végződik, hanem 

a páros sorok egyszótagú rímével egyezik (tehát a-b-a-b-a-b-b keletkezik), a 8. sorban 

pedig nem a refrén következik. Stanza nincs. 

A refrén helyén refrénhívó sor áll, amely után nem a refrén következik, hanem egy 

újabb refrénhívó sor – és így tovább, nyolcszor egymás után, 8 db ,,-ute”-rímet hívó tízes 

sor, pazarlóan bravúros rímhalmaz egy féktelen deszeterac-áradatban; elképesztő finálé, 

amely az ottava rima felrobbanása után egy nemlétező nyolcsorosban nyolcszor görgeti 

végig a tízest, hogy végül a visszahozott refrénben, az utolsó sorban, a bőkezű elosztoga-

tás lezárásaként, odavetve még az utolsó, legszebb darabot is, egy olasz nyelvű mondattal 

búcsúztassa el a deszeteracot. 
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SANTA MARIA DELLA SALUTE

Bocsáss meg, szent szűzanya, bocsáss meg, 

     hogy erdőnk fenyvét irígylé szóm 

az idegentől, ki tőlünk fát vett, 

     s dúcot ácsolt, min áll ez a dóm. 

Halandó bízhat, ez egy imás hely, 

     hol a kegy túltesz a földi jón. 

Bűnbánó szavam hozzád felzúg-e, 

Santa Maria della Salute? 

Nem szebb-e állni oszlopul szépnek, 

     boltívek alatt lenni a tám, 

mint melengetni a földi vétket, 

     mely rútul izzik hamvadó fán, 

vagy ázni vízben mint hajólécek, 

     s havason lenni összetört szán? 

Vajon a szépség nem örök út-e, 

Santa Maria della Salute? 

Bocsáss meg, anyám, szenvedtem sokat, 

     megbántam ezer bűnömet már, 

álmodtam ifjan, életem rohant, 

     s leomlott végül, mint romos vár. 

Mind, mire vágytam, s képzeltem olyat, 

     hamu és por lett, víz lett és sár. 

Mi soha nem volt, végleg elmúlt-e, 

Santa Maria della Salute? 

Mérgezett sorsom, hosszasan, titkon, 

     de átkom jobb ha senkit se sújt, 

önmagam voltam önbajom s kínom, 

     énbelém maga a gonosz bújt. 

Szárnyalni vágytam bércen és síkon, 

     de lelkem törten a mélybe hullt. 

S mindebből elmém vajon okult-e, 

Santa Maria della Salute? 

Ám ekkor hölgyem elémbe toppant, 

     szebbet én soha nem láttam még. 

Sötétlő éjben fáklyaként lobbant, 

     fénylőbben, mint a ragyogó ég. 

Elmúltak búim, kínjaim sorban, 

     helyükre egy jött, maga a vég. 

A boldogságba belehalunk-e, 

Santa Maria della Salute? 

Szemembe nézett. Emberi lelket 

     tekintet így még nem döfött át. 

Életre kelne, mi jéggé dermedt, 

     attól a tűztől, mit szeme ád. 

 

Eláraszt azzal, mit szívem kerget: 

     örök perc, maradj, úgy vágytam rád! 

A világ velem megtébolyult-e, 

Santa Maria della Salute? 

De miért szakadt rám ez az áldás, 

      amikor erőm kibírni nincs? 

Az emberélet alkonya táján 

     nem juthat nékem már ez a kincs. 

Miért e rügy most életem fáján, 

     amikor hajam már fehér tincs? 

Halandó, mint én, megtántorult-e, 

Santa Maria della Salute? 

Két erő csapott össze most bennem, 

ész és az érzés, elme s a szív. 

Tomboltak vadul, rettenthetetlen, 

harc, mit a tölgy a viharral vív. 

Végül az elme győzött szív ellen, 

s viharból maradt szivárvány ív. 

Az égbolt végleg most beborult-e, 

Santa Maria della Salute? 

Letepert elmém, s elfojtám szívem, 

     futottam balgán a kéjtől el. 

Ő pedig meghalt, távozott innen 

     angyalok szárnyán égbe ment fel. 

Kihunyt a nap és megfagyott minden, 

     Haragnak napja, a vég jött el. 

Hetedik angyal harsonát fújt-e, 

Santa Maria della Salute? 

Elcsüggedt szívem s megtörött elmém, 

     számomra örök szentély lett ő. 

És ekkor onnan, a mennyek nyelvén 

     mint Isten szólott hozzám a nő. 

Jégpáncél olvadt lelkemnek csendjén, 

     éltető volt az égbeli hő. 

Az örök titok most feltárult-e, 

Santa Maria della Salute? 

Álmomban eljő. Nem mikor hívom, 

     mert engem éget gyötrőn a vágy, 

hanem ha néki rendelik így ott: 

     rejtelmes erők küldik őt át. 

Új jelenések fényében villog, 

     égbeli lény, kit én szemem lát. 
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Más aki látta, mind megvakult-e, 

Santa Maria della Salute? 

Úgy élünk ketten mint házastársak, 

     csak éppen nincsen unalom, nyűg. 

Gyönyörben fürdünk, nem gyötrő lángban, 

     kéjünkre balzsam: édeni hűs. 

Idősebb korba lépett ő nálam, 

     s amott majd hozzá ifjulok hűn. 

Köztünk az idő így kisimult-e, 

Santa Maria della Salute? 

A csemetéink a költemények, 

     légyottjainknak gyümölcse mind. 

Ezt nem is írom, ez nem is ének, 

     mert ez a bölcső lelkemben ring. 

Ezt csak mi értjük, két teremtmények, 

     éden lakóin fügefa ing. 

Próféta ilyen mámorba fúlt-e, 

Santa Maria della Salute? 

Majd mikor értem az élet-sziklán 

     koponyát zúzón eljő a vég, 

való lesz álmom, ő vár majd itt rám: 

      „Itt vagyok néked, itt vagyok én!” 

Semmiből akkor átlépek tisztán 

     hozzá, ki nem volt – micsoda kéj! 

     Befogad karja, jöjj, ölelő éj! 

Higgyem-e? Vágyam megvalósult-e, 

a földkerekség körülfordult-e, 

az összes bolygó idezúdult-e, 

mindegyik Isten megittasult-e, 

csillagmilliárd lábunkhoz hullt-e, 

a jéghegyeken örömtűz gyúlt-e, 

szféráknak kürtje hajnaldalt fújt-e, 

s ember, ki boldog, megbolondult-e, 

Santa Maria della Salute? 

  Milosevits Péter ford.
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VOJISLAV ILIĆ 
(1860–1894) 

Hány Vojislav Ilić van és hol?1 

Legalább három Vojislav Ilić van: 1. válogatott versei alapján parnasszista és preszimbo-

lista, tehát előmodernista költő, 2. összes versei alapján viszont elsősorban romantikus köl-

tő (premodernista verseihez képest a tipikusan romantikus versek vannak túlsúlyban), 3. 

születési dátuma és a szakirodalom hagyományos besorolása szerint pedig realista. 

Tehát a skatulyák réme: belülről haladta meg a romantikát, mint Kostić, de láthatóbb 

külső jegyekkel; a klasszicizmushoz nyúlt vissza, és a modernizmus klasszicizáló, parnasz-

szista irányzatát előlegezte. 

Téves besorolás 

Mivel már nem egészen romantikus, de még nem is modernista, ráfogták, hogy realista 

(Skerlić, 1912, Deretić, 1983), mondván: a realista regény- és novellairodalom idején ő 

volt az egyetlen jelentős költő. A skatulya naptárilag védhető: Ilić munkásságának másfél 

évtizede (1880–1894) valóban a szerb realizmus kialakulásának és elterjedésének idejére 

esik. 

Csakhogy az irodalmi rendszerváltás nem volt radikális: a realizmus megjelenésével 

nem szűnt meg a romantika, a realista prózaírók fellépésével nem némultak el a romanti-

kus költők, sőt némelyek éppen akkor jutottak pályájuk csúcsára. Ilić működése tehát 

nemcsak a realista korszakkal párhuzamos, hanem a romantikával is; Zmaj és Kostić pél-

dául tíz illetve tizenhat évvel tovább éltek és írtak, mint ő. 

A romantikus modell alapvetősége 

A nép és a nemzet nem adja olyan könnyen azt, ami az övé, amit nagy nehezen, sok évszá-

zados (irodalmi) nélkülözés után végre megkaparintott . A nép nyelvén és a nép köl-

tészetének stílusában kialakított nemzeti kultúra elsődleges képviselője a nép-nemzeti 

romantika versmodellje volt, és az is maradt, tovább, mint általában hisszük; a hazafias 

retorika Ilić után a modernista költőknél is fel-felbukkan (például Rakić koszovói, Dučić 

boszniai és Dis első világháborús verseiben), aztán a XX. századi tradicionalisták viszik 

tovább (Desanka Maksimović), és a közízlés ezt tekinti vitathatatlanul értékes költészet-

nek. 

A jelenség nem korlátozódik a szerb irodalomra. A horvátoknál a modernista Matoš 

patetikus hangú hazafias verseket ír, Krleža pedig a Kerempuh-balladákkal folytatja a 

népies-plebejus irányzatot. A magyarban az irodalomtörténet marxista csemegéje, a Cso-

konai–Petőfi–Ady–József Attila vonal képviseli ezt a tendenciát, mint ahogy Illyés Gyula, 

a fiatal Juhász Ferenc és Nagy László sem az égből pottyantak. A zenében Bartók Béla, 

                                                 
1 A kérdés csak Vojislavra vonatkozik, mert Ilić amúgy volt rengeteg: Vojislav apja és fivérei szintén 

költők voltak, aztán egy időben sokat emlegették egy névrokonukat, valami Vladimirt, de ő cs-ével írta a 

nevét (Ильич), és uralkodói formában is használta (V. I. azaz Hatodik Ленин). 
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Kodály Zoltán és Vujicsics Tihamér munkássága, illetve az Illés együttes, a Tolcsvay, 

Sebő Ferenc és a táncház mozgalom népszerűsége, a filmben Jancsó folklór-revü trilógiája 

(Égi bárány, Még kér a nép, Szerelmem, Elektra) bizonyítja az irányzat életképességét.  

A XIX. sz. elején a nép-nemzeti irányzattal olyan kultúr-modell született, amely na-

gyon mélyen fekvő igényeket elégít ki, és nyilván a térség alaphelyzetét tükrözi. 

Az álló romantika 

Az immár két évszázada folyamatosan jelen lévő igény és szemlélet megnyilvánulási for-

mái folyamatosan és periodikusan vulgarizálódnak, giccsessé silányulnak (magyarnóta, 

lagzi-Lajcsi, a jugoszláv esztrád-népdal majd annak disco és turbo-folk változata). 

Az irodalomban a népiesség ellaposodása a romantika második szakaszának idejére 

esett, s nem a romantika utánra: Petőfi és Radičević epigonjai Arany János, Zmaj és Kostić 

pályatársai voltak. A szerb és a magyar szakirodalom epigonoknak hívja azokat a költőket, 

akik a nép-nemzeti stílus elsődleges és legnyilvánvalóbb jegyeit „túráztatva” egy helyben 

állva bőgették a költészet motorját; a későromantika nagy költői (Kostić. Vajda, 

Kranjčević, Ilić) elhúztak mellettük, más sebességbe kapcsoltak, amitől megváltozott a 

motor hangja. Az epigonok álltak, az utóbbiak mozogtak a romantikában. 

Az álló romantika képviselőinek nevét és költészetét ma már csak néhány szakember 

ismeri; nem tanítják őket az iskolában, verseik nem szerepelnek az antológiákban, nem 

szavalják őket a tévében. Van köztük magyar vonatkozású is: a bajai születésű és a pesti 

elmeklinikán elhunyt kétnyelvű költő, Mita Popović (1841–1888), „a szerb Petőfi”, akiből 

áradtak a népies szerelmes versek, a bordalok és a hazafias költemények. Petőfit és Aranyt 

fordított és cikket írt róluk. Előbb magyar nyelvű Petőfi-epigon volt, aztán hiába váltott 

nyelvet, szerbül is „magyar” verseket írt, s a magyar epigonizmus recepciójával kötötte a 

féket a szerb álló romantika szekerének kerekén.1 

A fiatalon elhunyt színésznő és az első szerb feminista, Draga Dejanović (1843–

1970), korához és környezetéhez képest szokatlanul nyílt hangú női szerelmes verseket írt. 

Egy újabb montenegrói fejedelem és az első ottani király, Nikola Petrović Njegoš (1841–

1921) Onamo, ’namo („Amottan, amottan”) c. hazafias dalát mindenki tudja énekelni még 

ma is. Jovan Grčić Milenko (1846–1875) a radičevići Fruška Gora-idill érzelmes, 

halkszavú követője, aki a harsány hazafiaskodás idején éppen ezzel a korai romantikából 

átmentett finomsággal tűnik ki. Milorad Popović Šapčanin (1841–1895) a romantika ér-

zelgős változatának képviselője, hazafias tirádák és a falusi idill költője, csicsergő madár-

kákkal, naiv bukolikával. A később politikusként jelentős szerepet játszó Stojan Novaković 

(1842–1915) fiatal korában az „Ifjúság” (Omladina) belgrádi körének tagja, hazafias ver-

seket írt; irodalmi jelentőségű tette az első hazai szerb irodalomtörténet: Istorija srpske 

književnosti (1867, átdolgozva 1871) és egy nagy bibliográfia: Srpska bibliografija (1869). 

Végül ide tartozik a Vojislav Ilićet versben támadó Radovan Košutić (1866–1949), aki 

nemzetközi hírű nyelvész lett, s ezért megbocsáttatott neki az Ilić-affér és a 21 verseskötet, 

amelyek alapján itt felmerül a neve. 

                                                 
1 Vö. Sava Babić: Kako smo prevodili Petefija („Hogyan fordítottuk Petőfit”, 1985. 179–180). 
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A mozgó romantika 

Vojislav Ilić költészete ebbe az átúszó mezőbe esik. Romantikus költő, de romantika-

fejlesztő, és nem romantika-utánzó. 

Hazafias és forradalmár költő, mint Petőfi, Zmaj és Jakšić; népies és csintalan, mint 

Radičević; harsány, mint Jakšić; puha és szentimentális, mint Zmaj; borongós és patetikus, 

mint Jakšić és Kostić; alkalmi és szatirikus költő, mint Zmaj; egyetemes horizontú, mint 

Kostić. 

Dallamos-népies, de új ritmusokat vezet be. Nála törik meg a deszeterac egyeduralma; 

egyrészt klasszicista formákhoz nyúl vissza, másrészt kedvenc tizenkettes sorával előlege-

zi a szerb modernisták jellegzetes ritmusvilágát.  

NÉP-NEMZETI ROMANTIKA 

Nem így ismerik őt 

A kortársak és az utókor figyelme főleg a romantikus sablont meghaladó költeményekre 

irányult, ami elfedte azt, hogy Ilić rengeteg nép-nemzeti stílusú hazafias verset írt, amelyek 

nem illenek a „realista” ill. „premodernista” költő sablonjába. 

Irodalomtörténeti helyzete Vajdához és Kranjčevićhez hasonló, azzal a különbséggel, 

hogy a magyar és a horvát költőnél a hagyományos nép-nemzeti stílus csak a pálya első 

szakaszára esik, Ilićnél viszont nem korlátozódik meghatározott fázisra, hanem az egész 

életművön végighúzódik. 

Hazafias versek 

Politikai lírája tematikailag, Petőfihez és Jakšićhoz hasonlóan, hazafias és forradalmi ver-

sekre oszlik. 

Hazafias költeményei a nemzeti függetlenség eszméjét hirdetik, s a költő vágyát és 

tettrekészségét a megvalósításukban való részvételre. A pályakezdő Domovini (1880. „A 

hazához”) és az utolsó hónapokban született rigómezei témájú Muratovo tulbe (1893. 

„Murat síremléke”) között folyamatosan születnek olyan versek, amelyek feltűnés nélkül 

vegyülhetnének el Zmaj és Jakšić köteteiben. Eszmeileg, nyelvileg és stilárisan, hangnem-

ben, költői képekben illetve a domináns retorikában nem ütnek el a nép-nemzeti romantika 

korábbi és párhuzamos termésétől. A višnjići hagyományhoz való odatartozás jelképe a 

Glas gusala (1882. „Guszlaszó”), amelyben a sziklához láncolt Szerb Géniusz a guszla-

szónak köszönhetően nyeri vissza szabadságát. 

A nemzeti függetlenség és a szabadság témája azonban nem puszta irodalmi konven-

ció, hanem politikai aktualitás volt; Ilić életében a szerb állam két háborút is vívott, 1876-

77-ben a törökök, és 1885-ben a bolgárok ellen; a Balkán (már megint) a nemzetközi poli-

tika középpontjában állt, Szerbiát a néhány évtizede kivívott nemzeti szabadság véglegesí-

tésének fázisában államcsínyek, pártküzdelmek rázkódtatták. Az lett volna a csoda, ha Ilić 

nem lesz ugyanolyan politizáló, általánosan és naprakészen hazafias nép-nemzeti költő, 

mint Jakšić, Zmaj és Kostić. 
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Az Ilić-ház 

A Ilić-család jelentős szerepet játszott a közéletben; az apa, Jovan Ilić, költő és politikus 

volt, s fiai közül nemcsak Vojislav, hanem a testvérei is foglalkoztak írással. A belgrádi 

Ilić-ház irodalmi szalonnak számított, ahol Zmaj, Jakšić és a többi író, költő, művész, poli-

tikus és mindenféle bohém fordult meg. 

A brancsbeliség jele, hogy Ilić első felesége Jakšić leánya, Tijana volt, kinek korai ha-

lála után a költő megrázó kalandot élt át megboldogult neje húgával. Erről szólnak puskini 

levél-versei, a két Gospođici N (1886. március 15. és szeptember 16. „N kisasszonyhoz”), 

melyeknek felróható, hogy az életrajzi körülmények ismerete nélkül oly módon érthetetle-

nek, mint két ember beszélgetése egy harmadik, számunkra ismeretlen személyről. A tör-

ténet viszont reprezentatív: a szerelmesek méltatlan módon, pénztelenség, bujdosás és 

rettegés közepette menekülnek önmaguk és érzéseik elől, s fojtják el végül érzelmeiket a 

konvenciók, a maradi környezet figyelembe vétele miatt. Mindez nem sokkal Laza Kostić 

és Lenka Dunđerski szerelme előtt, amelyből világirodalmi költemény született; Ilić két 

verse inkább csak a Puskin-hatás és a költő munkásságát jelentősen befolyásoló életrajzi 

mozzanat dokumentuma. 

A szerelmi románc után Ilić a bohém életbe veti magát, a belgrádi társaság ismert és 

kedvelt alakja lesz. Kávéházi ember, de a jelek szerint nem az italozó duhaj fajtájából, 

mint majdnem kétszeres apósa, Jakšić (bár Ilićnek is voltak legendás kártyacsatái); ő in-

kább feketekávét szürcsölő, újságot olvasó törzsvendég, akinek az italnál fontosabb a tár-

saság és a nyilvánosságnak ez a formája, a végtelen beszélgetések és viták irodalmi bel-

ügyekről és politikáról, mely utóbbival az 1880-as években Ilić többször közvetlen is 

érintkezésbe került, munkahelyi áthelyezések és katonai behívók formájában. 

Alkalmi versek 

A dolgok sűrűjében forgolódván Ilić feltűnően hajlamossá lett alkalmi versek írására. 

Vannak naptári inspirációi: az újévet, a nemzeti ünnepeket és a húsvétot évről évre hazafi-

as, didaktikus költeménnyel köszönti, például Srpčićima na novu godinu (1883. „A szerb 

aprónépnek újévkor”), két híres verse van Szent Száváról: Sveti Sava (1884. „Nad 

atonskim hramom”, 1889. „Ko udara tako pozno”). A Hristos vaskres! (1889. „Krisztus 

feltámadott!”) címében a pravoszláv húsvéti köszöntés formulája szerepel: „Krisztus fel-

támadott”, s a válasz: „Valóban feltámadott” (vö. Tolsztoj: Feltámadás).  

Külön csoportot alkotnak a nemzeti eseményekhez és személyekhez fűződő alkalmi 

versei. A rigómezei csata ötszázadik évfordulójára hármat is írt: Kosovski sokolovi (1889. 

„Rigómezei sólymok”), Na proslavu kosovske petstogodišnjice (1889. „Az ötszázéves 

koszovói jubileumra”), Kraljevska milost (1889. „Királyi kegyelem”); hadvezérek emléké-

nek szentelt ódát: Na grobu vojvode Dojčina u Solunu (1889. „Dojčin hadvezér sírjánál 

Szalonikiben”) és dicshimnuszt írt a királyról: Uz sliku kralja Aleksandra I (1893. „I. Sán-

dor király képéhez”). 
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Az önepigonság 

Kívülről írott, alkalom ihlette versei meglepően egyenetlen minőségűek. Vannak itt a ro-

mantika legjobb oldalaira illő részletek, de rengeteg az Ilićhoz méltatlan lapos és bombasz-

tikus közhely. 

Kiderül, hogy az epigonizmus nem csak a tehetség(telenség) függvénye. A legnagyobb 

költő is epigonizál, ha elhasznált formulát erőltet. Vojislav Ilić nagy költő, és nagy hazafi-

as verseket is írt. Sok esetben azonban, mivel már ő is és az irányzat is túl vannak önma-

gukon, olyan benyomást kelt, mintha a saját maga epigonja lenne. 

Politikai versek 

A hazafias és politikai versek önepigonizmusa felületességből ered. Ilić nem próféta-költő, 

hanem kávéházi politikus; költői lényének csak külső rétegeit érintette ez a világ, ahol 

mindenki ért a politikához, a focihoz és a nőkhöz. Sodródott a körülötte áramló eszmék-

kel. Patetikus ódát írt a jó királyhoz, holott „egyébként” forradalmár volt, a szocialista 

eszme híve, a zsarnokság elleni harcos, a szabadság és egyenlőség bajnoka. Jakšić Petőfi-

től tanulta a forradalmiságot, Ilić Jakšićtól és az orosz forradalmi demokratákat közvetítő 

Svetozar Markovićtól. 

Politikai versei között van allegória, például az U lov! (1886. „Vadra fel!”), amelyben 

a vadászó uraságot arra figyelmezteti, hogy az erdőben tigrisek és farkasok is rejtőznek, 

vagy a Građanska vrlina (1886. „Polgári erény”), amelyben a szabadságeszmény a hazafi-

ság témájához kapcsolódik. Kralj Ričardo (1887. „Richard király”) c. balladája A walesi 

bárdok (1857) trükkjét alkalmazza: az angol királyról mondja el azt, amit a (rossz) szerb 

királynak üzen. 

Szatírák 

Legelevenebb forradalmi versei a középiskolai tananyagba is jól illő politikai szatírák. A 

műfajt még Radičević honosította meg („Az út”), Zmaj folytatta (a „Jututun”-versek); Ilić 

hozzájuk méltó szellemességgel és könnyedséggel kezeli a műfajt, de új elemet nem tesz 

hozzá, tehát ezzel is a nemzeti romantika modelljébe tartozik; legfeljebb nyíltabb és harci-

asabb az elődöknél. 

Maskenbal na Rudniku (1887. „Jelmezbál a Rudnikon”) – a mindenféle állatnak öltö-

zött hatalmasságok leereszkedően meghívják a parasztot is, de nem biztosak benne, hogy 

van koldusjelmeze, míg végül kisütik, hogy a paraszt jöhet a saját ruhájában. A Već se 

kupe (1886. „Gyülekeznek már”) lábjegyzetet kívánó vers, mert konkrét parlamenti pártvi-

szonyokra utal, de éppen ezért mindegy is, mi van abban a lábjegyzetben; a vers a Zmaj-

féle zsurnalisztikai költészet műfajába tartozik, mint a humoros Kralj kočijaš (1889. „A 

kocsis-király”). 

Forradalmi ars poetica 

Az Orgije (1884. „Tivornya”) c. szatíra a kocsmai hazafiaskodást és a mámoros frázisköl-

tészetet gúnyolja ki. Pedig Ilićnek is van ilyen ars poeticája (van neki több is, s nem mind-

egyikben ért egyet önmagával); Pesniku (1887. „A költőhöz”) c. verse forradalmi credo, a 
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zsarnokság elleni fegyveres harcra való felszólítással a poénban: „A kezeddel mutasd neki 

/ Az elnyomók garmadáját”. (Milosevits Péter ford.) 

A vers Petőfi költői hitvallását ismétli. Igaz, Ilić a forradalmiságot Puskintól is láthat-

ta, Svetozar Markovićtól tanulhatta, vagy akár az apósától vehette. Jakšić révén viszont az 

egész szerb romantika Petőfi-recepciójának továbbrezgésével kell számolni, s itt feltűnő, 

hogy Ilić verse néhány konkrét részletében idézi A XIX. század költői c. Petőfi-vers képeit 

és kifejezéseit. (A konkrét hatás lehetséges, Petőfi versét Ilić ismerhette Zmaj vagy 

Košutić szerb fordításaiban.) A hasonló részletek: Petőfi: „Ne fogjon senki könnyelműen / 

A húrok pengetésihez!”; Ilić: „Úgy zengjenek a húrjaid / Mint a zúgó, szent harangok”; 

Petőfi: „Hazugság, szemtelen hazugság, / Mit milliók cáfolnak meg”; Ilić: (dalolj) „A 

szomorú, a bánatos / Megalázott millióknak”; Petőfi: „Lángoszlopnak rendelé”, „A néppel 

tűzön-vízen át”; Ilić: „Mindig bátor szavaidban / Legyenek csak tüzes nyilak”; Petőfi: 

„Átok reá, ki elhajítja / Kezéből a nép zászlaját”; Ilić: „A kezeddel mutasd neki / Az el-

nyomók garmadáját”. 

Komparatisztika 

Nem tudjuk bizonyítani, hogy Ilić ismerte Petőfi versét, de kizárni sem lehet. Ha nem is-

merte, akkor a tipológia területére tartozik az ügy; a hasonló eszme hasonló korstíluson 

belül ilyen részletekig menő hasonlóságot eredményez. Viszont ha ismerte (kontak-

tológia), akkor sem biztos, hogy írás közben tudta, hogy ismeri. Ez esetben a tudatalatti 

dolgozott, és kérdés, hogy a tudatalatti melyik rétege: a szerb fordításban olvasott Petőfi-

verset tartalmazó kisfiók, vagy a konvenció nagyobb kasznija? 

A két vers hasonló képei benne voltak a romantika levegőjében, konvencionalitásuk 

nyilvánvaló, különösen egy harmadik vers fényében. Arany János Letészem a lantot 

(1850) c. csalódott anti-arspoeticája ugyanazt a hangszer-toposzt fogalmazza meg, mint 

Petőfi és Ilić versei. Petőfi: „Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez!”; Ilić: 

„Úgy zengjenek a húrjaid / Mint a zúgó, szent harangok”; Arany: „Letészem a lantot. 

Nyugodjék.” 

Plebejus royalizmus 

A forradalmi ars poetica s a királyellenes allegorikus és szatirikus versek mellett meglepő 

a királyt magasztaló ódák, a hivatalos nemzeti ünnepekre és évfordulókra írott, udvari 

költőhöz illő versek puszta létrejötte is; patetikus hangjuk, konzervatív szemléletük, a 

dicső múltat idéző hazafiasságuk és konvencionális (önepigon) stílusuk egy ilyen nagy 

költő tollából pedig szinte érhetetlen. 

A magyarázat banális: a szatírák a rossz királyt szapulják, az ódák viszont a jó királyt 

dicsőítik.  

A zsurnalisztikus politikai versekhez méltóan szükséges lábjegyzetből megtudhatjuk, 

hogy a rossz király Milan Obrenović (uralk. 1868–1889), aki zsarnok volt és folyton hábo-

rúkat indított, amelyeket többnyire elveszített (1876: vesztes háború a török ellen, 1878: 

területnyerő háború a török ellen, 1885: vesztes háború a bolgárok ellen); a szintén rossz 

„kocsis” király Miloš Obrenović, az 1815-ös felkelés győztes vezére, a török alóli felsza-
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badulás utáni első, még koronázatlan despotikus uralkodó, aki 1839-ben lemondásra kény-

szerül és birtokaira vonul vissza (ahol maga hajtja a fogatát: ezért „kocsis” király), aztán 

1858 és 1860 között két évre visszanyeri a hatalmat, kicsit önkényeskedik még, de ez már 

csak intermezzo. 

A jó király I. Sándor (Aleksandar Obrenović, uralk. 1889–1903), aki helyett egy ideig 

Jovan Ristić hírhedt kormányzótanácsa gyakorolta az előző királytól örökölt önkényural-

mat, mígnem a tizenhét éves királyka 1893-ban – a királyóda írásának és Ilić halálának 

évében – államcsíny révén magához ragadta a királyi hatalmat és addig uralkodott, míg a 

kétes hírű Draga Mašinnal kötött házassága miatt a felháborodott tisztikar fel nem koncol-

ta, házastársával együtt. 

A politikai helyzet rendkívül szövevényes és dinamikus volt, érdekes és kihívó, de a 

XIX. sz. első negyedének heroikusságához mérten kisstílűen csetepatés; a felkelések korá-

nak össznemzetiségéhez képest hatalmi törekvések és pártoskodások jellemezték. Ilić a 

rigómezei 1389-es és karađorđei 1804-es évszámokkal szimbolizálható fiktív hazához írta 

patetikus honfidalait, az össznemzeti idillt elsilányító ország valóságos állapotára kritikus 

élű szatirikus versekkel reagált. 

Ez a kettősség tükröződik politikai eszméiben is: forradalmársága elvont és költői; a 

politikai gyakorlat szintjén értelmetlenné válik. A többi kelet-európai romantikushoz ha-

sonlóan Ilić is elsősorban hazafi, akár a harcias Petőfi, akár a sztoikus Vörösmarty. Sza-

badságeszménye a nemzetre és a hazára vonatkozik; a társadalmi, forradalmi, osztály-

egyenlőség szerinti szabadság csak járulékos elem. Petőfinél a kettő egybeesett: a világtör-

ténelmi véletlen egy pillanatra összekapcsolta a nemzeti és a társadalmi szabadság pers-

pektíváját (illúzióját), az idegen hatalom levetése társadalmi fordulatot is jelenthetett vol-

na. Ilićnél viszont a nemzeti szabadságért folytatott harc utolsó csatáit a jó vagy rossz, de 

már saját király vezetésével vívja a haza. (Ki tudja, milyen lenne a magyar történelem és a 

nemzettudat az irodalommal együtt, ha annak idején a kurucok legyőzik a labancokat, 

egész Magyarország felszabadul, Rákóczit királlyá koronázzák, és 1944-ig magyar király 

ül a trónón, Budán?) 

A szerb történelem sajátos ellentmondása, hogy a népfelkelésből királyság született; 

ebből alakult ki egy népmesei politikai tudatforma: a plebejus royalizmus. Mátyás király 

volt ilyen, és a „cár atyuska”; az orosz uralkodó a Háború és béke eposzian össznemzeti 

figuraskáláján ugyanarra a fonalra van felfűzve, amelynek a másik végén a népi akaratot 

jelképező Platon Karatajev fityeg. 

Költészet és politika 

Petőfi forradalmisága is népmese vagy utópia: „Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe 

fog állni: / A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké, / Győzni fog itt a jó” (Az ítélet), 

s ide tartozik a János vitéz és Aranytól a Toldi. De Petőfi forradalmisága konkrét politikai 

program is: Akasszátok föl a királyokat! (1848). 

Ilić forradalmársága szintén népmesei és utópisztikus, de politikailag meghatározatlan, 

sőt finnyásan politikaellenes. Népmesei és utópisztikus szabadságeszménye túlságosan 

elvont, mert a reális történelmi és politikai kategóriák fölött lebeg, ugyanakkor mégis be-



Romantikus líra  – Vojislav Ilić 

 218 

levész a napi politikába, mert az utópia megvalósulásának akadályát a pubertás korú állam 

csip-csup ügyeiben látja. 

E horizonttorzulás miatt a hazafias és forradalmi ars poeticát valló költő romantikusan 

vagy premodernistán elsóvárog a környező valóságból. Politikailag nem tud a kor politikai 

helyzete és horizontja fölé emelkedni, ezért nép-nemzeti romantikus költő; de az alulról 

nézett politika formáiban (a rossz királyban és a rossz parlamentben) csalódva, kilép a 

nép-nemzeti modellből, és kirívóan másmilyenné válik, mint az epigonok. 

Ilić pályáján ez a kettősség nem időrendi váltás: párhuzamosan fut a két szál. Az iro-

dalomtörténet-írás nem intézhette el az ifjúkori zsengékre korlátozva és bagatellizálva a 

romantikus jegyeket; inkább az egész életművet emelte ki valódi kontextusából (a roman-

tikából), és aztán nem tudta hová letenni és behelyezni; így lett Ilić realista, parnasszista, 

preszimbolista stb., holott a nép-nemzeti stílust meghaladó és megtagadó ilići versmodell 

keletkezése és sajátossága csak a romantika felől érthető meg. 

A romantika és a modernizmus kapcsolata 

Korának kisszerűségéből Ilić úgy vágyott kitörni, mint a romantikusok vagy a modernis-

ták, akiknek még a halál is vonzóbb volt a prózai, fojtogató életnél (Novalis: Himnuszok 

az éjszakához, Ady: A Halál rokona). Byron a mediterrán, Puskin és Lermontov a kauká-

zusi egzotikumba menekültek, a modernisták a tahiti, az afrikai és az óceániai népek pri-

mitív kultúráját eszményítették (Gauguin, Picasso), a történelembe és a mítoszba fordultak 

(W. Scott, Jókai, Joyce), a képzeletbe zárkóztak (E. T. A. Hoffmann, Poe, Chagall), vagy 

az antik világot idézték fel (Hölderlin, Puskin, Ilić, Baudelaire, Léconte de Lisle, Babits, 

Radnóti). 

Ezen a szálon a romantika és a modernizmus között szoros összefüggés van; a roman-

tika a felvilágosodás közvetlen kudarcára reagált (nem jött létre az Ész Birodalma), a mo-

dernizmus viszont a kudarc diadalára válaszolt (az Ész Birodalma helyetti silány világ 

örökérvényűvé konszolidálódott; ez a modernizmus szerint még baj volt, a posztmodern-

izmus szerint már csak tény). 

Jönnek az oroszok 

A nagy nemzeti létkérdéseket politikai intrikává forgácsoló és a provincializmusba süllye-

dő, megrekedt horizontú szellemi környezetből kitörni vágyó utolsó nagy romantikusok a 

csillagok közé szárnyaltak; Kostić: „A csillagok között”, Vajda: Az üstökös, Kranjčević: 

„Az utolsó Ádám”. Hozzájuk hasonlóan, az ifjú, pályakezdő Ilićet is a lét titkai foglalkoz-

tatták, s olvasmányai az emberi boldogság végső kérdését kutató fausti motívumhoz vezet-

ték. 

A napi politika fölé nézésben Ilić előtt az egykor aktívan politizáló majd visszavonuló 

és verselő édesapa példája is lebeghetett, kinek könyvtárában orosz költők műveit és a 

világirodalom nagyjait olvasta, orosz fordításban. 

A romantikus fiatalembert személyes élmények is fűzték az oroszokhoz: az 1876-os 

török elleni háború idején Belgrádot elözönlötték az orosz önkéntesek (vö. Tolsztoj: Anna 

Karenina, Vronszkij jelentkezése a balkáni frontra), a Nagyiskolában orosz főhadiszállást 
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rendeztek be, a szlavenofil Ilić-papa házában mindennapos vendégek lettek az orosz tisz-

tek, akiktől a tizenhat éves Vojislav élő nyelvleckéket vett.1 

Belgrád 

Tágabb körben, ezekben az „oroszos” időkben, az 1870-es években Svetozar Marković 

forradalmi demokrata eredetű ideológiája és esztétikája is az orosz vonalat szorgalmazta, 

melynek hatása főleg a szerb realista prózaírók munkásságában tükröződik, a költészetben 

pedig Ilić forradalmi verseiben. Ezzel a szerb romantikára korábban jellemző magyar és 

német világirodalmi orientációt az orosz váltotta fel, a szerb költészet centruma pedig a 

Vajdaságból (Radičević, Zmaj, Jakšić és Kostić után) Ilić személyében Belgrádba költö-

zött. 

Vojislav Ilić az első igazi belgrádi költő, városi gyerek, a főváros szülötte. A nemzet 

élete az ő városában és némileg az ő szülőházában zajlik. Ez az ilići paradoxon: énekli is a 

belülről látott hazát, ezért hazafias és romantikus költő, de menekül is a közelről nézett 

haza rázuhanó nyers valóságából: pályakezdésekor, a romantikavégi nagy asztrális költők-

höz hasonlóan, a végtelenség, az örökkévalóság, az abszolút kérdések felé fordul. 

KOZMOPOLITA ROMANTIKA 

A fausti lét-költemény: a Ribar (1880. „A halász”) 

Az ifjú költő kérdéseire olvasmányai közül az abszolút boldogság keresésének műfaja, a 

lét-költemény adott választ. Orosz nyelvtudásának és a házi könyvtár anyagának köszön-

hetően Ilić műveltsége oroszos volt, s első jelentős alkotása, a Ribar (1880. „A halász”) c. 

elbeszélő költeménye, Lermontov A Démon (1829–1841) c. alkotásának hatása alatt kelet-

kezett. 

A téma azonban magával rántotta az egész világirodalmat, másrészt Ilić a saját belső 

ügyeinek megfelelő szempontból dolgozta fel az idegen alapötletet. 

A drámai hősköltemény és az eposz formájában igen elterjedt fausti-luciferi témának 

két fő típusa van: 1. A bibliai teremtéstörténet, az első emberpár luciferi megkísértése, a 

bűnbeesés és a Paradicsomból való kiűzetés, tehát az eredendő boldogság elvesztése (Mil-

ton: Elveszett Paradicsom, Byron: Káin, Njegoš: A mikrokozmosz fénye, Madách: Az em-

ber tragédiája, Preradović: „Az első emberpár”, Kranjčević: „Az eredendő bűn”); némely 

műben a főhős vagy az elbeszélő időutazás formájában végigvonul az emberiség egész 

történetén (Njegoš, Madách). 2. Az ördöggel való szerződés megkötése (a főhős az abszo-

lút boldogságért eladja a lelkét a sátánnak) későbbi időben, általában a középkorban törté-

nik (Goethe: Faust, és a rengeteg Faust-feldolgozás, Byron: Manfred, Lermontov: A Dé-

mon, Krasiński: „Istentelen színjáték”, Hviezdoslav: „A kamasz”, Ilić: „A halász”).2 

                                                 
1 Milorad Pavić: Vojislav Ilić. In: Vojislav Ilić: Sabrana dela („Összes művei”, 1961. I. 35). 
2 Milosevits Péter: S. S. Kranjčević és Vajda János költészetéről, ItK, 1979/1. 50–59. és Romantičarski 

elementi Ribara Vojislava Ilića; žanr i struktura u evropskom kontekstu (Romantkus elemek Ilić. „A ha-

lász” c. művében; a műfaj és a szerkezet európai kontextusa”, MSC, Skup slavita, 1982. 239–244). 
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Kombinált modell 

 Lermontov és Ilić művei a 2. típus sajátos változatát képviselik, mivel mindkettőben maga 

a sátán esik kísértésbe: a szerelmes démon sóvárog az örök boldogság után. Lermontovnál 

nincs is férfi főhős (a vőlegény meghal esküvője napján, s ekkor jön a Démon), Ilićnél 

viszont a férfi főhős és a démon konfliktusa áll a középpontban (a halász eladja a lelkét a 

démonnak, aki szintén szerelmes a lányba). Ilić a szerelmes démon lermontovi történetét 

kombinálja a fausti szerződés goethei motívumával (amit egyébként az Ilić által istenített 

Puskin is feldolgozott: Jelenet a Faustból). 

Teljesen eredeti azonban Ilićnél a már eleve kombinált modell kiegészítése bukolikus 

elemmel. A halász igazi tragédiája nem a lélek-eladás miatti elkárhozás, hanem az idill 

elvesztése. Szerelembe keveredése és az ördöggel való cimborálása előtt boldog harmóni-

ában éldegélt a természet lágy ölén,1 „kicsiny kunyhójában”, hol az „érintetlen igazság 

nyugszik”, s ahol a „tudatlanság sötétjében” egykor „boldog volt”. 

A vlág-költemény kontextusán belül ez lehet az éden elvesztésnek kivetülése a főhős 

életterére, az élettér viszont nem az eredeti mítoszt, az Ádám-Évás Paradicsomot képviseli. 

„Kicsiny kunyhójában” a halász népmesei alak, a „falusi szegényember” megtestesítője, 

aki kifogja a mefisztói-luciferi módon kívánságteljesítő aranyhalat (Puskin is megírta: 

Mese a halászról és a kis halról, 1833). Ilić összevonja a két motívumot: a halásznak az 

aranyhal helyett a Démon akad a horgára. A puskini verses mese nem lehetett konkrét 

ötletadó, ez csak tipológiai párhuzam, ugyanakkor Puskin „A sellő” (1832. Ruszalka) c. 

töredékben maradt verses drámájának vízitündéres szerelmi története hathatott Ilićre. A 

motívum hazai előzményei közül Radičević Cic! (1843. „Hop!”) c. prefreudista népdalá-

ban szerepelt már szerelemről álmodozó halász.  

A bukolikus költészet pásztorának halásszal történő felcserélésére szintén van korábbi 

példa. A horvát reneszánsz idején Petar Hektorović (1487–1572) Ribanje i ribarsko 

prigovaranje (1568. „Horgászat és a halászok társalkodása”) címmel írt a Hvar-sziget 

hangulatához illő halászidillt, pásztori helyett. Hektorovićot az adriai sziget hangulata 

inspirálta, a fiatal Ilićet közvetlen környezete: családi házuk Belgrádban a Palilula nevű 

negyedben állt, s a kertből, melyen patak folyt át, a Dunára nyílt kilátás. A himlőtől szen-

vedő gyermek Ilić, aki nemigen mászkálhatott messzire a háztól, különösen kötődött ehhez 

a környezethez, amelyet Antun Gustav Matoš horvát költő leírásából is ismerünk: „Mintha 

még magam előtt látnám a költő kuckóját a kertben, nappali álmainak csöndjét, az eldugott 

kertet a kerítés menti, békésen susogó jegenyékkel, melyek mögött jobbra szelíd lankák 

nyílnak, balra a Karaburma, a Hajduk-domb, amely sárgán és kopáran emelkedik a széles 

Duna fölé, melynek csillogó vizén halászbárka kúszik, mint a légy egy hatalmas tükrön. A 

folyó balpartját szegélyező alacsony, sárga füzest sápadt, puhán aranyló fényével vonja be 

az ősz.” (Milosevits Péter ford.) 

                                                 
1 (de nem a természet lány ölén) 
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Guszla helyett furulya 

„A halász” szegényember-főhőse mégis azonos az antik eklogák, a szentimentális és roko-

kó idillek idealizált hőseivel: a mű nem hagy kétséget afelől, hogy a halász csak álcázott 

pásztor; a nyitóképben a parton ücsörgő fiatalemberről az az első információ, hogy „furu-

lyaszót hallgat” és egy „vidám, kedves nyájat” nézeget (11-12. sor). 

Innen kezdve a furulya és a pásztor állandó motívuma lesz Ilić verseinek. A Petőfin 

edződött magyar olvasónak ez semmi („Tüzesen süt le a nyári nap sugára / Az ég tetejéről 

a juhászbojtárra”, János vitéz), szerb viszonylatban azonban a furulya forszírozása feltűnő: 

a guszla hegemóniája elleni tiltakozást jelenti.  

A guszla–furulya csere a deszeteracos népiesség lejárt lemezének elvetését jelképezi, 

és egy másik költői világot tár fel: a furulyaszó Árkádia hangját idézi; a beszűkült valóság 

fölött régmúlt nagy korok horizontjai lebegnek elő. A romantikusan elvágyódó Ilićet a 

pásztori múzsa klasszikus korokba vezette, a provincializálódott romantikát romantikusan 

tagadó költő a neoklasszicizmusba evezett át. 

PARNASSZIZMUS 

A jelenből kiábrándult költő az antik történelem és kultúra világába mélyedt, s ebből ke-

letkezett költészetének egyik jellegzetes, homloktérbe került stílusvonala, amely a francia 

parnasszisták művészetével rokon. 

Ilić azonban még nem volt párizsi diák és zarándok, mint az egy-két évtizeddel későb-

bi modernisták; ő ki se mozdult Belgrádból, leszámítva egy görög utazást és néhány rövi-

debb tartózkodást vidéki városokban, melyekben csak fokozódott absztrakt elvágyódása. 

A szorongatóan szűk környezeten túli világot képzeletben járta be, romantikus belső tűzzel 

keltve életre a neoklasszicista Parnasszus hűvös márványát. 

A parnasszizmus a modernizmus egyik irányzata és fázisa volt, költői mozgalomként 

Franciaországban jelentkezett és uralkodott az 1860-as és 1870-es években. Nevét a Par-

nasszus hegy nevéből kapta, melyen a görög mitológia szerint Apollón és a Múzsák lak-

nak. Az irányzat képviselői tagadják a költő társadalmi szerepét és prófétai küldetését, 

csiszolt formájú, szenvtelen hangvételű verseikben örök érvényű dolgokról írnak, eszmé-

nyük az antik szépség. Charles Léconte de Lisle és José-Maria Hérédia egész életműve 

parnasszista, de az 1860-as, 70-es évek fordulóján valamennyi jelentős francia költő közel 

állt ehhez az irányzathoz (Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, akik aztán a szimbolizmus felé 

haladtak). 

A szerb romantika és az antikvitás 

Elképesztő az kultúrtörténeti logikusság, amellyel Vojislav Ilić korszakot választott ma-

gának. Az antik Róma került eszmei és költői érdeklődésének középpontjába, ami a görög-

orientált pravoszláv (bizánci) kultúrkörben meglepő és majdnem teljesen új jelenség; 

egyetlen előzménye a klasszicista Lukijan Mušicki, a „szerb Horatius”. 

A szerb romantika kezdettől fogva nyitott volt az antik irodalomra, de az érdeklődés 

egyirányúan a homéroszi eposzok hősi világa felé mutatott: Njegoš és Kostić Homéroszt 
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fordítanak, Zmaj elkészíti az Odüsszeia ifjúsági prózaváltozatát; a nép-nemzeti irányzat 

világirodalmi párhuzamot érzett a görög eposzok és a népi hősdalok között, amit a külföldi 

érdeklődés, például Goethe véleménye is megerősített. 

A romantika eredeti nemzetképének kerete az 1804-es felkelések Szerbiája, amelyben 

az egész nemzet egy emberként harcol együtt a vezérrel és dalol a guszlással. Ezt az esz-

ményi Szerbiát érezték hasonlónak a görög eposzok világával. 

Róma és Szerbia dekadenciája 

Ilić szemében a királyokat váltogató, önkényuralmas, pártharcok tépázta és háborúkat 

vesztő Szerbia az 1880-as években az 1804-es eszményi haza dekadenciájának tűnt. Az 

elvont hazáról ugyanolyan patetikus hazafias dalokat írt, mint az első romantikusok, a 

valóságos államot viszont szatírákban ostorozta („Jelmezbál…”, „Gyülekeznek már”). 

Az eszményi haza a szabadság elvont országa, a valóságos állam a politika áldozata. 

Zmaj szatírái és bökversei is ezt sugallják, Ilić hazafias és szatirikus versei pedig általáno-

sítják a szembenállást: a nemes hazafiságot és a vitézi erényt elfojtotta az alacsonyrendű 

politikai tülekedés. 

Ennek a devalvációnak a párhuzamát fedezte fel Ilić az antik világban: az eszmény po-

litikai dekadenciájának világtörténeti jelképe az antik Róma volt. Hegel: „A világtörténet-

ben a római világgal a politika csakugyan mint az elvont általános sors lép fel. Az állam 

célja és hatalma az az ellenállhatatlan tényező, amellyel szemben minden különösségnek 

alul kell maradnia. A római birodalom tette ez: a politika mint olyan hatalom, amely min-

den erkölcsi egyént béklyóba ver. Róma összegyűjtötte Pantheónjában valamennyi isten és 

valamennyi nagy szellem egyéniségét, megbénította és kioltotta őket, megtörte a világ 

szívét.”1 

Klasszicista romantika 

Ilić sok antik tárgyú verset írt, s ennek köszönhetően a köztudatban úgy él, mint az antik 

világ szerelmese.  

A kor költészetében kirívóak voltak az ilyen verscímek: Narcis (1882. „Nárcisz”), Ti-

bulo (1883. Tibullus), Bahus i Kupidon (1884. „Bachus és Cupido”), Plač Afrodite nad 

Adonidom (1888. „Aphrodite siratja Adonist”), Ovidije (1888. „Ovidius”), Sa foruma 

(1889. „A fórumról”), Korintska hetera (1889. „A korinthoszi hetéra”), Smrt Katonova 

(1890. „Cato halála”), Kleon i njegov učenik (1892. „Kleón és tanítványa”), Nioba (1892. 

„Niobe”) stb. 

A Himna vekova (1891. „A századok himnusza”) szubjektív vallomással átszőtt múlt-

ba néző vers („Nem tudom, csak álmodom-e vagy valóban itt kóborlok e furcsa vidéken”), 

a Duh prošlosti (1882. „A múlt szelleme”) szentimentálisan és romantikusan általánosítva 

állítja szembe a régi idők (szomorúan elmúlt) szépségét a jelenvalóval. 

Rokon csoportot alkotnak a szláv mitológia alakjairól írt versek; Ilić a kereszténység 

előtti (pogány) hitvilág és a klasszikus antikvitás antropomorf istenvilága között párhuza-

                                                 
1 Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról (1966. 521). 
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mot látott, amit az ősi szláv témájú költemények gyakori klasszicista (hexameteres) formá-

ja mutat: Ljeljo (1882, és 1885. „Ljeljo”, Ámor-Cupido megfelelője), Lada (1885. „Lada”, 

a tavasz istennője), Severni vetar (1886. „Északi szél”, ebben is szerepel halász), Pastirka 

i Ljeljo (1886. „Ljeljo és a pásztorlány”) stb. 

Ezek a versek stilárisan is feltűnőek: az antik versforma a népies egyszerűség megha-

ladása a neoklasszicizmus (parnasszizmus) irányában. 

Az antikizálás elsődleges értelme Ilićnél a valóságtól való romantikus elfordulás. Ez a 

kelet-európai harcos (Petőfi és Jakšić féle valóság-megváltoztató) romantika megtagadá-

sának tűnik, ami a modernizmus felé tolja képet, a parnasszizmussal rokonítható neo-

klasszicista versforma támogatásával. Paradox módon tehát, Ilić azért hat premoder-

nistának, mert nem csak a külsőségekben, hanem nagyon mélyen volt romantikus. 

Romantikus elfordulása a valóságtól azonban ellentmondásos: Ilić ellenséges területre 

menekül; az elvetendő valóság világtörténeti párhuzamát választja. A romantikusok az 

elutasított világ ellentétét keresik: a jelen helyett a múlt, a civilizáció helyett a természet és 

az egzotikum, a valóság helyett a képzelet, az élet helyett a halál vonzza őket. Ilić viszont 

az elutasított világ hasonmását keresi, mert nem tud elszakadni: a lelke mélyén javíthatat-

lan nemzeti költő; antik elfordulásának iránya és tartalma kora valóságában gyökerezik. 

Nem ellenvilágot keres, hanem allegóriát. (Ilyen értelemben viszont tényleg realistának 

nevezhető.) 

Az antik idill ellentmondásai 

Klasszicizáló versei Róma-ellenesek. Mintha a hegeli tételt akarná illusztrálni, címadó 

hősei tragikus alakok, valamennyien a züllött civilizáció és a zsarnoki birodalom áldozatai. 

Ezek a költemények a római történelem ürügyén allegorikusan aktualizálhatóak, például a 

véres diktátort emlegető „Cato halála”. 

Az egyént összemorzsoló civilizációban tragikusak a szerelmek is, mint a korinthoszi 

hetéráról szóló hexameteres balladában, vagy Aphrodite népiesen bukolikus panaszdalá-

ban és a hideg márványszoborral csókolózó Tibullusról szóló művész-versben, amely a 

XIX–XX. sz. fordulóján elterjedt művész-problematika (pl. Thomas Mann: Tonio Kröger, 

1903) egy speciális, költői megjelenése: a tökéletes szépség kedvéért Ilić Tibullusa elsza-

kad az élettől és a valódi szerelemtől („hideg márványt ölel”) és az átlagemberek, a „sző-

kék és kékszeműek” között (Th. Mann) magányos különccé válik: 

 Tibullus áll, csak áll, 

néz szeme álmatagon, vonzza a nagyszerű látvány, 

 egy kőszobrot csodál… 

Hajnal is égre kel, ő éberen áll csak; 

majd, hogy az éj sűrü fürtjét újra kibontja fölötte, 

álmodik, ámde ezer vád susogása riasztja: 

végig a városon át zúg, suttog a lárma körötte, 

 e zaj ébreszti fel: 

 „Szegény Tibullus, az istennők óvják! 

 hideg márványt ölel.” 

  Fodor András ford. 
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Baudelaire 

Ilić Tibullusa anti-bárd, egy anti-Jakšić, és ellentéte a romantikus forradalmár Ilićnek is, 

aki azt követelte a költőtől, hogy lángpallost adjon az elnyomottaknak és mutasson rá a 

zsarnokok hadára („A költőhöz”). A város lármájától menekülő, hideg márványt ölelő 

Tibullus portréja a modernista szépségeszményt idézi, amelyet Baudelaire A romlás virá-

gai (1857) több versében is megfogalmaz, például A Szépség címűben: 

Halandók! Szép vagyok, mint véső véste álom 

Rejtelmes szfinx gyanánt, azúrban trónolok, 

kevély hó-szívvel és fehér, hattyúi fényben; 

a vonal-szaggatta mozgást gyűlöli lényem; 

és orcám sohse sír és sohse mosolyog. 

  Tóth Árpád ford. 

A Gyönyörök mártírja (Ismeretlen mester rajza) c. Baudelaire-vers befejezése szintén 

összecseng Ilić ellentétezésével: 

– Távol a gúnyoló világtól és a piszkos 

 Tömeg és kandi Hivatal 

szemeitől, nyugodj, különös hulla, titkos 

 sirodban, mely semmitse vall; 

szeretőd bolygja a világot, s halhatatlan 

 formád kísérti álmait; 

s miként hozzá te itt, ő minden gondolatban 

  hű lesz tehozzád a sirig! 

  Babits Mihály ford. 

Ösztönös modernizmus 

Ilić az oroszon kívül nem tudott más idegen nyelvet, világirodalmi műveltségét orosz for-

dításokból szerezte, ezért „a parnasszisták költészetét nem ismerhette meg oly mértékben, 

hogy az döntő tényezőként eshetne latba parnasszizmusának vizsgálatakor.”1 

A jelenség elemzése tehát a komparatisztikán belül nem a genetikus (érintkezési) kap-

csolatok (kontaktológia, hatásvizsgálat vagy kapcsolattörténet) területére esik, hanem a 

tipológiai összefüggések körébe tartozik.2 Ez azt jelentené, hogy Ilić pl. a Tibullus-versben 

baudelaire-i szépségeszményt fogalmazott meg, de anélkül, hogy valaha is hallott volna 

Baudelaire-ről és társairól. Persze ekkor sem puszta véletlenről van szó; Ilić azért jutott 

hasonló eredményre, mint a francia modernisták, mert ugyanarra reagált mint ők: a felvilá-

gosodás és a forradalmi romantika világmegváltoztató célú, tömeghatásra törekvő művé-

szetének ellaposodására és a Szépség ily módú elsikkadására. 

Többértelmű ars poetica 

Ez a felismerés vagy inkább érzés Ilićet önmagával is szembefordította. Pesnik (1889. „A 

költő”) c. programverse a két évvel korábbi ars poetica, „A költőhöz” (1887) tagadásaként 

                                                 
1 Milorad Pavić: Vojislav Ilić i evropsko pesništvo („V. I. és az európai költészet”, 1971. 331). 
2 Vö. Dionýz Ďurišin: Összehasonlító irodalomkutatás (1977. 59–122, 123–146). 
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indul. Az 1889-es hitvallás első versszaka szerint a költő „a szent múzsák kiválasztottja”, 

aki „illatos tömjént éget az ártatlan tisztaság szentélyében”, és „az általános szeretet pom-

páját magasztalja hárfáján”, amelyről – fordulat! – „soha egyetlen hazug szó nem hangzik 

fel”. A Szépség papja hirtelen az Igazság bajnokává válik, aki a második versszakban már 

„az igazságot prédikálja” (sic!), és „meghal érte”. Verse az első versszakban hárfaszó a 

tisztaság szentélyében, később „mint a vihar zúg a rettentő napon és órában” (a forradalom 

vagy a Harag Napján). 

A kozmopolita költészet vitája 

Baudelaire és Rimbaud kimentek a párizsi barikádokra a Kommün idején, de Petőfies 

programverset nem írtak; ők már valóban a következő korszak költői voltak. Ilić viszont 

l’art pour l’artistának induló programversét átviszi forradalmi tirádába, mert ő még az 

előző, a romantikus korszak költője, csak éppen romantikusan többet akar, mint a beszű-

kült epigonista környezet.  

Meg is kapta a magáét: a nép-nemzeti epigonok részéről támadás érte, egy Radovan 

Košutić nevű költő 1888-ban verset írt llić ellen, amelyben hazafiatlansággal vádolta őt.1 

Košutić nyíltan és retorikusan támad („sebeinket” nem „gyógyítják” az „elkényeztetett 

lelkű” költők „bűnös” elégiái). Ilić válasza szatirikus: Jedan monolog mladoga Slepčevića 

(1888. „Az ifjú Vakhangyási monológja”) c. költeményében az egész hazafias frázislírát 

gúnyolja, megismételve a korábbi, Orgije (1884. „Tivornya”) c. versében mondottakat, 

ahol már szerepelt a Vakhangyási gúnynév, amely ezek szerint nem speciálisan Košutićra 

vonatkozott, hanem általában a košutićizmusra.  

A vita előképe és talán közvetlen (hatástörténeti) előzménye a magyar irodalomban 

Arany és Reviczky között a „kozmopolita költészet vitája” néven folyt 1877-ben (Arany 

János: Kozmopolita költészet, Reviczky Gyula: Arany Jánosnak). Košutić bizonyára is-

merte a vitát, hiszen fordított magyarból, pl. Petőfitől A XIX. század költői c. verset Zmaj 

után ő is átültette szerbre. 

Kultúrtörténeti féltékenység 

A szerb „kozmopolita költészet vitájának” van egy beszédes filológiai eleme: Ilić nem a 

közvetlenül róla írott („Vojislav Ilićhez” alcímű) Košutić-versre reagált, hanem támadója 

Hoj, Jelado! (1888. „Hé, Hellász!”) c. paródiájától jött indulatba. A kocsmai haza-

fiaskodókat már elintézte a „Tivornya” szatirikus strófáiban. Most viszont azt a világot 

támadták meg, amelyet a hitvány jelenvalóval szemben ő fedezett fel, külön saját magá-

nak. Az antikvitás szentségét sértette meg egy begőzölt ripacs. Ilić éles reagálását kultúr-

történeti féltékenység váltotta ki. 

A száműzött Ovidius 

Ezt bizonyítja az antik témakör szintézisét jelentő „Ovidius” c. költemény. Ilić párhuzamot 

érzett az ókori latin költő és a saját sorsa között, ám a vers nem redukálható csak a szerző-

                                                 
1 A verset idézi Milorad Pavić, in: Vojislav Ilić: Sabrana dela, I (1961. 121–132). 
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re vonatkoztatható jelentésekre; az elemek hozott tartalma (Ovidius, Róma stb.) szélesre 

tágítja a horizontot. 

A római birodalom egyik legnagyobb költője, Publius Ovidius Naso i. e. 43-ban szü-

letett és i. sz. 17-ben vagy 18-ban halt meg, tehát Jézus Krisztus kortársa volt. Ennek a 

ténynek sem Ovidius műveiben, sem a Jézus-életrajzokban (az evangéliumokban) nincs 

semmi nyoma; Ovidius talán nem is hallott a távoli provinciában folyó zavargásokról, 

Jézust pedig nemigen érdekelték a hexameterek és elégiák, s a római udvari pletykák. 

Pedig Jézus és Ovidius az egymást váltó civilizációk kulcsfigurái voltak. Jézus élete és 

tanítása a kereszténység alapja, Ovidius főműve, a Metamorphoses (Átváltozások) az antik 

világ enciklopédiája: minden olyan mítosz szerepel benne, amely az antikvitásban fonto-

sabb szerepet játszott, s a későbbi korok általános műveltségébe éppen Ovidius művének 

köszönhetően épült be (az is „ismeri”, aki nem hallott róla). 

Róma mindkét kornak a jelképe, a költőt száműző zsarnok Birodalomé és a jézusi 

tanításből kinőtt, majd elidegenedett dölyfös Egyházé. A száműzött Ovidius a birodalom 

keleti peremén arról a Rómáról álmodik, amely gőgösen magasodik a világ szívében a 

messzi Nyugaton. Ilić is provinciálisnak érzi a környező valóságot, és fűti őt a máshova 

vágyás, de még nem kápráztatják el az utána jövő moderniskat lenyűgöző Párizs fényei; ő 

még a kelet-európai romantikusok féltékenységtől és kisebbségi érzéstől átszőtt gyanakvá-

sával és megvetésével néz a Nyugatra, melynek jelképe az antik és a keresztény civilizáci-

ót összefoglaló Róma. 

Érzéstáj 

Az „Ovidius” öt versszakos költemény, amely két szerkezeti részből áll: az első négy stró-

fa leíró, az utolsó, csillaggal elválasztott ötödik szakasz retorikus rezümé, mint az ajánlás a 

középkori balladákban (Villon), vagy a tanulság az állatmeséket végén, esetleg az általá-

nosítás a szonettek befejező tercináiban.1 

A leíró rész tájban elhelyezett portré. Az agg Ovidiust látjuk száműzetésének helyén, 

Tomiban a Pontuson (a Fekete-tenger partja, ma Constanţa, Románia). A táj szürke és 

sötét, hólepte és ködös, a tenger szomorúan morajlik, a szél sóhajtozik majd fütyül, a nap 

kialszik a ködben. Itt ül a költő (a versben keresztnevén: „Publius”, ahogy a szerb roman-

tikusok szokták: Branko, Đura, Laza, Vojislav), ölében hárfa, amelyre ráhullanak ősz tin-

csei, s a húrok szomorúan pengnek. Feje fölött sas vijjog, a havas szurdokban vadkant 

üldöz egy geta harcos. (A geták: ókori nép Tomi környékén, Ovidius többször említi őket 

műveiben.) 

Ez a táj mindenekelőtt messze van, ezt a vers indítása hangsúlyozza: „A szürke, mesz-

szi Pontus…”, de nem közli, mitől van messze. Nyilván nem Belgrádtól, ahol Ilić a verset 

írta, hanem Rómától – Ovidiusnak. Ez egyértelmű lenne, ha Ovidius mondaná; csakhogy a 

versben nem ő beszél: ő a leírás tárgya, a tájnak a része, tehát ő maga van messze. Az 

                                                 
1 Az egész „Ovidius” verssel kapcsolatban vö. Miodrag Pavlović: Kulturnoistorijska svest Vojislava Ilića 

(„Vojislav Ilić kultúrtörténeti tudata”). In: Poezija i kultura („Költészet és kultúra”, 1974. 77–106). 
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aspektus finom homálya absztrahálja a messzeség fogalmát, a holdbéli táj, közepén a hár-

fára hulló hajú költővel, általánosan és szimbolikusan van messze, mindentől. 

A retorikus rész 

Róma csak a vers mértani közepén, a harmadik versszakban bukkan fel; Ovidiust ez a 

strófa nevezi először száműzöttnek, aki a Tiberis partjáról és a gőgös Rómáról álmodik. 

Ezután huny ki a nap és szomorúan peng a hárfa elhaló hangja; ezzel az akusztikus le-

fojtással ér véget a leírás, a vers vizuális köre. Következik az ötödik versszak retorikus 

felütése: „Ó, gőgös, züllött Róma!” – Az esetleges várakozással ellentétben, ezt sem Ovi-

dius mondja, hanem a beszélő, aki tájkép- és portréfestőből most prókátorrá lép elő: szem-

rehányóan, ám diadalmasan Róma szemébe vágja, hogy bár a gőgös és züllött város nem 

látta a száműzött könnyeit, mégis a költő él örökké, Róma pedig már csak „örök múmia”. 

Rögtön a következő sor a múmiát már „sötét századok királynőjének” nevezi, s neki-

szegezi a provokatív kérdést: hol van Ovidius „szent sírja”? A választ az utolsó sor adja: a 

költő sírja a „barbár és vad geták sötét és szomorú égboltja alatt” van. 

Értékek zűrzavara 

Van egy alapvető ellentmondás a vers értékrendjében: Róma negatív szimbólum, a vers 

főhőse, Ovidius, mégis utána vágyik. 

Most lesz fontos az aspektus: ki beszél a versben, és kinek a nevében szól a beszélő? 

Úgy látszik, Róma megítélésében a szerző és a főhős álláspontja nem egyezik meg; Ilić a 

történelem nevében, kívülállóként ítélkezik, Ovidius viszont Rómához tartozik, ezért 

szenved Rómától messze, a száműzetésben. 

Új Babilon 

A történelem nevében hozott negatív ilići ítélet összecseng a történelmi konvenciókkal. 

Róma túltengő civilizátumából1 már a bukolikus (pásztori) költészet képviselői is az 

aranykor békéje után sóvárogtak (vö. Vergilius eklogái), a korai keresztények szemében 

pedig Róma a legfőbb rossz megtestesítője volt (az új Babilon: utalás az ószövetségi pró-

féták, főleg Ésaiás átkaira). Pál apostol ilyennek festi le a rómaiakat: ,,A kik teljesek min-

den hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák 

irígységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel; súsárlók, rá-

galmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szü-

leiknek engedetlenek. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhe-

tetlenek, irgalmatlanok.” (Pál levele a Rómabeliekhez, 1, 29–31.) Az Apokalipszis Babi-

lonnak nevezi Rómát, és pusztulását jövendöli: ,,És más angyal követé azt, mondván: Le-

omlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni 

minden pogány népnek.” (Jelenések könyve, 14, 8.) És később részletesebben: ,,És siratják 

és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és tobzódtak, mikor az ő 

                                                 
1 „Civilizátum”, „a Létet betöltő civilizáció” – vö. Pethő Bertalan: Posztmodern. In: A posztmodern 

(1992. 19).  
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égésének füstjét látják. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! 

te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!” (Jel 18,1-24.) 

A geták 

Ebben az összefüggésben kap jelentőséget a geták szerepeltetése. A vers leíró részében a 

vadkant üldöző geta harcos még hangulatfestő részletnek tűnik, esetleg klasszicista mű-

veltségi idézetnek vélhető, bár feltűnő, hogy rímhelyzetbe kerül („širi let – zviždi Get”). 

De a költemény utolsó szavaként visszatérő motívum már nem díszitő elem. Az újabb, 

ezúttal kéttagú rímmel feltűnővé tett geták („sveta – Geta”) a vers eszmei kulminációjának 

részévé válnak: Róma dicsősége múlandó, Ovidius viszont örökké él – és szent sírja a 

„barbár és vad” geták földjén van. 

A barbár nép kulminációba helyezését Ilić megismétli egyik utolsó versében, a nem-

zeti költemények csoportjába tartozó Muratovo tulbe (1893. „Murat síremléke”) címűben: 

a rigómezei csata helyén a török részről elesett hadvezér síremléke (türbéje) fölött sasok 

keringenek, fúj a szél és lengeti a sűrűn nőtt rózsákat; a mezőn „ma barbár cserkez bo-

lyong”, aki „egyhangú dalt gajdol” és „sovány csordákat terel”. A barbár pásztor, mint a 

geták a másik versben, kétszer is szerepel: előbb a leírás részeként (a második versszak-

ban), majd konklúzióként, refrénként ismételődve, az utolsó strófában, miután a költő 

retorikusan előadta mondandójának lényegét: „Béke néktek, hősi elődök… béke néktek a 

halál mezején, hol ragyogva világol a hold a súlyos éjben”. Ilić nyilván a szerb elődökre 

gondol; a vers címében viszont a török hadvezér sírja szerepel, és vallási alapon a cserke-

zek is a török oldalhoz tartoznak (kaukázusi muzulmán nép, a török időkben szórványok-

ban Koszovón is letelepültek, aztán összeolvadnak az albánokkal). A romantikus fest-

ményre emlékeztető Rigómező-kép mindenesetre elüt a török elleni harc nemzeti sablonjá-

tól; az elmúlás békéje mindent egybemos, a hagyományos hovatartozások és szembenállá-

sok érvényüket vesztik. 

Ugyanígy nem tudja Ilić, milyennek állítsa be a getákat. Első említésükkor, az „Ovi-

dius” második versszakában, a geta vadász pozitív határozót vagy jelzőt kap. Ha a „junač-

ki zviždi Get” szintagmát egyenesen olvassuk, akkor a szerkezet módhatározós: „vitézien 

süvölt egy geta”. Ha a klasszicizáló Ilićhez jobban illő inverzióként értelmezzük, akkor a 

szerkezet jelzős: „egy vitéz geta süvölt”. (Más jellegű fordítási kérdés, hogy a „junački” 

szó „hősiest” jelent, ami a magyar kontextusban komikusan hatna: hősiesen üldöz egy 

vaddisznót; a „zviždi” első jelentése pedig „fütyül”, amivel a komikum fokozható: hősie-

sen fütyülve üldözi a disznót.)  

Ám akár jelző, akár határozó áll mellette, a geta harcos itt pozitív hősként szerepel, 

mégpedig két lehetséges értelemben. Egyrészt mint „vitéz” és „hős”, egy bátor, daliás nép 

fia a züllött, élveteg Rómával szemben, ami a romantikus nemzeti drámából, Jakšić és 

Kostić műveiből ismert Crna Gora – Velence ellentétnek felel meg. Másrészt a geta vadász 

a vers leíró részében mint a természet eleme bukkan fel, s ezért a romlott civilizációval 

szemben egy idillikus, pásztori nép képviselőjének tűnik (mint a „halász”). Történeti 

szempontból mindkét értelmezés lehetséges, a geták Hérodotosz szerint „a legbátrabb és 
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legtekintélyesebb thrák törzs”, amely hősiesen küzdött a hódító perzsák ellen.1 Ovidius 

pedig azt állította, hogy geta nyelven írt verseit (?) a tomibeli geták lelkesen fogadták (nem 

bizonyított). 

A szabadságharcos illetve bukolikus népnek beállított getákat a vers poénja váratlan 

fordulattal, szinte agresszíven megduplázott negatív jelzővel látja el („barbár és vad 

geták”). Bezárul a horizont, mert a geták nyilván Rómához képest barbárok és vadak, 

Róma viszont, mint a gőgös és züllött civilizáció jelképe, a vers negatív csúcspontja. 

TÁJLEÍRÓ KÖLTÉSZET 

A bezárult égbolt 

Az „Ovidius” ellentmondásos értékrendjével bezáruló horizont azt jelenti: mindenütt 

rossz, de legrosszabb bárhol. A fejlett világ romlott, a fejletlen világ barbár. Itt az Ugar, ott 

viszont Babilon. Ilić: Ady – Párizs nélkül. A romantikus hazafi még nem menekül lelken-

dezve a Szajna partjára, de az epigonoknál nagyobb volumenű költő már fulladozik a pro-

vincializmus mocsarában. 

Ez a kilátástalanság szülte Ilić jellegzetes tájleíró költészetét, az antik témájú versekkel 

együtt életművének legismertebb része, amely elfedi munkásságának terjedelmesebb nép-

nemzeti felét. Pedig az ilići táj is a valóságban csalódott romantikus költő lelkiállapotát 

tükrözi. 

Az „Ovidius” ködbe vesző, bezárult horizontja adja Ilić híres tájleíró verseinek jellem-

ző hangulatát. Kedvenc témája az ősz és az alkony, melyek rendszeres kísérő eleme a sü-

völtő szél és a köd, uralkodó tónusa a szürke, állandó jelzője a „komor” és a „szomorú”. 

Nagyszabású kivétel a Jesen (1883. „Az ősz”), amely az érés, a gyümölcshozás pompájá-

val festi le a évszakot megszemélyesítető pogány istennő-alakot. A Veče (1883. „Az este”) 

és a Zimsko jutro (1884. „Téli reggel”) atmoszférája semleges (a realista Ilić: este sötét 

van, télen pedig hideg). Legtipikusabbak a cím nélküli, sötét tónusú versek, melyekben a 

kezdőszavak utalnak a hangulatra: Sivo, sumorno nebo (1886. Komor, fekete égbolt), 

Podigni zavese teške (1889. „Emeld fel a súlyos függönyt”), Kad se ugasi sunce (1893. 

„Mikor kihuny a nap”). 

Egyik legismertebb tájleíró verse a különböző elemeket elegyítő U poznu jesen (1889. 

Késő ősszel): 

Hallga, hogy sír, hogy üvöltöz a puszta mezőkön a szél, 

s behordja lomha ködével a csatakos lapályt… 

Fölcsap és károg a varju, keriti fölém panaszát. 

 Az ég komorra vált. 

Prüszköl az ázott fakó, s mert haza: kedvvel üget. 

Föltűnik máris a zsupfedelű kicsi ház, 

én küszöbén az anyóka csapzott baromfit etet, 

s őre, a lompos komondor, a rendre vigyáz… 

                                                 
1 Hérodotosz: A görög–perzsa háború (1989. 300–301). 
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A pernyeszínű mezőkön zokogva süvöltöz a szél 

s behordja lomha ködével a csatakos lapályt… 

Fölcsap és károg a varju, keriti fölém panaszát. 

 Az ég komorra vált. 

  Dudás Kálmán ford. 

Az efajta versekkel szokás illusztrálni Ilić realizmusát (azaz romantika-utániságát), 

hangsúlyozva a valóság elemeinek beépítését (az ázott gebe, a falusi ház, a baromfit etető 

anyóka és a lompos kutya), amiben tényleg van valami fotográfiaszerű tényszerűség (volt 

egy ilyen című magyar film, a Fotográfia). 

Az objektív leírás trükkjei 

A leírás közönyös tényszerűsége azonban tendenciózus, a táj valóságossága optikai 

csal(ód)ás. Az objektivitás a várakozással ellentétes eredményt szül: nem konkretizálja, 

hanem általánosítja a képet. Az összes elem a falusi és a mezőgazdasági életből való, a 

hangulat mégsem falusias, mert nem a vers elemeinek (pl. az anyókának) a hangulatáról 

van szó, hanem a szemlélő (a költő majd az olvasó) lelkiállapotáról; nem az jut az eszünk-

be, hogy milyen szomorú a parasztok sorsa, hanem hogy az élet… A vers nem a zsúpfede-

lű házikóról, hanem a komorra váltó égboltról szól. 

A leírás a romantika sablonjait nem a beépített, hanem a kihagyott elemekkel haladja 

meg. Ilić előtt is írtak tájleíró verseket, sőt a komor égbolt előképe is megvan már Zmaj 

„Hervadt rózsák” (1882) c. ciklusában, melynek XXII. verse objektív tájleírással kezdődik 

(„Milyen szürke borulat van! / Nap itt talán soha nem volt”). Csakhogy Zmaj ezután gát-

lástalanul rátér saját magára („S én csak nézek a sötétbe…”), s a folytatásban elmondja és 

elmagyarázza az érzéseit („mintha a nap nem csókolta / volna soha boldogságom”). 

Ilić újszerűsége: az érzelmek verbális kifejtésének, a táj hangulati értelmezésének el-

hagyása. Ő is benne a versben („keríti fölém panaszát”), de nem mondja el, mit érez. Csak 

azt közli, amit lát. 

A verbális hatóanyagot Ilić a látszólag objektív leírásba csempészi. Nyelvtanilag fel se 

tűnik, hogy a szél „sír” (az eredetiben jajong), mert a hangulatot meghatározó szó nem 

járulékos elem, hanem a mondat állítmánya; a közlést „normálisnak” érezzük – „ezt így 

mondják”: fúj a szél, fütyül a szél, sír a szél. A „fúj” és a „sír” között persze van különb-

ség, de Ilić nem azt mondja, hogy a szél úgy fúj, mintha sírna, hanem azt, hogy a szél „ob-

jektíve” sír. 

Szimbolizmus 

A objektivizáló szerkezet („sír… a szél”) nyelvtani közömbösségét ellenpontozza a Késő 

ősszel viharos zenei nyitánya. Az eredetiben a „Čuj, kako jauče vetar” kezdő félsor retori-

kus felkiáltó imperativusa (Halld!) a harmadik szóban fonetikailag újra elhangzik, de visz-

szafelé (Čuj… jauče). Tiszta véletlen, hogy a szerb nyelvben a „hallani” ige felszólító mód 

egyes szám második személyű alakja úgy hangzik, mintha a szél hangját utánozná (čuj, 

olvasva csúj, mint a magyarban a „fúj”); a sor zeneileg pontos fordítása talán a „Júj, hogy 

fúj…” megoldás lenne. További költői szerencse, hogy a szerb jajgatás szintén a szelet 

utánozza (jauče, olvasva jaúcse); így keletkezik a „csúúúj kako jaúúúcse” verskezdés.  
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Csakhogy az „ú–j” hangutánzó (szelet imitáló) kombináció fölött a „csúj kako jaúcse” 

szintagmában a „cs” dominál. Márpedig a „cs” nem a szél akusztikájához tartozik, sőt a 

kontextusban semmilyen megnevezhető hangforráshoz sem kapcsolódik (a kép világában 

semmi nincs, ami „csörög”). Ez a „cs” titokzatos. Uralja az akusztikát, s ezáltal a konkrét 

tárgyiasságot (a szél sírását) rejtett, meghatározatlan dimenziókba emeli. A titokzatos „cs” 

ráadásul a „čuj” („halld”) szó elején csendül fel, ami „titkos szózat” meghallását sejteti. 

A vers zenei történése a realistának nevezhető elemek fölött játszódik, és Ilić „ösztö-

nös” (nem francia hatásra létrejött) szimbolizmusa az ilyen rejtett dimenziók sugallásában 

nyilvánul meg. Egyébként bármi elképzelhető, Ilić talán még Baudelaire-ről is hallott va-

lakitől, csak úgy borozás közben, aztán másnap már nem emlékezett semmire, de egyik 

kései versében mégis azt írta: „Szimbólum csak minden, amit lát a szemed” (Kleon i 

njegov učenik, 1892. „Kleón és a tanítványa”).  

Nem Baudelaire-tól kellett megtudnia, hogy „Jelképek erdején visz az ember útja” 

(Kapcsolatok, Szabó Lőrinc ford.), magától is rájöhetett, vagy hallhatta bárki mástól, ezt, 

vagy valami hasonlót. Mert mindez benne volt a levegőben, és Vojislav Ilić közvetlenül 

onnan vette. (A reprezentatíve szimbolistának kikiáltott Grm – 1883. A bokor c. verse 

inkább csak allegória.) 

Zene, zene, zene 

A Késő ősszel muzikalitása nem merül ki a nyitány akusztikai bravúrjában; az egész vers 

azt a benyomást támasztja alá, hogy a nagy Ilić-versek igazi hatóeleme a szöveg zeneisége. 

Ezt a kezdő két sor sűrítve illusztrálja: 

Čuj, kako jauče vetar kroz puste poljane naše, 

 I guste slojeve magle u vlažni valja do… 

A nyitóblokk öt mély magánhangzója után a szél jöttét az egység végén a magas „e” 

vezeti be (jauče), amely a „szél” (vetar) szóban rögtön megismétlődik. Ezzel egyidőben a 

„cs” dominanciáját felváltja a „t–r–z” kombináció (vetar kroz); tiszta és rejtett alliterációk 

és összecsengések vibrálnak (p-p, n-n: puste poljane naše, v-v: vlažni valja, g-g, s-s, l-l-l, 

guste slojeve magle u vlažni, puste-guste). Az első sor egytagú mély szóval kezdődik, a 

sorvég magasan cseng, a második sor viszont egytagú mély szóval ér véget, mint a az első 

sor eleje (čuj – do). 

Hasonló akusztikai szervezettség jellemzi az „Ovidius” strófáit; hangzók és hangzó-

csoportok zenei motívumai vonulnak végig, távolról és váratlanul csengenek vissza meg 

össze, mint egy második rímszisztéma, amely még a mesterien megvalósított sorvégi rí-

meknél is magasabbrendű és exkluzívabb. Az „Ovidius” surom–sedi–sede–sumorno–se-

dom, odvažno–snežne–zviždi, vepra–vetar sorozataiban nem az alliteráció az egyedüli 

stíluserő (Babits Bihály), hanem bonyolultabb összefüggések és fűzések is vannak, mint a 

„magle i snega” szintagmában a nazálisok (m, n) és a torokhangok (g, g) valamint a fordí-

tott sorrendben ismétlődő magánhangzó-pár (a–e, e–a), vagy a „sedi” (ül) és a „sed” (ősz 

haj) fonetikai hasonlósága 
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VERSELÉS 

A deszeterac elvetése – a tizenkettes és a hexameter 

A részletek muzikalitásán túl, az ilići életmű jellegzetes zeneisége a verselésből ered. A 

ritmus újdonsága szintén jelentős szerepet játszott abban, hogy Ilić a romantikán kívül álló 

költőnek tűnjék. Verstörténeti tette ugyanis a deszeterac elhagyása volt. 

Első fennmaradt költői próbálkozásától, egy tizenkét éves fejjel írt töredéktől kezdve, 

életének utolsó, Sa pogledom ugašenim (1893. Kialudt vak tekintettel) c. verséig szívesen 

írt népies felező nyolcasokat (pl. a királyódát 1893-ban), ám deszeteracot csak elvétve 

találni nála: 4+6-os a Mojim prijateljima (1886. „Barátaimhoz”), a Ja ne tražim (1886. 

„Én nem várom”), 5+5-ös az Oproštajna (1890. „Búcsúdal”). 

A nyolcas iránti szimpátia és a deszeterac feltűnő kerülése közötti látszólagos ellent-

mondást úgy lehet értelmezni, hogy Ilić nem a népies verselés elvét vetette el, hanem a 

modorosságot. A nép-nemzeti stílus epigonjai főleg az irányzat legjellemzőbb vonását, a 

deszeteracot járatták le: a fűzfapoéták laposkodása idején a szerbus manier vált a jobb 

ízlésű és nagyobb kaliberű költő számára önmagát megtiltó eszközzé. 

És ha Laza Kostić még csak feszengett a deszeteracban, Vojislav Ilić már elvetette a 

tízest: valóban verselési forradalmat hajtott végre, megszüntette a deszeterac egyedural-

mát. Továbbvitte a nyolcast, ami a népiesség kevésbé jellegzetes, és ezért nem elkoptatott 

változatának folytatása volt. 

A hexameterrel a klasszicizmus hagyományát újította fel, de ez a sor csak korlátozott 

célfelhasználásra volt alkalmas; nem válhatott belőle új nemzeti versmodell. 

A deszeterac helyére, massza-sorként, Ilić vezette be a szerb költészetbe a tizenkettest, 

ami verstörténeti jelentőségű, messzeható cselekedetnek bizonyult. 

A klasszicizmus kárpótlása 

Antik versformákban írt költeményei azt mutatják, mi lehetett volna ha… Ha a nép-

nemzeti kultúrfordulat nem söpör el mindent, ami előtte írva volt, ha az irodalmi nyelv 

spontán módon fejlődik és kihordja a maga irányzatait és stílusait. 

Ha az ember kísérletképpen közvetlenül a szlavenoszerb klasszicisták (pl. Mušicki) 

után olvassa Ilić klasszicizáló verseit, olyan élményben van része, mintha egy jó régen 

idegenbe szakadt hazánkfiától hirtelen Sinkovits Imre venné át a szót. Kisimulnak a nya-

katekert inverziók, de azért marad annyi belőlük, hogy kiderüljön: a jó inverzió, melyet 

nem a kényszer szül, hatásos mesterfogás lehet; eltűnnek a ritmus diktálta üresjáratok, 

ugyanakkor a ritmus jelentésfokozó szerepet kap (pl. a geták sorvégi esete).  

A szöveg természetes módon patakzik, de egy nyilvánvalóan magasabb szinten. A 

megemelt stílus nem erőlködő, nem elérni akarja a magasságot, hanem onnan ered. 

Változatok hexameterre 

Az antik formák közül Ilić a hexametert és a disztichont használja a leggyakrabban. A 

szerb hangsúlyváltó rendszerben kialakított egy jól hangzó hexameter-sablont, amely köl-

tészetének jellegzetessége lett. A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakoztatásával 

létrehozott ilići hexameter képlete:  
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daktilus / daktilus / spondeus // daktilus / daktilus / spondeus 

tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-tá // tá-ti-ti / tá-ti-ti / tá-tá 

Na surom, / dalekom / Pontu, // gde borje / stoletno / krasi 

Következetesen ragaszkodván ehhez a képlethez, Ilić kötött szótagszámú hexametert 

kreált: egy szimmetrikusan osztott 16-ost, amelyen belül a 8-asok felépítése is azonos 

(3+3+2). 

A ritmus kétféle érvényesülése nem okozott zavart, sőt a két elv katalizálta egymást: 

akinek nincs füle a hexameterhez, olvashatja 16-osnak vagy 8-asnak. A 3+3+2-es 8-asok 

második fele (3+2) a ritmikai tudatalattiban a szimmetrikus deszeterac emlékét idézhetik 

fel (,,dalekom Pontu / stoletno krasi”), 3+3-as osztású első fele pedig a felező tizenkettes 

húrját pendíti meg („na surom dalekom… gde borje stoletno”). 

Ezen az értelmezésen Ilić talán megdöbbenne, s nem kell definíciónak tekinteni. De az 

össznemzeti fül ezt is hallja (bár nem tud róla), s bizonyára ez is közrejátszott az ilići he-

xameter rendkívüli népszerűségében és elterjedésében („vojislavizam” azaz „ilićizmus”, 

pl. Aleksa Šantić). 

Rímes hexamaeter 

Ilić hexameterének további muzikális vonzereje a rímelés. Az antik hexameter eredetileg 

rímtelen volt (vö. Odüsszeia); Ilić a szerb klasszicistáktól vehette a rímeltetését, de ked-

venc orosz költőinél is láthatta ezt a megoldást (pl. Gyerzsavinnál). 

Különösen hatásos a rím, amikor Ilić disztichonnal operál. A disztichon (gör. kétsoros) 

egy hexameterből és egy pentameterből álló sorpár, amelyben Ilićnél a pentameter (vagy 

annak a fele) mindig egytagú, hangsúlyos szóra végződik, amelyek keresztbe rímelnek. 

„Ovidius”: 

Sunce se u magli gasi. A vetar zviždi i tone, 

I mraznim krilima svojim leluja sedu vlas, 

I tiho dotiče strune, i strune sumorno zvone, 

 Ko umirući glas. 

A tizenkettes 

„Összes művei” dátumozása szerint Ilić gyermekkori felező nyolcasos zsengéi után az 

1880. január 1-én, húszéves fejjel írott Razbojnička pesma („Bandita-dal”) következik. A 

vers alcíme: „Orosz népdal-utánzat” (Podražavanje ruskoj narodnoj pesmi). A költemény 

szimmetrikus tizenkettes sorokat váltogat 6+5-ös tizenegyesekkel:  

Oj ne šumi, majko, gorice zelena! 

Ne uzbunjuj moju umorenu grud: 
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Željno čeka mene zorica rumena, 

Da me vodi caru – na potonji sud.1 

Egy hónap múlva következik a Veče na selu (1880. február 1. „Falusi este”), alcíme 

szerint „Orosz alapján” (Po ruskom), verselése szimmetrikus tizenkettes, majd egy újabb 

hónap elteltével a Zadocnjeni putnik (1880. március 1. „Az elkésett utas”), immár alcím 

nélküli, tehát saját vers – szintén szimmetrikus tizenkettesekben.  

Innen, a kezdettől fogva, a tizenkettes végigvonul Ilić egész költészetén, és a hexame-

ter mellett ez adja meg sajátos, a deszetaracos népiességtől különböző hangzását. 

Új nemzeti versidom 

Ilić verstörténeti újításai közül a tizenkettes bevezetése bizonyult döntőnek. A klasszicista 

forma csak speciális témákra használható; senki sem gondolhatta komolyan, hogy a 

deszeterac után, a XIX. sz. végén, a hexameter lesz az új nemzeti versidom.  

A tizenkettes viszont alkalmasnak bizonyult erre, és bevezetése, meghonosítása és el-

terjesztése Ilić nevéhez fűződik. Előbb Ilić közvetlen követői és epigonjai kapták fel (pl. 

Šantić), majd a modernisták (Dučić, Rakić, Dis) művelték szinte kizárólagos hatállyal. A 

nagy nevek tekintélyének köszönhetően a tizenkettes aztán gyorsan kanonizálódott, és 

elnyerte az új nemzeti versidom státuszát: a XIX. sz. a deszeteracé volt, utána a tizenkettes 

kora következik. A nemzeti versízlés ezt érzi klasszikusnak, azaz folklórmentesen nemze-

tinek, esztétikailag korrektnek és biztonságosnak. 

Alexandrinus vagy felező tizenkettes 

Mivel a modernisták jellemző versfaja volt, a szerb tizenkettest az alexandrinnal szokás 

rokonítani. S valóban, a szótagszám és a szimmetrikus 6+6-os sormetszet szerint a képlet 

megegyezik a francia költészet jellegzetes tizenkettesével. 

Csakhogy a francia alexandrin jambikus lejtésű (ti-tá), a szerb nyelv viszont a 

trochaikus (tá-ti) ritmus felé húz (Vuk Karadžić a deszeteracot is trochaikus sorként értel-

mezte). 

A trochaikus lejtésű tizenkét szótagos verssor viszont megegyezik a magyar felező ti-

zenkettessel, a székely balladák, a János vitéz és a Toldi képletével. És bár Ilićnél és köve-

tőinél tapasztalható jambikus törekvés, összességében mégis a nyelv jellege dominál, fe-

lülkerekedik a trocheus, és az a világirodalmi paradoxon keletkezik, hogy a szerb népies-

ség meghaladása egy olyan ritmus révén történik, amely másutt, például a magyar költé-

szetben, a népiesség reprezentánsa. (Ennek olyan képtelennek tűnő következményei van-

nak, hogy ha pl. azt akarjuk, hogy Adyt a szerb fül századeleji modernistának érezze, ak-

kor felező tizenkettesben kellene őt fordítani.) 

                                                 
1 A „Bandita-dal” forrása ismert: Puskin A kapitány lánya c. regényének 8. fejezetében énekli az egyik 

szereplő. Vö. Milorad Pavić: Vojislav Ilić i evropsko pesništvo (1971. 261). Az orosz eredetiben 13/15-ös 

sorok váltakoznak, s a szórványos tizenkettesek sem felezőek. A magyar fordító sem hallotta őket annak, 

tizenegyesben ültette át az egész verset: „Ne zúgj, ne búgj, tölgyfaerdő-anyuskám…” Puskin: Válogatott 

prózai művei (1972. 420. Honti Rezső ford.). 
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A tizenkettes forrásai – családi örökség 

Ilić tizenkettesének hátterében talán Zmaj Petőfi- és Arany-fordításai állnak (a János vitéz 

és a Toldi is szerepel közöttük). Másrészt Ilić otthon, a család irodalmi vagyonában is 

megtalálhatta a tizenkettest. 

Jovan Ilić (1823–1901), Vojislav édesapja, klasszicistának induló, majd népiessé váló 

költő volt, akinek deszeteracos és felező nyolcasos típus-versei mellett több felező tizen-

kettesben írott költeménye is van, és egy terjedelmes népies-pasztorális „eposza”, azaz 

elbeszélő költeménye, a Pastiri (1868. „Pásztorok”). Feltűnően vonzódott a Kelet egzoti-

kumához; muzulmán motívumokat feldolgozó versei Šantić mosztári témáit előlegezik 

(Pembe Ajša, Dilber-Ana, Abdul-han, Bissmillah, Konja jaše…). 

Đura Jakšić, Vojislav Ilić apósa, az 1850-es években, amikor Petőfi-élménye a leg-

elevenebb volt, szintén bátorkodott tizenketteseket írni: a misztikus és reflexív „A Gornjak 

felé” és „Éjszaka a Gornjakban” (1857), a múltidéző Veče (1857. „Az este”), Staro doba 

(1857. „Régi kor”), Iskušenik (1858. „A vezeklő”). Később engedelmesen besorolt a nép-

nemzeti deszeterac-költészetbe, de egyik legismertebb elégiájában egyszer még elővette a 

tizenkettest: A hársfaligetben (1866): „Tépett árvácskáim, :/: piciny madaraim, / régesrég 

lejártak :/: az én szép napjaim”. (Weöres Sándor ford.)1 

Az ifjú Ilićnek tehát nem kellett feltalálnia a tizenkettest, de csak ő állította a desze-

terac helyére. Ezt nem tehették a régiek, akik a deszeteracot diadalra vitték (a beat-

nemzedék tagjai is farmerban járnak még, pedig már nem jelent lázadást); amikor Kostić a 

nyelv korlátait kezdte feszegetni, Ilić a vers ritmusát újította meg. 

Ez a tizenkettes még határozottan népies: a megunt deszeterac cseréje; olyan természe-

tességgel csendült fel, mintha a szerb költők mindig ilyen metrumban verseltek volna. 

Csak később, a modernisták védjegyévé válva csúszik át ennek ellentétébe: a népiesség 

negációjába. Ezért kanonizálódhatott a modernista tizenkettes olyan gyorsan és könnyedén 

nemzeti versidommá, mert eredetileg a nép-nemzeti kapun osont be. 

                                                 
1 Leon Kojen: Studije o srpskom stihu („Tanulmányok a szerb verssorról”, 1996. 287–294); felveti Zmaj 

Toldi-fordításának lehetséges hatását Jakšićnál, bár Jakšić tudott magyarul és fordított – Petőfit. 
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ALEKSA ŠANTIĆ 
1868–1924 

Stiláris iparkodások álruhája 

Ilićhez hasonló irodalomtörténeti dilemma. Skerlić fejezetbeosztása szerint még „realista” 

(1912), Deretićnél már „parnasszo-szimbolista” (1983).  

Valójában népi és hazafias költő, a nép-nemzeti stílus konvencióinak folytatója, az 

utolsó közvetlen Radičevć-, Zmaj- és Jakšić-követő, egész emberi és költői lényével s 

költészetének lényegével népies és romantikus, a legérzelmesebbek és a legharsányabbak 

egyike. 

Azért került ki a romantika dobozából és maradt a levegőben, mert költészete nép-

nemzeti romantikus alapját több irodalomtörténeti álruha is eltakarja: 

1. Születésének és halálának dátuma szerint a modernisták nemzedékéhez tartozik 

(„modernista”). 

2. A fő-modernista Jovan Dučić barátja volt, Mosztárban együtt léptek a költészet me-

zejére, közösen szerkesztették a Zora (Hajnal) c. folyóiratot, melynek kapcsán mosztári 

kört szokás emlegetni, s így könyvtári jelzettel bizonyítható, hogy Šantić és Dučić egy 

irodalomtörténeti kalapba való. 

3. Kizárólag népies és hazafias ifjúkori versei után, Ilić hatására a) objektív tájleíró 

verseket kezdett írni (ezért lett realista); b) hexameteres klasszicista formákat is alkalma-

zott (ezért lett parnasszistsa); c) a társadalmi igazságtalanság ellen szólt, a szegények vé-

delmében emelte fel szavát (mint a realista elbeszélők); a háttér Ilić, mögötte Svetozar 

Marković és Petőfi, közvetlenül vagy Zmajon át. 

4. Egy 1901-es éles kritika (Bogdan Popović) hatására, melyben „csicsás stílusának” 

pongyolaságáról esik szó, Šantić formailag iparkodott felzárkózni az időkhöz: rákapott a 

szonettre és a (dantei) tercinára (így lett modernista). 

5. Ám egy ilyen finnyás korban, amely annyira elkorcsosult, hogy már nem értékeli a 

szív és a honfikebel őszinteségét, hanem stiláris apróságok miatt fanyalog, Šantić nem 

érezte magát jól, és elvágyódását a jelenből szecessziós vers-díszletezés keretében fogal-

mazta meg („modernizmus”). 

Ilić, Vajda, Kranjčević és Kostić, maguk előtt tolják, belülről tágítják, dinamizálják és 

módosítják a romantika modelljét; Šantić a romantika statikus modelljét cipeli magával, de 

egyre több máshonnan eredő dolgot aggat rá, míg végül valóban csak ez a másodlagos 

réteg látszik (hogy szonett, meg hogy finomkodó elvágyódás), de a felszín alatt végig a 

hazaszeretet és a boldog vagy kesergő szerelem romantikus dalnoka rejlik. 

Nép-nemzeti versek 

A romantika stílusában írt konvencionális patrióta költeményeinek alaptípusa a haza és a 

nép iránti szeretetet direkt módon, retorikusan megfogalmazó patetikus felkiáltó-vers. 

Šantić élete végéig ontja magából ezeket az őszinte érzéseket tükröző és a nemzeti olvasó-

közönség megértését és jóváhagyását bizonyára kiváltó vallomásokat, többnyire magukért 

beszélő címekkel (az évszámok a folytonosságot illusztrálják): 
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Srbinu (1887. „A szerbekhez”; az eredetiben egyes szám van, de magyarul sután hangzik), Novi srp-

ski mač (1889. „Új szerb kard”), Moje srpstvo (1889. „Az én szerbségem”), Srbadiji – na petstoljetni 

Vidovdan (1889. „A szerbekhez – a koszovói csata ötszázadik évfordulóján”), Srpsko momče (1890. „A 

szerb ifjú”), Srpskom ocu (1890. „A szerb atyához”), Srpski anđeo (1891. „A szerb angyal”), Kosovsko 

cvijeće (1891. „Koszovói virágok”), Haj, slavno je Srbin biti (1893. „Hej de dicső szerbnek lenni”), 

Omladinsko kolo (1893. „Ifjúsági kóló”), Srpska majko, uzdamo se u te (1893. „Szerb anyácska, mi 

bízunk tebenned”), Guslama (1896. „A guszlához”), Stražar otadžbine (1896. „A haza őre”), O zemljo 

moja (1905. „Ó, én hazám”), Majci svoga naroda (1907. „Népem anyjának”), Otadžbini (1919. „A hazá-

hoz”), Pesma Srbiji (1920. „Dal Szerbiához”), Sa Brankovoga brega (1923. „Branko hegyéről”). 

A kontinuitás érve 

Az ilyen versek számszerű dominálása az évtizedek során ugyan csökken, de stílusuk nem 

változik. Az 1919-es „A hazához” (alkalmi vers: Jugoszláviát ünnepli, melynek „a szer-

bek, a horvátok és a szlovének közös koszorút fonnak”) olyan gátlástalanul használja a 

százéves rímeket, ritmusokat és retorikus fordulatokat (pl. a haza mint anya), mintha köz-

ben mi sem történt volna a szerb költészetben s többek között magának Šantićnak a pályá-

ján. Ilyen értelemben tekinthető ez a fajta költészet a Šantić-életmű központjának, és ezért 

tartozik Šantić a romantikához; ez a lélek mélyén nyugvó alap, ez a végighúzódó fő vers-

vonal; a többi csak vargabetű. (Ki volt Varga?) 

A pravoszláv költő: vallásos hazafiság 

Patrióta költeményeinek egyik alfaját alkotják a vallásos érzelmekkel átszőtt honfidalok. A 

két téma összevonása nem Šantić találmánya: az autokephalis pravoszláv nemzetegyház 

eleve magában foglalja a kapcsolatot.  

Éppen ezért meglepő, hogy a romantika korábbi nemzedékei költőileg nem aknázták 

ki ezt a motívumot. Ebben az játszhatott közre, hogy a romantika a Vuk Karadžić féle népi 

kultúrforradalom alapján jött létre, s az új irányzat kezdetben konfrontálódott az egyház-

zal, például a nyelv-kérdésben. Csak a harcok elcsitultával, a nép-nemzeti kultúrmodell 

konszolidációja idején, a kései romantika korában hajlik újra össze a nemzeti öntudat két 

pillére, a népi és a nemzetegyházi vonulat (pl. a pesti Szent Száva-ünnepségek a 

Tökölyanumban). 

Šantić az a kései romantikus költő, akinél ez a motívum már feltűnő hangsúlyt kap. 

Vallásosan hazafias verseiben vagy a nemzeti szentekhez és ereklyékhez szól, vagy isten-

hez fohászkodik – a nemzet oltalmáért. A címek és az évszámok ismét beszédesek: 

Pred ikonom svetog Save (1888. „Szent Száva ikonja előtt”), Pepeo svetog Save (1889. „Szent Száva 

hamvai”), Porušeni hram (1891. „Lerombolt templom”), Rodio se spas (1896. „Megváltó született”), O, 

gdje si, bože? (1902. „Ó, hol vagy, istenem?”), Moja molitva (1904. „Az én imám”), Veče na školju 

(1904. „Este a szigeten”), Hristov put (1907. ,,Krisztus útja”), Ruke (1924. „Kezek”). 

Vallásos költészete csak ritka pillanatokban személyes; Šantić nem a saját viszonyát 

firtatja istennel (aki nem rejtélyes és a kapcsolat vele nem problematikus), hanem a közös-

ség nevében szól, mint a nemzet megbízottja. Vallásos versei csak időben párhuzamosak a 

későromantika és a modernizmus problémázó isten-költészetével (Vajda, Kranjčević, Ady, 

Babits), melynek hátterében Dosztojevszkij és Nietzsche áll. Šantić hazafias vallásossága 

inkább Kölcseyvel és Petőfivel (!) jellemezhető: „Isten, áldd meg a magyart” (Himnusz) 
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illetve „A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / nem leszünk” 

(Nemzeti dal). 

Ennek megfelelő a vallásos versek stílusa és tónusa: retorikus, a gondolatokat egysze-

rűen, érthetően megfogalmazó közlések, a tárgyhoz megfelelőnek érzett emelkedett, pate-

tikus hangnemben. 

A szegények pártfogója 

A hazafiasság másik válfaját képezik a szociális értelemben vett (dolgozó, szegény) nép 

iránt érzett szeretetének költeményei. Svetozar Marković eszmei-politikai és Vojislav Ilić 

költői vonalának folytatása ez, amit a realizmus költészeti változatának szokás nevezni, 

annak alapján, hogy a realista elbeszélők jellegzetes témája a szegény falusi ember élete. 

Ebbe a csoportba tartoznak Šantić jellemző című versei: 

Nemilosnom bogatašu (1888. „A szívtelen gazdagokhoz”), Rataru (1890. „A földműveshez”), Veče 

na selu (1891. „Falusi este”), Na ubogom polju (1905. „A nyomorúságos pusztán”). Nagyon ismert a 

nincstelen kivándorlókhoz írt költeménye, az Ostajte ovdje (1896. „Maradjatok itten”), és a Mi znamo 

sudbu (1907. Rendületlenül). 

Népdalok 

A népi és nemzeti érzésektől átfűtött Šantić költészetén végigvonul a népies stílus; amikor 

belülről, spontán módon ír, könnyed, dallamos, csengően rímelő dal szakad ki belőle, 

1887-ben keletkezett első verseitől kezdve a halála előtt a halálos ágyon írt költői testa-

mentumig (Iz bolničke ćelije, 1924. „A kórházi szobából”).  

Rengeteg dala született népies stílusban, az irányzat hagyományos témáira; a termé-

szet, a tavasz, a szerelem és a csillagok megéneklésében Radičević és Zmaj nyomdokain 

jár. Az elődökhöz méltó zenei érzékkel rendelkezik, de kimerül a használt anyag elemei-

nek ügyes, de a végesség és az ismétlés képzetét keltő variálásában: Proleće (1887. „Ta-

vasz”), Zvijezda jato (1887. „Csillagraj”), Ruži (1892. „A rózsához”) stb. Ide tartoznak 

Zmaj „Rózsák” és „Hervadt rózsák” c. ciklusait idéző versfüzérei, a Sjenke (1897-98. 

„Árnyak”) és a Grivna (1897. „Nyaklánc”), melynek kezdő sorai jól illusztrálják a köny-

nyed, népies šantići stílust: 

Arany láncot veszek neked, 

Egy szép 

láncot 

nyakad köré, fehér rózsám, 

oda fonom, édes rózsám, 

úgy foglak a táncba vinni, 

a lánc meg csak csingi-lingi, 

csingi-lingi! 

  Milosevits Péter ford. 

Hexameterek és szonettek 

A csingi-lingi stilus mennyiségi dominanciája és végighúzódása az életművön önmagában 

is indokolja Šantić későromantikus besorolását. 
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Nem cáfolja ezt az ilići klasszicizáló versforma használata sem, hiszen Ilićnél az anti-

kizálás a romantika mélyebb értelmezéséből fakad. Az ilići későromantikus neoklasszi-

cizmust a sivár jelenből a múlt nagy korszakai iránti (romantikus) elvágyódás szülte.  

Šantić hexameterei mögül éppen ez hiányzik: az antik világból ő nem épített magának 

személyes mitológiát, és nem látta magát száműzött Ovidiusként a geták földjén. Ami 

Ilićnél lelkiállapot, az Šantićnál csupán verstechnika. 

Hasonló benyomást keltenek Šantić szonettjei. Technikailag ezt a formát ugyanolyan 

precizen kezeli, mint a hexametert vagy a dantei tercinát, hiszen rendkívül muzikális költő, 

de a vers értelme kimerül a forma megvalósításában. 

Anti-modernista modernség 

A modernisták árnyékában, az új irányzat szelétől megcsapva, tapogatózva és óvakodva, 

az 1900 utáni korszakában Šantić írt egy halom kényszerverset, melyekben a verstechnikai 

iparkodáson túl van valami ernyedtség és bágyadtság, amely tényleg a szecesszióra emlé-

keztet; ez lenne Šantić állítólagos modernizmusa, holott a jelenség oka éppen a költő anti-

modernista lelkülete és álláspontja.  

Šantić nem volt modern ember. Csak szomorú volt, de nem dekadens, és éppen azért 

bánkódott, mert elvárták tőle, hogy dekadens legyen. Érezte, hogy a honfidal már nem 

sikk, a lelke mélyén mégis honfidalt szeretett volna írni; és írt is, számtalanszor ledobva a 

magára erőltetett dekakdens modernista pózt. Ilyenkor csak úgy lövelt belőle az elfojtott 

nép-nemzeti romantikus buzgár.  

Írt egy anti-modernista ars poeticát, amelyben legendás mosztári barátja, a szerb mo-

dernisták főnöke, Jovan Dučić híres l’art pour l’art-ista programversével vitatkozik. A 

Dučić-vers címe (didaktikusan fordítva): „Az én költészetem” (1904. Moja poezija), 

Šantićé pedig „A mi költészetünk” (1904. Naša poezija). Nem igazi ars poetica ez, mert 

Šantić nem azt mondja el, milyen a „mi költészetünk”; ezt nyilván közismertnek véli. El-

lenben elpanaszolja, hogy „a sápadt kor” letörölte a költészet homlokáról a dicsfény utolsó 

emlékét is, az ég szentségei letiporva állnak, a költészet prófétai hangja jéggé fagyott, és 

„nincs benne egy csepp egészséges vér sem”. 

Szög a zsákból – a muzulmán busongó 

Az ember szorgalmasan olvassa Šantić összes műveit (Sabrana djela, I-III, 1957), figyel-

mesen araszol az időrendben sorakozó költeményeken (close reading), túljut az első kötet 

500 oldalának 331 versén (1887–1901), füle már zsibbad a honfidalok, alkalmi versek, 

népdalok és neoklasszicista sablonok áradatának egyhangúságától, amikor a második kötet 

elején hirtelen áradni kezd a zene. 

Kilenc dal következik a muzulmán búsongó, a szevdalinka stílusában, amelyektől egy-

szerűen megszólal a papír, mint amikor a hangolás után végre rázendít a zenekar. Az olva-

sót magába szippantja egy vonzóan idegen, egzotikus vers-illat, ámul és bámul, átadja 

magát a varázsnak, és csak azt nem érti, miért nem lehetett ezt hamarabb: ha valaki ilyet 

tud, miért titkolta évtizedeken át. 
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A csoport élén az Ali-begov sevdah (1902. „Ali-bég kesergése”) áll, legismertebb da-

rabja pedig az Emina (1902. „Emina”). Ez utóbbi közkedvelt kávéházi dal lett; az énekelt 

változatban refrénnel toldották meg, amely nem Šantićtól származik: 

Ballagtam az este haza a szerájból, 

Tavaszillat áradt Mosztárban a fákról. 

S amott egy kert mélyén, szemem csodát látott: 

Ibrikkel a vállán szép Emina állt ott. 

Jaj nekem, milyen volt! Esküszöm mindenre, 

Sztambolban a hárem legszebb dísze lenne! 

Nézem ahogy sétál, hullámzik a válla, 

Nincsen az a hodzsa, aki közénk állna. 

Allahnak nevében jóestét kívánok, 

Jaj, de nála süket fülekre találok. 

Ezüst ibrikjébe vizet mer a kútról, 

Öntözi a rózsát, közben egy dalt dúdol: 

 Aj jaj, haj jaj, a basa 

 könnyűléptű lovasa… 

 Aj ja, haj jaj, a basa 

 könnyűléptű lovasa… 

Az ágak közt ekkor szellő szárnya lebben, 

Szétfújja a haját ott a kerti csendben. 

Tincse illatától a rózsa megszépül, 

Nekem meg a fejem ott künn beleszédül. 

Megroggyant a térdem, majdhogy el nem estem, 

Emináért lángolt, reszketett a testem. 

De ő hideg szemmel nézett végig rajtam, 

Pedig érte én ott épp hogy meg nem haltam. 

 Aj jaj, haj jaj, a basa 

 könnyűléptű lovasa… 

 Aj jaj, haj jaj, a basa 

 könnyűléptű lovasa… 

  Milosevits Péter ford. 

Szevdalinka 

Nem ő találta fel ezt a versfajtát (s korábban az Ilić-papa használta előszeretettel), de 

Šantićnak ez állt a legjobban. Amikor húsz évnyi versgyártás után hozzányúlt, olyan biz-

tonsággal és könnyedséggel kezelte, mintha sose csinált volna mást. Ez persze érthető, 

hiszen hazai anyagról van szó. 

A szevdalinka (arab: szerelemi sóvárgás) muzulmán városi népdal Boszniában és Her-

cegovinában, tehát szerb vagy horvát alapnyelvű. (A boszniai muzulmánok nyelvét bos-

nyáknak hívják; szláv nyelv, és a zágrábi horvátok és a belgrádi szerbek egyformán értik, s 

így a szevdalinka nyelvileg a déli szláv népek folklórjába tartozik, s Vuk Karadžić gyűjté-

sében is szerepel.) 
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Sóvárgó, kesergő, édes-bús, elfojtott erotikával teli szerelmi dal. A keleties hangulatot 

az Ali-basás vagy Gül-babás vers-díszletek, a török eredetű szavak és éneklés esetén a 

dallam biztosítja. Ezen túl, a szevdalinka fő ereje a muzulmán erotika, az iszlám titokzato-

san paradox szerelem-felfogása, amely a nők lefátyolozása, a házasságon kívüli szerelem 

törvénnyel való üldözése, azaz a szigorú tiltás illetve a hárem bujasága között feszül. 

A szevdalinka népiessége 

A szerb irodalmi népiesség kialakulásában a XIX. sz. első felében jelentős szerepet ját-

szott a magyarországi diaszpóra urbánus köreinek városi lírája. A népiesség alkonyán 

Šantić egy másik égtáj civilizációjával, a Kelettel érintkező szerb peremvidék városi nép-

dalának stílusával frissítette fel a népi irányzat elkopott sablonját. 

Šantić szevdalinkái ugyanis sajátos, keleti aromájú, de népies dalok. Az „Emina” pél-

dául, mint egy jelképes irányzatzáró visszhang, a népies líra nyitódalára, Radičević A le-

ány a kútnál c. versére rímel. A jelenet azonos: kút, vizet merő lány, korsó ill. ibrik, szere-

lemvágy. Radičevićnél a lány beszél, s a freudista népköltészet erotikájának jegyében a 

szerelem realizálhatóságát sejteti. Šantićnál a fiú beszél, aki a muzulmán tilalomvilág szo-

rításában hiábavalóan sóvárog a rózsaillatú kert kerítésen kívül a lány után, mint a 

petrarkista trubadúrok az erkélyek alatt. 

Mosztár és a szecesszió, Csontváry 

A szevdalinka keletiessége és városi díszletezése azonban annyira eltér a népiesség eredeti 

falusi folklór-alapjától, hogy a népiesség meghaladásának érezhető. 

A boszniai és hercegovinai muzulmán városi környezet, a rózsalugasok, a puha sző-

nyegek és bársonytakarók, az aranyhímzésű selyemfátylak, a keleti nevek és a turcizmusok 

egzotikuma következtében Šantić szevdalinkái a XX. sz. első éveiben a szecesszió sajátos 

változatát képviselték. 

Hatásos lenne találgatni, hogy 1903-ban, egy évvel a szevdalinka-ciklus megjelenése 

után, feltűnt-e a mosztári csarsin sétáló Šantićnak a városka híres hidjának panorámáját 

pingáló Csontváry, és a szevdalinka-ciklus egy kiadásának illusztrációiként oda lehetne 

képzelni a magyar festő mosztári képeit, bár ez esetben főleg a belülről és a kívülről látott 

Mosztár közötti különbség mutatkozna meg; a Római híd Mosztárban és a Tavasznyílás 

Mosztárban tablóin Emina nem látszik, a lőrésszerű ablakokkal egymást takaró házfalak, a 

magasba meredő mecsetek és templomtornyok távolról ragyogó színpompája mögül nem 

sejlik a szevdalinkákba fojtott, mindent elárasztó mélabús, de forró szenvedély. 

A hazai pálya biztonsága 

A romantika végén Šantić szevdalinkái szecessziósnak tűnnek, de visszafelé is mutatnak: 

ezek a versek a romantika elején, Goethe Nyugat-keleti díván c. ciklusának és Háfiz perzsa 

költő európai divatjának idején is keletkezhettek volna, ha a szerb romantika éppenséggel 

nem a török elleni harc pátoszából nő ki, ami kezdetben nem kedvezett a keleti egzoti-

kumnak. 

Šantić viszont ebben született, s ez jól érezhető szevdalinkáinak minden ízében, sza-

vában, ritmusában és tónusában. Ez az ő világa, aki igazi anti-modernista módon ki se 
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mozdult Mosztárból, ellenben hazafiasan romantikus ellenverset írt a Párizsban sütkérező 

Dučić modernista ars poeticájára. Šantić messziről figyelte a költészet géniuszának buká-

sát a dekadens világban, s dacos önérzettel vitte tovább a nép-nemzeti irányzat zászlaját, 

miközben némi műveltségi lelkifurdalást érzett, s ezért megpróbálta magát kissé moderni-

zálni, ami nem nagyon ment neki, és nem is érezte magát jól ebben a pózban. 

Így aztán egy pillanatban, Milan Bogdanović 1901-es éles kritikája miatti első elkese-

redésében, hirtelen elege lett mindenből. A világnak nem tetszettek a régi dalok, neki vi-

szont nem tetszett az új világ: bevágta az ajtót, és végre lelkileg is hazarohant. Költőileg 

elvállalta Mosztárt, ahonnan Dučićtól eltérően ő soha nem ment el, és ahhoz nyúlt, ami 

közvetlenül és teljesen az övé volt. 

Haza, szabadság, birodalmak, esztétikák – mindez csupán irodalom. A valóság a 

szomszéd illatos kertje, melynek mélyén selyembugyogós bula öntözi ibrikből a rózsát. S 

ha ez radičevići népiesség: rendben van; ha pedig szecessziós modernség: egye fene. 

A romantikához konzervatív biztonságérzetből ragaszkodó és a modernséggel csak 

stréberségből incselkedő, félénk benyomást keltő Šantić legbátrabb költői tette a mosztári 

szevdalinka vállalása volt. 

A tizenkettes verssor 

A 1902-es szevdalinka-ciklus kilenc verse közül hat íródott felező tizenkettesekben (mint 

az „Emina”), és a tizenkettes „jól állt” a szevdalinkának. Igaz, Šantić nem ekkor fedezte 

fel ezt a metrumot: „Összes művei” alapján az 1902-ig publikált 354 verse közül 60-ban 

használja a tizenkettest. De a mosztári költő nem 1902-ben hallott először szevdalinkát; 

gyerekkorától kezdve gyönyörködött a mosztári muzulmánok kertjeiből és a kávéházak 

füstös félhomályában csengő és zsongó, a dallamot szótagon belül hajlítgató édes-bús 

dalokban. 

Tudatalatti hallásában a szevdalinka tizenkettese búghatott akkor is, amikor nem 

szevdalinkát írt ebben a metrumban. Pályakezdésekor nem használt tizenkettest: az 1887-

es első vers-publikációk után három évig kizárólag népi nyolcasokban, deszeteracban és 

ilići hexameterben verselt. Csak 1890-ben születik meg első tisztán tizenkettesben írt ver-

se, a Put („Az út”). 

Ez a vers alkotáslélektani törésvonal: három évnyi honfidal-özön és enyelgés végén, 

irodalmilag felszabadult sóhaj az egzotikum után. Šantić a verset Dubrovnikban írta, talán 

egy hajókiránduláson, ahol Baudelaire Az utazás és az Exotikus illat c. verseinek ismerete 

nélkül is „távoli, virágos, illatos vidékre” vágyott („Az út”).  

A leírás itt még mesterkélt, inkább verbális győzködés, mintsem láttatás: a költő ide-

gen terepen bóklászik. A vers zenéje viszont már jó, a tizenkettes könnyedén gördül, a 

keresztrímek tisztán csengnek; nem idegen, először hallott ritmusról van szó, hanem a 

mosztári éjszakából jól ismert, a belső hallásba beivódott dallamról. 

A deszeterac fél évszázados egyeduralma után, a tizenkettes sor a romantika két befe-

jező költőjénél, Ilićnél és Šantićnál kezdi átvenni a nemzeti versidom szerepét. Náluk a 

tizenkettes még népies hangzású: a népiesség megmentését szolgálja, a deszeteracos mo-

notónia megtörését. 
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A szevdalinka és a tizenkettes 

A szerb népköltészetben alig van tizenkettes. Ritka „lelőhelyeinek” egyike viszont éppen 

egy szevdalinka. A Vuk Karadžić gyűjtésében szereplő szevdalinkák között van egy fur-

csa, ritmust váltó vers. A nődalok (lírai népdalok) 1841-es kiadásának 618. sz. darabja, a 

Mujo i Uma („Mujo és Uma”) c. szevdalinka 4+6-os deszeteracban kezdődik, de a tizen-

negyedik sorban, Mujo szavainak idézésekor, átvált felező tizenkettesbe.  

Az ilyen ritmuscsere merőben szokatlan az egész népdalkincsben. Lényeges, hogy a 

váltás akkor történik, amikor a narrátortól a vershős veszi át a szót. A szerb népdal narrá-

tora a guszlás, akinek a deszeterac a védjegye. A muzulmán ifjú viszont a szevdalinka 

tizenkettesében udvarol, mint Šantić lírai alanya, aki a kerítés mögött epedezik („Emina”). 

Jöhet a modernizmus 

A vers ritmusa és dallama nem ujjakon kiszámolt szótagszám és könyvből tanult képlet, 

hanem belülről, a hallás és a hallást irányító lélekállapot zenei tükre. „Zenét minékünk, 

csak zenét” – mondja Verlaine. (Költészettan, Kosztolányi Dezső ford.) A szerb verstörté-

net igazolja ezt; a kései romantikusoknak a monotónia megtörésére irányuló kísérletei 

olyan jól sikerültek, hogy a modernisták verstanilag feleslegesen zarándokoltak Párizsba: a 

romantika ugyanoda futott be, ahová ők is igyekeztek. 

A megunt deszeteracot felváltó tizenkettes Ilićnél és Šantićnál a népiesség felfrissítését 

jelentette, Dučićnál ugyanez a sor már a modernizmus védjegye lett. 



Romantikus regény 

 241 

ROMANTIKUS REGÉNY 

A líra hátterében 

Költői tájakon élünk. Közép-Kelet-Európa az örök líra hazája, itt nemcsak a csata utáni 

tájképeken és a politikai indulatosságban, hanem az irodalomban is abszolutisztikus mó-

don dominál a költészet. A Nyugat és a Kelet közötti civilizációs, gazdasági és katonai 

puffer- vagy tamponzóna valamennyi népének líra-csapata könnyedén bejutna a VB-

döntőbe, a drámai és a prózai versenyeken viszont legfeljebb egyéniben tudja feltornászni 

magát a világranglistára egy-egy magányos és atipikus versenyző. (Minden itteni népnek 

van egy pár titkos Adyja, de Hašek-Švejkje csak egynek egy). 

Mondják, az örök líra a váltások gyakorisága miatt van, nincsenek hosszabban állan-

dósult állapotok, amelyek a terjedelmesebb és átfogóbb műfajoknak kedveznének; itt min-

den gyorsan történik és átmeneti érvénnyel, amire a rövid dal tud jól reagálni. (Angliában 

háromszázötven, Franciaországban kétszáz éve folyik az élet lényegileg változatlan állami 

intézmények koordinátái között.) Persze nyilván vannak mélyebb okok is: ki tudja, miért a 

brazilok a legjobb focisták, és miért a franciák a legjobb bringások? Miért muzikálisak a 

mediterránok, és miért erotocentrikusak a svédek és a kubaiak? (Tiltakozó hurrogás a 

világ többi tájáról.) 

A szerb romantika műfaji aszimmetrikussága 

Lírauralom jellemzi a szerb romantikát is, annak ellenére, hogy keletkezésében az epikus 

népdal játszotta a főszerepet. Még aszimmetrikusabb a kép, ha nem az epikát és a lírát, 

hanem a verset és a prózát állítjuk szembe.  

A szerb romantika prózaínségben szenvedett; első szakaszában, Vuk Karadžić és köz-

vetlen követői idején, a XIX. sz. első felében, széppróza gyakorlatilag nem is született, 

csak a történetírás és a memoár-irodalom történet-elmondó és anekdotikus részleteiben 

lehet felfedezni másodlagos, eredetileg nem irodalmi céllal írt elbeszélés-foszlányokat. 

Az felkelés prózairodalma 

Az 1804-es felkelést a guszlás énekek örökítették meg és emelték mítosszá, de a résztve-

vők prózai feljegyzései, emlékiratai és történeti írásai is megörökítették. Együttesen „a 

felkelés prózairodalmának” nevezik őket (ustanička proza).1 

Fő képviselői: Vuk Stefanović Karadžić, Prota Matija Nenadović, Sima Milutinović 

Sarajlija és Nićifor Ninković. Mind a négyen részt vettek a felkelésben, Vuk Karadžić, 

Sarajlija és Ninković írnokok voltak, Nenadović parancsnok és politikus. 

Nićifor Ninković: Žizniopisanija moja, 1807–1842 (1972. „Az én életleírásom, 1807–

1842”) – a szerző a felkelés alatt írnok volt, később Miloš Obrenović udvari borbélya; a 

memoár és dokumentum spontán irodalmi (epikai) hatása. 

                                                 
1 Milisav Savić: Ustanička proza (1985. „A felkelés prózairodalma”). 
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Sima Milutinović Sarajlija: Istorija Srbije od početka 1813e do konca 1815e godine 

(1888. „Szerbia története 1813 elejétől 1815 végéig”) – a guszlás-hősi 1804-es első felke-

lésről eposzt írt (Serbijanka), a második felkelésről prózai történészi krónikát. 

Vuk Karadžić történeti munkái, összegyűjtve: Srpska istorija našega vremena (1972. 

„A mai idők szerb történelme”) – szisztematikusság: Geografičesko-statističesko opisanije 

Srbije („Szerbia földrajzi-statisztikai leírása”), Prva godina srpskog vojevanja na dahije 

(„A dáhik elleni szerb harc első éve”), Druga godina srpskog vojevanja na dahije („A 

dáhik elleni szerb harc második éve”), Karađorđe Petrović („Karađorđe Petrović”), Žitije 

hajduk-Veljka Petrovića („Hajduk-Veljko Petrović életírása”), Kao srpski Plutarh ili Žitija 

znatni Srbalja („Mint a szerb Plutarkhosz avagy Jelentős szerbek életírásai”), 

Praviteljstvujušči Sovjet Serbski („A Szerb Kormányzó Tanács”), Miloš Obrenović 

(„Miloš Obrenović”). 

Prota Matija Nenadović: Memoari (1867. „Memoárok”, új kiadás: 1957) – a szerző 

apja egyike volt azoknak a falusi elöljáróknak, kiknek lemészárlása („seča srpskih kne-

zova”) az első felkelés közvetlen előzményének számít. Matija Nenadović a felkelés ide-

jén parancsnok volt és diplomata, pl. a felkelők Kormányzó Tanácsának első elnöke és a 

moszkvai és bécsi küldetésben járó delegációk tagja. 

A memoárok és történeti írások spontán irodalmisága: az események résztvevői írták 

őket, s a tények sorolása a közvetlen elbeszélés, a mesélés stílusába szövődik. Vibrálás a 

mindenki által ismert és alkalmazott hétköznapi történet-elmondás és a népi, népmesei 

narráció között. Műfaji rokonság a középkori életírással (Vuk Karadžić címei utalnak is rá: 

„Hajduk-Veljko Petrović életírása” – žitije), de éles ellentét: nem királyok és érsekek, 

hanem a népi felkelés hősei és harcosai életét írják le – népnyelven. 

Hogy lesz a népmeséből regény? (Sehogy) 

A felkelés prózairodalma azonban nem lehetett olyan közvetlen kapcsolatban a népi elbe-

szélés stílusával, mint a népies költészet a népdalokéval. (Nincs memoár-népmese és nincs 

népi történelmi stílus.) 

A népmeséből nyilván nem következett olyan logikusan a novella és főleg a regény, 

mint a népdalból a nép-nemzeti vers. A széppróza írásának ötletéhez más impulzus is kel-

lett. A gondolat egy bajai fiatalember agyában született meg, bizonyára magyar irodalmi 

hatásra. 
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BOGOBOJ ATANACKOVIĆ 
(1826–1858) 

Prózai Radičević Bajáról 

Skerlić szerint (1912) Atanacković ugyanazt jelenti a szerb prózában, mint Radičević a 

költészetben. Atanacković az első népnyelvi prózaíró, akinek a regényei és elbeszélései 

valóságos környezetben élő valóságos embereket ábrázolnak. Naptárilag és mentalitása 

szerint a romantikához tartozik, stilárisan és technikailag a realizmus előfutára. 

Baján született és Baján van a sírja is; romantikusan élt és szentimentálisan halt meg: 

Vuk Karadžić eszméinek híve és Branko Radičević kebelbarátja volt, 1848-ban a szerb 

eszmékért lelkesedve részt vett a nemzeti mozgalomban, majd érzelmes utazásokat tett 

Nyugat-Európában, végül újvidéki ügyvédként, újonnan vásárolt szőlőskertje előtt a diófa 

alatt ülve, cserepes ajkán mélabús dalokkal várta a tüdőbaj lázától forró arccal ifjan a ha-

lált. Szobra ma ott áll a bajai szerb templom udvarán. 

Széppróza a derült égből 

Kezdetben népies dalokkal próbálkozott, de hamar rájött hogy Radičević ezt jobban csinál-

ja. Áttért hát a prózára. Az 1840-es évek második felében, a nyelvi vita kulminálása ide-

jén, fogta magát és elkezdett regényeket és elbeszéléseket írni – népnyelven, mintha ez a 

világ legtermészetesebb és legegyszerűbb dolga lenne. 

Népiesített szentimentalizmus  romantika 

Első műveit almanachszerű füzetekben adta ki, melyeket a szentimentalizmus divatja szel-

lemében hölgyolvasóknak ajánlott: Darak Srbkinji (I. Buda, 1845, II. Szabadka, 1846. 

„Ajándék a szerb hölgyeknek”). Térségünkben a műfaj prototípusa Kármán József Uránia 

c. almanachja, amely divatot teremtett. A jelenség nem nyomdatechnikai szempontból 

érdekes: az almanach-irodalom műfaj és stílus, olvasókereső, szórakoztatva pallérozó, 

hatásos és érdekes irodalom (lektűr). A szentimentalizmus kezdeti programja, amely a 

felvilágosodás kiegészítése volt (értelem plusz érzelem, plusz haza-fényre-derítés, vö. 

Kármán: A nemzet csinosodása), az almanach-irodalomban fokozatosan program nélküli 

stílussá redukálódott, és idővel ebből lett a pusztán hatásos és érdekes ponyva. 

Bogoboj Atanacković almanach-prózája még erősen programos: a csöpögős szerelmi 

történetek hátterében hazafias érzelmek gomolyognak; legismertebb elbeszélése a 

Bunjevka (1852. „Bunyevác lány”) címével jelzi a nemzeti és vallási hovatartozás jelentő-

ségét, amely itt mint a szerelmesek közötti akadály jelentkezik. Nanka (1846. „Nanka”) c. 

elbeszélése tisztán szentimentalista, az egymást félreértő szerelmesek tragikus sorsát ábrá-

zolja. A főhősök szenvedését okozó gonosz elbukik és elnyeri büntetését, a szörnyű titkok 

kiderülnek, a rejtélyes bonyodalmak megoldódnak. 

A szentimentális próza valamennyi ismérve jelen van, a történet szerkezete és logikája 

ugyanolyan, mint Vidakovićnál, a két világ hangulata mégis egészen más. Atanacković a 

szentimentális történetmodellre népies köntöst húzott és valóságos környezetbe helyezte. 

A szerb romantikus próza a szentimentalizmus és a népiesség keverékéből keletkezett. 
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A nyelv 

Népies hangulatot teremt mindenekelőtt a nyelv. Vuk Karadžić koncepciójának előzmé-

nyek nélküli, és mégis könnyed (egyrészt természetes, másrészt felületes) alkalmazása a 

szépprózára, a helyi (bajai ill. magyarországi szerb) beszéltnyelv meglepő (naiv vagy ép-

pen merész) bevonásával.  

A faltörő kos szerepéért és a szerb nyelvtörténet hepehupáiért azonban nagy árat kel-

lett fizetni: a fejlődés ugrásos hirtelensége miatt Atanacković prózája a szerb nyelv újko-

rába tartozik ugyan, de az írnitudás általa képviselt minősége (lehetősége?) mégis elavult-

nak hat (szemben pl. Radičević verseinek nyelvével). 

A környezet 

Népies hangulatot teremt továbbá a művekben megjelenített valóságos környezet. A szen-

timentális román és az áltörténelmi kalandregény légüres terei után, Atanacković történetei 

Baján, Pesten, az Alföldön, csárdákban, falusi házakban és nemesi kúriákon játszódnak. 

Vidaković románjaiban földrajzilag és irodalmilag valótlan tájak szerepelnek. Nem az 

a baj, hogy az író a történelmi múltba vagy Afrika mélyébe helyezi a cselekményt; a prob-

lémát az okozza, hogy a történelem és Afrika nem jelenik meg a műben. Walter Scott 

regényei olvastán otthonosan mozgunk a skót várakban és a szaracénok között, Eötvös 

Józsefnek köszönhetően kiismerjük magunkat Dózsa György táborában és a vármegyei 

börtönökben, de Vidakovićtól azt sem tudjuk meg, hogy Koszovó síkföld-e vagy hegy-

csúcs. 

Nem pusztán a tehetségről van szó. A szentimentális regény eleve környezetmentes: 

kozmopolita lugasokban játszódik, bárhol a világon; Goethe regényeiben hiába keresünk 

olyan képet Németországról, mint a balzaci Párizs- és a tolsztoji Oroszország-kép. Az 

áltörténelmi kalandregényben még feltűnőbb a környezetfestési képtelenség: a hősök távo-

li, egzotikus országokban bolyonganak, azonban az író egyetlen egy képet, illatot és zama-

tot sem juttat el az olvasóhoz. A tehetség mértéke megint lényegtelen: a regénymodell 

belső törvénye ilyen; Hölderlinnek a görög szabadságharcról szóló Hüperión (1797–1799) 

c. regénye éppúgy nem idézi fel Görögországot, ahogy Milovan Vidaković románjai sem 

láttatják a tengert vagy Afrikát. 

A valóságos környezet ábrázolásával Atanacković leszakad a szentimentalizmusról. A 

környezet népies hangulata (ami már Vitkovics Kármán-fordításában megjelent) a nép-

nemzeti romantika jellemzője, de a realizmust is előlegezi, amelyet a szerb irodalomban a 

„falusi elbeszélőknek” nevezett írók indítanak majd el. 

Az első kor-regény 

Atanacković főműve a Dva idola (1851-52. „Két bálvány”) c. kétrészes regény – a népi-

esített szentimentális román és a kalandregény átfordulása romantikába, erős hajlammal a 

realizmus iránt. Az első szerb regény, amelyben valóban megjelenik egy kor, mint az ábrá-

zolás tárgya. Irodalomtörténeti jelentősége kétségtelen, olvashatóság szempontjából vi-

szont erősen megkopott. Az általa megkezdett dolog olyan gyorsan lett másmilyen, hogy 
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nemcsak a XX. századból nézve, hanem a közvetlenül utána jövőkhöz képest is elavultnak 

tűnik. 

A szentimentális kalandregény elemei 

A „Két bálvány” a cselekmény alapján szentimentális román és kalandregény – elválasz-

tott szerelmesek, egymásról nem tudó rokonok, a fogadott gyermek titka, téves személy-

azonosság, titkok, intrikák, üldözés, menekülés, bujdosás,1 egymásra találás, a rejtélyek 

megoldása, a hősök halála és a túlélők könnyes záróképe a sírok felett. 

A történelmi regény elemei 

Ugyanakkor a „Két bálvány” igazi történelmi regény is, a cselekmény az 1848-as esemé-

nyek idején játszódik, melyeknek valódi szerepük van a hősök sorsában, illetve a hősök 

részt vesznek a történelmi eseményekben. 

Mint egykori lelkes résztvevő, Atanacković romantikus pátosszal ábrázolja a szerbek 

hősies, ám tragikus küzdelmét a szabadságért – a magyarok ellen. (Ezzel kapcsolatban 

Kossuth rossz nemzetiségi politikáját szokás emlegetni. A térség elszomorító történelmi 

összképe alapján azonban ez a magyarázat felületesnek tűnik.) 

A társadalmi regény elemei 

A „Két bálvány” harmadrészt társadalmi regény, amely a feudális viszonyok igazságtalan-

ságát ábrázolja, az író elkötelezett állásfoglalásával a szegények, az elnyomott jobbágyré-

teg oldalán. Igaz, Atanacković nem volt forradalmár, mint Petőfi, talán még reformista 

sem, mint Vörösmarty, és a társadalmi ellentétnek nála nemzeti háttere van (az urak ma-

gyarok, a jobbágyok szerbek), a regény egészéből mégis igazi vármegye-ellenes, antifeu-

dális szellem sugárzik, amely Eötvös és Jókai műveit idézi. 

Eötvös József 

A szerb irodalom az első társadalmi regény megszületését alighanem a magyar irodalom-

mal való közvetlen kapcsolatnak köszönheti. Tartalmi, szerkezeti és stiláris jegyek utalnak 

arra, hogy a „Két bálvány” keletkezésére közvetlenül hatott Eötvös József A falu jegyzője 

c. 1845-ben megjelent nagyszabású regénye. 

Atanacković művét áthatja Eötvös regényének reformkori antifeudalizmusa. A falu 

jegyzője a vármegye életének enciklopédiája; a szereplők nevének megváltoztatásával 

Kelet-Európa valamennyi népe sajátjának tekinthetné, Háború és béke szintű sors-

összefoglaló alkotásként. Az átfogó tipikusság a megjelenített világ külső képére is érvé-

nyes: Eötvös regényében olyan valóságosan és jellemzően jelenik meg a kelet-európai 

térség, mint Turgenyevnél az orosz vagy Balzacnál a párizsi élet. 

                                                 
1 Természetesen Afrikában: vajon mit akartak folyton ezzel? Talán Scott áll a háttérben A talizmán c. 

regényével? 
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A XIX. századi kelet-európai regény modellje 

A realista környezet-ábrázolás mellett azonban Eötvös regényét is szentimentális érzület és 

romantikusan bonyolult szerkezetű cselekmény jellemzi: egymástól eltiltott szerelmesek, 

elválasztott testvérek, gonosz mostoha, személyazonosság-csere, titkok, intrikák, erősza-

kos urak, szenvedő jobbágyok, bűncselekmények, üldözés, menekülés, tűzvész, lövöldö-

zés, a tragikus főhősök halála, a rejtélyek megfejtése, a szerelmesek egymásra találása – 

igen, A falu jegyzője prototípusa a XIX. századi kelet-európai nagyregény modelljének, 

amelyben a romantikus jegyek dominálnak, de szentimentális és pikareszk elemeket is 

őriz, és realista vonásai is vannak (Eötvös, Kemény, Jókai, Ignjatović, Šenoa, Kovačić). 

Az ábrázolás mélysége (realizmus és dajkamese) 

Az általános jegyek mellett Eötvös és Atanacković regényeinek cselekménye között konk-

rét hasonlóság is van: mindkét történet esemény-mozgató központjában az uraság vissza-

élései miatt törvényen kívülre menekült jobbágy alakja áll. Sorsa tragikus, de a gonosz 

uraságot is eléri a megérdemelt végzet. Az alaphelyzet – a történelmi jogtalanság; a cse-

lekmény – bűnügyi; a megoldás – erkölcsi igazságszolgáltatás.  

Ezt a hármas szerkezetet Atanacković úgy vitte át Eötvös regényéből a sajátjába, hogy 

maga sem tudott róla. A feudalizmus felszámolásának történelmi, jogi és etikai vo-

natkozásaiban Eötvös a magyar történelem aktuális központi kérdését veti fel (a feudális 

uralkodó réteg és a jobbágyság szembenállása). A szerb történelem adott szakaszában 

viszont ennek a problematikának nincs jelentősége. Eötvös a nemzeti egység létrehozását 

akadályozó társadalmi megoszlás ellen szól, a szerb nemzet viszont éppen az évszázados 

rabság homogenitása utáni társadalmi differenciáció előtt áll. 

A probléma megragadásának mélysége közötti különbség miatt Eötvösnél a realista, 

Atanackovićnál a romantikus oldal határozza meg az összbenyomást. Eötvös regénye a 

magyar vármegye rendszerében a kelet-európai „Ugar” teljes világát ábrázolja, Atanacko-

vić műve a gonosz uraságról és a becsületes szegényemberről szól. Az egyik regény, a 

másik mese. 

A próza-technika 

Még feltűnőbb (mert a szöveg „tetején” van) a különbség a prózaírás technikája, az ír-

nitudásban, a művészet „szakmai” rétegében. Eötvös világszínvonalú írásművészetéhez 

képest Atanacković prózája olyan, mint egy közepes érettségi dolgozat. 

Mindenki tudja, milyen nehéz térhatásosan lerajzolni egy almát. Éppolyan nehéz az 

almát leírni. Hol kezdjük? Az alma helyzeténél, alakjánál? Mennyit kell elmondani? Le 

kell-e írni, hogy gömbölyű, mikor ezt mindenki tudja? Igen, de „milyen” gömbölyű?. 

Az olvasóhoz általában olyan szépprózai szövegek jutnak el, amelyeknek a szerzői 

már túlvannak ezeken a dilemmákon. Atanacković prózatechnikai ügyefogyottsága ritka 

alkalom tehát; egy olyan műhelybe kukucskálhatunk be, ahol a kézműves éppen most 

találja ki, hogy kalapáccsal vagy szekercével kell-e beverni a szöget, s a következőt szájá-

ban tartsa-e vagy a kötény zsebében. 
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Már a két regény kezdése mutatja, hogy Atanackovićnak A falu jegyzője volt a mintá-

ja, s érzékelteti a két író képességei és lehetőségei közötti különbséget. 

Eötvös: Aki tiszai alföldünknek egy részét bejárta vagy annak bármely táján csak pár napig tar-

tózkodott: bátran mondhatja, hogy az egészet ismeri. Mint bizonyos családok arcain, úgy itt az egyes 

vidékeknél csak közelebbi ismeretség után vehetni észre egyes különbségeket, s az utas, kit homokos 

síkjainkon kocsijában álom nyomott el, ha pár óra múlva fölébred, csak izzadó lovain s azon: hogy a 

nap alább szállt, veszi észre haladását. A vidék általános jelleme, sőt egyes részletei éppoly kevéssé 

emlékeztetik őt erre, mint azt, ki a tenger közepén duzzadó vitorlákkal előrehalad. – A messze elnyú-

ló legelők, melyeknek változatlanságát csak itt-ott egy vedertelen gémeskút vagy félig kiszáradt láp 

körül sétáló gólya váltja föl, s a rosszul mívelt szántóföldek, melyeknek tengerijét s búzáját isten után 

csak az őrzi meg, hogy a lopás is némi fáradságba kerül: – itt-ott egy magános tanya, hol bozontos 

kuvaszok ugatva a birtok szentségét hirdetik, s a múlt évről fölmaradt széna- s szalmaboglyák arra 

intenek, hogy a birtokosnak vagy fölötte sok takarmánya, vagy igen kevés marhája van; – ezt látta, 

midőn szemeit behunyta, ezt, midőn azokat ismét fölnyitá. Magok a tornyok, melyek, midőn utószor 

körültekintett, hegyes oszlopokként álltak a róna távol határain, úgy látszik, mintha vele utaztak vol-

na, legalább köztök s azok közt, melyeket most lát, éppoly kevés különbséget vehetni észre, mint a 

falu, melyhez akkor közelített, s azon helység között (habár város volna is), mely felé lovai most 

ügetnek.” 

Atanacković: Be szép föld ez a Szerb Vajdaság – valódi szerb föld, sólymok fészke – mily pom-

pás földet teremtett Isten pompás népe számára! 

Szépséges szép a Szerb Vajdaság. Benne Bácska és a Bánát, messze nyúló síkság, vagyis inkább 

egy hatalmas kert, teli mindenféle növényekkel, különösképpen búzával és egyéb eleséggel, mezők-

kel, legelőkkel és pusztákkal, melyeknek nem látni a végét, s ahol rengeteg ménes csatangol s egyéb 

számtalan jószág csordáit nevelik. Itt van a Szerémség is, erdőkkel s völgyekkel, hegyekkel és dom-

bokkal, gyönyörű gyümölcsöseivel és szőleivel, járhatatlan rengetegeivel. 

A hömpölygő Duna, a kéklő Tisza és a többi büszke folyó a Vajdaságnak oly kincsei, melyekkel 

nem minden föld rendelkezik. 

A Vajdaságban fehér városok és szép, kedves falvak vannak. 

A Vajdaságban mindenféle természeti szépség megtalálható. 

Micsoda tájak! A szem nem tud betelni szépségükkel – oly pompásak és gyönyörűek” (Milose-

vits Péter ford.) 

Nyelv- és irodalomtörténeti aspektus 

Eötvös a magyar nyelvújítás után, az eredmények beérésének csúcsán írt, Atanacković vi-

szont a szerb nyelvújítási harc befejezés előtti, legádázabb harci fázisában alkotott; Eötvös 

előtt Bessenyei, Kármán, Kazinczy és Kölcsey dolgoztak a magyar prózán és a magyar 

mondaton (az alma magyar leírásán), Atanacković előtt – az új, még félkész szerb irodalmi 

nyelven, regényben – ezzel senki sem próbálkozott. (A felkelés memoárjai és történeti 

munkái nem voltak regények.) 

Ezért Atanacković szépprózai életműve is „félkész”. A szerb író Eötvös kortársa és 

követője volt, de nyelvi és stílustörténeti szempontból Dugonics mellett lenne a helye. 

Skerlić tetszetős párhuzama tehát, mely szerint Atanacković azt jelenti a prózában, 

amit Radičević a költészetben – lényegében véve téves. Radičević a nép-nemzeti irányzat 

csúcsa, a stílus beteljesülése, tiszta és kiérlelt formájának a megteremtője. Atanacković 

prózája ezzel szemben csupán tétova kezdeményezés. Radičević irodalmi, Atanacković 

irodalomtörténeti jelentőségű író. 
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JAKOV IGNJATOVIĆ 
(1822–1889) 

Tudjátok, merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobbpartján fekszik, Buda, Visegrád és 

Esztergom között, mely a leghatalmasabb magyar király, Korvin Mátyás és Nagy Lajos atyjának, 

Róbertnek és az esztergomi hercegprímásoknak székvárosa volt. 

Gyönyörű táj! A városka előtt a „Kisduna”, vagyis a Duna egy mellékága; szemünk előtt termé-

keny falvakkal teleszórt sziget: azon túl a „nagy Duna”, amott ismét egy római kőhíd maradványai, 

romjai; hajdanában római légiók keltek át rajta. A városka mögött s baloldalán csupa szőlőskert, meg 

gyönyörű hegyek, melyek a visegrádi erdőkkel állnak szemben. Mátyás, meg a többi királyok itt va-

dásztak gyorslábú őzekre, szarvasokra. Aztán meg az a szép völgy Szentendre, Pomáz és Buda kö-

zött, mint valami óriási amfiteátrum, a szomszédságban pedig az ősi fehér Budavár, híres fürdőivel. 

Aztán Budával szemben Pest. Ha fölkapaszkodsz a Sashegy ormára, a kék Dunán túl a messzeségben 

kéklő, ködös váci hegyeket látod, a visegrádi oldalon pedig a Dunát, amint bekanyarodik és siet Ma-

gyarország szíve felé. Jakov Ignjatović: Vasa Respekt (1875. Respektus Vásza; Csuka Zoltán ford.) 

Ez azért már jobban hangzik. Ignjatović kétségkívül magasabb színvonalon írta le szü-

lővárosát, Szentendrét, mint Atanacković a Szerb Vajdaságot. Holott kortársak voltak, sőt 

Ignjatović négy évvel előbb született (két évvel Dosztojevszkij után, egy évvel Petőfi 

előtt), és bajai kollégájához hasonlóan, a szentendrei szerb író is a magyar prózairodalom-

ból tanulta a szakmát. 

Csakhogy Ignjatović érett műveit pontosan egynegyed évszázaddal Atanacković úttörő 

regénye után írta (az 1870-es évek derekán), jó néhány saját kötettel a háta a mögött, és az 

új irodalmi nyelv lassan három évtizedes konszolidációja és használati edződése után. 

(Nyelvtörténeti szempontból Ignjatović helyzete inkább Eötvöséhez hasonló.) Harmad-

részt: jelentős műveinek írása idején Ignjatović ötven éves volt, Atanacković viszont 

huszonötéves korában már abbahagyta az írást. 

Hol a helye? 

Jakov Ignjatović születési dátuma (1822) alapján a romantika első nemzedékének (Radiče-

vićnek) a kortársa. Irodalmi munkásságának kezdete (az 1850-es évek második felében) a 

romantika második generációjának (Zmaj, Jakšić) fellépésének idejére esik. Érett műveit a 

realisták (Glišić, Lazarević) indulásának éveiben írta (1875-től). 

Így került a realisták közé – Skerlić (1912) és Deretić (1983) egyaránt vele kezdi „A 

realizmus” c. fejezetet, bár Skerlić szerint Ignjatović nem irodalmilag, hanem mentalitása 

miatt realista, Deretić pedig „a realizmus megjelenése előtti realistának” nevezi. Dragiša 

Živković viszont megkérdőjelezi a realizmus kategória adekvátságát, és Ignjatović stílusát 

biedermeiernek nevezi.1 

Jakov Ignjatović úgy járt, mint Ilić, akinél a klasszicizáló („parnasszista”) és a tájleíró 

(„realista”) versek eltakarják a romantikus életmű egészét. Ignjatović két szentendrei témá-

jú regénye homályba borít minden mást, amit írt. Ezek alapján lett „Szentendre írója”, 

                                                 
1 Dragiša Živković: Bidermajerski stil Jakova Ignjatovića („J. I. biedemeier stílusa”). In: Evropski okviri 

srpske književnosti („A szerb irodalom európai keretei”, 1970. 287–324). 
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pedig csak ez a két műve szól szülővárosáról, és így lett realista, holott nemcsak korai 

munkássága, hanem ez a két érett regénye is a romantikus próza jellegzetes terméke. 

Ignjatović nem Balzac, hanem Jókai rokona (és valószínűleg tanítványa), párhuzama pedig 

a horvát August Šenoa (1838–1881), akivel a horvát irodalomtörténészek is eleget bajlód-

nak („romantika és realizmus között” ill. „előrealizmus”).1 

A próza feltűnősége 

A realizmus látszatának keltésében döntő szerepe van a műfajnak: a romantika tipikus mű-

faja a költészet, a realizmusé a próza (epika). A keresztöltés: a romantikus próza, össze-

zavarja a képletet. 

Jönnek tehát a leíró alkategóriák (Skerlić, Deretić, Šicel és Sőtér, akinél Eötvös és Jó-

kai a romantika és a realizmus között lebegnek, a marxista-lukácsista „nagyrealizmus” 

elméletének burkoltan alkalmazott hintáján).2 

Persze még csak Arisztotelész mimézis-kategóriáját3 sem kell ismerni ahhoz, hogy be-

lássuk: nincs olyan ember alkotta irodalmi mű, amelyben nem lenne valamilyen valóság, 

akár álmodott, akár elképzelt. A szándéktól független valóságosságnak a mértéke műfa-

jonként változó. Ilić (s Vajda János és Kranjčević) kapcsán kiderült, hogy a lírai költészet-

re nehezen lehet alkalmazni a realista irodalmi stílus kategóriáját. Az elbeszélő prózával 

viszont éppen ellenkező a helyzet: kortól függetlenül, alig lehet levakarni róla a realiz-

must. A Don Quijote, a Fanni hagyományai, A nyomorultak, A kastély, A Mester és Mar-

garita, a Közöny, a Száz év magány – mind, mind tartalmaznak valóságot vagy „valósá-

got”. 

Ez azonban nem irodalomtörténeti és stiláris „valóság”. Cervantes, Kármán, Hugo, 

Kafka, Bulgakov, Camus és Márquez éppolyan nyilvánvalóan különbözik Balzactól, mint 

Jimi Hendrix Strausstól. 

Mihez képest realista vagy romantikus? 

Balzactól Ignjatović is különbözik. Regényeinek alaprajza, a szerkezet, a cselekményveze-

tés és az alakok sorsának extrémitása Vidaković sablonjait követi, de Atanackovićhoz 

hasonlóan, a korabeli reális környezetbe helyezi őket. A kettő vegyüléke a romantikus 

regény. 

Ignjatović romantizmusa azért tűnik realistábbnak a ténylegesnél, mert az utána jövő 

szerb realizmus romantikusabb volt, mint a nyugat-európai vagy a horvát. Ha Ignjatović 

után olyan (eléggé száraz és monoton) realista regényírók sorakoznának, mint Kumičić, 

Kozarac, Novak és (egy regényét leszámítva) Kovačić, egészen szembeötlő lenne a hason-

lóság Ignjatović és Šenoa között. 

                                                 
1 Miroslav Šicel: Hrvatska književnost (1982). 
2 A magyar irodalom története (1965. 3. és 4. kötet). 
3 Mimézis  utánzás, tükrözés. Arisztotelész: Poétika (1974. 5–10). 
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A szerb realizmus romantizmusa: 1. érzelmesebb és érzelgősebb az átlagnál (Lazare-

vić), 2. az anekdotizmus következtében szokatlan, meghökkentő, különc és bizarr elemek 

jellemzik (Glišić, Sremac). 

Torzító szerepet játszik az is, hogy Ignjatović elsősorban regényíró volt, a szerb rea-

lizmus vezető műfaja viszont az elbeszélés, és Ignjatović ebbe a regény-űrbe terpeszkedett 

bele a köztudatban. 

Szentendre mítosza 

Jakov Ignjatović a magyarországi szerbek szemefénye. Szentendrén született, abban a 

városban, amely az 1690-es betelepülés szimbóluma, hét tornyával egy tenyérnyi helyen 

maga a kővé szilárdult legenda. Szentendrén játszódó regényeivel Ignjatović maga is köz-

reműködött a város mítoszának kiépítésében, s a város ezt a körülötte lengő szimbolika 

visszasugárzásával viszonozta. A szerb nemzettudatban Ignjatović mint Szentendre szülöt-

te és írója eleve figyelemre méltó jelenség; regényei sokat veszítenének, ha más városban 

játszódnának. Ignjatović két szentendrei témájú regényének köszönheti jelenlétét a köztu-

datban; nem Szentendrén játszódó műveit néhány szakemberen kívül senki sem ismeri, 

pedig érték vagy érdekesség szempontjából nem mindegyik marad el a két ismert regény 

mögött. 

Életrajz: legenda, valóság, politika 

Szentendrén született, színésznőt szeretett (volna, talán). Vácon, Esztergomban és Budán 

járt iskolába, Pesten és Kecskeméten jogot tanult. Nagybátyja tehetős budai polgár volt, a 

híres budai Aranyszarvas fogadó tulajdonosa (ma is áll az Erzsébet-hídnál, a Rácfürdő 

mellett magasodó spiccen). 

Az 1848-as eseményekbe lelkes hazafiként kapcsolódott be a szerb oldalon, ahol 

azonban szembekerült a bécspárti állásponttal: ő a magyar szabadságharchoz csatlakozva 

képzelte el a szerb nemzeti jogokért való küzdelmet. Így lett gyanús a szerbek és a magya-

rok szemében is, amitől nemcsak élete végéig, hanem sokáig halála után sem tudott meg-

szabadulni; lényegében csak Skerlić „jóváhagyása” óta sütkérezik a szerb irodalom törté-

netének nagyjai között. 

Szentendrén, Pesten és Újvidéken élt, ügyvédi gyakorlatot folytatott, lapszerkesztő 

volt (pl. Letopis), újra meg újra beleártotta magát a politikába, országgyűlési képviselő 

lett, közben nőkkel is foglalkozott, megnősült, elvált stb. – a konszolidált polgár és a ma-

gának való művész, a tiszteletreméltó szerkesztő és az izgága politikai paprikajancsi sajá-

tos keverékének mozgalmas életet élte.1 

A szabadságharc bukása utáni zavaros időkben néhány évre eltűnt a nyilvánosság és 

az utókor szeme elől. Innen ered a szerb realizmus keletkezésének romantikus legendája, 

mely szerint Ignjatović az 1850-es évek elején Franciaországban bujkált, ahol Balzac mű-

                                                 
1 Vö. Csuka Zoltán: A szentendrei rebellis (1969); életrajzi regény. 
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veinek fizikai közelében tanulta ki a realizmus poétikáját. Az életrajz-kutatók azonban 

kiderítették, hogy Ignjatović egész idő alatt Budán vagy Pesten lapult.1 

Balzac vagy Jókai? 

Kétségbeesésre azonban semmi ok: az 1850-es években Balzac kedvéért nem kellett volna 

feltétlenül Párizsba kutyagolni, Pesten is olvasható volt már, méghozzá magyar fordítás-

ban, ami lényeges tényező, mivel Ignjatović nem tudott franciául. Magyarul viszont per-

fektül beszélt, magyar iskolákba és egyetemekre járt, és jól ismerte a magyar irodalmat. 

Balzacot soha sehol nem említi, Jókairól viszont úgy nyilatkozik, hogy abból kiderül: fi-

gyelmesen olvasta a magyar kolléga műveit: a Szentendrén játszódó Rab Ráby c. Jókai-

regénnyel kapcsolatban kritikai észrevételei vannak (nyilván féltékeny volt Szentendre 

miatt). 

Jókain kívül ismerte a korabeli magyar próza apraja-nagyját; Eötvöst, Keményt, de 

Vas Gerebent és az Ismeretlen Írót is: benne élt a magyar irodalom közegében (vö. hivat-

kozásait és magyar nyelvű idézeteit Memoari c. emlékirataiban). A magyar irodalmi kö-

zegben aztán Balzacról is értesülhetett, s olvashatott tőle valamit, de akkor ez is magyar 

(közvetítésű) recepció. 

Poétikai szempontból, strukturálisan és stilárisan, Ignjatović ugyanolyan két-irodalmú 

író volt, mint Vitkovics, csak éppen egynyelvű változatban: szerb nyelvű, de magyar iro-

dalmi eredetű író. 

A kontaktológia csapdája 

Nosza akkor, gondolná a kiéhezett kontaktológus, írjunk a kompjuterbe egy keresőprog-

ramot az Ignjatović-művek magyar mintáinak felkutatására. 

„A keresés befejeződött. A Windows nem talált magyar mintát” – olvassuk meghök-

kenve a képernyőn, és dühösen vágjuk oldalba a masinát, mint egykoron a Pacsirta rádiót. 

„Már megint vírusos a dög.” Vissza a philosi (h)őskorba: ceruza & cédula (& ujjbegy & 

nyál), végig a XIX. századi magyar prózán. Kiindulás: a Szinnyei.2 

Az eredmény ugyanaz: sehol egy konkrét, fehéren-feketén kimutatható magyar minta. 

Nincs egyértelmű tárgyi bizonyíték arra, hogy Ignjatović mely magyar művekkel volt vi-

szonyban. Nem tudjuk rajtakapni, viszont mindenki gyanús: lehetett bárki. Ignjatović nem 

egyes művekből merített, hanem a magyar próza egészével állt kapcsolatban, illetve a 

magyar próza egészén belül állva alkotott – szerbül. 

Akár találhatunk is konkrét egyezést, hasonló sztorit, anekdotát vagy jelenetet: a dolog 

családon belül marad; mintha Jókai és Vas Gereben között keresnénk irodalmi kapcsola-

tokat vagy Balzac és Stendhal között kontaktológuskodnánk. 

                                                 
1 Živojin Boškov és Vujicsics Sztoján adataira hivatkozva, Miodrag Popović: Jakov Ignjatović 1848-ban. 

In: Szomszédság és közösség (1972. 337–368). 
2 Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig I-II (1926). 
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TÖRTÉNELMI REGÉNY 

A régi vonalon 

A romantika korának szokásai szerint, Ignjatović igen fiatalon, tizenhat évesen lépett az 

irodalomba, 1838-ban megjelent gyengécske verseivel, de a kor szokásaitól eltérően, csak 

érett fejjel, a negyvenhez közeledve kezdett komolyan foglalkozni az írással. 

Đurađ Branković (1859. „Đurađ Branković”) c. történelmi regénye, az irodalomtörté-

net Skerlić (1912) óta ismételt ítélete szerint – tökéletes kudarc: Ignjatović nem regényt írt, 

hanem mesésített történelmet (amelyet nem ismert jól, Rajić történeti munkájára támasz-

kodott). Némi mentség: Vidaković még ennél is rosszabb, nála a történelmi keret hetero-

gén szövegrészletekben szerepel; Ignjatović legalább megpróbálja összeszőni a történe-

lemleckét a cselekménnyel.1 

A regénnyel szembeni kifogások szenvedélyessége mögött alighanem a nemzeti érzés 

lappang. A „Đurađ Branković” a rigómezei csata utáni korszakban játszódik. Ignjatović a 

népköltészetből ismert és a romantika idején nemzeti legendává emelt történelmi alakokról 

illúzióromboló módon ír. Nemcsak a Mohács-értékű csata és Lázár fejedelem eleste utáni 

önveszejtő hatalmi marakodás ábrázolásáról van szó; az alakok közelhozásának eszközei 

között vulgarizáló mozzanatok szerepelnek, mint Lázár cár kétes származásának feszege-

tése (úgy tűnik, törvénytelen gyermek volt), s a Milica fejedelemasszony erkölcsi ingatag-

ságára vonatkozó célzások.2 

Mindez nem az irodalom, hanem a nemzettudat történetébe tartozik, s a nemzetileg 

túlérzékeny lelkek magánügye. A nemzeti legendák és a nagy történelmi alakok dezillúzi-

ós ábrázolása azonban komoly poétikai problémákat is felvet. 

Oroszlánszagú Richárd 

Történelmi alakokról nem lehet történelmi regényt írni. Irodalmi műnek nem lehet fősze-

repelője olyan alak, akinek a sorsát nem az író találta ki és nem az író irányítja. Enélkül 

nincsen szerkezet, nincs műalkotás. A Háború és béke főhőse nem lehet Napóleon vagy 

Kutuzov, mert róluk Tolsztoj akkor sem írhatta volna azt, hogy elestek Borogyinónál, ha a 

művészi koncepció ezt kívánja. Sőt, el sem juthatott volna ilyen vagy bármilyen más mű-

vészi koncepcióhoz. (Legfeljebb regényes életrajzot írhatott volna, de az egy más műfaj, 

melynek kiváló képviselői Robert Graves és Stefan Zweig.) 

Tolsztoj nem Napóleonról és Kutuzovról írt regényt, hanem Natasáról, Pierre Bezu-

hovról, Andrej Bolkonszkijról és az ő életükről, amelynek egy szakasza az 1812-es háború 

idejére esett, amelyben Napóleon és Kutuzov vezették a két sereget. Ők ketten csak törté-

nelmileg valóságos alakok, a Háború és béke főhősei viszont irodalmilag, az olvasó szem-

pontjából valóságos alakok, akiket az író saját koncepciója (a regény művészi szerkezete) 

szerint mozgat: amikor kell, világra hozza, összeboronálja és elválasztja vagy elköltözteti 

őket az élők sorából. 

                                                 
1 Jovan Deretić: Srpski roman („A szerb regény”, 1981. 97–98). 
2 Vö. Živojin Boškov: Prvi roman Jakova Ignjatovića („J. I. első regénye”). In: Odabrana dela Jakova 

Ignjatovića, I („.J. I. válogatott művei”, I. 1989. 177–179). 
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Napóleon és Kutuzov1 a regény marginális alakjai; nem szereplők, hanem a valódi 

szereplők értesüléseiben létező újsághír-figurák, mint Javszer Afarát.  

A történelmi regénynek ezt a klasszikus modelljét Walter Scott (1771–1832) teremtet-

te meg, elméletének kidolgozója pedig Lukács György.2 Scott egyik legnépszerűbb regé-

nye az Ivanhoe (tévé-sorozat is volt belőle), amelyben a történelmi főalak, Oroszlánszívű 

(bennfentes magyar gimnazisták szerint Oroszlánszagú) Richárd nincs az események szín-

helyén: az Angliában (és Skóciában?) játszódó cselekmény idején a Szentföldön harcol. 

Csak a zárójelenetben bukkan fel, s az olvasó a regény szereplőinek szemével látja őt. 

Ennek a klasszikus modellnek a szellemében íródott Eötvös József történelmi regénye, 

a Magyarország 1514-ben (1847), amelyben a történelmi főalak, Dózsa György csak mel-

lékszereplő. Valószínűleg az eötvösi minta is közrejátszott a magyarul jól tudó, Pécsen 

diákoskodó horvát író, August Šenoa történelmi regényeinek keletkezésében, amelyek 

szintén a scotti szerkezetet követik: Zlatarovo zlato (1871. „Az aranyműves lánya”) és 

Seljačka buna (1877. Parasztlázadás). 

Kraljević Marko mint regényhős 

Ignjatović viszont fontolgatás nélkül teszi meg a „Đurađ Branković” főszereplőivé az 

ábrázolt kor történelmi alakjait. 

Hiába volt látszólag szerencséje, hogy a rigómezei csata és az ország végleges török 

kézre kerüléséig tartó rövid korszakban nincsenek nagyon ismert történelmi alakok, in-

kább homályba vesző titokzatos figurák, mint nagyszabású személyiségek – a regény sze-

replői élettelen bábok. Ignjatović nem az életükről, hanem politikai (történelmi) szerep-

lésükről ír. Mintha párszáz év múlva egy magyar író, az 1990-es évekről szóló történelmi 

regényében, kitalált főhős élete helyett a politikusoknak a sajtóból rekonstruálható tevé-

kenységét írná meg regényesítve.3 

A „Đurađ Branković” egyik jelenetében Kraljević Marko lép fel mint szereplő. A 

helyzet irodalomtörténetileg egészen rendkívüli: a vadonatúj nemzeti kultúra alapját képe-

ző népköltészet világsikert aratott hősdalainak sztárja, a guszlás történelemi legenda köz-

ponti alakja következik, élőben, a regény valóságában. Most jön a mutatvány, pereg a dob, 

szó bennszakad, lehellet megszegik, minden tekintet a magasba szegeződik – s aztán lenn 

a porondon, a fűrészporban valaki diszkréten elköhinti magát: Hé, itt vagyok. 

Ott ül Kraljević Marko a regényben, kupából issza a bort, és közhelyeket vagdos a fő-

hős, Đurađ Branković fejéhez (akihez a szerb barokk írók között Đorđe Branković néven 

volt szerencsénk). A nemzet alapvető kérdéseiről esik szó, máig érvényes igazságok hang-

                                                 
1 Később a BVSC-ben focizott mint idegenlégiós. 
2 Lukács György: A történelmi regény (1936–1937, az életmű-sorozatban 1977). 
3 Torgyán József már a harmadik csirkemelles szendvicset majszolja a Parlament büféjében, amikor Horn 

Gyula ujjongva hátbavágja: „Hé! Kicsiny országunkra végre rábuktak a mékerek!” Torgyán: „Nono! 

Hazánkat nemcsak belső férögek teszendik tönkre, hanem a külföldi böföktetők.” (A regényben a „Hé!” 

és a „Nono!” a szereplők állandó jellemzője lenne, mint az eposzokban az állandó jelző – a leleményes 

Odüsszeusz – és A Buddenbrook ház egyes szereplőinek visszatérő beszédfordulatai, pl. Weichbrodt 

Sesemi szólása, a „légy baldog, te jaó gyermek!”.) 
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zanak el a testvérharcról és a nemzeti egység szükségességéről, mégsincs nagyszabású 

hangulat. Borozgatnak és csevegnek a fiúk. 

Ez a deheroizálás nem hozza közel Kraljević Markót az olvasóhoz. Robin Hood azért 

lett az Ivanhoe egyik legemlékezetesebb szereplője, mert Scott a regényben újrateremti a 

népi hős legendáját (veszélyes helyzetekbe hozza, hogy hősiesen kivághassa magát belő-

lük), Ignjatović viszont cserbenhagyja Kraljević Markót: asztalhoz ülteti és politikai lo-

csogásra kényszeríti a csatamező s a párviadalok bajnokát. 

A téma csapdája 

A rigómező utáni rövid, zavaros és drámai korszakot Ignjatović eleve regényesnek tartotta, 

kiváló anyagnak a romantikus történelmi regényhez, amely kellőképpen érdekes, de a 

nemzeti tudat épülésére is szolgál. 

A „Đurađ Branković” művészi kudarcának legfőbb oka az, hogy Ignjatović túlságosan 

bízott az anyag magánvaló regényességében. Nem vette észre, hogy választása egy jóllehet 

érdekes (zavaros), de történelmileg jelentéktelen korszakra esett. Hiába történelmi tény, 

hogy a rigómezei csata csak egy ütközet volt, amely után az ország még évtizedekig tá-

molygott a saját lábán végleges elestéig: ez a tudomány, a hadtörténet és a levéltári kutatás 

témája; a nemzeti történelemtudatban nem játszik szerepet. Ennek a jelentéktelen korszak-

nak a maga erejére bízott, épp csak egy kis regényjelleggel felruházott krónikája maga is 

jelentéktelen és érdektelen lett. 

A történelmi regénynek persze nem kell feltétlenül jelentős korszakot ábrázolnia. 

Oroszlánszívű Richárdról és koráról sem tudunk sokat, amikor tizenévesen elolvassuk 

Scott regényét. Mégis jelentősnek érezzük az eseményeket, mert az író fontossá tette szá-

munkra – a regényhősök életét. Ignjatović szereplői nem élnek, hanem politizálnak, ezért 

csak annyi érzelmi viszonyunk van velük, mint a tévéhíradó választási ciklusonként válto-

zó szereplőivel. 

Ha csak egy valódi regényalak is lenne a könyvben, a többi sors köréje rendeződhetne. 

A címadó figurával kellett volna próbálkozni, a regényes életű Brankovics gróf személyé-

vel. Ignjatovićot azonban nem egy személyiség, hanem a nemzet sorsa érdekelte, nem 

regényt, hanem mesélő történelemkönyvet írt. (Egyébként Branković alakjának regényes-

sége látszólagos: Ignjatović után Milorad Pavićnak sem sikerült belőle komoly regényala-

kot formálnia Hazarski rečnik, 1984. Kazár szótár c. művében; talán túlságosan homályos 

a figura, vagy a titokzatossága felszínes.) 

Hol a Čarnojević-regény? 

A szentendrei Jakov Ignjatovićtól a posztkoszovói regény helyett inkább a Čarnojević 

pátriárka nevéhez kötődő 1690-es betelepülés és Szentendre szerb megalapításának regé-

nye lett volna várható. Ezt sohasem írta meg, sem ő, sem az a Miloš Crnjanski, aki a szerb 

nép vándorlásainak szentelte élete főművét (Seobe I, II – 1929, 1962. Örökös vándorlás). 

Szentendréről Ignjatović nem történelmi regényt írt, hanem jelenidejűt. Ott született és 

ott élt: nem Rajićtól kellett tanulnia az anyagot, hanem közvetlenül a saját életéből merítet-

te. 
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ÖNÉLETRAJZI REGÉNY 

A szerb próza megújulása 

A Milan Narandžić (I-II, 1860, 1863. „Milan Narandžić”) c. regény Ignjatović önmagáról 

való beszélésének ihletéből (vágyából) született. 

A modern regény keletkezésének önéletrajzi alapjait már a verses regény is elárulta 

(Puskin, Radičević), Balzacról kevésbé közismert (pedig: Párizsba-jövetel, nyomdavásár-

lás stb. és az Elveszett illúziók…), aztán Dosztojevszkij (fegyház, Szibéria: Feljegyzések a 

holtak házából), Thomas Mann (család: A Buddenbrook ház), Bulgakov (cenzúra, külföld-

re távozás vágya: A Mester és Margarita) stb. 

A szerb irodalom Ignjatović lassú írói érlelődésének köszönheti ezt a prózafordulatot 

hozó könyvet. Ignjatović abban az életkorban döntött végleg az írói pálya mellett, amikor 

az ember először vet számot életével, amikor már van (ön)életrajza. A mű életrajzi alapjait 

kimutatta a filológia, alkotás-lélektani szempontból pedig feltűnő, hogy a felesleges és 

szerkezetileg megoldatlan II. rész kizárólag azért született, mert az I. rész megjelenése 

után Ignjatović életében olyasmi történt, ami az önéletrajzi ihlet lendületében még kikí-

vánkozott belőle (a teljesség igényével lánynak már nem nevezhető nőt adtak – el neki – 

hozzá feleségül).1 

Mindenki írt már hivatalos önéletrajzot. („Alulírott…” születtem vagy született?) A 

„Milan Narandžić” ezt a legegyszerűbb regényformát követi: a címadó főhős egyes szám 

első személyben meséli el élete történetét, gyermekkorától a révbe érésig. 

A főhős-elbeszélő személyét kettős distancia hitelesíti (Kármán is trükközött Fanni 

emlékiratainak valószerűsítése érdekében). 1. A regény előtt az író rövid jegyzetben a me-

sélő főhősre hárítja a stílus pongyolaságát és a nyelvi hibákat (a nyelvreform utáni pilla-

natban vagyunk, s Ignjatović szentendrei szerb nyelve helyileg felismerhető: tájszólási 

elemek, hungarizmusok, germanizmusok tarkítják). 2. A bevezető jelenetben a főhős bará-

tai társaságában ül és mesélni kezd: az első oldalon nyitó idézőjel van, amely a 300. olda-

lon zárul be. 

A pikareszk regény 

Az elbeszélő főhős az életrajz időrendjét követi. A regénynek nincs saját, különleges szer-

kezete, felépítése megegyezik az előadott események kronológiájával. Ez volt a regény 

első formája, és ez lett a műfaj klasszikus, hagyományosnak számító változata. (Az eposz 

nem időrendi szerkezetű, vö. Íliász: in medias res, Odüsszeia: egyszerre előre és hátrafelé 

haladó cselekmény.) 

Az időrend mint szerkezeti elv olyan végtelen fonal, amelyre tetszőleges mennyiségű 

esemény fűzhető. Az (ön)életrajzi szerkezetű regény ilyen értelemben – kalandregény, 

amely a XVI. századi spanyol pikareszk regényből fejlődött ki (sp. picaro: kóbor lovag, 

                                                 
1 Vö. Živojin Boškov: Život i rad Jakova Ignjatovića („J. I. élete és munkássága”). In: Jakov Ignjatović: 

Đurađ Branković. Odabrana dela I (1989. 7–168). Ignjatović balul sikerült házasságáról és gyors válásá-

ról 108–111. 
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csavargó). Előzményei között van az Eulenspiegel c. német népkönyv, klasszikus alkotá-

sai: Grimmelshausen: A kalandos Simplicissimus (1669), Fielding: A néhai nagy Jonathan 

Wild úr élettörténete (1743) és Le Sage: Gil Blas (1747). 

A „Milan Narandžić” cselekménye is kalandok láncolatából áll: gyermekkori esemé-

nyek a szentendrei szülőházban, a kisdiák viszontagságai az iskolában, egyetemi bohém-

élet Pesten, katonaévek a huszároknál, s mindenek előtt és minden mennyiségben: szok-

nyák és nők, gáláns kalandok, szenvedélyek, hozományvadász tervek, akciók. 

Az időrendi vázon belül a szerkezet hatásossága a kalandok mennyiségi adagolásától 

függ, A „Milan Narandžić” első részében túl sok a nő, a második rész pedig semmi újat 

nem mond. Az irodalmi struktúra belső törvényeinek működését ritka nyilvánvalósággal 

mutatja, hogy a folytatás megírását kikényszerítő esemény, a rászedett vőlegény története, 

kiszorul a szerkezetből: a regény második részének fő sztoriját nem az elbeszélő-főhős 

mondja el, hanem egy kizárólag ezért felléptetett mellékszereplő. 

A kópé 

A magyar szakirodalomban kópéregénynek nevezett pikareszk műfaj tipikus főhőse a 

társadalmi perifériára vagy az alvilágba szorult csínytevő, esetleg szélhámos és tolvaj; a 

rokonszenves csirkefogónak két világirodalmi leszármazottja van: 1. a nyugat-európai rea-

lista regény gátlástalan feltörekvő fiatalembere (Fielding, Thackeray, Balzac, Stendhal, 

Maupassant regényeiben), és 2. a kelet-európai romantikus regény betyárrá lett, üldözött 

szegényembere (Eötvös, Atanacković, Šenoa műveiben). 

A „Milan Narandžić” elbeszélő-főhőse 1. talpraesett csibész (csencselő és uzsorásko-

dó diák) és 2. gáláns törtető (állandóan a nőket hajkurászza, de csak a hozomány érdekli). 

Nem bűnöző, de a szélhámosságtól nem riad vissza (hamis jogi diplomát szerez), az embe-

rekkel és főleg a nőkkel való viszonyában nincsenek se érzelmei, se gátlásai. Egyetlen elve 

van: „Semmi olyat nem akartam tanulni vagy olvasni, amiből nincs közvetlen hasznom.” 

Ignjatović főhőse küllemileg és jellemileg Balzac és Stendhal törtető hőseire hasonlít, 

de a regény nem hasonlít a francia írók műveire. A „Milan Narandžić” egydimenziós re-

gény, amelyet csak a főhőssel megtörtént események láncolata alkot. A realista regény 

viszont egymásba fonódó sorsok többdimenziós egysége. A realista regény szereplői a 

világban élnek, s az események színhelyei a világ részei; a gáláns önéletrajzi regény hősei 

a kalandok színhelyén élnek, mert a műben nincs világ, csak helyszín. 

Az egydimenziós önéletrajzi kalandregényben csak az elbeszélő-főhősnek van regény-

szintű sorsa, a többi szereplő csupán hallomásból ismert, emberileg feltáratlan, sorsát te-

kintve érdektelen alak.  

Ignjatović regénye ebből a szempontból kivétel: a „Milan Narandžić” cselekményének 

főhőse nem azonos a mű elbeszélő-főhősével. 

Az álfőhős-elbeszélő 

A „Milan Narandžić” c. regény nem Milan Narandžićról szól elsősorban, hanem Branko 

Orlićról, a címadó főhős barátjáról. 
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A mű tartalma, eseményről eseményre haladva: Branko Orlić szerencsétlen szerelmei-

nek története. Milan Narandžić csak asszisztál, majd végül, ügyes szamárként a tétovázó 

ló helyére furakodva, megcsípi magának a barátja által parlagon hagyott gazdag asszonyt. 

Orlićba a regény első részében hét nő lesz szerelmes, akik közül hat iránt ő is lángra gyul-

lad, de ezek vagy meghalnak, vagy máshoz adják őket, vagy Orlić ábrándul ki belőlük idő 

előtt. A csattanó: amikor végre mégis megnősül, kiderül, hogy becsapták. 

Az illúziók alkonya 

A „Milan Narandžić” szerelmi kalandregény – Branko Orlićról. A kópéregény a háttérben 

és csak járulékosan bontakozik ki. Ennek az az oka, hogy nem a címadó Milan Narandžić, 

hanem Branko Orlić az önéletrajzi figura, az író alteregója. 

A becsapott idealista Orlićról szóló regény a férfikorból visszapillantó Ignjatović le-

számolása az ifjúkori illúziókkal, a szentimentális és romantikus álmokkal. Az érdekeit 

néző Milan Narandžić megoldja az életét, az eszményi szerelemre váró Branko Orlić pórul 

jár: a világ szemében nevetséges lesz. 

A romantikus kortársak olvasatában a regény az idealista főhős felmagasztalását jelen-

tette, Orlićot byroni hősnek értelmezték. Mások a két főszerepelő ellentétében Don Quijo-

te és Sancho Panza képletének visszhangját vélték felfedezni, ami Orlićot Miskin herceg 

elődjévé (!) avathatná. 

Csakhogy Orlić nem nagyszabású tragikus alak, hanem szánalmasan pipogya, tesze-

tosza, sodródó, középszerű figura. Az összes útjába akadó csinos fruskába azonnal és 

életre szólóan beleszeret, akár egyhavonként. Ez nem szentimentális és romantikus nagy-

szerelem, hanem a neopetrarkista városi költészetből ismert udvarló-szerelem, budoár-

érzelmekkel és szalon-búbánattal. 

Az állítólag idealista főhős egyszer sem rendül meg, legfeljebb elszontyolodik. A re-

gény végén sem ránt pisztolyt, még a válópert sem adja be (amit az író az életben legalább 

megtett); a becsapott Orlić enerváltan beletörődik sorsába, megadóan hazabandukol csalfa 

asszonykájával, csak éppen most már megvan a véleménye a világról. Ugyanoda jut, 

ahonnan a barátja elindult: Milan Narandžić eleve tudja (valahonnan), hogy a világ rom-

lott, Branko Orlić fokozatosan jön rá erre; Milan Narandžić szerint a romlott világot ki kell 

használni, a kijózanodott Branko Orlić szerint a romlott világban nem érdemes ugrálni. 

Az olvasó egyik főhőst sem kedveli meg túlzottan, Milan Narandžić nem eléggé ked-

ves, nem eléggé nagystílű vagy zseniális csirkefogó, csupán önző, az élet felületén meg-

ragadó cinikus ember, akinek ugyan sikerülnek a dolgai, de senki sem csodálja vagy irigyli 

őt értük. Orlićból viszont azért lesz középszerű figura, mert a középszerű elbeszélő-főhős, 

Milan Narandžić szemével látjuk őt: ő mondja el Orlić életét.1 

A szalonok világában, a szoknyák körül a helyzet tehát reménytelen. A kép nem lesz 

biztatóbb akkor sem, amikor Ignjatović kitágítja a látóhatárt. 

                                                 
1 Vö. Ljubiša Jeremić: Tragički vidovi starijeg srpskog romana („A régi szerb regény tragikai aspektu-

sai”, 1987. 66). 
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Az életrajzi kudarc-regény 

Vasa Rešpekt (1875. Respektus Vásza) c. romantikus történelmi kalandregényében Ignja-

tović az illúziók romba dőlését már nemcsak privát, hanem nemzeti és történelmi síkon 

ábrázolja. 

A mű Szentendre-regénynek van elkönyvelve, pedig csak látszólag az: a város híressé 

vált leírásával kezdődik, a szentendrei szerb búcsú képeivel folytatódik, majd az ünnepi 

asztalnál következik Vásza életének története, amelyet egyik unokatestvére mesél el, s 

amely a gyermekkor után elkanyarodik Szentendrétől. 

A narrátornak itt nincs olyan szerepe, mint a „Milan Narandžić” elbeszélő-főhősének: 

a mesélő unokatestvér nem vesz részt a cselekményben. A bevezető trükknek az a funkció-

ja, hogy a regény a főhős, Vásza halálának hírével indulhasson. 

A végzet hangulatának intonálása után következik az életrajzi szerkezetű elbeszélés, a 

főhős gyermekkorától kezdve, kalandos életének kudarcsorozatán át, előre beharangozott 

haláláig. 

Vászát születésétől fogva és élete végéig üldözi a balsors. Pechje van a szüleivel, mert 

az apja kegyetlen zsarnok, aki miatt Vásza elszökik otthonról; nincs szerencséje a nőknél, 

akik miatt kétszer is fegyházba kerül; balszerencsés a hivatás terén, mert hiába ő a legjobb 

huszár, mindig a legaljasabb parancsnokokat fogja ki; és szerencsétlenségére magyaror-

szági szerbnek született, aki nemzeti érzésektől fűtve Nagy-Szerbiáról álmodozik, de az 

1848-as harcokban a szerb csapatok ellen küzdő magyar sereg katonájaként vesz részt. 

Romantikus gubanc-regény 

A Respektus Vásza témája néhány szóban összefoglalható, tartalmát viszont többszöri 

olvasás után is nehéz megjegyezni. A központi hősre épülő szerkezetben a főszereplő 

történetén kívüli cselekményszálak és alakok lényegtelenek, mert nem személyiségükkel 

és sorsukkal kapcsolódnak Vásza életéhez, mégsem lehet elsiklani felettük, mert technikai, 

bonyolító szerepük van a cselekményben. 

A bonyodalmak között felbukkannak a vidakovići román sztereotípiái (az árva, a fo-

gadott gyermek, váratlan találkozások, egymásra ismerések, téves személyazonosság lelep-

leződése, titkok kiderülése), némely szál pedig önállósul, regénybeli regénnyé tere-

bélyesedik, mint az egyik nagybácsi (Sztéva) beékelt „családregénye”.  

Az olvasónak a regény előtere mögül úgy kell kibányásznia a valódi regényt, Vásza 

történetét. 

Távirat-regény 

A földuzzasztott heterogén tartalom és a technikai bonyolító gubanc-hálózat nem fért bele 

az egyenes vonalú, főhős-központú téma keretei közé, ezért a regény jelentős része távirati 

stílusban íródott, helyenként olyan, mintha a saját tartalmi összefoglalása lenne a 100 híres 

regény modorában. 

Az alig 150 oldalas mű ezért többnek (nagyobbnak) tűnik önmagánál, de nem bírja el 

a rápakolt terhet; hiába siet vele az író, a könyv saját dugájába dől: lényege elsikkad, a 

járulékos rész viszont járulékos marad. 
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Bűnügyi regény 

A főhős börtönben hal meg, életének sorsdöntő eseményei bűnügyekhez fűződnek. Két 

alkalommal kerül fegyházba, mindig a nők miatt. Az okok azonban ellentétesen különbö-

zőek: első ízben egy romlott nőszemély hamis vádja miatt ítélik el, másodszor viszont az 

eszményi nő becsületének védelmében elkövetett gyilkosság következtében. 

Mindkét motívum a romantikus regény témáinak tárházából való. 1. A becsület és az 

igazság védelmében elkövetett bűncselekmény Vászát a betyársorba hajszolt szegény-

emberrel rokonítja (Eötvös, Atanacković, Šenoa). 2. A romlott és gonosz nőszemély mint 

női kalandor a kelet-európai romantikus regény jellemző figurája: Ignjatovićnál tolvaj és 

hamis tanú, Jókainál betyár (Fruzsinka, Rab Ráby, 1879) a horvát Ante Kovačićnál vé-

rengző haramia (Laura, U registraturi – 1888. „Az irattárban”). Ez a figura a megtestesült 

bűn és kegyetlenség, mindenkit elpusztít, aki útjában áll, tehát nem azonos a Hiúság vásá-

ra Becky Sharpjával, aki csak a balzaci feltörekvő fiatalember női változata, etikán már 

túl, de bűnön még innen. 

Az elsikkasztott tragikus hős 

A szakirodalom feltételezése szerint Ignjatović nagy, tragikus alakot akart formálni Vászá-

ból. A „Milan Narandžić” Orlić-figurájának kudarca után ez önmagában sem tűnik va-

lószínűnek, és a művészi eredmény sem támasztja alá. 

Vásza nem tragikus hős, hanem forrófejű, hebehurgya és peches alak. Először egy cse-

léd hazugsága miatt megy tönkre az élete; mégcsak valami mélyebben gonosz cselszövés 

sincs a háttérben, mint Dumas Monte Cristo grófja c. regényében: az olvasó nem rendül 

meg, hanem bosszankodik, mert úgy érzi, pár szóval tisztázni lehetett volna a félreértést. A 

második és végzetes eset pedig azért következik be, mert Vásza a felesége körül legyeske-

dő káplár provokációira a kocsmai bicskás színvonalán reagál. 

Más vonalon is híján van a nagyszerűségnek. A katonai pályán szép jövőt jósolnak 

neki, kiváló stratégiai érzéke van, ám ő a középkori szerb birodalom visszaállításának in-

fantilis terveibe fojtja tehetségét. Késsel támad a gyámhatóságra, hamiskártyásokkal ve-

rekszik, köveket dobál áskálódó nagybátyja ablakára, heccelődő bakák és huszárok csete-

patéiba keveredik. 

Ignjatović felvillanja, majd elsikkasztja az idealizált, nagy tragikus hőst. Vászában 

annyi méltóság sincs, mint Orlićban; ez utóbbi legalább szenvelgő széplélek, Vásza vi-

szont egyszerű, differenciálatlan fickó. 

Az alak-koncepció ellentmondásait tükrözi a narrátor stílusának ambivalenciája. Vásza 

életének eseményeit pátosztól mentes, szinte leereszkedően megértő hangon adja elő, a 

közvetlen, verbális jellemzésekben viszont túldicséri, s a végén már a világtörténelem 

nagy hőseihez hasonlítja őt. 

A konzervativizmus átka 

Az olvasó Vásza kudarcok sorozatából álló életét a fátum romantikusan eltúlzott szerepé-

nek tudja be. A narrátor ellenben konkrét magyarázattal szolgál: Vásza életét apja végletes 

konzervativizmusa és könyörtelen szigora futtatta vakvágányra. A szövegben is vannak 
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ilyen célzások, a regény utolsó mondataiban pedig definíciószerűen hangzik el: „Ha apja 

kissé gyengédebb s anyja kissé szigorúbb, minden jobb lett volna.” (Csuka Zoltán ford.) 

A főhős sorsának és a kudarc-regény egész szerkezetének visszavezetése erre az egy 

motívumra, lélektani leegyszerűsítés és művészi redukció, habár társadalom- és mentalitás-

történeti szempontból hitelesnek látszik.  

A szentendrei konzervativizmus egyik leglátványosabb, és az irodalomban jól doku-

mentált megnyilvánulása a szülői és iskolai terror a gyermekeken. A Respektus Vásza, az 

író illetve a narrátor kijelentései szerint, teljes egészében erre épül, de a „Milan 

Narandžić” elbeszélőjének is főleg a pofonok jutnak eszébe korán elhunyt apjáról, az isko-

lát pedig valóságos börtönnek írja le. Mindezeket pedig felülmúlja egy nem irodalmi szán-

dékkal készült emlékezés, Pavle Sofrić: Moje đačke uspomene (1910. „Diákkori emléke-

im”)1 c. írása, amelyben a szerző évtizedek távlatából is borzadozva idézi fel az inkvizíció 

történetének lapjaira illő iskolai jeleneteket. 

A szülői és pedagógiai konzervativizmus nem volt szentendrei egzotikum. Itt azonban 

a szerb légkör felnagyította a jelenséget. A konzervativizmus Szentendrén pozitív diszkri-

minációt élvezett, nemcsak morális, hanem nemzeti jelentése is volt: a régi értékek őrzése 

és a múlt felé való élés garantálta a megmaradást, az identitás megőrzését az idegen kör-

nyezetben. Csak két lehetőség volt: aki beáll a sorba, felnőttként azt a mentalitást képvise-

li, amelytől gyermekkorában szenvedett, aki viszont kilóg, annak az élete kudarcba fullad 

(Respektus Vásza). 

A szülői és iskolai maradiságot érzékletesen ábrázoló Ignjatović maga is konzervatív 

felfogású volt. Szentendre hanyatlásának és a szerbek kihalásának okát a régi értékek el-

herdálásában és a régi emberek eltűnésében látta. Erről a témáról írta meg élete főművét. 

Szentendrei apák és fiúk 

Večiti mladoženja (1878. Örök vőlegény) c. regénye a régi Szentendre dicsőségéről és az 

új Szentendre hanyatlásáról szól.  

A mű a családregény nemzedékregény típusú változata, amely az apa és a fiú két elkü-

lönülő történetéből áll. A generációk szembeállításával és a régi értékek pusztulásának 

ábrázolásával az Örök vőlegény Turgenyev Apák és fiúk (1862) és Thomas Mann A Bud-

denbrook ház (1901) c. regényének szemléletbeli rokona, szerkezetileg azonban különbö-

zik tőlük, mert az orosz és a német író a nemzedékek ellentétét láncolatos érintkezésben és 

konfliktusokban ábrázolja, Ignjatovićnál viszont csak az egymásutániság éles másmilyen-

sége látszik.  

Ignjatović beállítása egyoldalú: nála a dekadens fiúk mindent tönkretesznek, amit a ki-

váló apák létrehoztak. Turgenyev viszont eszével a fiúk, szívével az apák oldalán áll, Th. 

Mann pedig fordítva (illetve bonyolultabban: is-is: a manni irónia csírája), ezért náluk a 

hanyatlás több rétegű és ellentmondásos folyamat. Turgenyev regényéről azt mondták: se 

                                                 
1 In: Pavle Sofrić: Momenti iz prošlosti i sadašnjosti varoši Sentandreje („Pillanatképek Szentendre 

városa múltjáből és jelenéből”, 1903. Új kiadása: 1994). 
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apák, se fiúk, Ignjatović műve ellenben egyértelmű szavazat az apák mellett és a fiúk el-

len. 

A mű szentendrei forrásai – Lazar Nešković 

Ignjatović ismerhette Turgenyev regényét (pl. az 1867-es magyar fordításból), Jókaitól is 

láthatott család- ill. nemzedékregényt (A kőszívű ember fiai, 1869), de az Örök vőlegény 

legfontosabb filológiai forrásai a helyi, szentendrei hagyományban vannak. 

A „városi költészet” divatja Szentendrét sem kerülte el, virágzásáról Ignjatović is ír 

Szentendréről szóló cikkeiben.1 Kiemeli a paszkvillus (gúnyirat) és a szatirikus költészet 

szerepét, mint a közerkölcsök bírálatának fórumát; a kritikai élű kéziratos versezetek sok-

szor a kipellengérezett személy kapufélfájára tűzve jelentek meg. 

A „városi líra” antológiájában szerepel egy Stara i nova Sentandreja (1832. „A régi és 

az új Szentendre”) c. szatirikus poéma, melynek szerzője a szentendrei Lazar Nešković 

(magyar nemesként Neskó Lázár). A verset eredetileg Jakov Ignjatović jelentette meg a 

szerzőről szóló jegyzet kíséretében a Javor c. folyóiratban, 1886-ban. 

Farmernadrág 

A új és a régi fekete-fehér szembeállításának azonosságán túl, feltűnő a részletek hasonló-

sága. Nešković versében és Ignjatović regényében is kiemelt szerepet játszanak a külsősé-

gek, az élet külalakja. A hanyatlás legbiztosabb jele a túlzásba vitt hajbodorítás, a sminke-

lés és a cifraszűr felcserélése frakkra.  

A divatmajmolás kigúnyolása Radičević „Bolond Branko” c. befejezetlen verses regé-

nyében is központi téma. Filológiai kapcsolatról itt nem lehet szó, mert az 1924-ig kézirat-

ban fekvő művet Ignjatović nem ismerhette. 

Az 1960-as évek farmernadrágos ifjúsági mozgalmainak fényében, ezeket a látszólag 

felületes és külső jelenségeket nem kell lebecsülni. A divat fundamentális váltásai mindig 

a mentalitás, az életmód és a világ általános képének lényeges változásait jelzik (pl. mek-

kora különbség van az ókori és a középkori öltözködés között). 

Apa és fiú: –kadencia és dekadencia 

Sofra Kirić, az apa, jómódú szentendrei kereskedő, mindene a biznisz, portékáját Krakkó-

tól Konstantinápolyig vízi és szárazföldi úton teríti, a legkülönfélébb termékekkel szolgál, 

de legfőbb áruja a híres szentendrei aszú. (A város a környező dombokkal neves bortermő 

vidéknek számított, míg a XVIII. században a filoxéra örökre ki nem pusztította a szőlő-

ket. A borkorszak emlékét őrzi az óváros alatti pincerendszer, vö. Dalmát pince, mint 

kocsma.) 

Kereskedői erényei mellett Sofra úr tisztes házigazda, derék férj, szerető és gondos 

édesapa, szívesen látott poharazótárs és tekintélynek örvendő személyiség a közéletben: 

                                                 
1 Sv. Andreja, 1854. és Sentandreja, 1884. In: Jakov Ignjatović: Misli o srpskom narodu („Gondolatok a 

szerb népről”, 1989). 
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Fülig Jimmy nyilván méltónak találná arra, hogy megöregítsék a Főt téren,1 az aranyozott 

ikonokkal díszített kereszt szomszédságában. 

Šamika Kirić, a fiú, az apa szöges ellentéte. Az öreg nagyralátó tervekkel indítja útjára 

fiát, taníttatja és külföldre küldi csiszolódni; Šamika kényes ficsúrként tér haza, mint atyja 

álmainak küllemi és jellembeli torzképe. Nagyszerűen táncol, gitározik, cseveg és udvarol; 

a bálok és a szalonok kedvence, és a nők bálványa. Ám ezen kívül semmi sem érdekli, és 

nem is csinál semmit. Oblomovtól csak abban különbözik, hogy nem az ágyban fekve tölti 

semmittevéssel az életét, hanem ücsörög, a szoknyák mellett. 

Enerváltsága azonban olyan fokú, hogy ő, a nők bálványa, képtelen megnősülni. Pedig 

szeretne, s a kudarcok halmozódásával párhuzamosan rögeszmévé fokozódik benne a 

nősülési elhatározás, de a fátum mindig közbeszól; végül belenyugszik sorsába, kiégett 

öreg gavallérként legyeskedik a nők körül, de már maga sem tudja, miért. 

Kettős periférián 

Szerencsére Ignjatović fekete-fehér terve nem valósult meg tökéletesen. Sofra Kirić előtt le 

a kalappal, de elájulni nem kell tőle. Elismerjük tiszteletre méltó erényeit, de megnyilvánu-

lási kaliberük és stílusuk alapján a nyárspolgár és a vidéki kisnemes sajátos ötvözetének 

látjuk. 

A regény egyik jelenetében Sofra úr magyar nemesnek adja aki magát. „Nadrág, sar-

kantyús csizma, öv, dolmány, mente, kalpag és bot.” (Csuka Zoltán ford.) A jelenet komi-

kus: kiderül, hogy az álmagyar álnemes nem tud latinul stb. Az epizód jelképes: a nemzeti 

periférián (diaszpórában) élő ember nagyvilági akar lenni – s egy másik periféria jelmezé-

be bújik (vidéki magyar kisnemes). Történelmi madárijesztőként, idegen nyelven makog-

va, szánalmasan bohóckodik a kettős periféria ingatag talaján. 

Magyar nemesnek öltözve, Sofra úr Jókai és Mikszáth komikus figuráira emlékeztet, 

akiket a magyar írók, minden nosztalgiájuk ellenére, anakronisztikusnak ábrázoltak: ilyen 

csodabogarak már csak az európai perifériákon élnek. Ignjatović regényében viszont Sofra 

úr a pozitív oldalt képviseli (az apák szorgos, derék nemzedékét). Az átöltözési jelenetben 

szándékosan bohóckodik, de nem fölülről, a helyzetnél magasabb szintről, hanem alulról 

látja a helyzet komikusságát. Nem áll a vidéki magyar nemes fölött, hanem alulról heheré-

szik rajta; azért bújik a jelmezébe, hogy többnek higgyék, mint ami.2 

                                                 
1 Vö. Rejtő Jenő: Összegyűjtött múvei 2. (1995. 153. és 236). 
2 – Do you speak English? 

  – Sajnos nem. 

  – Parles vous francais? 

  – Nem. 

  – Sprechen sie deutsch? 

  – Nem! 

  – Говорите по русски? 

  – Már nem. De hogy maga mekkora bunkó: ennyi nyelvet tud, és mégse képes megértetni magát az 

emberrel. 
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A kettős periféria játékának következtében a regény valósága itt is a koncepció ellen 

fordul, mint Turgenyevnél; „se apák, se fiúk” – ez Ignjatović művére is érvényes. 

Dandy vagy ficsúr, esetleg dzsentri 

Šamika Kirić minden tekintetben apja ellentéte. Jólöltözött világfi, aki a szentendrei bál-

ban megvetően nézi a kólót járó népséget: „Én, aki Velencében a ’Cerittót’ láttam tán-

colni, még hogy én járjak ilyesfélét?” Ő a legújabb, divatos táncok mestere, kellemes tár-

salgó – és semmi más. Apja csak alkalmi érdekből öltözött jelmezbe, Šamika viszont fo-

lyamatosan jelmezt visel: egész lénye jelmez. 

A jelmez-embernek nincs valódi élete. Mégcsak nem is tékozló fiú, aki herdálja az 

apai vagyont: Šamikának erre sincs energiája; elfogy a vagyon magától is. Ugyanígy fogy 

el Šamika élete, egyik báltól a másikig, egyre kevesebb súllyal. Táncait csak addig veszik 

komolyan, amíg a keringő figurái a házasság felé vezető lépéseknek tekinthetők. Sorozatos 

kudarcai nyomán, a fátum vagy a nősülési szándék komolytalansága miatt, a dandy csillo-

gása lassan érdektelenségbe fullad. 

Šamika különbnek tűnik a provinciális környezetnél, pávakakas a libalegelőn, de nem 

áll magasabb szinten. Nem ő rendezi a mulatságokat, hogy megmutassa, milyen az igazi 

bál, nem épít magának új házat, hadd lássanak valami korszerűt, nem kezdeményez új 

üzletet, nem vezet be új ipart, és nem él új elvek alapján. Pipogya és konzervatív módón 

nem is próbálkozik olyan lánynál, aki ellen apjának kifogásai lehetnek; ettől nem szenved, 

nem háborog miatta, úgy véli, ez így van jól. 

Nem gondol arra sem, hogy otthagyja a méltatlan környezetet, s elutazzon vagy más-

hová költözzön. Šamika ugyanis csak a külsőségekben különbözik a környezetétől, emberi 

és szellemi horizontja megegyezik a többiekével, még az apjáéval is. Az öreg ezt írja fiá-

nak Velencébe: „Kedves Šamika! Leveledet megkaptam. Én egészséges vagyok, de az 

nagyon elszomorított, amikor olvastam, hogy a tengerben fürdesz. Hát más fürdőalkalma-

tosság nincsen, hanem a tengerbe muszáj menned?” Sofra úr nevetséges (Jókai, Mikszáth, 

komikum). De Šamika sem különb nála, csak a külsőségek érdeklik: „Mindent összecso-

magolt, hogy hazatérjen. Emléknek azonban mindenekelőtt egy velencei aranyláncot vásá-

rolt magának, mert a velencei filigrán a legtökéletesebb az egész világon; aztán 

,venezianer’ köpenyt vásárolt, magas gallérral, hogy mindenkinek eldicsekedhessék: ez 

igazi velencei portéka…” (Csuka Zoltán ford.) 

Sofra úr vidéki nyárspolgár, Šamika üresfejű, léha ficsúr. Közös nevezőként, mindket-

ten a magyar irodalomban jól kidolgozott dzsentri típusára emlékeztetnek, az apa a 

provincialitásba önérzetesen begubózó, a fiú pedig a sznob változatot. 

Anekdotikus regény és idő-összefoglaló regény 

A két szembeállított főhősről Ignjatović két különböző szerkezetű regényt írt, aztán egy-

szerűen összefűzte őket. 

Az apa történetét anekdotikus kalandregény formájában mondja el. Egy kereskedelmi 

célú utazás kalandos és komikus epizódjai sorakoznak egymás után (verekedés a csárdá-

ban, a vámosok becsapása, bohóckodás álruhában, az üzlet nyélbeütése). Mindez néhány 
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hónap alatt játszódik le, és a kalandregény szerkezetének szellemében az epizódok száma 

tetszés szerint változtatható lenne.  

Ez a kalandregény nemzetközi sablonja. Feltűnő azonban, hogy az Örök vőlegény epi-

zódjai lekerekített, önmagukban is megálló, csattanós elbeszélések: azaz anekdoták. Az 

anekdotikus regény atyamestere Jókai volt, s a regény első részének jókais hangulata a 

csárdával, a betyárokkal és az apa alakjának komikus dzsentri vonásaival, ugyancsak erő-

síti a Jókai-regényekkel való általános hasonlóságot. Ez részben párhuzam, a két író 

ugyanabban a világban élt, de közvetlen irodalmi hatásra is lehet gondolni, hiszen 

Ignjatović jól ismerte Jókait, cikkeiben többször hivatkozik rá. 

Šamika sztorija egészen más szerkezetű és stílusú. A regény második része, az elsővel 

nagyjából azonos terjedelemben, ötven évet ölel át, egy egész emberöltő sűrített történetét 

adja elő. Központi esemény nincs, valódi cselekmény is alig; az író az idő múlását igyek-

szik rögzíteni. 

Egyik technikai fogása a „Milan Narandžić” lapjairól már ismert távirat-regény stílus: 

„Férjhez megy Mimike is. Juca fivéréhez. Ezt a házasságot is Šamika közvetítette. Fél 

esztendőbe sem telt, és Matilda is férjhez ment.” 

A másik módszer bonyolultabb: az író nagyobb időegységek rezüméjét adja tartalmi 

összefoglaló stílusban, elpöttyentve egy-egy párbeszédet, egy-két jelenetet. „Megint el-

szállt néhány esztendő. Šamika egyre öregebb, de természete nem változik. Šamika most 

szerencsés kezű ember hírében áll. Minden család ajtaja nyitva előtte.” Vagy: „S hogyan él 

Šamika? A bálon egy vagy két fogást eszik, egy-két pohár bort iszik rá. Ha egyedül van 

otthon, két-három fogást eszik délben, este csak egy fogást, darabka sajtot vagy valamics-

két, egy-két pohár bort.” 

Ezekből az idő-összefoglaló elmondásokból megtudjuk, mit eszik Šamika, de nem lát-

juk őt enni. Ilyen az egész második regényrész: tudjuk, hogy Šamika ötven éven keresztül 

próbálkozott hiábavalóan a nősüléssel, de alig látjuk őt akcióban vagy hoppon. Mint egy 

diafilm: sűrített szöveg, és az érzékeltetés kedvéért egy-egy kép. 

Az idő-összefoglaló stílus francia szabadalom, angol, német, orosz regényekben nem 

található meg. Balzacnál még technika, Flaubert-nél tartalom, Proustnál már regényforma. 

Ignjatović önállóan, a téma belső logikájától vezetve jutott el ehhez a stílushoz. Nem 

azt akarta bemutatni, hogy Šamika ekkor ezért, akkor meg azért nem nősült meg, hanem 

azt akarta érzékeltetni, hogy a fátum a főhős egész életére érvényes. A regény szerkezete 

negatív fokozásra épül: egyre feszültebben várjuk, hogy valami újra meg újra ne történjen 

meg. 

Szentendre végnapjai 

Branko Orlić („Milan Narandžić”) naiv álmodozó volt, akit lóvá tettek, Vásza Ognjan 

(Respektus Vásza) élete kudarcok sorozatából állt, Šamika Kirić (Örök vőlegény) önmagá-

ba fulladó életének csődjére nincs magyarázat.  

Az élet valódi akarásának konkrétan nem indokolt hiánya azt sugallja, hogy a főhős vi-

lágának apadtak el az energiái; Šamika olyan talajon áll, amely már annyi erőt sem ad 

neki, hogy elszakadhasson tőle. Hanno Buddenbrook a saját neve alatt aláhúzza a család-
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fát, Šamika Kirić örök vőlegénységével a szentendrei szerbek életfonala szakad meg jel-

képesen. 
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Realizmus 

A REALIZMUS PROBLÉMÁI 

A bécsi szabadállatkert, a kommunizmus bukása után 

– Papa, méj olyan jezignájt az a ojoszlán? 

– Tudod, a szabadság… 

– Nem szejet az óvodában? – jön a keresztkérdés, de én csak döbbenten bámulok az 

öreg bestiára. 

– Tisztára olyan, mint az öreg Lukács – nyögöm ki végül. 

Lukács György 

Feje rajzfilmien nagyobb a testénél, homloka jelentőségteljes és leplezetlen, arcának zacs-

kói súlyosan csüngnek, szemében bölcs mélabú („jezignájt”). Leglukácsibb azonban a 

jobb mellső mancsa: ernyedten nyugszik az itató káváján, aránytalanul elnyújtott, inas és 

göcsörtös, aszottsága ellenére erélyes és kiforrott, széppé rútult kéz, a szellemi munka 

szomatikusan kivetült paradoxona. 

– Mégiscsak jobb itt, mint a szoborparkban – legyint felénk a bal mancsában füstölgő 

szivarjával. – Biztosan odaraktak volna a Sztálin mellé. Hát nekem az nem köll. Mármost 

persze a szubjektív partikularitás itt irreleváns, nem az számít, hogy nekem mi köll vagy 

mi nem köll, de világtörténetileg nem helyes a tények pozitivista trivialitásának alárendelni 

az ontológiailag nyilvánvaló nembeli lényeget. Nekem Hegel és Marx között van a he-

lyem. 

– Az se valami biztonságos – vigasztalom ellentmondásosan. – Marx lekerült a napi-

rendről, már a Közgázt is másképp hívják. 

– Na de Heg’l? 

– Hegelt is kikezdték. A posztmodernisták szerint lejárt a nagy elbeszélések ideje. 

„Végsőkig leegyszerűsítve, a ’posztmodernt’ a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmat-

lanságként határozom meg”1 – olvastam fel a Horror Metaphysicae c. sorozat egyik kö-

tetéből. (Ezeket a borítón lévő szép szürke bagoly miatt hordom magamnál tagsági igazol-

ványként, mint az egykori Bölcs bagoly nevű vendéglátóipari egység egykori törzs-

                                                 
1 Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot. In: Habermas–Lyotard–Rorty: A posztmodern állapot 

(1993. 8). 
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vendége.) – Márpedig a hegeli rendszer jó nagy elbeszélés volt, az utolsó nagy világma-

gyarázat. 

– „Hegel szejint a ’világszellem’ egyje nagyobb tudásja tesz szejt önmagájól” – idézte 

a fiam legutóbbi olvasmányából.1 – „Hegel úgy véli, hogy a töjténelem nem más, mint a 

világszellem fokozatos öntudatja ébjedése. A világ mindig is megvolt, de a ’világszellem’ 

az embeji kultúja és az embeji fejlődés jévén ismeji fel önnön lényegét. Hegel töjténelmi 

jealitásként kezeli ezt a folyamatot. Ezek szejint a töjténelem tanulmányozása meggyőzhet 

bennünket ajjól, hogy az embejiség egyje nagyobb jacionalitás és szabadság felé fejlődik. 

Tehát a töjténelem fejlődés, összes bakugjása ellenéje előjemutat. Úgy is fogalmazhat-

nánk, hogy a töjténelem túllép önmagán vagy célja ijányuló.” 

– Természetesen. Ez a dialektika – bólintott az állatok királya. 

– A posztmodejn szejint ez badajság – ragadt rám a fiam stílusa. – Dejida, Lijotaj… 

– Szedje össze magát – förmedt rám Lukács György. – Nem vagyunk az emberiség 

gyermekkorában. 

– . Jacques Derrida és Jean-François Lyotard, a posztmodern főnökei… 

– Nem ismerem őket. De ki van a háttérben? Ki a Nagy Hal? 

– Heidegger. 

– A kurva életbe! Hát még mindig tart az ész trónfosztása? – bömbölte az idős fene-

vad, a fiam pedig azonnal felismerte a stílust (trágárság & jelöletlen idézet): 

– Ez is olvasott Estejházyt. 

Nagyrealizmus a kukában 

Miután megtudta, hogy az 1990-es évekből jövök Budapestről, Lukács a pesti divatról 

faggatott. Mekkora a manipuláció, a textilipar nyomására visszatért-e a maxiszoknya? 

– Is-is – mondtam óvatosan. – A divat is posztmodern: egyszerre új és retrospektív. 

– Szóval mindent szabad? – idézte kérdően Ivan Karamazovot. 

– Úgyszólván mindent 

– Tehát tudják, hogy engem is lehet idézni? 

– Tudják, de nem teszik. 

– Szóval íratlan indexen vagyok? 

– Inkább a kukában tetszik lenni. 

– Ezt mintha Beckett írta volna. Véglények. Ez lett A játszma vége? A kuka? Tiszta 

dekadencia. 

– Nézze, én nem akarom megbántani, de ennyi idő után már bevallhatná magának, 

hogy ez a folytonos dekadenciázás tényleg hülyeség volt az ön részéről. 

– Nem én találtam ki. Patmoszi Jánostól Beckettig, Kanttól Derridáig állandóan ezt 

fújják. Minden dolgok vége.2 Apokalipszis most és mindörökké. Holott ez nem igaz. Állí-

                                                 
1 Jostein Gaarder: Sofie világa (1995. 403). 
2 Kant: Minden dolgok vége; Derrida: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. 

In: Jacques Derrida – Immanuel Kant: Minden dolgok vége (1993. Horror Metaphysicae). 
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tólag még a kommunizmus bukásával sem jött el a világvége. A dekadencia tehát hamis, a 

dekadens művek nem realisták. 

– Na és? Ki mondta, hogy a realizmus előtt hasra kell esni? 

– Én mondtam – rázta meg önérzetesen a sörényét. – Életművemnek ez a központi ka-

tegóriája. A realista művek helyesen tükrözik a valóságot, amely persze lehet tragikus is, a 

dekadens művek viszont hamisan tükrözik a valóságot vagy egyáltalán nem is tükrözik, s 

ezért nem realisták. 

– Csakhogy ebből egy értelmetlen általánosság sül ki: hogy minden jó mű realista, s 

minden realista mű jó. 

– Amennyiben realista – szögezte le Lukács György. – Mert nem minden realista mű 

realista. 

Kinéztem az ápolókra, de azok török vagy boszniai vendégmunkások lévén nem értet-

ték, mit beszélünk; békésen söprögettek a ketrecek mögött. 

– „Te jól tudod, a költő sose lódít: / az igazat mondd, ne csak a valódit” – idézte ne-

kem József Attila Thomas Mann üdvözlése c. verséből. – Vannak olyan művek, amelyek-

ben minden valódi, de semmi sem igaz. Az ilyen realista művek nem realisták. Másszóval 

rosszak. Az igazi realista művek viszont az igazat mondják, tehát jók. Shakespeare, Goe-

the, József Attila koruk lényegét fejezték ki sajátos módon (nézze meg A különösség c. 

művemet), tehát realisták voltak. 

– Eszerint minden jó művész realista volt, Homérosztól Scatmanig. 

– Igen, bár ez utóbbi szerzőt nem ismerem. 

– Sajnálhatja – próbáltam rátenni a fülére a walkmant, de féltem, hogy megharap. Ma-

radtunk tehát az elméletnél. – Ha minden jó művész realista, akkor a realizmus értékkate-

gória. 

– A legfőbb értékkategória. 

– Eredetileg viszont egy stílust és egy irodalomtörténeti korszakot neveztek realiz-

musnak. 

– Igen, ez az átfedés okozott némi gondot. Esztétikai értékkategóriaként „nagyrealiz-

must”, „lukácsi realizmust” vagy Garaudy nyomán „parttalan realizmust” emlegettek, 

stiláris fogalomként és az irodalomtörténeti korszak megjelölésére pedig megmaradt a 

sima „realizmus”. 

– Hát most a nagyrealizmus kikerült a kukába. Egy ideig lehetett kapni a Batthyány-

téri ócskapiacon a kempingnadrágok és a félpár vietnami strandpapucsok között, de aztán 

elzavarták a csöveseket és a realizmus-elméletet elnyelte a metró meghosszabbításában 

tátongó időalagút – búcsúztunk Lukács Györgytől. 

A bécsi állatkert fölött felragyogtak az első csillagok; űrbeli szél kelt, ufók zümmög-

tek az égen, a levegő megtelt idegenekkel. 

– Jukácsbácsi, szejinted az X-akták nagyjealista jemekmű vagy dekadens majhaság? – 

kérdezte a fiam elmenőben, de az idős dúvadot már betessékelték a ketrecbe, ahol el-

nyomta őt a történelmi álom. 
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Extenzív és intenzív totalitás 

Hazafelé a fiam keresztkérdésekkel zaklatott. Ki volt az a Homárosz? Tengeri rákkutató? 

És miért épp Scatmant hoztam fel példának? Frank Sinatrával kellet volna próbálkoznom, 

azt még Jukácsbácsi is ismerte. 

– Scatman világslágerének az a címe, hogy Scatman’s World – magyaráztam. – 

„Scatman világa”, egy önmagában teljes világkép. Ennyiben hasonlítható Scatman Homé-

roszhoz és Shakespeare-hez és az összes lukácsi nagyrealistához. Mindegyikük egy teljes 

világot ábrázolt, vagy ahogy az öreg mondaná: tükrözött vissza. 

– Homájosz bácsi tehát leíjta az összes ókoji göjög nevét, címét, anyja nevét és sze-

mélyi számát? 

– A túrót. A művészi ábrázolásban a világ teljessége nem ezt jelenti. Éppen ez a lé-

nyege a művészetnek – kapott el a lelkesedés Hegyeshalomnál. – A műalkotás az összes-

ség terhe nélkül tükrözi a teljességet. 

– Mint a csepp a tengejt? 

– Igen, de csak akkor, ha olyan cseppet képzelünk el, amelyben ott látjuk, sejtjük és 

érezzük az összes algát, moszatot, halat, korallt, hajót, szigetet, kalózt és matrózt, szelet és 

hurrikánt, és valahol messze az összes kontinenst. Akkor is, ha nincsenek benne a csepp-

ben. 

– Ezt a tjükköt az öjeg jókától tanultad: jealista mű, amelyik nem jealista. Hogy lehet 

valami benne valamiben, ha nincs benne? 

– Ez az intenzív totalitás. A Lánchidat nézed, de egész Budapestet látod, egész Ma-

gyarországot, az egész magyar történelmet, stb. Az egész világot. Műalkotásról csak akkor 

lehet beszélni, ha van benne ilyen intenzív Lánchíd. Akár két szóban, például: „Végig a 

Lánchídon, / az aszfalthoz szögezve áll a forgalom” (Bereményi). Ennyi. Egy kis ritmus, 

egy metafora és egy rím, és a Lánchíd máris „Lánchíd” lett. Viszont egy ötszáz oldalas 

művészettörténeti vagy építészmérnöki szakkönyvben csak a Lánchíd van benne. Megtud-

hatsz róla mindent, az utolsó csavarig, de ez a tudás véges, mert csak a Lánchídra vonat-

kozik. Extenzív (kifejtő) tudás, tárgyára vonatkozóan teljes, de a világ felől nézve véges 

tudás. Viszont a „Lánchíd”-élmény intenzív teljessége végtelen. 

– Káj, hogy nincs átmenet a kettő között. Ijjetve szintézis. 

– Szintézis valóban nincs, de volt ilyen tendencia. A realista stílus, azaz a realizmus 

korának irodalma törekedett az extenzív és az intenzív totalitás egyesítésére. 

A XIX. századi realizmus 

Belefogtam a realizmus világirodalmi karrierjének ismertetésébe, de a srác már Balzacon, 

Győrnél, elaludt. Ezt tipikus befogadói magatartásként könyveltem el a klasszikus, XIX. 

századi realizmussal szemben. 

Emlékszem az „átlapozó” technikára, titokban ma is alkalmazom. Mennyit szerencsét-

lenkedik (velünk az író) pl. a Goriot apó elején, amíg bejutunk az épületbe. Kerítés, kapu, 

udvar, homlokzat, falak, ajtó, földszint, szalon, bútorok, edények, kacatok, aztán sorra a 

szereplők, mint az audiencián. (Ez utóbbi azért van, mert a Goriot apó a zárt terű regények 

típusába tartozik, mint A varázshegy Thomas Manntól, a Tíz kicsi néger Agatha Cristitől, a 
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Rákállomás Szolzsenyicintől, vagy kissé lazábban a nemesi kúriákon játszódó Turgenyev-

regények.) 

Extenzív totalitás 

A XIX. sz. második és harmadik évtizedében kialakult realista irányzat a valóság teljes és 

hű ábrázolását tűzte ki célul. Balzac, Stendhal, Dickens, Thackeray, Gogol, Turgenyev 

művei valóban felkeltik az életben megszokott szemmel láthatóság és tapasztalati közvet-

lenség illúzióját; az olvasó az elbeszélt eseményeket szemtanúként éli át. 

Az extenzív totalitás érzete úgy keletkezik, hogy az elbeszélő kb. annyi részletet ír le, 

amennyit a valóságban tudomásosan látni szoktunk (amire a szemtanú emlékszik a rendőr-

ségen). A többi részletet tudattalanul észleljük. A regényben a leírt részleteket „látjuk”, a 

többit tudattalanul „hozzáészleljük”. (Ezért jelent általában csalódást a regények megfil-

mesítése: bennünk másmilyen kép élt.) 

A teljes valóság felidézése (tükrözése) nem elhatározás vagy technika kérdése: a rea-

lizmus előtti írók nem akartak olyan valósághű képet adni a világról, mint pl. Balzac, még-

is ugyanolyan jó kép él a fejünkben az ókori világról, a középkorról és a reneszánszról, 

mint a realista XIX. századról, nem beszélve a realizmus utáni XX. századról, a modern-

izmus szürreális és absztrakt koráról. (Talán ez a legkomolyabb érv a nagyrealizmus elmé-

letének értékrendjével szemben: egy korhoz kötött stílust és technikát akartak ráerőltetni 

illetve számonkérni más korokon, másmilyen gondolkodás- és látásmódokon.) 

Stílus és technika 

Csakhogy nagyon valószínű, hogy a realizmus előtti írók akkor se tudtak volna úgy írni, 

mint a realisták, ha akarnak. A fényképszerű realizmus képességének elérése fejlődésnek 

tekinthető: az irodalmi és képzőművészeti realizmus a XX. sz. vizuális kultúráját készítette 

elő, a láthatóság felületességével szemben befelé néző dosztojevszkiji vonal viszont az 

ezredvég neomiszticizmusa felé vezetett. 

Vannak agresszív realisták, akik rátukmálják az olvasóra saját extenzív totalitásukat 

(pl. Balzac, Tolsztoj, Th. Mann), mások éppen csak elszórnak valamit az extenzív réteg-

ből, a többit mi magunk rakjuk össze, azt gondolván, hogy a regényben is úgy van (Do-

sztojevszkij; én például makacsul úgy képzelem, hogy a Bűn és bűnhődés télen játszódik, 

holott a regény ezzel a mondattal kezdődik: „Július elején, egy rendkívül meleg nap alko-

nyatán, fiatal férfi lépett ki…”) 

A tipikus és az átlágos 

A megjelenítő erő fejlődését illusztrálja a nőalakok ábrázolásában tapasztalható előrelépés: 

a petrarkisták szőkehajú és feketeszemű nősablonjához képest Eugénie Grandet, 

Bovaryné, Anna Karenina, Nasztaszja Filipovna és Nana – csupa nagy individuum. 

Hunyjuk be mindazonáltal a szemünket és képzeljük őket magunk elé: meglepve fog-

juk tapasztalni, hogy nem arcvonásokat és kecsíveket látunk, hanem álomszerű lény-

foltokat (amelyekkel a filmváltozatok figurái sehogyan sem harmonizálnak). 

Realizmus és vizuális fejlődés ide vagy oda: képzeletünk és emlékezetünk nem a kül-

lemet, hanem az egyéniségeket őrzi. A nagy regényalakok megmaradnak bennünk akkor 
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is, amikor a történetüket már elfelejtettük. Olvasás közben elsősorban a cselekményre 

figyelünk, de egy év múlva már csak arra emlékszünk, hogy a főhősnek volt valami nője, 

aztán a végén valaki meghalt. Hiába olvastam ötször, nem tudnám elmesélni a Pármai 

kolostor cselekményét; Fabrizio del Dongo alakja azonban olyan élénken él bennem, mint 

a legjobb ismerőseimé. 

Emlékezetünk nyilván a különöst őrzi. Megyünk a metróban, a sokszáz arc közül csak 

azokat visszük egy időre magunkkal, amelyekre valami miatt felfigyeltünk. A regényhősök 

közül is azokat jegyezzük meg, amelyek különösek és eltérnek az átlagtól.  

Akkor viszont hol itt a realizmus? Engels egyszer azt találta mondani, hogy a realiz-

mus „tipikus jellemek tipikus körülmények közötti hű ábrázolása”,1 ami komoly zűrzavart 

okozott: Lukács nem győzte magyarázni, hogy a tipikus nem azonos az átlagossal, sőt 

minél tipikusabb (valaki), annál jobban eltér az átlagtól. Az átlagos mindig véletlenszerűen 

egyedi, partikulárisan épp-olyan, csak önmagára jellemző. A tipikus ezzel szemben ki-

emelkedik az átlagos esetlegességéből és partikularitásából, és magasabb szinten maga-

sabb egészet képvisel, amely aztán magában foglalja az átlagosat is. (A párizsi látképet az 

Eiffel-torony teszi tipikussá, pedig az épület kirívóan nem átlagos, s az orosz átlagember 

sem hordott fejszét a hóna alatt, mégis Raszkolnyikov testesíti meg a világ szemében a 

tipikus orosz individuumot.) 

A társadalmi karrier történetei – a realizmus kezdete 

A valóságszerű jólértesültség illúziójához társadalmi információk mindenképpen szüksé-

gesek. „Hol dolgozol?”, kérdezzük új ismerősünktől a második mondatban. A realista 

regény ebben is követi a valóságot, a szereplők jellemzésének sarkalatos pontja a foglal-

kozás és a társadalmi helyzet. Sőt, a realizmus klasszikus fázisában ez dominál. Mivel a 

műfaj a feudális viszonyokat felváltó polgári kor elején keletkezett a történelmileg élenjáró 

Angliában és Franciaországban, a realista regény a hősök életének társadalmi vonatkozá-

saira koncentrál, jellemüket, cselekedeteiket és sorsuk alakulását elsősorban ezekből vezeti 

le.  

Alapképlete a társadalmi karrier bemutatása, tipikus főhőse a feltörekvő fiatalember, 

akinek célja és életlényege a társadalmi érvényesülés (Fielding: Tom Jones, Thackeray: 

Hiúság vására – Becky Sharp: ő nő, Balzac: Elveszett illúziók – Lucien de Rubempré, 

Stendhal: Vörös és fekete – Julien Sorel, Maupassant: A Szépfiú – Georges Duroy). 

Az individuum fonák tudata – a nyugat-európai realizmus 

Érvényesülése érdekében a feltörekvő fiatalember fokozatosan leküzdi erkölcsi gátlásait, 

bármire képes és mindenre kapható, de csak a tízparancsolat és a büntetőtörvénykönyv 

szabta határokig. Korrumpálódását szükségszerűnek tekinti és filozófiailag indokolni tud-

ja: nem ő akart rossz lenni, hanem a világ ilyen. Ezt a felfogást nevezte Hegel fonák tudat-

nak (Diderot Rameau unokaöccse c. regénye kapcsán), amit a XX. században Dürrenmatt 

Angyal szállt le Babilonba c. drámájában így fogalmazott meg: „Mivel ezen a világon nem 

                                                 
1 Marx–Engels: Művészetről, irodalomról (1966. 161). 
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lehet élni, elhatároztam, hogy ebből a világból fogok élni; így lettem koldus.”1 (Fáy Árpád 

ford.) 

A XIX. századi realista regény karrierista fiatalembere nem kényszerül ilyen dupla 

trükkre: a világ még nincs teljesen kifosztva, az élelmesebbje előtt szabad a pálya és a 

préda. Az erkölcsi gátak azonban már leomlottak, sőt, a fonák tudat kiteljesedésével a 

gátak hiánya lett a létdefiníció: a gátlástalan törtetés nem csupán egyike a lehetséges érvé-

nyesülési módoknak, hanem ez az egyetlen érvényes és lehetséges mód. Ezen a vonalon 

„haladás” figyelhető meg: (1. „Jaj, milyen büdös van itt!”, 2. „Nézzük, mennyit lehet eb-

ből a büdösségből kivenni.” 3. „Hű, de jó büdös van!”) Lucien de Rubempré és Julien 

Sorel még tudják magukról, hogy hozzászennyeződtek a világhoz, George Duroy már nem 

tudja ezt. A XX. században Dürrenmatt tragikus értelmű komédiája a cinikus álláspontot 

mutatja be, Thomas Mann Egy szélhámos vallomásai c. regényében a fonák tudat szellemi 

változatában a meghaladás perspektíváját keresi, a regény befejezetlensége viszont a kísér-

let hiábavalóságát sugallja. 

Az individuum megváltásának keresése – az orosz realizmus 

A XIX. századi orosz regény tipikus főhőse a fonák tudat elleni lázadást, a nyugat-európai 

törtető fiatalember elnyomott lelkiismeretét képviseli. 

Raszkolnyikov is átlép a gátakon, de nem mint piti szélhámos és érdek-szerető: ő az 

első parancsolatot szegi meg („Ne ölj!”), s tettét nem saját érvényesülése, hanem az em-

beriség megváltása érdekében követi el. A Bűn és bűnhődés azért válhatott olyan összem-

beri művé, mint az Odüsszeia és a Hamlet, és Dosztojevszkij azért lett – Nietzsche és Fre-

ud mellett – a XX. sz. szellemi nyitánya, mert egyszerre mutatta fel a nyugati paradoxont 

(a fonák tudatot) és a misztikus orosz megoldási kísérlet (az etikai megváltás) 

paradoxonát: az élet (és a történelem) érvényesülését az igazsággal szemben, ami a világ-

ból kirekedő krisztusi-donquijotei Dosztojevszkij-hősök, Miskin herceg (A félkegyelmű) és 

Aljosa Karamazov (A Karamazov testvérek) emberek felett ellebegő sorsában tükröződik, 

tételesen pedig A Karamazov testvérek „A nagy inkvizítor” c. betétjében fogalmazódik 

meg, amely Krisztus újra-eljövetelének kudarcáról szól. 

Az orosz paradoxon2 csírája már az un. felesleges emberben is megtalálható. Anyegin 

(Puskin: Jevgenyij Anyegin) és Pecsorin (Lermontov: Korunk hőse) onnan indulnak, ahová 

a nyugati hősök szeretnének eljutni: a társadalmi szféra legfelső rétegében élnek – üresen 

és a hiábavalóság tudatával. Oblomov (Goncsarov: Oblomov) speciális orosz fonák tudat-

tal vállalja ezt a semmit(tevést): egész életét ágyban tölti. Bazarov (Turgenyev: Apák és 

fiúk) erőszakkal be akarja tölteni az orosz semmit, de ezzel még a meglévő, idejétmúlt, 

enervált régit is lerombolja. (Ezért mondta Turgenyev egyik hölgyismerőse, hogy a „Se 

apák, se fiúk” cím találóbb lett volna.) 

                                                 
1 Dürrenmatt: Drámák (1967. 125). 
2 Vö. Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században (1970) és Török Endre: Lev Tolsztoj – világtudat 

és regényforma (1979). 
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Tolsztoj, prófétai tudatának terebélyesedésével párhuzamosan, egyre tágabb perspek-

tívájú élet-megoldásokkal ajándékozza meg hőseit. Pierre Bezuhov (Háború és béke) a 

történelem nagy vihara után a családi fészek szélárnyékába húzódik, Levin (Anna 

Karenina) a lelki megvilágosodásban találja meg a belső és a külső élet összhangját, 

Nyehljudov herceg (Feltámadás) lelkileg az egész szenvedő emberiséggel olvad össze (és 

távozik Szibériába, ahol talán összefutott Raszkolnyikovval; Puskin már nem volt ott, 

Szolzsenyicin pedig később érkezett). 

Az individuum csírája és elfojtása – a szerb realizmus 

A nyugat-európai realizmus a feltörekvő individuum irodalma, az orosz realizmus az indi-

viduum etikai megváltásának az irodalma, a szerb realizmus a kibontakozás előtt álló indi-

viduum elfojtásának az irodalma. 

1. A magyarországi diaszpórában, az idegen közegben önvédelmi zártságban befelé 

élő nép-ág gazdasági és lelki hanyatlásával párhuzamosan fokozódik az önfenntartó kon-

zervativizmus, amely az individuumnak teljes hasonulást ír elő. Aki elfogadja, arctalanul 

belesimul a tablóba, és mint problémamentes jelenség irodalmilag észrevétlen marad, illet-

ve csak mellékszereplők mintájául szolgál.  

Az őrző zártságot szorongatásnak érző egyéniség viszont csapdában van: nem tud ki-

lépni, mert nincs hova, hiszen nincs másik és másmilyen magyarországi szerb közösség; 

ha viszont bennmarad, elfojtott, depressziós egyén vagy különc lesz belőle, mint Šamika 

Kirić, Ignjatović Örök vőlegény c. regényének ernyedt csodabogár főhőse, akinek a törté-

netével a romantikus regény utolsó ága már áthajlik a realizmus udvarába. 

2. Szerbiában, a fiatalkorú és erőltetett fázisugrásokban alakuló államban, talán meg-

lepő módon, szintén konzervatív közhangulat uralkodott. Az élet két jellemző tere és for-

mája, a patriarchális falu és a balkáni mezőváros, saját régi értékeit védte a változásoktól, 

amelyeket rombolónak és kizsákmányolónak érzett. 

a) A falusi mezőgazdasági élet természeti determináltsága, az évezredek óta változat-

lan meteorológiai és termelési ciklusok ismétlődése, a föld és a lakóhely állandósága alap-

ján eleve kialakult a falu univerzális konzervativizmusa. Szerbiában ehhez a fél évezredes 

török uralom homogenizáló hatása csatlakozott: az állam nélküli évszázadokban a falukö-

zösség volt az egyetlen világi intézmény, melyet nemzetinek lehetett érezni; egy rend, 

amelybe a basa nem szól bele, s amelyet az egyház szentesít, a főtéren a templommal és a 

házi védőszent ikonjával a tisztaszobában. Ennek a rendnek belülről való megszegése 

vagy kívülről történő megsértése egyaránt szentségtörésnek minősült (Lazarević). 

b) A mezővárosi konzervativizmust viszont éppen a keleties hangulatú életmód hordo-

zói és élvezői képviselték, a részben eltörökösödött s a távoli sztamboli hatalomtól arány-

lag békén hagyott kisvárosi gazdák és kézművesek, akik joggal tartottak az új hatalmi 

viszonyok következményeitől, a fiatal állam bürokratikus hamariságától s az egykori török 

provinciában hirtelen kitört vadkapitalizmus gátlástalanságától (Glišić), az újfajta, szá-

mukra idegen érdekviszonyoktól, a nyíltabb és durvább korrupciótól, melynek fenyegető 

árnyékával szemben a régi jó világ puha, meleg fényben ragyogott. A letűnő világnak ez a 

bensőségessége a csipkelődő humorú ábrázolásokra is jellemző (Sremac), s még akkor is 
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kap egy hangulati (szentimentális és lírai) felmentést, amikor a konzervativizmus már az 

individuum tragédiájához vezet (Stanković). 

A nagy egyéniségek hiánya 

Az elfojtott személyiség irodalma nem szült emlékezetes nagy alakokat. Elvileg mindkét 

oldalon elképzelhető lett volna: a Nagy Elfojtó és a Nagy Elfojtott, a szörnyeteg hős és a 

tragikus hős, de a realistákat éppen realistaságuk tartotta vissza szélsőséges alakok formá-

lásától; így aztán kivételes egyéniségek helyett átlagos figurákat termeltek, akikre csak 

ködösen emlékszünk, mint távoli, futó ismerőseinkre. 

A realizmus kissé szó szerint értelmezett poétikája és az írók személyiségének és te-

hetségének volumene mellett, a kivételes egyéniségek hiányának másik oka az ábrázolt 

világ értelmezésében nyugszik.  

Az egyéniséget elnyomó konzervativizmus alapvető tulajdonsága a kollektív akarat 

érvényesülése, melynek erejéhez képest bármely Nagy Elfojtó egyéniség esetleges és szub-

jektív jelenségnek számított volna. A patriarchális közösségben az individuumra nehezedő 

nyomás végzetszerűen objektív volt. Másrészt nem is tekintették egyértelműen negatívnak 

(régi jó világ), a kettősség érzékeltetéséhez viszont egészen finom, turgenyevi toll kellett. 

A szerb változatban a finomságból inkább elkenés lett (a horvát Đalski és a magyar Mik-

száth ért el eredményeket ezen a vonalon); a régi világgal való egyértelmű irodalmi leszá-

molás csak a szatírában történt meg (Domanović), de ott a műfaj sajátosságai következté-

ben nem született nagy egyéniség (bár nagy ellenpélda is van: a Don Quijote). 

Nagy tragikus hős sem született, részben a konzervatív közeg iránti megbocsátó vi-

szony miatt, másrészt azért, mert a realizmus szűken értelmezett poétikája következtében 

az írók csak olyan hősöket alkottak, akik mindenestül belül maradnak a saját világukon: 

horizontjuk sohasem haladja meg közegük határait. Ebből pedig, harmadrészt, a reflexió 

hiánya következik: a hősök nem látják magukat kívülről. Mindezek miatt, összességében, 

emberileg sajnálhatjuk őket, de nem rendülünk meg, nincs igazi katarzis, mert még csak 

körvonalaiban sem sejlett fel, mi is az, ami ezeknek a személyiségeknek az elfojtása által 

elpusztult. 

A világirodalmi realizmus nagy hőseihez hasonló, a műtől függetlenül, önálló alakként 

is emlékezetes személyiséget csak a realizmust megelőző Ignjatović és a realizmust már 

meghaladó Stanković alkotott; közöttük a tipikusnak az átlagosban megjelenő változatai 

születtek. Ez a szerb realizmus tiszta, programos korszaka, amely – a romantika kései 

fázisával párhuzamosan – az 1870-es években kezdődik és átnyúlik a XX. sz. elejére. 
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NÉPIES REALIZMUS 

A realizmus vezető formája szinte mindenütt a regény – kivéve a szerb irodalmat, amely-

ben az elbeszélés műfaja dominál. Kialakulását egy különös, bár logikus kereszteződés 

határozta meg: a külföldről hozott realista irodalom-ideológia és a népi hagyomány össze-

kapcsolása. 

A realizmus ideológusa: Svetozar Marković (1846–1874) 

Pétervári és zürichi egyetemi évei alatt megismerkedett az orosz forradalmi demokraták, a 

nyugati szocialisták és marxisták politikai eszméivel és irodalomi felfogásával; ez utóbbi 

tekintetében főleg Csernisevszkij, Herzen és Dobroljubov hatott rá.  

Pevanje i mišljenje (1868. „Költészet és gondolat”), Realni pravac u nauci i životu 

(1872. „A realista irányzat a tudományban és az életben”) c. cikkei az irodalom elé 1. a 

valóság ábrázolását állítják feladatul, melynek célja 2. a valóság megjavítása, a társadalmi 

haladás szolgálata. (A felvilágosodás óta újra meg újra megismétlődő művészet-felfogás.) 

Srbija na istoku (1872. „Szerbia keleten”) c. tanulmányában Marković a török uralom 

alóli felszabadulás utáni szerb állam kialakulását és állapotát elemzi. Fő tézise: az uralko-

dó bürokrácia „a nép szellemével és érdekeivel ellentétesen szervezte meg a szerb álla-

mot”, mert az új termelési és gazdasági viszonyok megsemmisítik a régi patriarchális rend-

szert, amely még a török uralom alatt is jól működött. A jövőt az egykori kollektív tulaj-

don, a közös munka, a közösségben való élés, a családi szeretet és az erkölcsi tisztaság 

szocialista felújításában látta. 

A népi hagyomány 

Marković koncepcióját lelkesen fogadta a kapitalizálódás balkáni változatával bizonyára 

okkal elégedetlen ifjúság, s az 1870-es években induló fiatal írók az ő irodalmi programját 

követték, sőt eszméi a régi romantikusok némelyikére is hatottak (Jakšić kései elbeszélé-

sei). 

Az ideológiai megfontolásokból piedesztálra emelt népi élet a néphagyomány felé for-

dította a figyelmet, amely a nép-nemzeti romantika folytonossága miatt egyébként sem 

került le a napirendről. Csak amíg a romantikus költők a hősdalok pátoszát és a lírai dalok 

naiv üdeségét vették át, a realista irányzat hívei a népmesék realizmusát fedezték fel: a 

falusi élet, a szegény és egyszerű ember sorsának bemutatását. Sőt, az igazság és a jóság 

győzelmének népmesei elve még a markovići társadalmi és ideológiai követelményekkel is 

összecsengett. 

A népi hagyományt nem könyvekből tanuló, hanem a szülői házból magukkal hozó, 

Szerbia eldugott falvaiból érkező ifjú írók nem a diaszpórában művelődött nemzedékek 

leszármazottai; nincs közük a szlavenoszerb és a népi vitájához, nem terheli őket a nép, a 

haza és a kulturális központok összevisszasága; ők már egy az egyben képviselik saját 

magukat és saját világukat. 

Természetesen szólalnak meg, nem keresgélik a nyelvet és a stílust, nincs gondjuk a 

mondattal és a technikával (Atanacković!). Ez az általános könnyedség vitte őket a legké-
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zenfekvőbb megoldások felé; nem pepecseltek bonyolult és nagyobb lélegzetű formákkal, 

mint a regény, leírták azt, amit láttak, úgy ahogy van (elvégre realisták voltak), a legegy-

szerűbb módon: a népmesék rövid, világos, hatásos és többnyire csattanós szerkezetét 

követő elbeszélésben. 

Stiláris és etikai kapocs a romantikával: a népiesség 

A szerb parasztnak ( szerb nép) fél évezreden át mindig és mindenben igaza volt – a 

török basával szemben; történelmileg és etikailag a feltétlen jó képviselője. (Balkáni indi-

án.) Nimbuszát az új urakkal szemben is megőrizte, s az idegen elnyomóval szembeni 

eszményítése helyett új nemzeti funkciót kapott: a honi bitangok is a parasztot nyúzzák, 

következésképpen az egész nemzet legjobb, legegészségesebb része, a nép romlatlan mag-

ja – a paraszt. 

Ezt a képletet szuggerálja az irodalomban a realizmus. De korábban már a nép-

nemzeti romantika is erre a sablonra épült: a paraszti és falusi értelemben vett nép nyelvé-

nek, költészetének és gondolkodásmódjának alapjain emelte fel a nemzeti kultúra falait és 

oszlopait. Csak amíg a romantika a népi hősénekek történelemtudatát és a népi líra érze-

lemvilágát ápolta, addig a realizmus a nép életének közvetlensége felé fordult. 

A romantika felé nyúló másik kapocs a szerb realizmus stiláris népiessége: 1. az ábrá-

zolt egyszerű falusi világhoz idomított egyszerű, világos, cifrázatlan, de érzelmes és didak-

tikus elbeszélő modor, és 2. a rövid elbeszélés népmesei eredetű szerkezete. 

A felvilágosodás utáni korban a paraszt alakja sehol sem áll rosszul. A „nagy igazsá-

gok mindig egyszerű dolgok” és a „józan paraszti ész” nemzetközi bölcsességek, és a 

kozmopolita szellemi szimpátia mindenütt az elnyomottak pártján áll. A szerb parasztot 

ezen az általános tendencián túl, a XIX. században helyi történelem-etikai, nemzeti és 

stiláris érvek támogatták. Az alkalmazott felvilágosodás, a népies romantika és a népmesei 

királyeszmény egymásba ömlő irányzatai alatt, beomolhatatlan anyaföldként, a nemzet 

biztonságát, a helyeset és a jót garantáló népi alap eszményét a népies realizmus is erősí-

tette. 

Falusi elbeszélők 

Az irányzat képviselői falusi származású vagy a falut jól ismerő írók voltak, akikkel egy új 

értelmiségi típus jelent meg; a vajdasági kisvárosi környezetből származó és irodalmilag 

elnépiesedett romantikusok (Radičević, Zmaj, Kostić és a városi, belgrádi Ilić) után, a 

népies realisták nemzedékével a falusi származású ember lép be a szellem és a művészetek 

körébe. Előbb a szerbiai falusi világ fiai jelentkeznek (Glišić, Lazarević, Veselinović, 

Ranković), de hamarosan más tájakról is érkeznek (Matavulj a dalmáciai, Kočić a boszniai 

falvakról írott elbeszéléseivel). 
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MILOVAN GLIŠIĆ 
(1847–1908) 

Az anekdotikus realizmus 

Egy Valjevo melletti faluban született, részt vett Marković szocialista mozgalmában. Víg-

játékíró, műfordító (Holt lelkek, Oblomov, Háború és béke), a realista falusi elbeszélés 

egyik kezdeményezője. 

Egy szuszra olvasandó novellái anekdotikus szerkezetűek, mindig egy különös ese-

mény vagy egy különös figura lineárisan lezajló és csattanóval végződő törtétét mondják 

el. A folklorisztikus párhuzamot erősíti az elbeszélésekben érvényesülő népmesei igaz-

ságszolgáltatás: a jó elnyeri jutalmát, a gonoszt utoléri a végzet. 

Tematikai és műfaji felosztás 

1. Szatirikus társadalomkritikai elbeszélések, 2. a falusi idill lírai novellái, 3. a folkloriszti-

kus fantasztikum anekdotái, 4. vígjátékok. 

1. A patriarchális falusi viszonyokat szétverő bürokráciát és korrupciót kipellengérező 

szatirikus elbeszélések, különös tekintettel az uzsorarendszer ártalmaira: Glava šećera 

(1875. „A cukorsüveg”), Zloslutni broj (1875. „A baljós szám”); a parasztokat becsapó és 

kiszipolyozó gonosz szélhámosok burleszkszerű kalandok nyomán elnyerik méltó bünteté-

süket, alaposan megjárják, s közben nevetségessé válnak. 

2. A patriarchális falusi idill lírai hangvételű elbeszélései, a szegény de jóravaló, lelki-

leg romlatlan emberek életének szépsége, minden nélkülözés és sorscsapás ellenére: Prva 

brazda (1885. Az első barázda). 

3. A népmesék és a falusi ember hiedelemvilágának elemeiből szőtt folklorisztikus 

fantasztikus elbeszélések: Posle devedeset godina (1879. „Kilencven év múlva”); ezek 

Gogol Esték egy gyikanykai tanyán (1831–1832) c. legendákon és babonákon alapuló, 

manókról, tündérekről és egyéb fantasztikus dolgokról szóló elbeszélés-ciklusának min-

táját követik. 

4. Színművei: szatirikus társadalomkritikai vígjátékok: Dva cvancika (1882. „Negyven 

krajcár”), Podvala (1885. „Átejtés”). 

Szabad-e szidni a rendszert? 

A XX. századi tapasztalatok fényében bizonyos régebbi, önmagukat nem is demokratikus-

nak deklaráló rendszerek időnként meglepő toleranciát mutatnak az irodalom társadalom-

kritikai megnyilvánulásaival szemben. Ha Szerbiában a XIX. sz. második felében olyan 

zabolázatlan állami uralom és pandúrhatalom működött, amilyen az irodalom tükrében 

látható, akkor furcsa, hogy ez az irodalom létezhetett. 

Márpedig Glišić éles hangú novellái zavartalanul megjelenhettek. Úgy látszik, a több-

pártrendszerű királyság furcsa szerkezetében volt egy sajátos kiskapu: a királyt nem lehe-

tett szidni, a rendszert azonban igen. (Vö. Ilić politikai szatírái ill. királyódái.) Glišić elbe-

szélései nem a rendszer lényegét, hanem torz megnyilvánulási formáit bírálják; a patriar-

chális szocializmus eszmeinek keretébe a gonosz uzsorások és állami alkalmazottak meg-

regulázása esetén talán még a jó király és a nép idilli kapcsolatának álma is belefért. 
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Mégis, az „Átverés” c. vígjátékot Glišićnek néhány előadás után kissé át kellett írnia. 

Hiába, a színház a görögök óta, Schilleren át, sokkal hatásosabb és a hatalom szemében 

ezért sokkal veszélyesebb volt a nyomtatott műveknél. (Bulgakovot is drámái miatt kezd-

ték piszkálni az 1920-as évek végén.) 

Glišićnek elég volt a színházi figyelmeztetés, s a megélhetésre is gondolnia kellett: a 

sajtóhivatal tisztviselője, a nemzeti színház dramaturgja és a nemzeti könyvtár igazgatóhe-

lyettese nem feszíthette túl a fiatal egyetemista korában lelkes Marković-követőként oly 

merészen megpendített húrt. Az anekdotában egyre több lett a humor, s kevesebb a bírálat, 

a fantasztikum pedig senkinek sem ártott. 

Ebben viszont egészen XX. századi a modell: szidják csak nyugodtan a rendszer felü-

leti visszáságait, azzal nem ártanak senkinek (a szocialista kabaré). Sőt, a rendszer lénye-

gétől látszólag idegen túlkapások szidásának megengedettsége a rendszer lényegének 

legitimációjává fordul ki. 

A patriarchális szemléletű szerb realisták esetben ez a lényegi veszélytelenség eleve 

adódott, hiszen ők a régi nevében féltették a jövőt az újtól. 

LAZA LAZAREVIĆ 
(1851–1891) 

A lírai realizmus 

Keveset írt, de azt odafigyeléssel (kilenc befejezett és nyolc befejezetlen novella); ő a 

szerb realizmusa artistája (fr. artist  művész). A falusi novella lírikusa, a patriarchális 

szemlélet lelki arisztokratája.  

Városban született (Šabac – Szabács), kereskedő családban; orvosi egyetemre járt Ber-

linben. Lelki és lírai paraszt, a patriarchális világot csak Marković interpretációjából is-

merte, s nem a szülőházból, mint Glišić. Mégis Lazarević lett a patriarchális falusi konzer-

vativizmus fő elbeszélője, talán éppen azért, mert némileg kívül állva, a maga számára is 

meggyőzőbben kellett írnia, mint azoknak, akik belülről nézték a falut. 

Témái: 1. a falusi élet idilljei, 2. önéletrajzi ihletésű, városi környezetben játszódó no-

vellák, 3. politikai tárgyú elbeszélés. 

Falusi idill 

Falusi témájú elbeszéléseinek alapszerkezete: a patriarchális viszonyok évszázadok óta jól 

működő rendjét valaki kizökkenti a kerékvágásból, de a közeg erkölcsi tisztaságának és 

helyességének ereje végül győzedelmeskedik, és újra helyreáll az idill. 

Prvi put s ocem na jutrenje (1879. Először hajnali misére apámmal) c. novellájának 

főhőse a kártya és az ital rabja lett, a család egzisztenciája forog kockán, de az asszony 

némán tűrő szemrehányása végül észre téríti a tévelygőt. 

Na bunaru (1881. „A kútnál”) c.elbeszélés hősnője talán az egyetlen önmagában is 

emlékezetes alak a szerb realizmusban: a patriarchális viszonyokból következő rituális 

szokásoktól visszahőkölő és lázadó szépséges és büszke Anoka, aki ifjú menyként megta-

gadja, hogy vizet merjen a családfőnek a kútról és a haját szárítgassa, de az öreg türelme 
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és indirekt taktikája megtöri az ellenállást, és Anoka önkéntesen belesimul a család-

közösségbe. 

Školska ikona (1879. „Az iskolai ikon”) c. novellájában a falu idilli csendjét felveri az 

új tanító okoskodása, álmodozása és szentimentalizmusa, mígnem az egészséges közeg 

kiveti magából a nemkívánatos elemet. 

Önéletrajzi szerelmes elbeszélések 

Berlini diákévei során Lazarevićet mély szerelmi kapcsolat fűzte egy német hajadonhoz. 

Ebből az élményből született egy naplószerűen konkrét és egy áttételesebben önéletrajzi 

ihletésű műve. 

Švabica (talán 1876, megj. az író halála után, „A sváb lány”) c. novellája arról szól, 

hogy a fiatalember nem meri elvenni a német lányt, mert a) mit szólna az anyja, hogy ide-

gen ajkú és más vallású nőt hoz a házba, és b) hogyan vihetné a finom német kisasszonyt 

az ő elmaradott szerbiai szülőföldjére. 

Az elbeszélés levélformában íródott, a főhős a barátjának panaszolja el szenvedéseit. 

A mű tehát a szentimentális levélregény egy kései változata, a szerb irodalomban Vitković 

Kármán-szerbesítése után (Spomen Milice, 1816) az egyetlen eredeti alkotás ebben a mű-

fajban. 

A Verter (1881. „Werther”) címe Goethe-célzásával elárulja, hogy „A sváb lány” le-

vélformája is utalás volt a szentimentalizmusra. A levélnovellában a helyes út megtalálása 

még a főhős szenvedései árán történik, a „Werther” már a józan észtől elrugaszkodott és a 

századok óta érvényes erkölcsöket áthágni akaró szentimentális szerelem komikus beállí-

tásával tart leckét konzervativizmusból. (A mű igazi címe „Anti-Werther” lenne.) 

A cselekmény egy szerbiai fürdőhelyen játszódik, a szereplők a változatosság kedvéért 

nem falusi emberek, hanem „társaságbeli” értelmiségiek, miáltal a „Werther” olyan kör-

nyezetbe és közegbe nyújt bepillantást, amelyet a szerb realizmus meglehetősen elhanya-

golt. 

Társadalmi és politikai témák 

A lírai alkatú, érzelmes Lazarević szörnyűségként élte át az 1870-es évek közepén folyt 

szerb-török háborút, melynek véres valóságát közelről, katonaorvosként láthatta. 

Sve će to narod pozlatiti (1882. A nép majd megaranyozza) c. elbeszélésében a háború 

áldozatairól szól. Főhőse hadirokkant fiatalember, akit édesapja keserű iróniával vigasztal: 

az örök életére nyomorékká vált és koldusbotra jutott katona életét majd „megaranyozza” 

a néptől kapott kolduspénz. 

A novella látszólag ellentétben áll a korábbi művek szellemével, amelyekben az igaz-

ság (és az író) mindig a közösség oldalán volt, és a közösség akaratának érvényesülése az 

egyén javát szolgálta. Itt viszont a közösség érdeke (a haza védelme) tönkretette a főhős 

életét, az író (és az olvasó) a tragikus sorsú egyén oldalán áll, a közösséggel szemben. 

Csakhogy kérdés, milyen közösségről van szó. A főhős tragédiájának ugyanis nem a 

nép az oka, hanem a politika. A háborút folytató politikusok hazája nem azonos az idilli 

életet élő nép hazájával.  
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Marković, Glišić (és Ilić) felfogásához hasonlóan, Lazarević is két Szerbiát lát: a go-

nosz politikusok bürokratikus államát és nép romlatlan világát. Ebből a dualista szemlélet-

ből a szerb realizmust két jellegzetessége származik: 

– népmesei akusztika (amely a realista elbeszélés filológiai előzménye is); 

– realista népiesség, amely a realizmus és a népies romantika között hangulati, szemlé-

letbeli, sőt még stiláris közelséget és „átjárhatóságot” teremtett (s ezt erősíti a realizmus és 

a kései romantika időbeli párhuzamossága). 

JANKO VESELINOVIĆ 
(1862–1905) 

A romantikus realizmus 

Falun született, falusi tanító volt, aztán a belgrádi irodalmi bohémvilág egyik központi 

figurája lett. Rövid élete alatt elképesztő mennyiségű művet alkotott (több mint harminc 

kötet próza), nagy részükön érződik, hogy csak a honorárium kedvéért születtek. 

A legromantikusabb realista, és a legfalusibb patriarchális író. A falu életének leírásá-

ban szociográfiai hűségre törekedett, de mivel idillnek értelmezte, romantikus érzelmi 

mázzal vonta be. Ezt a kettősséget tükrözik jellegzetes kötetcímei: Slike iz seoskog života 

(I-II. 1986–1888. „Képek a falusi életből”) illetve Od srca srcu (1893. „Szívtől szívig”), 

Rajske duše (1893. „Mennyei lelkek”).  

Túlzott érzelmességtől mentes, legrealistább elbeszélései: Kumova kletva („A kereszt-

apa átka”), Mali Stojan („A kis Stojan”), Kmet-Ilija („Ilija, a bíró”), Bela vrana („A fehér 

holló”). A falusi élet ábrázolására regényben is kísérletet tett: Seljanka (1893. „A paraszt-

asszony”), amely azonban inkább csak terjedelme szerint regény, lényegében életképek 

laza láncolata, a Hajduk Stanko (1896. „Stanko, a hajduk”) c. regénye népies ifjúsági tör-

ténelmi kalandregény. 

Bestseller 

Irodalomtörténetileg és főleg olvasóilag felesleges Veselinović hatalmas életművében a 

legrealistább elbeszélések után kurkászni; elég olyat írt Glišić és Lazarević. Veselinović 

ereje a romantikus realizmus: ez jellemzi őt speciálisan, népszerűsége pedig a korszakra és 

a kor irodalmi ízlésére jellemző, amelyben a romantika még a nagy romantikusok fizikai 

jelenlétével is érvényben volt, és a realizmus idején a legromantikusabb realista író alkotta 

a legnépszerűbb művet, amely az egyik legolvasottabb szerb regény lett, mint nálunk az 

Egri csillagok. 

Hajduk Stanko (1896. „Stanko, a hajduk”), Gárdonyi könyvéhez hasonlóan, történelmi 

regény, a Karađorđe vezette 1804-es felkelés idején játszódik. Főhőse az ártatlanul meg-

vádolt szegényember, aki a romantikus regényből ismert sablon szerint (Eötvös, Atanac-

ković) bosszút áll a rajta esett sérelemért. A török elleni harc guszlás hagyományú témája, 

a haza, a nemzet, a nép és a nép fiának igazság-harca, a falu idillje – romantikusan kalan-

dos körülmények között, izgalmas cselekménnyel és az igazság diadalával – felnőttekhez 

is szóló ifjúsági regényt, nemzeti bestsellert eredményezett. 
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SVETOLIK RANKOVIĆ 
(1863–1899) 

Reflexív realizmus 

Fiatalon elhunyt, műveit betegen és a halálos ágyon író népies, szentimentális és reflexív 

realista, romantikus érzelmekkel, tolsztoji és dosztojevszkiji eszmékkel, a lélek mélyebb 

rétegei iránti érdeklődéssel, a misztikum vonzásában. 

Elbeszélései 

Témák: 1. a falu lírai leírása: Jesenje slike („Őszi képek”), 2. a hatalom és a bürokrácia 

szatirikus ábrázolása: Zvanična ispravka („Hivatalos helyesbítés”), 3. az emberi természet 

modell-történetei allegorikus vagy határszituációs bemutatásban, pl. az emberi hálátlanság: 

Seoski dobrotvor („A falu jótevője”), önzés, gyávaság, helytállás: Potera („Az üldözés”), 

halál: Život i smrt („Az élet és a halál”), 4. misztikus történetek, folklorisztikus fantaszti-

kum: Stari vruskavac („A régi cseresznyefa”), 5. fantasztikus anti-utópia: U XXI veku („A 

XXI. században”). 

Regényei 

Lélekábrázolási törekvés. Elveszett illúziók, elhibázott életek. Társadalmi kérdések: 1. a 

falusi értelmiség helyzete: Seoska učiteljica (1899. „Falusi tanítónő”), Porušeni ideali 

(1900. „Rombadőlt ideálok”) 2. a rablóvá (hajdukká) lett szegényember: Gorski car (1897. 

„Az erdő császára”). 

A főhősök a szűkös környezetben vergődő, többre hivatott, de labilis, befolyásolható 

emberek, akik gonosztevők és sötét erők hatalmába kerülnek, s életük sorsdöntő pilla-

natában rossz lépésre kényszerülnek, amely jóvátehetetlennek bizonyul. 

Célratörő cselekményvezetés, a főhős összetartó központi helyzete, a környezet váz-

lata és a mellékalakok gyorsportréja. Közben: a főhős belső monológjai és a szerző kom-

mentárjai lélektani, erkölcsi és életbölcsességi tanulságokkal. 

„Az erdő császára”: az 1804-es felkelés hős-epikájában a hajduk nemzeti hős volt 

(Hajduk Veljko „életírása” Vuk Karadžićtól), a realista regény idején törvényen kívüli 

ember, üldözött rabló lett belőle. Kontextus: Eötvös: A falu jegyzője, Atanacković: Dva 

idola („Két bálvány”), Šenoa: Prosjak Luka („Luka, a koldus”), Kovačić: U registraturi 

(„Az irattárban”), Jókai: Rab Ráby. 

Veselinović a felkelés hajduk-romantikáját idézve nemzeti bestsellert írt („Stanko, a 

hajduk”), Ranković viszont realista pontot tett a motívum végére, még akkor is, ha „Az 

erdő császára” még a romantikus kalandregény hangulati keretében búcsúztatja a romanti-

kus kalandregény jellegzetes témáját és főhősét. 
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SIMO MATAVULJ 
(1852–1908) 

A realista pillanatfelvétel (naturalizmus?) 

A dalmáciai falu életét ábrázoló elbeszéléseiben nincsen olyan explikált érzelmesség és 

patriarchális nosztalgia, mint szerbiai kollégáinál; a szegényemberek nehéz életét elfogu-

latlanul, a fotográfia közönyével ábrázolja.  

Persze a fénykép hangulata a masinát tartó fotóstól függ: Matavulj elbeszélései az egy-

szerű ember szűk terű, látszólag sivár és rideg, monoton gürcölésből álló élete mögötti 

természetes erőt, romlatlan szépséget és erkölcsi tisztaságot sejtetik. 

Az olasz neorealista filmek eszköztelenségére és poétikai sterilitására emlékeztető tö-

mör stílusát naturalizmusnak szokás értelmezni. Két antologikus értékű novellája: a dal-

máciai pravoszlávok vallási és boldogulási dilemmáiról szóló Pilipenda (1901. Pilipenda)1 

és az egyszerű szegényember érzelemvilágát felvillantó Povareta (1901. „Povareta”, ol. 

povereta  nyomorult), amelyben a hazatérő matrózt kedvese halálának híre várja, de anyja 

freudi bölcsességgel megoldja a helyzetet: álmában beszél a megboldogult lánnyal, aki azt 

üzeni a fiúnak, vegye el a nővérét. 

Regionális változatosság 

Matavulj a dalmáciai Šibenikben született, gyermekként majd tanítóként dalmáciai falvak-

ban élt, később Montenegróban dolgozott, élete utolsó másfél évtizedét Szerbiában, nagy-

részt Belgrádban töltötte. 

Realizmusának jellegzetessége, hogy tudatosan törekszik az élete során megismert ré-

giók sajátosságainak visszaadására. Életműve földrajzi változatosságának a szerb iroda-

lomtörténet-írás rendkívüli jelentőséget tulajdonít, hozzátéve, hogy montenegrói és belg-

rádi elbeszélései meg sem közelítik a dalmáciaiakat. 

Kívülről nézve a geográfiai vonatkozások kevésbé látszanak fontosnak, hacsak nem 

olyan értelemben, hogy a többszálú kötödés miatt Matavulj egyik régiót sem ábrázolta 

olyan elfogult szeretettel, mint a Glišić és Lazarević a szerbiai falut. 

Verizmus és naturalizmus 

Matavulj realizmusának objektivitása kapcsolatba hozható irodalmi tájékozottságával is: a 

szerbiai Marković-követők orosz orientációja helyett ő a dalmáciai tengermelléken a rene-

szánsz óta hagyományos olasz kötődés keretén belül a verizmus híve volt (ol. vero, 

verismo  igaz, valóságos; a naturalizmus olasz válfaja), egy párizsi útjával kapcsolatosan 

franciául is megtanult, és megkedvelte a francia naturalizmust, amit Maupassant-fordításai 

jeleznek. 

Egy álregény 

Fő művének a Bakonja fra-Brne (1892. Fráter Barnabás) c. regénye számít; a regénytelen 

szerb realizmusban ez a mű nagy helyértéket kapott. 

                                                 
1 Pilipenda – a Fülöp augmentativusban (nagyító esetben) álló helyi változata, gúnynévként. 
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Valójában nem regény: egy anekdota, regény-mennyiségű, de nem regényszerű körí-

téssel. Lehetett volna regény, ha az anekdota bontakozik azzá (ilyesmi az Örök vőlegény 

Ignjatovićtól, a nősülni nem tudó Šamikáról). Matavuljnál azonban az anekdota – anekdo-

ta marad (2 oldal a 220-ból); a többi – egy másik ember élete, aki nem játszik szerepet az 

anekdotában. 

Az anekdota: egy kolostor kirablása után fráter Barnabáson mániákus rettegés vesz 

erőt, nem mer kijönni a cellájából, mígnem csalafinta gyógymóddal ki nem ijesztik. (Ezt a 

sztorit Matavulj eredetileg a Kako je Pjevalica izliječio fra-Brnu – „Hogyan gyógyította 

meg Pjevalica fráter Barnabást” c. elbeszélésében írta meg.) 

A körítés: egy falusi fiú, az eredeti címben szereplő Bakonja kolostorba kerülésének, 

ottani életének és pappá szentelésének története. (A magyar fordítás címében tehát nem 

annak a szereplőnek a neve áll, mint az eredeti címben, ami azt mutatja, hogy a fordító – 

Csuka Zoltán – érezte a regény szerkezeti problematikusságát.) 

A kapocs: a fiú (Bakonja) fráter Barnabás rokona, aki magához veszi a srácot a kolos-

torba (helyszínbeli kapocs); a mű végén Bakonjából szerzetes ill. pap lesz, azaz ő is fráter 

Barnabássá válik, ami azonban nem változtat a magyar fordítás címének „csúszásán” a két 

szereplő között (lehetett volna talán „Fráter Barnabások”). 

A Fráter Barnabás kicsikart regény: Matavulj azt hitte, két adut tart a kezében: hogy 

az anekdotikus mag (fráter Barnabás sztorija) köré tekerve, de a másik főszereplő (Bako-

nja) életrajzának szálára felfűzve, bemutathatja az egész dalmáciai életet (extenzív totali-

tás). 

A kettőt azonban nem tudta összehozni. A Bakonja-életrajzhoz kópé-változatú kaland-

regény illene, a kolostor-helyszín viszont zárt világú történetet kívánt volna, és ez a kettő 

kölcsönösen megsemmisíti egymást: mármint a regényt.  

A kolostor világának nincs hangulata, mert nem zárt: 1. a cselekmény folyton kisza-

ladgál, 2. a kolostoron belüli események sem a kolostorra jellemző terekben játszódnak, 

hanem a szolgák, a szakácsok és a lovászok mellékes helyiségeiben, a konyhában, a cse-

lédszobában és az istállóban, ami lehet érdekes, de nem egy kolostor-regényben, amelyből 

semmi nem valósul meg. 

A kolostorból kikalandozó cselekményszálacskák viszont csököttek, esetlegesek és 

önmagukban érdektelenek; alig várjuk, hogy visszatérjünk az „igazi” regénybe, amely 

elvileg a kolostorról szólna, de egy idő után már ezzel kapcsolatban sincsenek különösebb 

illúzióink. 

Pártatlanság 

A kolostori élet primitív parazitaságának ábrázolásában Matavulj regényének előképe 

Dositej Obradović önéletírása, amelyben a felvilágosodás eszméinek fényében látszik a 

kolostori élet. Matavulj viszont a borissza és szoknyavadász, álszent és léha szerzetesek 

leírásával csupán objektív akar lenni. Ilyenek az emberek, sugallja az író pártatlansága, 

amely az ellenpontozás elmaradásában is kifejeződik: a kolostoron kívüli világ sem kü-

lönb, a parasztok lopnak, csalnak, hazudoznak, sunyiznak és nyaliznak. Mintha Matavulj a 
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későbbi szocrealista középiskolai tankönyvekből tanulta volna a poétikát: „a naturalizmus 

olyan realizmus, amely csak a negatív dolgokat ábrázolja”. 

A pártatlanul összevasvillázott világ épp-ilyenségének van némi esetleges élet-hangu-

lata, amely Rabelais és Cervantes extenzív világszerűségére emlékeztet, de amíg náluk a 

sokféleségben az élet nagyvonalúsága érződik, addig Matavulj álregénye megragad az élet 

bármilyenségéről szóló középszerű bölcsesség szintjén. 

PETAR KOČIĆ 
(1877–1916) 

A plebejus realizmus 

Politikus volt és író, hányatott sorsú társadalmi harcos. Egy Banja Luka melletti faluban 

született Boszniában: a boszniai nemzetgyűlésben a nemzeti ellenzék vezetője, az osztrák-

magyar balkáni politika ellenfele, a parasztság érdekeinek szószólója; többször ült börtön-

ben, s az állandó harcoktól és üldözésektől végül összetörve egy belgrádi ideggyógyinté-

zetben halt meg. 

Elbeszélései a falut már elpusztult idillként ábrázolják: az előtérben az élet súlyossága 

és keservei állnak, de viselésük méltósága a természethez közel élő egyszerű ember vilá-

gának tisztaságát és erejét sugározza a háttérből, kötelező katartikus: népmeseien igazsá-

gos, bár nem feltétlenül könnyed és szerencsés befejezésekkel. 

A glišići, lazarevići és veselinovići líraisághoz képest (amely a századfordulóra már el-

laposodott a népies realizmus epigonjainak tollán), Kočić, a plebejus politikus-író, a falusi 

ember harcos vitalitására helyezi a hangsúlyt. 

A fennmaradásért vívott harc részben a természet mostohaságával, a földrajzi és éghaj-

lati helyzetből adódó viszontagságokkal szembeni küzdelmet jelenti (Kroz mećavu, 1910. 

„Hóviharban”), de a politikai mondanivaló általában előtérbe tolul.  

Allegorikus novella a Jablan (1902. Bimbó), amelyben a szegényember bikája párvia-

dalban legyőzi a császári bikát. A Grob Slatke Duše (1902. „Édes Lelkem sírja”) főhősét 

elűzik földjéről, koldusbotra jut, unokájával járja a bíróságokat, végül hóviharban éri utol 

a halál. (Kočić a boszniai hegyek fia, a hóvihart többször leírta, realista elemként és jelké-

pes jelentésben.) 

Vukov gaj (1910. „Vuk erdeje”) c. pár oldalas elbeszélésében összegezi mondandóját: 

a boszniai paraszt két nagyhatalom között az áldozat. Az öreg Vuk gyerekkorában ültetett 

és egy életen ápolt erdeje, mindenki tudtán kívül, a török földesúr nevén volt, aki Bosznia 

annexiója után eladja az erdőt egy új (osztrák? magyar?) idegennek. Az falu népe felkel, 

az erdő számukra a szabadság jelképe. Puszta kézzel szállnak szembe a favágókat kísérő 

fegyveresekkel, akik habozás nélkül a tömegbe lőnek. 

Asszociációk: 1. a romantikus képlet, az idegen uralom elleni harc, a két nagyhatalom 

közötti, jó választás nélküli helyzet, Laza Kostić: „Nősül a Dózse!”, Santa Maria della 

Salute („erdőnk fenyve”), Đura Jakšić: Jelisaveta; 2. a horvát Josip Kozarac Slavonska 

šuma (1888. „Szlavóniai erdő”) turgenyevi prózája, 3. a Kočić-novella végén eldördülő 
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csendőr-sortűz kapcsán: a XIX. és a XX. század fordulójának agrármozgalmai (Szántó 

Kovács János), tolsztojánus eszmék utópia és politikai praxis között (Schmitt Jenő). 

Politikai szatíra 

Kočić legismertebb műve a Jazavac pred sudom (1904. Borz a bíróság előtt); eredetileg 

elbeszélés, aztán politikai kabaréjelenet. A cím szállóige lett, a hatalom és a bürokrácia 

ostobaságának illetve lóvátevésének szinonimája. 

Az anekdotikus alapötlet: a szegény paraszt feljelenti a borzot, amely tönkretette a ku-

koricáját. A bírósági tárgyalóteremben létrejött abszurd helyzetben minden terítékre kerül, 

David Štrbac dupla csavarású poénjai (dicsérve szidja a rendszert) a Hacsek és Sajó vagy 

Hofi Géza szellemességének szintjén röpködnek. 

Visszatérő csattanó: még a török uralom is jobb volt, mint az új rendszer, az osztrák-

magyar okkupáció. Ez a „két nagyhatalom” szindróma szatirikus megfogalmazása, és a 

„nemzet és/vagy haladás” kérdése; Kočić politikusként szemben állt az okkupáció utáni 

boszniai rendszerrel, amelyben az idegen uralom bürokratikus hatalmát látta, s ennek kere-

tén belül az európai modernizációs tendenciákat negatívan értékelte. A bíróság elé citált 

borzról szóló kabarétréfájában szatirikus eszközökkel ábrázolta a jog és az Osztrák–

Magyar Monarchia államapparátusának bürokratikus abszurditását. (Kafkának A kastély 

írásakor nyilván fogalma sem volt minderről, mégis egészen jól sikerült a regénye.) 
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SZATIRIKUS REALIZMUS 

RADOJE DOMANOVIĆ 
(1873–1908) 

Az emancipált szatíra 

Ritka jelenség: Domanović egy tipikusan másodlagos, mellékes, „ezen kívül írt még…” 

jellegű műfajt emelt nemcsak saját munkássága középpontjába, hanem a szerb realizmus 

egészének legjobb és tartósan élvezhető alkotásai közé. 

Ha nem lenne ellentmondás allegorikus műveket realistának nevezni, Domanović sza-

tíráira szó szerint illene a „kritikai realizmus” meghatározás. Kulcsot nem igénylő, önma-

gát leleplező titkosírással készült allegorikus elbeszélései megbocsátást, kiskaput és fel-

lebbezési lehetőséget nem tartalmazó radikális kritikát vagy inkább ítéletet mondanak ki a 

korról, melyben születtek: a pusztuló régi értékek helyett újakat nem hozó világról. A 

falusi elbeszélők lírai és nosztalgikus képet festettek erről a folyamatról, Domanović szatí-

rái viszont katasztrofálisnak ábrázolták; azt mondták ki, allegorikusan, amit a falusi elbe-

szélők nem mertek észrevenni, vagy maguknak sem akartak bevallani: a nemzet teljes 

romlásának veszélyét. 

A műfajnak megfelelően, Domanović 1897 és 1903 között írott szatíráinak címei ön-

magukért beszélnek:  

Razmišljanja jednog običnog srpskog vola („Egy közönséges szerb ökör töprengései”) 

– humoros elbeszélés a szatíra és a groteszk fantasztikum keverésével. Az ökör csodálko-

zik, hogy a gazdák miért hencegnek a dicső múlttal, hiszen az ökör-ősök is vonták a szeke-

ret a rigómezei csata idején; a szerbek azzal büszkélkednek, hogy ötszáz évig szenvedtek 

rabigában, az ökrök viszont örökösen hordják az igát; az emberek büszkék a vallásukra, 

pedig minduntalan megszegik a parancsolatait, az ökrök viszont nem lopnak, nem hazu-

doznak, és senkit sem bocsátanak el a munkhelyéről (önéletrajzi célzás: az írót politikai 

nézetei miatt kitették középiskolai állásából, ahonnan a belgrádi bohémvilág kellős köze-

pébe került, szatirikus lapokat szerkesztett, s fiatalon halt meg nincstelenségben). A gaz-

dák nem csinálnak semmit, csak a múltat emlegetik, az ökrök legalább húzzák az igát. 

Danga (A billog) – egy derék polgár álma valami távoli országról, ahol a lakosok 

büszkék rá, hogy a bírák és a pandúrok az ő hátukon lovagolnak; a polgárok homlokára 

bélyeget sütnek, hogy könnyen megkülönböztethetőek legyenek a betolakodó és ártalmas 

idegenektől; aki jajszó nélkül tűri a tüzes vas érintését, köztiszteletnek örvend. 

Stradija (Kinlódia) – egy olajozottan működő állam, ahol a rendőrminiszter intéz min-

dent, ő nevezi ki az országgyűlési képviselőket is, akik lecke gyanánt magolják be felszó-

lalásaikat; egy gond van csak: nem könnyű ellenzéki képviselőket kinevezni, mert min-

denki a kormány pártján áll. 

Vođa („A vezér”) – a hipnotizált tömeg vakon követi a kultikus vezért, aki vak. Az al-

legória annyira kompakt, hogy nincs konkrét fordítása: időtlen érvényű abszurd történet, 
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amely meghaladja a politikai szatíra hangulatát és jelentését, Kafka, Camus és Beckett 

műveit előlegezi. 

Kraljević Marko po drugi put među Srbima („Kraljević Marko másodszor a szerbek 

között”) – az időben eltévedt hős világirodalmilag nem ismeretlen fantasztikus vagy gro-

teszk történetének változata. Az ötszáz év múlva újra a szerbek közé keveredő Marko 

királyfi régebbi elődei Don Quijote és Gulliver; kissé közelebbről Washington Irving Rip 

van Winkle (1819) c. elbeszélésének híres hőse, aki húsz évet alszik, s amikor felébred, 

nem érti a világot; de a kortárs irodalomban is vannak párhuzamok: az időutazás ötletén 

alapul Edward Bellamy Visszapillantás 2000-ből az 1887-dik évre (1888) c. népszerű 

regénye (1892-ben két magyar fordítása is megjelent), Mark Twain Egy jenki Arhur király 

udvarában (1889) c. alkotása és Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász (1898) c. műve. 

Domanović fantasztikus szatírája, a népies realizmus szellemében, népmesei hangulat-

ban kezdődik; a mennyekben Marko eltávozási engedélyt kér a Teremtőtől: leugrana Szer-

biába, ötszáz éve hívják már őt, Rigómezőért kéne bosszút állni. Az Úristen figyelmezteti, 

hogy pórul fog járni, de elengedi. Marko a földre érve híres lován azonnal űzőbe vesz egy 

menekülő kerékpárost, buzogánnyal leteríti, levágja a fejét, a kocsmárost felpofozza, leka-

szabol egy zsandárosztagot: megérkezése napján máris országos körözést adnak ki ellene. 

Nagynehezen elfogják, tíz év börtönre ítélik, legendás lovát villamos elé kötik. Szabadulá-

sa után Marko taktikusabb, igyekszik beépülni, már csak másodlagosan firtatja a Rigóme-

ző-témát, amely változatlanul nem érdekel senkit; egy költőtől megtudja, hogy az csak 

amolyan retorikus fordulat. Marko gyakornok lesz, majd pandúr, de amikor nyakonvágja 

korrupt elöljáróját, bolondokházába zárják, ahol végül megkönnyebbülten, másodszor is 

meghal. Visszatér a mennybe, elismeri, hogy Istennek igaza volt, Szerbiában nincs rá 

szükség, mire az Úristen lemondóan megrándítja a vállát. 

A korabeli párhuzamok és esetleges hatások mellett, Kraljević Marko szatirikusan fan-

tasztikus alakja érdekes előképe az Esterházy Péter Termelési regény c. alkotásában fel-

bukkanó időtévesztő alakoknak: a (kisssregény) c. első részben gróf Apponyi Albertnek, 

Tisza Kálmánnak stb., és az E. feljegyzései c. részben a szentendrei HÉV-en utazó és a 

római-parti kocsmába betévedő Mikszáth Kálmánnak. („Ki ez a faszi?”)1 Természetesen 

ugyanarról a Mikszáthról van szó, aki az Új Zrínyiász szerzője. 

Domanović műve minden párhuzam mellett autonóm és homogén alkotás, elemei a 

népköltészetből, a rigómezei legendából és a korabeli valóságból származnak, de az egy-

szerű valóságnál hitelesebb képet ad: a korabeli Szerbia tárgyi és társadalmi világával 

együtt megmutatja a fejekben élő Szerbiát is. A realista szatíra groteszk és fantasztikus 

tükre szerves része a népies realizmusnak. 

                                                 
1 Esterházy Péter: Termelési regény (kisssregény) (1979. 304). 
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BRANISLAV NUŠIĆ 
(1864–1938) 

A realista komédia 

Vígjátékait arról a az új társadalmi rétegről írta, amely a falusi elbeszélők szerint minden 

baj oka volt: a városi újgazdagokról, bürokratákról, hivatalnokokról, pandúrokról, korrupt 

politikusokról, gerinctelen üzletemberekről, gátlástalan törtetőkről, fennhéjázó feleségeik-

ről. Amit Domanović a szatirikus allegória és a fantasztikum áttételén keresztül ábrázolt, 

azt Nušić a realista színmű komikus változatának közvetlen valóságosságában adta vissza, 

még a díszletekre vonatkozó utasítások szintjén is. 

Hosszú élete során rengeteget írt, novellát, történelmi drámát, riportot, humoreszket, 

bohózatot, regényt, memoárt; Autobiografija (1924. Jókedvemben írtam) c. humoros ön-

életrajza népszerű olvasmány, a memoár informativitását a humor egynemű közegében 

valósítja meg, a diákévek leírásában Karinthy Tanár úr kérem (1916) c. művének humorá-

ra emlékeztet.  

Igazán maradandót a vígjáték terén alkotott, melyeket két korszakban írt: pályája kez-

detén, az 1880-as években, és élete vége felé, 1930 után. – A kettő között írta azt a hihetet-

len mennyiségű művet, amit jóindulattal pótcselekvésnek lehet nevezni. Nušić ugyanis 

forrófejű rendszer-szidóként lépett fel, de néhány államatyai pofon után behúzta a farkát; 

első vígjátékait nem akarták bemutatni, egy dinasztikus gúnyverse miatt börtönre ítélték, 

majd távoli provinciákba dobták állami szolgálatba, ahol aztán megnyugodott, és diplomá-

ciai karriert futott be, amiben olyan XX. századi diplomata-írók követik a példáját, mint 

Dučić, Rakić, Andrić és Crnjanski. – Öreg nyugdíjasként viszont visszatért a társadalmi 

vígjátékhoz, folytatta, ahol az 1880-as években abbahagyta. Műveiből ítélve a helyzet sem 

változott sokat, s az ő stílusa is a régi maradt. Így még az 1830-as években is van szerb 

realizmus, s még inkább lenne, ha Nušić nemzedéktársai nem halnak meg mind olyan 

fiatalon. 

Narodni poslanik (1883. „Az országgyűlési képviselő”) – Nušić első vígjátéka, művé-

szi és szakmai tekintetben ugyanolyan érett („jó”) alkotás, mint a későbbiek. Nem az a 

kérdés, hogy Nušić már fiatalon kiforrott író volt vagy ellenkezőleg: nem fejlődött semmit; 

az 1880-as és az 1930-as években írt művei azért egyformák, mert a társadalom-kritikai 

vígjáték-modell mindkét korra ráillett. Az élet stílusa sem változott jelentősen; talán még a 

régi díszleteket is használni tudták a színházban. 

A vígjáték ókori eredetű műfaj, a görögöknél Arisztophanész, a rómaiaknál Plautus és 

Terentius, a reneszánsz idején Moličre, Lope de Vega, Shakespeare, Držić neve fémjelzi. 

Később a csupán szórakoztató igénnyel szemben (Scribe) kialakult a komoly mondaniva-

lóval rendelkező társadalmi vígjáték. Nušić a comédie de moeurs (fr. komedi dö mörsz  

erkölcsdráma) követője, a XIX. sz. derekán létrejött francia vígjátéké, amely a társadalom 

javító célzatú kritikáját hirdette. 

Nušić vígjátékai valódi drámák, egész estét betöltő előadásra íródtak; az előtérben álló 

politikai szatíra emberi sorsokat követő cselekmény keretében bontakozik ki, a 
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tendenciózusan kidolgozott társadalmi típus-figurák valóságízű élet-sztorival rendelkező 

egyénített emberek. 

A szerkezet a nyilvánosság és a magánszféra párhuzamára épül, a politika és a család, 

a hivatal és az otthon között szövődik a cselekmény. A két szféra egyrészt egymás stiláris 

és morális kontrasztja, másrészt a szerkezet mozgatója: kereszteződésük okozza a bonyo-

dalmakat és a félreértéseket, amelyekből a komikus helyzetek származnak. 

„Az országgyűlési képviselő”, mint Nušić első ilyen műve, még sablonosan valósítja 

meg ezt a modellt. A cselekmény egy kisvárosban játszódik választások idején; az ellenzék 

jelöltje a kormány jelöltjénél él albérletben, ezenfelül potenciális após–vő viszonyban is 

állnak egymással. A választási kampány és a kerítői háttérmunka szálai párhuzamosan 

futnak és folyton összegabalyodnak, amiből rengeteg helyzetkomikum és nyelvi poén 

származik („a nagynéni jelöltje”; „megkérik a kezét, legyen képviselő”). 

 Sumnjivo lice (1888. A gyanús személy) – az államapparátus és a rendőrség, a hatalom 

önkényének és a bürokrácia ostobaságának kigúnyolása. (Az életrajzi következmények 

ismertek.) A „mindenki gyanús, aki él” szellemében kormányzó hatalom automatikusan 

gyanúsnak tart mindenkit, akiről nincsenek adatai. A nép ellenségének – értsd: az államra 

veszélyesnek – tekintett fiatalemberről kiderül, hogy valóban titkos iratokat rejteget: a 

rendőrkapitány lányának szerelmes leveleit. 

 Gospođa ministarka (1931. A miniszter felesége) – ismét a politika és a család egy-

másba gyűrűzése, ezúttal a kormány bukásával járó súlyos következménnyel. Meglátszik 

Nušić évtizedes diplomata múltja: most már nem vidéki képviselők és rendőrök, hanem 

miniszterek és kormányok szféráiban tombol a komikum. (A sznob feleség alakja miatt 

könnyű összekeverni Sterija Felfuvalkodott tök c. vígjátékával.) 

Ožalošćena porodica (1934. A gyászoló család) – az örökség körüli marakodás során 

megnyilvánuló önzés és képmutatás. 

 Pokojnik (1937. A megboldogult) – fordított Monte Cristo történet: a halottnak hitt 

pozitív hős visszatér és bosszút esküszik, de az álnok haszonélvezők kibabrálnak vele, s 

visszakényszerítik örök inkognitójába. A mű élet-realizmusa hangsúlyos: a vígjáték 

moličre-i hagyományaitól eltérően, itt a rossz diadalmaskodik, az erény vereséget szenved. 

A cselekmény Belgrád magasabb polgári világában játszódik, tőkések, vállalkozók és 

ügyeskedők köreiben. A bonyodalom a magánvilágból indul (a hűtlen asszony levelei), de 

azonnal átcsap a gazdaság és a politika legmagasabb szféráiba: a nagy ipari vállalkozás 

körüli korrupció polipjának csápjai az élet minden zugába elérnek, a hálószobától az ál-

lamapparátus csúcsáig, sőt a nemzetközi tőke érdekeire is kiterjednek. Az évtizedeken át 

állami szolgálatban álló író alaposan visszabátorodott: ez a műve egyértelmű kiállás az 

1930-as évek fasizálódási irányával szemben; a vígjáték két külföldi fantom-szereplőjének 

németes neve utalás az 1930-as évek tőkés politikájának tendenciáira. 

A realista Nušićot, a társadalmi vígjáték változatlan modelljén belül, vitte magával az 

élet; pályája elején a balkáni porfészek ostoba vidéki politikusait és korlátolt rendőrségét 

gúnyolta ki, a XX. sz. közepe felé haladva, a két világháború között, az európai történelem 

fókuszába került szerb illetve jugoszláv állam és társadalom átfogó képét nyújtotta, utolsó 

vígjátékát olyan jelenettel zárva, amelyen már nem lehet nevetni. 
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Ezt a világot, életének stílusával, beszédmodorával s díszleteivel egyetemben, elsöpör-

te a második világháború utáni korszak; Nušić színpadi realizmusa eleven és érzéki képet 

ad erről a letűnt korról, vígjátékainak olvasása vagy megtekintése nem csak társadalom-

erkölcsi kielégüléssel járó szórakoztatást, hanem időutazást is jelent. 
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URBÁNUS REALIZMUS 

A SZEVDALINKA-REGÉNY 

Dél-Szerbia: a török világ lassú süllyedése 

A realista program meghirdetésének évtizedében, az 1870-es évek második felében a 

szerb-török és az orosz-török háborúk során Szerbia déli részén újabb területek szabadul-

tak fel, s kerültek vissza hatszáz év után a török birodalomból a szerb államba.  

A központi területek guszlás-népies felszabadulásához képest két lényegesen új moz-

zanat játszott szerepet:  

1. Az 1804-es és 1815-ös felkelések idején semmilyen szerb állam nem létezett, az 

össznépi törökellenes parasztháború államteremtést jelentett; az 1870-es évek végén vi-

szont a visszanyert területek a szerb államhoz csatlakoztak, saját török-utáni problémá-

ikkal fokozva a zűrzavart a jó és rossz királyok váltakozásával és pártviszályokkal terhelt 

országban (vö. Ilić). 

2. A visszafoglalt déli területeken a török életstílus olyan mély gyökereket eresztett, 

hogy azok az államhatár megváltozásával nem fordultak ki egyszerűen a földből. Speciális 

új jelenség keletkezett: a török világ lassú süllyedésének folyamata. 

Az orientális kisváros 

A központi részek falvaiban a patriarchális élet évszázados menete nem változott meg 

pusztán a törökök kivonulása miatt, hiszen a zárt paraszti világ sohasem törökösödött el. A 

déli részek kisvárosaiban viszont fél évezred alatt az élet minden területét átszőtte az ori-

entális életstílus: a házépítés, az utcaburkolat, a ruhadivat, az ételek, a szakmák, a munka-

szokások, a napirend, a tisztálkodás, a zene és a tánc, a nyelvjárás és a mentalitás – min-

den pórusból Kelet illata és íze áradt. 

A jelenség tipikusan városi; a falu nem változott a török idők alatt, de a város és a vá-

rosi lakosság asszimilálódott az aktuális államhoz. Nem az eltörökösödött rétegről van szó, 

a muzulmán hitre áttért lakosságról (ez elsősorban boszniai probléma), hanem a török 

világhoz hozzátolerálódott urbánus szerbekről, akik három társadalmi réteget alkottak:  

1. a jómódú kereskedő gazda (csorbadzsi): a városi üzletember és a város környékén 

földekkel rendelkező birtokos sajátos keveréke;  

2. a kisiparos mesterember, saját műhellyel és üzlettel a jellegzetes keleti vásárló-

utcában (csarsi), orientális szakmákban (ötvös, bőrdíszműves);  

3. segédek, inasok, cselédek és szolgák, a városi szegénynép. 

A török időkben a rend(szer) örökérvényűnek tűnt (Kádár-korszak). A felszabadulás 

után (micsoda szavak!), ez a keleties világ elcsodálkozott: miért kellene mindent felfor-

gatni, pusztán azért, mert a basa összecsomagolt és elment? Ki ne adna igazat egy szép 
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csorbadzsi-lánynak, akinek esze ágában sem volt lemondani a puha selymű, buja török 

bugyogóról holmi rendszerváltás miatt? 

Nosztalgia 

A török bugyogóhoz hasonlóan, az orientális élet egyéb jegyei sem tűntek el egycsapásra. 

A dél-szerbiai kisvárost a XIX. és a XX. sz. fordulóján az elmúlás és a hervadás dekadens 

lírája lengte át – ha hihetünk az irodalomnak, ha a szerb urbánus realizmus valóban a való-

ságot tükrözte. Ha nem, akkor sincs baj, csak módosul a megállapítás: a dél-szerbiai kisvá-

rosról írott regényeket a XIX. és a XX. sz. fordulóján az elmúlás és a hervadás dekadens 

lírája lengte át; Šantić mosztári (boszniai) búsongóinak idején, Dél-Szerbiában 

szevdalinka-hangulatú urbánus regények születtek. Szerzőik: Stevan Sremac és Borisav 

Stanković. 

STEVAN SREMAC 
(1855–1906) 

A regénnyé nyújtott anekdota 

Sremac a vajdasági Zentán született, tanulmányai elvégzése után a dél-szerbiai Nišben 

majd Belgrádban volt középiskolai tanár. 

Pop Ćira i pop Spira (1898. Papháború) c. regénye egy vajdasági kisvárosban játszó-

dik (amelyet a könyv elején az író még falunak nevez). A történet anekdotikus magja a két 

papné által egymásnak ugrasztott papok komikus kimenetelű „háborúja” (melynek során 

az egyik pópa kiveri a másik zápfogát). Ez a történet nyilván nem bírna el egy háromszáz 

oldalas regényt, még akkor sem, ha az író a cselekmény szempontjából mellékes informá-

ciókat hosszadalmas párbeszédekbe és közbeszúrt anekdotákba csomagolva tálalja.  

Sremac azonban ügyesebben manipulál, mint Matavulj; nem az anekdotikus mag mel-

lé halmoz az alapsztoritól független regénnyi anyagot, hanem ugyanabból a magból nö-

veszt mellékágakat, amelyek aztán háttérbe szorítják a banális alaptörténetet. A papnék 

viszálya az eladósorba került lányok kiházasítása körül kulminál. Ezen a vonalon a regény 

a parvenü neveltetésű lány látszólag jó házasságának kudarcáról és az egyszerűbb, ám 

házias és nyíltszívű lány családi boldogságáról szóló, nem éppen tendenciamentes történe-

tévé kerekedik ki.  

Sremac ugyan kifigurázza a provinciális ostobaságot, de az okokat kizárólag a régi jó 

szokások és erkölcsök elhagyásában látja; a Papháború ugyanazt a patriarchális konzer-

vativizmust alkalmazza a vajdasági életre, amely a glišići és lazarevići falusi elbeszélést 

jellemzi. 

A regénnyé bomló anekdota 

A Zona Zamfirova (1903. „Zona Zamfirova”) c. regény Sremac niši korszakának főműve, 

dél-szerbiai orientális kisvárosi történet. Szintén anekdotából kicsikart regény, ezúttal az 

alapsztoriban rejlő dimenziók kiaknázásával. A történet ugyanis rejtélyes: ki szöktette meg 

a gazdag és gőgös csorbadzsi-lányt, Zonát? 
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Az olvasó és a közvetlenül érintett felek tudják, hogy nem történt szöktetés, álruhás 

cirkusz volt az egész, de a kisváros nyilvánosságát sikerült becsapni. A jól választott vagy 

kitalált anekdota belülről mozgatja a szerkezetet: a bűnügyi regényhez hasonlóan, egyre 

fokozódik a feszültség – sikerül-e tisztáznia magát a lánynak, vagy az ál-rablást rendező 

fiú éri el a célját? A kriminek népmesei izgalma is van: a fiú egy társadalmi réteggel lej-

jebb áll az gazdag és előkelő csorbadzsi-lánynál (maszek aranyműves). 

Aki el akarja olvasni a regényt, ugorja át a következő, zárójeles részt: (A fiú éri el a 

célját; a gőgös lány végül kénytelen megalázkodni, valósággal visszakunyerálja magát 

egykori kérőjéhez, akit annak idején pökhendin vérig sértett. A rossz elnyeri büntetését, 

jutalmát a jó, a szegény győzedelmeskedik a gazdag fölött, s a végén mindenki boldog 

lesz.) 

A népmesei sablon mögött érdekes társadalmi és lélektani összefüggések rejlenek. A 

egymás iránt heves természetességgel vonzódó fiatalok közé nem a társadalmi különbsé-

gek és a konvenciók valóságos jelenléte és könyörtelen érvényesülése gördít akadályt, 

hanem a konvenciók bizonytalanná válásából származó félreértések sorozata. A főhősök 

tettei (már) nem egyértelmű szabályok által diktált kényszercselekedetek, hanem a labilissá 

vált elvárások közepette találomra végrehajtott inadekvát tettek (például a két főhős visel-

kedése a táncmulatságban, ahol az udvarlási fifikák és incselkedések, a félreértések követ-

keztében, majdnem tragikus következményekkel járnak.) 

Az ügyes fiatalember – a népmese, a kópéregény és a nyugat-európai realista regény 

feltörekvő hősének rokona – végül mindent elér és elsimít. A konzervatív szemléletű 

Sremac azt sugallja, hogy a változás nem jelent feltétlenül pusztulást; az elmúlás közepette 

lehetséges még az idill. 

A tájszólás túltengetésének veszélye 

A Papháború ügyesen elnyújtott és a „Zona Zamfirova” magától regénnyé bontakozó 

anekdotikus szerkezetét Sremac másutt nem tudta megvalósítani. 

Iskova slava (1895. „Ivko háziszentjének ünnepén”) c. híres, színpadi változatban is 

ismert regénye nem több, mint a háziszentjét ünneplő gazda három napig kötelező ven-

dégszeretetével visszaélő társaság dorbézolásának anekdotája, niši tájszólásban előadva. 

Szintén a tájszólás stiláris hatására épül az Ibiš-aga (1898. Ibis aga) c. javarészt párbeszé-

dekből álló novella, a felszabadulás után elköltöző niši aga érzelmes története. 

Nyelvészeti szempontból nyilván kifogástalan szövegekről van szó, amelyek azonban 

alig érthetőek. (A magyar fordítás ezt nem adhatja vissza, mert a magyar nyelvben ilyen 

fokú tájszólási különbségek nincsenek.) Autentikusság és mérték, dialektológiai hitelesség 

és irodalmi stílushatás között Sremac nem találta meg az üdvözítő arányt. (Ha Dürrenmatt 

A fizikusok c. drámájában a szereplők valóban úgy beszélnének, ahogy a fizikusok szoktak 

egymás között, az első felvonás közepére kiürülne a nézőtér.) 

Extrém tájszólás érzékeltetésére stilárisan két hatásos megoldás kínálkozik az író előtt: 

vagy megszelídíti, azaz tudományos szempontból meghamisítja a dialektust, vagy az opti-

mális ízelítő minimumra csökkenti a párbeszédes részeket. (A tokaji aszúból sem kell 

meginni rögtön egy akóval, hogy fogalmat alkossunk róla.) 
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BORISAV STANKOVIĆ 
(1875–1927) 

A szenvedélyes realizmus 

A cigány rezesbandákról és buggyos nadrágú énekesnőiről híres déli kisváros, Vranje 

szülötte és írója. Mélyebben odatartozik, mint Sremac a niši világhoz, szenvedélyesen sze-

reti, gyötrődve nézi, és önmagát belelovaló, önsanyargatón kéjes hévvel ábrázolja pusztu-

lását. 

Stanković műveinek kulcsfigurája az összedőlő orientális világ első áldozata: a kon-

venciók láncán vergődő mélyérzelmű és érzéki, de hiábavalóan sóvárgó és elsorvadó nő, 

aki saját sorsának csődje miatt mindenkit tragédiába ránt, azt is, aki megkapja őt, s azt is, 

aki hiába ábrándozik róla. 

Nuška (1899. „Nuška”) c. elbeszélése még egyszerűen a bakfislány első, erőteljes, de 

görcsösen elfojtott erotikus moccanásairól szól, az U noći (1899. „Éjszaka”) a férjes asz-

szonyban újra feltámadó ifjúkori szerelem fájdalmát ábrázolja; ennek bonyolultabb vál-

tozata a Pokojnikova žena (1902. A megboldogult felesége), melyben az elhunyt kény-

szerférj a túlvilágról sem engedi, hogy az özvegy átadja magát érzelmeinek. 

A pusztulás regénye 

Stanković főműve a Nečista krv (1910. Szilaj vér) c. regény a balkáni kisváros régi életé-

nek teljes pusztulásáról. Végmű, egy világ lepecsételése, a régi és az új egymást felfaló 

összecsapásával bezáruló kör.  

Ugyanakkor stiláris összefoglalás is; a Szilaj vér a szerb realizmus szintézise: a roman-

tika és a naturalizmus furcsa keveréke, a pszichologizálás erőteljes szándékával. 

Stanković legalább olyan konzervatív volt, mint Lazarević és Sremac, de reálisabban 

látta a helyzetet: tudta, hogy az idill tarthatatlan. A Szilaj vér „A kútnál” és a „Zona 

Zamfirova” negatívja: Lazarević és Sremac nőalakjai belesimulnak a környezetbe, Stanko-

vić hősnője viszont elpusztítja maga körül a világot, önmagával együtt. 

A kasztrendszer megsértése 

A pusztulás okát Stanković egyértelműen a régi rend normáinak elvesztésében látja. (Sre-

macnál ugyanez még kisimítható félreértésekhez vezetett csak.) A Szilaj vér minden sze-

replőjét sújtó tragédia oka a kasztok korlátainak átlépése. Minden jó volt, sugallja a re-

gény, amíg mindenki a saját helyén élt, az évszázadok szokásain csiszolódott, világos 

rendben. A felszabadulás után ez a rend felborult. A kasztok tagjai nem mindig 

jószántukból, hanem kényszerből lépik át a határokat. 

A hősnő, Sofka, az előkelő és gőgös csorbadzsi-lány élete idill volt apja gazdag há-

zában, de a török uralom elmúltával anyagi hanyatlás következik, melynek végén az imá-

dott apa érdekházasságba kényszeríti imádott lányát: eladja őt egy újgazdag parasztgazdá-

nak. Az előkelő család átlépi kasztjának korlátait, a pénz érdekében lejjebb lép a társadal-

mi ranglétrán. 

Az újgazdag parasztcsalád viszont a presztízs érdekében felfelé lép ki kasztjából, 

csorbadzsi-lányt enged a házba. 
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Inadekvát cselekedetek 

A kasztrendszer megszegésének pillanatában felborul a rend, mindkét közeg tagjai inadek-

vát módon kezdenek viselkedni.  

Sofka, ahelyett hogy megmaradna az előkelőség magaslatain, hiszen a parasztok sze-

mében éppen ez volt az értéke, alkalmazkodni próbál, leereszkedik hozzájuk (mint Anoka 

„A kútnál”, kiszolgálja az idős férfiakat), miáltal gyorsan elszáll körüle a varázs. 

A parasztcsalád szintén megszegi saját szokásrendjét. Sofkát formálisan a család kis-

korú fiúgyermekéhez adták férjhez, de mindenki tudja, hogy a meny egyelőre az apóst 

illeti meg. Csakhogy amíg az após felmenői, élükön az após apjával, a közegben uralkodó 

ősi szokás szerint természetes módon és habozás nélkül tették magukévá paraszti szárma-

zású ifjú menyeiket, ez az após már nem mer bemászni előkelő menye ágyába. Megszegi 

az íratlan törvényt, kínjában majdnem agyonüti a felségét, világgá rohan, és meghal egy 

lövöldözésben. 

Sofka előbb anyja, majd nővére s végül valódi felesége lesz szépen cseperedő férjé-

nek. Ám amikor a férfikorba lépő férj addigi áhítatos szeretete éppen szenvedélyes szere-

lemmé terebélyesedik neje iránt, Sofka apja eljön behajtani a jussát: a pénzt, amelyért 

annak idején eladta a lányát. A férjben egy világ omlik össze, elköltözik, italra adja a fejét, 

s csak részegen látogat haza olykor-olykor közös alkoholizálással kísért erőszakos és bosz-

szúvágyóan önző szeretkezésekre, melyek után Sofka napokig őrjöng, italba és cselédle-

gények ölelésébe fojtva felpiszkált és tomboló szenvedélyét. 

Degenerált és korcs gyerekeket szül, legendás szépsége már régen a múlté, nappal a 

szomszédban bolyong, esténként és éjszaka magányosan gubbaszt a tűzhely mellett, kávét 

szürcsöl és céltalanul piszkálja a hamut. 

A keverék-regény 

A kihunyt világ hamujában turkáló, tönkrement életű hősnő alakjának szép, szimbolista 

záróképe egy remekmű végén állhatna. A Szilaj vér azonban nem egységesen ilyen szín-

vonalú, és nem is egységes alkotás: különböző stílusok, különféle elbeszélői és szerkezeti 

elvek keverednek benne, és nem mindig egymás javára. 

A koncentrált személyiség-regény és az extenzív környezet-regény kettős elve na-

gyobbrészt egy irányba hat: ennek a személyiségnek a sorsát elsősorban a környezet hatá-

rozza meg; a környezet leírása azonban olykor néprajzi beszámolóvá önállósul, és megtöri 

a hősnő érzelmein át közvetített fojtott atmoszférát. 

Az egységes szempont érvényesítését a hősnő pozíciója akadályozza: abszolút köz-

ponti hős, de a legpasszívabb alak; minden őrá vonatkozik, de vele minden csak megtörté-

nik; mindent az ő szemével látunk, de ő tud a legkevesebbet, a lényeges dolgok a háta 

mögött történnek. Ez az igazi szerkezeti paradoxon: a regény a hősnő elleni titkos össze-

esküvésről szól, de ezt az ő szemszögéből akarja elmondani. 

Mindkét oldal csorbát szenved. A Sofka körüli atmoszféra lehetne sűrűbb, a hősnő 

belső életéről többet várnánk tőle magától, mintsem az író lélektani széljegyzeteitől. Vi-

szont az ennyire kiemelt főhősű szerkezet miatt a többi szereplő vázlatos és sablonos be-

nyomást kelt.  
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A családot elhagyó apáról (mi sem) tudunk semmit, fantomként lebeg valahol messze 

és settenkedik haza nagynéha; szerkezetileg csak azért van rá szükség, hogy tönkretehesse 

lánya életét; kezdeti gyöngédsége, aztán közönye s végül könyörtelen önzősége nem lélek-

tani árnyaltság, hanem cselekmény-technikai kényszer. 

Az apóssal fordított a helyzet: jön, eljátssza a hősnő életére vonatkozó szerepét és 

meghal – ennyi lenne a dolga. Stanković azonban szükségesnek érzi a figura előéletének 

ismertetését, amit egy beékelt vadromantikus novellában tesz meg, Veselinovićot és 

Jakšićot idézve. 

Melodramatikusan romantikusra sikerült az após elmaradó nászának és őrjöngésének 

leírása, felületes naturalizmus jellemzi viszont a teljes összeomlás utáni állapot ábrázolását 

a regény negatív hatásra vadászó utolsó lapjain. 

A befejező oldalak tömörítő, távirati stílusa kettős célt szolgál: az élet szörnyű jelenva-

lóságának és az idő múlásának együttes érzékeltetését. Ez a kettősség az egész regényre 

érvényes; a környezet leírása és az események elbeszélése mindig a „most” hangulatát 

ragadja meg, a hősnő belső lénye felől látott világ viszont hosszú és lassan emésztő folya-

matokban akarna megjelenni. E kettő között ingadozik a stílus és a szerkezet, ami az ará-

nyok és a súlypontok labilitásához vezet; életbevágóan fontos és a cselekmény szempont-

jából jelentős események szorulnak néha egy-egy mellékmondatba, viszont mellékes rész-

letek, leírások és jellemzések duzzadnak fel túlságosan.  

A Szilaj vér az összefoglaló stílusú idő-regény és az elbeszélő stílusú esemény-regény 

keveréke. A balkáni kisváros festői összképén és a zsánerfigurákon túl, elsősorban a fő-

hősnő kiemelkedő alakjának köszönhetően, a kortársak a legnagyobb szerb regényként 

üdvözölték, s tekintélyét később is megőrizte. A legnagyobb problémát a középiskolai 

oktatásban okozza, mert nem maradhat ki a kötelező olvasmányok közül, de elemzésekor 

éppen a sztori lényegét nem illik túlságosan firtatni a 18 éven aluliak előtt, amiből szánal-

mas, a diákokat elriasztó félrebeszélés szokott kikerekedni. 

Haláltánc: egy tragikus népszínmű 

Stanković Koštana (1902. „Koštana”) c. drámája a Szilaj vér epizódja lehetne: a züllött 

férj meg nem jelenített, csak verbálisan érzékeltetett világában, a kocsma mámorában, a 

zene, a cigánylányok énekének és táncának forgatagában játszódik.  

A szerb színházak repertoárjának stabil darabja. Műfaját maga a szerző jelölte meg az 

alcímben: „Dalos színmű a vranjei életből”. 

A történet rendkívül egyszerű: Koštana, a fiatal cigány énekesnő minden férfit meg-

bolondít; előbb a legényeket, aztán a fiát hazaparancsoló apát, végül a polgármester öcs-

csét, aki feledve asszonyt, gyermeket, szórja a pénzt a cigánylány csörgődobjába, mígnem 

a polgármester megelégeli a tobzódást, s Koštanát erőszakkal férjhez adatja egy távoli 

faluba. 

A férfi-centrikus kritika és irodalomtörténet-írás alaposan félreértette a művet: az ifjú-

ság elmúlásának bánatát, a társadalmi és családi normák fogságában vergődő férfiember 

tragikumát kereste benne, ám a szövegben nincsenek megbabonázott férfiérzelmek. Leg-

feljebb elhisszük és megpróbáljuk elképzelni (szerencsés esetben saját tapasztalataink 
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alapján), hogy a férfi meg tud bolondulni egy nőért (és fordítva), de a könyv lapjain vagy a 

színpadon ziháló vén kujonok csak zavarnak ebben. 

Egyetlen egy tragikus hős van a dalműben: a kamaszkorú énekesnő, a férfiak prédája, 

akit fel akarnak falni, de amikor elborult agyuk miatt az általuk felépített világ rendje ve-

szélybe kerül – könyörtelenül kitaszítják a lányt, megfosztják attól, amire maguk miatt ők 

idomították; a legrafináltabb börtönbe zárják, és azt hiszik, ezzel helyreáll a rend. 

Pályájuk csúcsán és életük derekán álló nagynevű színésznőkkel a főszerepben, a 

nemzeti színház ünnepélyes színpadán ebből semmi sem tud megvalósulni. Ám amikor az 

1980-as évek közepén a budapesti szerbhorvát gimnázium amatőr társulata előadta a drá-

mát egy tizenöt éves diáklánnyal a főszerepben, aki lobogó piros török bugyogóban táncolt 

és énekelt osztálytársnői között egy jancsói revüben – és a nézőtéren megállt a levegő. 

Néhány srác is szerencsétlenkedett a színpadon, szavalták a tájszólás miatt amúgy is alig 

érthető szöveget, de a zene, az ének és a látvány hatását nem tudták tönkretenni. Minden 

hiteles volt, az elmúlás, a nők utáni bolondulás, a szív zakatolása és a szemekbe szökő 

könnyek. 

Stanković írás közben nyilván hallotta magában a dalokat, amelyeket a hősnő énekel, 

és látta Koštana hajló derekát a lebbenő fátyol alatt. Közvetlenül színpadra írta a szöveget, 

mégpedig zenés-táncos revü számára, melynek a komolyabb drámai dialógus csak ártott 

volna; a „Koštana” c. tragikus népszínmű irodalmi értéke az irodalmiság redukciójában, 

jelzésszerűségében rejlik. (Képzeljük el a Még kér a nép c. Jancsó-film párbeszédeit 

nyomtatva, mint a magyar dráma klasszikus alkotását.) 

Szevdalinka 

A „Koštana” végén a násznép elviszi az orientális kisváros erkölcsi és érzelmi nyugalmát 

veszélyeztető cigánylányt. A távolodó szekér nyekergése a búcsúdal fájdalmas hangjaival 

keveredik. A szerb realizmust egy bús ének zárja, melyet ugyanabban az évben, 

Mosztárból, a romantika búcsúdala, Šantić szevdalinkája visszhangoz. 

A romantika a török uralom alóli felszabadulás pátoszából, a realizmus a felszabadulás 

utáni helyzet valóságából nőtt ki. Azt mondják, a fél évezredes török uralom alatt a szerb 

kultúra nem vett át semmit a török kultúrából; mégis, a török utáni időkben újjáéledt nem-

zeti kultúra két alapvető, időben egymást utolérő korszaka, a romantika és a realizmus, 

egy-egy szevdalinkával búcsúzott. 

A XX. sz. hajnalán, amikor a modernizmus hangadóját, Jovan Dučićot Mosztárból Pá-

rizs felé vitte a vonat. 
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Modernizmus 

Fokozott fogalom 

A modernizmus vagy a modern (vagyabb a modernség) fogalmának három foka van (ér-

vényben): 

1. Művészeti stílusirányzat a XIX. sz. második felétől az 1910-es évekig – Baudelaire-

től az avantgárd izmusokig. (Kismodernizmus.) 

2. Művészeti irányzat a XIX. sz. második felétől a XX. sz. második feléig – Baudelai-

re-től a kismodernizmuson és az avantgárd izmusokon át és azokkal együtt, a posztmodern 

megjelenéséig. (Nagymodernizmus.) 

3. Filozófiai fogalom a felvilágosodástól (reneszánsztól?) a posztmodernig terjedő ci-

vilizációtörténeti korszak megnevezésére. (Legnagyobb modernizmus.) 

Szakítás a felvilágosodással és a nemzeti programokkal 

A modernizmus előtti nagy korszak a felvilágosodás jegyében állt. A felvilágosodás az 

emberi értelembe vetett hit volt, amelyből az Ész Birodalmának megteremtésére irányuló 

programok származtak. (Előzménye a reneszánsz.) A felvilágosodás változatai, képviselő-

inek konkrét céljai szerint: 1. tudományos (francia enciklopédisták), 2. filozófiai (Hegel), 

3. etikai (Rousseau) és 4. nemzeti programok (Kelet-Európa). 

A művészet e célok (sajátos, hatásos) megfogalmazása és elérésük egyik eszköze volt; 

még a realizmus és a naturalizmus is azért törekedett a (rossz) valóság hű ábrázolására, 

hogy megmutassa a kijavítandó hibákat. (Zola a diagnózist felállító orvoshoz hasonlította 

az írókat.) – A művészetnek a jót, a hasznosat, a valóságot, a morális igazságot kellett 

közvetítenie, világos, közérthető, széles körökben befogadható formákban. 

Az Ész Birodalma azonban nem valósult meg, igazságtalan és elidegenedett társada-

lom jött létre helyette. A történelem és a felvilágosodás ekkora csődjére a filozófia a dia-

lektika elméletével (Hegel, Marx), az irodalom a romantika elforduló, illetve a realizmus 

szembenéző álláspontjával reagált, Kelet-Európában pedig a romantika a nemzeti progra-

mok része lett: a rossz nemzeti helyzet megváltoztatására irányuló szándék szószólója. 

A radikális szakítás a felvilágosodással és a nemzeti programokkal a modernizmus fel-

lépésével történt meg. 

A Szépség Birodalma 

A modernizmus az Ész Birodalma helyett a Szépség Birodalmát (az elefántcsonttornyot) 

akarja felépíteni, ami csak a Művészet tökéletes Formáiban valósulhat meg. A valós világ 

ebből a birodalomból ki van tiltva (modernista arisztokratizmus); a legfőbb érték a Szép-



Modernizmus 

 302 

ség (esztétizmus), amelyet csak a Művészet tud megragadni és megteremteni (artizmus); a 

Művészet nem a világért, hanem önmagáért van (l’art pour l’art). 

Az Új bűvöletében 

A modernizmus kulcsszava az Új – a szót Baudelaire, Ady, Dučić, Matoš, a szimbolista-

szecessziós modernizmus, a Parnasszus poétái és a Szépség papjai írták először nagybetű-

vel. Baudelaire: „örvénybe szállani, mindegy: Pokolba, Égbe, / csak az Ismeretlen ölén 

várjon az Új!” (Az utazás, 8. Tóth Árpád ford.) Ady: „Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új 

időknek új dalaival” (Góg és Magóg fia vagyok én…) és „Szállani, szállani, szállani egyre, 

/ Új, új Vizekre, nagy, szűzi Vizekre” (és) „Új Horizonok libegnek elébed…” (Új Vizeken 

járok). 

A nagybetűs Új a fennálló világ tagadásának a jelképe, ezért a modernizmus a világ 

antiképének a művészete.1 

A világigenlő (ókori, reneszánsz) és a világakaró (a felvilágosodásból kinövő) irányza-

tok az adott világról beszélnek az adott világ nyelvén (helyeslően vagy kritikusan). A mo-

dernizmus elutasítja a világot és a világ nyelvét, mert (már) nem hisz a világgal való dialó-

gus értelmében, sem a világ jobbítására irányuló programokban. És, főleg, elutasítja rész-

vételét e programokban. 

Antiképet csinál tehát – elefántcsonttornyot vagy fogkrémtubusszobrot. Olyan tökéle-

tes Formát, amilyen a világban nem lehetséges, vagy olyan széttört (anti)formát, amelyben 

a világ nem ismer magára. („Új időknek új dalaival” és/de „Minden Egész eltörött” – Ady, 

Ady.) 

Esztétizáló és avantgárd modernség 

A magyar szakirodalomban az elefántcsonttornyos formaépítő modernizmus elterjedt neve 

az „esztétizáló modernség”, a formabontó irányzatok gyűjtőfogalma pedig az „avantgárd 

modernség”.2 

A szerb kismodernizmus 

A szerb szakirodalom a modern („moderna”) fogalmát régebben csak a legszűkebb érte-

lemben, az esztétizáló fázisra használta, az avantgárd izmusok előtti korszakra, a XX. sz. 

első éveitől az első világháborúig. 

A korabeli kritikusok (Jovan Skerlić és Bogdan Popović) által kialakított felfogás és 

terminológia makacsul tartotta magát, annak ellenére, hogy a modernizmus legnagyobb 

alakjai dátumilag sem férnek bele: életművük jelentős részét az első világháború utáni 

                                                 
1 Az antikép Miodrag Pavlović kifejezése: „Antikép az, ami ellentétben áll egy társadalom érvényben lévő 

mitológiájával, ami rácáfol a hétköznapok alkalmazkodó pszichológiájára, az érzelmek megszokott for-

máira, a berögződött reagálásokra és az általános eszményekre is.” Miodrag Pavlović: Modernost i 

pesništvo (1975. „Modernség és költészet”). In: Poetika modernog. Izabrana dela, IV („A modernség 

poétikája. Válogatott művek, IV.” 1981. 229–230). 
2 A két elnevezést Király István vezette be Ady Endre (1970) c. könyvében; az 1990-es években a szerző 

iránti világnézeti fenntartások miatt a kifejezések használata némi feszengéssel járt, de forgalomban ma-

radtak. 
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évtizedekben alkották (Dučić, Rakić, Pandurović, V. Petrović), nem beszélve az irányzat 

későbbi követőiről (pl. D. Maksimović), akiknek aztán nem is jutott irodalmi kategória („a 

két háború közötti irodalom” – és még ez sem igaz, mert tovább éltek). 

Irányzatfolyosók 

A modernizmus valójában még ma is tart (1997. szept. 4. szombat, 9.30); az egyik legis-

mertebb szerb költő, Borislav Radović, ezekben a percekben talán éppen egy szonettet 

farag, Dučićra és Mallarméra gondol, s nem érdekli őt, hogy az irányzatot Skerlić réges-

rég lezárta. 

És így vannak ezzel mások is: idősebbek (Stevan Raičković) és fiatalabbak (Slobodan 

Zubanović) Belgrádban és szerte a világon írnak finomra csiszolt verseket szimbolista 

jelentésekkel és impresszionista leírásokkal. Mégsem érezzük őket feltétlenül elavultnak 

(csak ha gyengék). Miért? Miodrag Pavlović a modernizmus kifutástalanságával magya-

rázza a jelenséget: 
Ami tegnap modern volt, az ma is az. Honnan ez a benyomás? (…) A modern irányzatok az iro-

dalomban nem diadalmaskodtak, s nem is szenvedtek vereséget. Az újonnan fellépők úgy érzik, 

ugyanaz a feladat, ugyanaz a munka vár még elvégzésre. A hasonló akadályok hasonló kalandokra 

csábítanak. Ha úgy tetszik, az első modern irányzat, a romantika sem győzedelmeskedett eredeti for-

májában, hanem leváltották. A modernizmus sikere még soványabb volt, még viszonylagosabb. Ám 

éppen ezért van ereje megújulni, megint nekirugaszkodni ugyanannak a célnak, olykor valódi szen-

vedéllyel, olykor csupán a kirándulás vidám hangulatában. (Milosevits Péter ford.)1 

A modernizmus folytonos megújulási képességének kétféle következménye van: 1. az 

alapirányzat (a modernizmus) újabb és újabb, egymást váltó és tagadó fázisokat szül (az 

izmusok sorozata: szimbolizmus, impresszionizmus, kubizmus stb.), de 2. az egyes izmu-

sok nem halnak ki szükségképpen, sem az újabbak fellépésével, sem a névadó csoport és 

folyóirat megszűnésével. (Chagall és Dalí nem 1930-ig voltak szürrealisták.) 

A modern művészet ilyen irányzatfolyosókból áll; párhuzamosak, ellentétes irányúak, 

kereszteződnek, átfutnak egymásba, és persze nem egyforma hosszúak – de hálózatot al-

kotnak. A nemzetközi terminológiában a modernizmus (a modern, a modernség) fogalma 

ezt az irányzatfolyosó-hálózatot jelenti, s ez a felfogás az 1980-as és 90-es években, az 

avantgárdkutatások fellendülése és a posztmodern elterjedésének idején a szerb szak-

irodalomban is meghonosodott. 

Nincs üres modern 

A túlságosan szűk (skerlići) modernizmusfogalmat azonban nem lehet egyszerűen az el-

lentétére cserélni; a nagymodernizmus önmagában (üresen) nem jelent semmit. Egy kalap 

alá kerülne benne Baudelaire és Zsdanov (vicc), de a Babits és Kassák közötti komoly 

különbségek sem tükröződnének kategoriálisan, mert Babits és Kassák oly módon tartoz-

nának egy modellbe (a modernizmusba), mint Balzac és Stendhal (a realizmusba), holott 

ez nem igaz (hogy oly módon). 

                                                 
1 Miodrag Pavlović: Poetika modernog. („A modernség poétikája”). In: Izabrana dela IV (1981. 237.) 
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Az egyes izmusok nélkül nincsenek izmusok általában: a hálózat csak az irányzat-

folyosókon keresztül működik. 

Párizs 

A szerb modernizmus – mint a környéken a magyar és a horvát – francia hatásra jött létre, 

mégpedig hangsúlyozott és büszkén vállalt, fitogtatott francia hatásra. A XX. sz. elejének 

Párizs-kultuszához hasonló művészi gravitáció csak az 1960-as években ismétlődött meg 

az angol beatzene vonzásában. 

Magyar, szerb és horvát esetben a kultúrzsigerekig ható változás a népnemzeti irányzat 

végét jelentette, és fordulat történt a világirodalmi vonzás irányában is: a magyaroknál és a 

horvátoknál a német, a szerbeknél a német, a magyar és az orosz irányt felváltotta a fran-

cia. 

Parnasszizmus, szimbolizmus, impresszionizmus 

Franciaországban már a XIX. sz. második felében burjánzottak az izmusok, bár ez a rö-

vidített kifejezés a későbbi avantgárd mozgalmak idején terjedt el; a korábbi fázis össze-

foglaló nevei a l’art pour l’art, az artizmus és a dekadencia; metaforája az elefántcsontto-

rony: 

Parnasszizmus – (Parnasszus: a múzsák hegye); francia irányzat az 1860-as és 70-es 

években; eszménye az antik szépség; csiszolt forma; a költő társadalmi küldetésének ta-

gadása, örök érvényű témák. Charles Leconte de Lisle, José-Maria Hérédia. (Ilićnél már 

találkoztunk velük.) 

Szimbolizmus – csoportmozgalomként az 1880-as években keletkezett Párizsban; 

előzményei: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; a realizmussal és a naturalizmussal szemben 

„a költészet a lét rejtelmes értelmének kifejezése” (Mallarmé); a szimbolista vers „az első-

rendű Eszmékhez fűződő titkos szálakat” fejezi ki (Jean Moréas a szimbolizmus kiáltvá-

nyában, 1886). Gondolatok helyett hangulatok; a vers elemei önmagukon túli dolgokra 

utalnak (szimbólumok); sejtelmesség, sugallás, misztikum. 

Impresszionizmus – főleg képzőművészeti irányzat a XIX. és XX. sz. fordulóján; az 

irodalomban a fogalmisággal szemben az élmény tünékeny hangulatainak megragadása, 

meghatározás helyett sejtetés (kapcsolat a szimbolizmussal); tájleírás, benyomások rögzí-

tése, sejtelem, szimbolizálás. 

Szecesszió 

Főleg képzőművészeti és építészeti irányzat a XIX. és XX. sz. fordulóján; esztétizálás, 

dekoráltság, burjánzó díszítőelemek, stilizált természeti formák (virágok, futónövények); 

túlfűtöttség, érzelmesség, erotika; a szépség közvetlen akarása és közben titkos lényegé-

nek megjelenítése (szimbolizmus); a különlegesség keresése (szecesszió  ’kivonulás’, 

’elkülönülés’). 

Mint elsősorban díszítésre törekvő, eklektikus irányzat, a szecesszió minden rokon 

irányzatban jelen van: a szimbolista és az impresszionista stílus lényegében szecesszió. A 

név a modernizmus első, díszítős, esztétizáló, a Szépség és a Forma áhítatában álló fázisá-
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nak egészére ráillik, s az egyes irányzatok nemcsak közvetlenül, hanem rajta keresztül is 

hatottak.  

A pórusokon át 

A század eleji kelet-európai Párizs-rajongókra mindez összekeveredve hatott, együtt a 

Szajnával, az Eiffel-toronnyal, „Szent Mihály útjával”, a Montmartre és a Montparnasse 

kocsmáival, a galériákkal és szalonokkal, a könyvesboltok kirakataival, az újságok címlap-

jaival és a kánkántáncosnők harisnyáival. 

A modernizmus nemcsak kiáltványok és programversek útján terjedt, hanem egy csil-

logó város és egy új mentalitás iránti imádat révén; követői nem könyvekből tanulták, 

hanem az utcán, a levegőből, a pórusokon át szívták magukba. Ezért nem az önelnevezé-

sek és a korabeli kritikusi címkék a mérvadók, hanem az összjelenség, a kozmopolita nyi-

tottság, a szimbolista és szecessziós nagybetűkkel írott Újnak a mámora. 
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SZIMBOLISTA-SZECESSZIÓS MODERNIZMUS 

JOVAN DUČIĆ 
(1871–1943) 

A kezdőember 

A XX. sz. eleji modernista fordulat első számú képviselője. Az ő nevéhez fűződik a népi-

esség végleges elvetése, a modernség meghirdetése és gyakorlása: népi egyszerűség he-

lyett francia finomság, nemzetközpontúság helyett kozmopolitizmus. 

Népviselet helyett fehér ing, nyakkendő, guszla helyett pasztellszínű írólap és arany-

hegyű töltőtoll. 

Szimbolizmus, szecesszió, dekadencia, l’art pour l’art, elefántcsonttorony. Deszeterac 

helyett tizenkettes és tizenegyes, romantikus ének helyett előkelő, visszafogott, csiszolt 

költemény, jellegzetes négysoros versszak vagy szonett. 

Ragusa (Dubrovnik), Mosztár, Párizs, Budapest, USA 

Szülőhelye a tengerhez közel fekvő, Dubrovnik fölötti Trebinje (Hercegovina), az általá-

nos iskola elvégzése után anyjával Mosztárba költözik, ahol Aleksa Šantić barátja lesz. 

Irodalmi pályafutása a „mosztári körből” indul. A szerb állam ösztöndíjával jogot tanul 

Svájcban, s innen ruccan át Párizsba szilveszterezni a XX. sz. előestéjén (a biztonság ked-

véért kétszer, 1889 és 1900 december 31-én is).1 1907-től diplomataként Európa főváros-

aiban él (Isztambul, Szófia, Athén, Kairó, Róma, Bukarest, Budapest, Lisszabon). 1941-

ben Amerikában települ le, ahol a szerb királyhű körök tiszteletétől övezve aktívan politi-

zál és publicisztikai tevékenységet fejt ki. Emiatt halála után Jugoszláviában egy ideig 

csetniknek számít, s csak fokozatosan nyeri vissza a klasszikus nemzeti költő rangját, 

amelyet korábban, már életében elért. 

Hova tegyük őt (időben)? 

A köztudatban Dučić a századelőhöz kapcsolódik. Mintha egy időben halt volna meg a 

szimbolista-szecessziós modernizmus nagy kezdőembereivel, a hat évvel fiatalabb Adyval 

(1977–1919) és a két évvel fiatalabb Matošsal (1873–1914). Holott Dučić három évtized-

del tovább élt, így alkotói korának majdnem háromnegyed része a századelő utánra esik. 

Századelejisége tehát nem életrajzi, hanem poétikai. 1. Legismertebb és legjellegzete-

sebb verseit valóban a századelőn, pályája első szakaszában írta. 2. Az 1920-as évektől 

észlelhető újítási törekvései külsődlegesek, és éppen a korábbi stílus legtipikusabb jegyei-

nek elhagyását jelentik. 3. Korai költészete egy világjelenség (a szimbolista-szecessziós 

líra) része, új próbálkozásai viszont légüres térben lebegnek: levetik a korábbi jellemzőket, 

de nem csatlakoznak a világon végigsöprő új, avantgárd irányzathoz, s egyediségük eset-

legesnek tűnik. 

                                                 
1 Dučić élete dokumentumokban: Radovan Popović: Istina o Dučiću („Az igazság Dučićról”, 1982). 
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A tiszta szimbolista-szecessziós korszak (1900–1910) 

Diákkorában ilići és šantići stílusban kezdett verselni („vojislavizam”), és ezen a vonalon 

két hazai szál is a modernizmus felé vezette: az objektív deskripció a parnasszizmus felé, a 

díszítés és a különlegesség keresése pedig a szecesszió és a szimbolizmus irányába muta-

tott. A világirodalmi hatás (Párizs) mindezt felerősítette és artikulálta: kész módokat és 

formákat kínált ahhoz, amit Dučić egyébként is keresett. 

A XX. sz. első évtizedében „kottából” eljátszotta a modernizmus valamennyi vezér-

motívumát; korai lírája a fiatal Ady költészetére emlékeztet, csak sokkal egyértelműbben 

olyan, amilyennek lennie kell, és hiányzik belőle a „magyar Ugar” témakörének szerb 

megfelelője. 

Hangulatok 

Dekadencia, magány, elmúlás, szorongás, bánat, vágyakozás, várakozás, félelem a szere-

lemtől, fáradtság, unalom, melankólia. 

Tájak és események 

Alkony, naplemente, éjszaka, ősz, lombhullás, csend, lélek, szív, könnyek, elválás, búcsú-

zás, halál. 

Magatartás 

1. Szenvedés, elesettség, gyengeség, kirekesztettség, kétségbeesés, lemondás, zokogás, 

kapituláció, halálvágy. 

2. Művészi arisztokratizmus, artisztikus gőg, szellemi fölény, felülemelkedettség, elefánt-

csonttorony, titokzatosság, irónia. 

Verstípusok (témák, motívumok) 

Tájleírás, reflexió (meditáció), szerelem, műveltség (parnasszizmus), művészet (ars poeti-

ca) – a Szépség.  

Szimbolista érzéstájak 

Objektív, kommentár nélküli leírás, amely önmagán belül kap tágabb értelmet; nem konk-

retizálható („fordítható le”) allegorikusan, hanem lebegő, szimbolikus jelentéseket sugall – 

Morska vrba (1903. Tengeri fűz): 

Árva fűz a sziklán, tengerre hajolva, 

hosszú zöld haját a szélbe belebontja: 

megrontott fa-tündér, valakinek átkát, 

folyton azt susogja, a szomoruságát. 

Hegyeket zendít a rőt hajnal körötte, 

haldokló csobogást hoz a csöndes este; 

s hol minden fut, táncol, ő áll, s megigézve 

néz a dúlt égbe, a habba, az időbe. 

És azoknak susog, dobva egy-egy tépett 

ágat a tengernek, levelet a szélnek, 
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s mint önkínzó szív ha mereng sebe titkán, 

zúg a gyászos élet. – Árva fűz a sziklán… 

 Szabó Lőrinc ford. 

Másutt a tájleírást reflexió zárja le, mint egy értelmező, a lírai alanyra vonatkozó kon-

klúzió – Jablanovi (1903. Nyárfák): 

Mért zúgnak a nyárfák néma éjjelen? 

Mily lomb-szenvedélyről? Mit zúgnak, suhognak? 

Hűs lombok takarják a méz-sárga holdat, 

sötétek a dombok, mint a sejtelem. 

Éj van, minden álom elsüllyedt, oda, 

hol az ónszínű víz dermed mozdulatlan, 

nincs más hang, csak ott fenn, a szeles magasban 

zúg, reszket tömérdek nyárfa-kupola. 

Szál-magamban állok a folyó felett, 

utolsó élőlény, árnyékom sötéten 

elhever a parton, fúj a szél, az éjben 

megriaszt az árnyék, állok, reszketek. 

 Tóth Judit ford. 

Személytelen szerelmi líra 

Dučić híres udvarló volt (állítólag a budapesti nagykövetség épületét is gáláns kapcsolat 

révén szerezte meg Jugoszláviának), szerelmi kötészete mégis személytelen – éppen ez a 

specifikuma, és ezt tekintik erényének is; a szerelem a dekadens életérzés és a szimbolista 

szemlélet eleme, az eszményi szépség és a hiábavalóság kategóriáin belül. 

Leghíresebb versei közül a Zalazak sunca (1901. „Naplemente”) egy „ismeretlen nő-

ről” beszél, aki „túl három tengeren”, „smaragdhegyek ragyogó árnyékában” (sic!) ül, s a 

költőre gondol, aki szerint a reménytelen szerelem olyan hűséges, mint a halál, s könyö-

rög, ne mondja neki senki, hogy mindez nem igaz, mert akkor ő sírva fakad, és örökké 

sírni, sírni, sírni fog. 

A szerelem hangulatai: fájdalom, múlandóság, illúzió, magány, közöny, halál. 

A tiszta szerelem absztrakció – Pesma ljubavi (1918. „A szerelem dala”). 

Az eszményi nő nem létező, elérhetetlen – Pesma ženi (1920. „Vers a nőhöz”). 

A megvalósuló szerelem múlandó – Pesma umiranja (1918. „Az elmúlás dala”). 

A nő csupa ellentmondás – Pesme ženi I–V (1925. „Dalok a nőhöz”). 

A szerelmi mítosz hiánya 

Dučić bonyolultabb ügynek látta a nőt és a szerelmet, mint az előtte járó petrarkista ro-

mantikusok. Irodalomtörténeti értelemben újat hozott, de az olvasói élmény számára sze-

relmi költészete mégis súlytalan. Szomorkás, rezignált és (bizonyára) őszinte szerelmi filo-

zofálása taxis bölcselkedés: utas és sofőr kockázat nélkül eszmét cserélhetnek, úgysem 

ismerik egymást és a szóban forgó nőket. 

Ugyanígy vagyunk mi is: sem Dučićot nem ismerjük (meg), sem a nőket. Fanyalgó 

alaphozzáállása miatt nem tudjuk őt elképzelni nagyszabású szerelemben; nem is maradt 
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fenn általa nagy női név (mint pl. Lédáé). Az életrajzi pletykák alapján ítélve Dučić a dip-

lomata körök Casanovája lehetett, de a költészet és a költői életrajz szempontjából kisstí-

lűen csinálta – stikában, ügyelve a jó hírére. S pechjére, még halálos szerelmi kórt se ka-

pott; a legnagyobb botrány egy apasági indítvány volt ellene, amit azonban a minisztérium 

úgy-ahogy eltussolt. 

Dučić nem fektette bele az életét és nem fizette meg a nagyszabású (boldog vagy tra-

gikus) szenvedély nagy árát. Dandy volt, de nem irodalmi, hanem követségi. Jól élt, de 

nem totálisan. Nem ivott, nem szívott ópiumot, nem kártyázott, a nőkkel óvatoskodott. 

Nagyvilági körökben forgott, nőtlen maradt, de nem élt szabadon. (A királyi nagykövet 

díszegyenruhájában büszkén tekintett a fényképezőgép lencséjébe;1 képzeljük el Adyt 

díszmagyarban.) 

Mítosz helyett pletyka és taxis bölcsesség volt Dučić szerelmi élményének költői ma-

ximuma. 

Parnasszizmus – pompa és irónia 

Az előkelőség, a pompa, a műveltség és finomság iránti dekadens, szecessziós vonzalmát 

tükrözik parnasszista irányzatú műveltségversei. Jadranski soneti (1900–1903. „Adriai 

szonettek”) c. ciklusában a mediterrán kultúra, az antik és a reneszánsz hagyomány ele-

meit idézi a parnasszizmus múltáhítatával és a szecesszió nosztalgikus, sejtelmes pompá-

jával. 

Dubrovačke poeme (1904–1911. Ragusai poémák) c. ciklusában viszont idézőjelbe te-

szi a múlt iránti áhítatot, ironikusan szecessziósra festve idézi fel a reneszánsz világát. 

Dubrovački poklisar (1904. Ragusai követ): 

Púderos márkinők a teljes éjen át 

szatén vagy maroken cipellőjük hegyén 

gavottot jártak és illat a termen át 

legyezőik közül iramlott könnyedén. 

Mikor a követ úr a lakoma után 

egy kardinálissal nagy beszédbe fogott, 

taglalván az Egyház sorsát az Adrián: 

selyem cipőt lesett s arról ábrándozott… 

 Weöres Sándor ford. 

Ars poetica 

Moja poezija (1904. Az én költészetem) c. Dučić-szonett olyan, mint egy verses 

modernizmusdefiníció: 

Legyél hűvös márvány, hideg árnyék csöndje, 

álomba szenderült leány áhítata; 

ne bánd, mások verse legyen mint egy nőcske, 

kinek koszos utcán rivall részeg dala. 

                                                 
1 Radovan Popović: Istina o Dučiću („Az igazság Dućićról”, 1982. 187). 
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Nem illik tehozzád se gyöngy, se dísz selymes, 

csak egy rózsát tűzök leomló hajadba; 

szebb légy annál, hogy a tömegeknek tetszhess, 

s büszkébb, hogysem szavad másnak vigaszt adna. 

Csak a saját súlyos bánatodba roskadj, 

fittyet hányva minden más idegen sorsnak, 

s kerüld el kényesen a csörtető népet. 

Állj félre közönnyel, fordítsd el az arcod, 

és a cifra, pávás öltözetet hagyd ott;  

csupán titkok fátyla lengjen körül téged. 

 Milosevits Péter ford. 

Az eszményi Szépség arisztokratizmusa (artizmus), a Művészet fensőbbsége az Élettel 

szemben (elefántcsonttorony), az individuum megvetése a tömeg iránt és a Művészet élet-

beli „hasznosságának” tagadása (l’art pour l’art), a szokványos szépség elvetése és a szo-

katlan, sejtelmes, titokzatos és sugalmazó szépség áhítása (szimbolizmus, szecesszió). 

Szimbolizmus & abszolútum 

Egy évtized elteltével, 1910 körül, Dučić korábbi témáit és motívumait gondolati, életfilo-

zófiai szinten akarja megragadni. 

Új „tájak” – az abszolútum dimenziói érdeklik: a mindenség, a végtelenség és az örök-

kévalóság.Új fogalmak kerülnek a középpontba: az Ember, az Isten, az Élet, s ennek meg-

felelő szinten továbbra is jelen vannak: a Szerelem, a Szépség, a Szív, a Lélek. 

A Mindenség paradoxona (1910–1914) 

A dekadens életérzést a Mindenség egységének, az összefüggések totalitásának élménye 

egészíti ki, kétféleképpen: 1. elmélyíti a pesszimizmust, mert a Mindenség totalitása kö-

vetkeztében a reménytelenség mindenre kiterjed, de 2. még a negatív Mindenség is egy – 

mégoly ellentmondásos, kifürkészhetetlen és elérhetetlen, de mégis létező – abszolútum 

bizonyítéka. 

Himera (1908. „Kiméra”), Zavet (1908. „Szövetség”), Lepota (1910. „Szépség”), Velika noć (1911. 

„Nagy éjszaka”), Nomadi (1912. „Nomádok”), Krila (1914. „Szárnyak”). 

Háborús és hazafias versek (1912–1918) 

A diplomáciai szolgálatban álló Dučić nyilván hivatalból is hazafi volt. (És fordítva.) Rá-

adásul az 1912-es első Balkán-háború még mindig a hatszáz éves török uralom elleni (te-

hát „igazságosnak” érzett) harc folytatását jelentette, 1914-ben pedig Szerbia védekező 

(azaz szintén „igazságosnak” érzett) háborúba kényszerült; másokhoz hasonlóan, Dučić az 

általános nemzeti szempontnak adott hangot háborús és hazafias verseiben. 

Vardar (1913. „A Vardar”), Ave Serbia (1917. „Ave Serbia”), Himna pobednika 

(1918. „A győztes himnusza”) c. verseiben a romantikus hazafias líra hangnemét és témáit 

folytatja, amelyek szinte egzotikusan csengenek az új versritmusban. 

Carski soneti (1914–1918. „Császári szonettek”) c. ciklusában a szerb arisztokrata 

múltat idézi. A népi alapokon létrehozott kultúra és a népköltészetre rábízott nemzeti em-
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lékezet mögül ássa elő a letűnt és betemetett világ nyomait. A verseknek a középkori, 

feudális pompa szecessziós átfestése ad különleges fényt. 

A szecessziós dekoráció elvetése (1918–1930) 

Az első világháború után Dučić visszatér korábbi témáihoz, a reflexív tájleíráshoz és az 

életfilozófiához. Most azonban új hangot üt meg: az ornamentikus érzés-táj szecessziós 

versfestményei helyett – objektív versfotográfiákat alkot. 

Naturalizmusa tendenciózus: a közönyös és érzéketlen, értelmetlen és kegyetlen Ter-

mészetről készít költői pillanatfelvételeket. 

Új, antiszecessziós stílusának lényege a de-dekoráció, eredménye pedig egy lidérces 

konstatáló dekadencia, egy negatív panteizmus. 

Új dimenziói: a természet ismert, általános, depatetizált tájai – erdő, mező, növények, 

állatok, a szél stb. 

Események: szárazság, hőség, eső stb. 

Hangulat: az elmúlás örökkévalóságának depressziója – Suncokreti (1922. Naprafor-

gók): 

A napraforgók nagy szemébe 

– míg követik az ég járását – 

a világ minden szomja-éhe 

belévegyül minden bú s kívánság. 

Félnek a sötéttől. „Mi fényt ad: 

isten az mind valamiképpen; 

mértéke mindennek, vaj’ él csak 

egy sugárnyi fény a szívében.” – 

ezt zúgják és ezt: „Átok-verte 

lakója mind az éjnek, ködnek, 

ha nem tekinthet az egekbe 

s bár egyszer csak, nem tündökölhet.” (…) 

Kihülnek, kihalnak a kertek, 

ki a két-sorú napraforgók, 

de hulltuktól holtan kerengnek 

mind a Napok, Csillagok, Bolygók! 

 Illyés Gyula ford. 

Új versritmus 

Ebben az időszakban Dučić új ritmusokkal próbálkozik. Nyilván úgy érezte, hogy a szá-

zadelős szecessziós manírral összenőtt melodikus tizenkettes, tizenegyes nem illik a sal-

langmentes új képi világhoz: egyszerűbb, rövidebb és szikárabb ritmust keresett. Áttért a 

kilences és a hetes sorokra (vö. Napraforgók). 

A versformaváltás azonban öngólnak bizonyult. Dučić költészete elveszítette sajátos 

arculatát. A deszeterac után éppen az ő tizenkettese és tizenegyese jelentette az új nemzeti 

versidomot. Ezt egy olyan ritmusért hagyta el, amely sem előtte, sem utána nem jellemző a 

szerb költészetre, ugyanakkor nincs benne semmi különös, önmagában érdekes és egyedi, 
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hogy ezért figyelemre méltó lenne. A korai Dučić eléggé modoros, a versformaváltás utáni 

Dučić viszont jellegtelen. 

Istenes versek (1930–1943) 

Pályájának utolsó negyedében minden figyelmét az Isten-kérdésre összpontosította. A 

téma korábban is szerepelt verseiben, de csak más összefüggések elemeként. Most kizáró-

lag Istenről van szó. A téma: Isten léte és jellemzői. 

Ebben a határozott odafordulásban valószínűleg magyar hatás is közrejátszott. Dučić 

az 1931–32-ben Budapesten nagykövet. A magyar költők közül Babits Mihállyal kerül 

mondhatni baráti kapcsolatba, amit Babits Dučić-fordításai mutatnak. Babits ekkor lé-

lekben már a Jónás könyve (1938) előtt áll, olyan versek után, mint a Psychoanalysis 

Christiana és a Dániel könyve. Elképzelhető, hogy Babits Adyra is felhívta Dučić figyel-

mét; mindenesetre Babits Dučić-fordításai adys hangzásúak: Babits az eredeti ritmust is 

feláldozza, csakhogy olyannak hallja a Dučić-verset, amilyennek képzeli: adys zenéjűnek. 

A Refren (1922. Refrain) eredeti nyolcasait Babits tízes, tizenegyes és kilences sorokat 

Ady módjára váltakoztatva fordítja: 

Ismerem a néma alkonyokat, 

mikor minden zaj eltűnik a földről, 

a szív megáll egy pillanatra, 

s a lélek örökre elsötétül. 

 Babits Mihály ford. 

Dučić később Madridba és Lisszabonba kerül, ahol Juan Ramón Jiménez (1881–1958) 

költészetének megismerése erősíthette a metafizikai tendenciát. 

Isten attribútumai 

Dučić Istene problematikus felsőbb lény. Nem Isten léte kétséges, hanem a mivolta, a 

holléte, és a kommunikáció módja a kérdéses. 

Mindenütt jelen van, de mindig másmilyen – Pobožna pesma (1932. „Istenes vers”). 

Ellentmondásos Isten – Čovek govori Bogu (1938. „Az ember szava Istenhez”). 

Nem egészen világos és érthető Isten; inkább csak sejtelem, mint tudás és bizonyosság 

– Bogu (1943. „Istenhez”). 

Néma, hallgatag, közönyös Isten – Sunce (1938. „A Nap”). 

Ugyanakkor az élet forrása; a halál (tehát?) egyesülés Istennel – Povratak (1943. 

„Visszatérés”). 

Két világ van: az álom és az igazság – Natpis (1932. „Felirat”). 

Élet és halál: ugyannak a folyónak két partja – Jesenja pesma (1938. „Őszi dal”). 

Az igazi eltévelyedés: „messzebb mentem, mint ahová Isten vezetett” – Himna (1943. 

„Himnusz”). 

Az irodalomtörténet ereje 

Hiába próbálja a szakma módosítani a Dučić-kép arányait a kései korszak javára. Dučić a 

századelőn irodalomtörténetileg olyan lényeges, korszakalkotó és világirodalmilag szerves 
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dolgot művelt, hogy akkor is ez a jellegzetesebb és (emlékezetben) maradandóbb, ha ké-

sőbbi versei önmagukban kiválóak és a világirodalmilag aktuális Isten-kérdés költői felve-

téséhez kapcsolódnak. 
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MILAN RAKIĆ 
(1876–1938) 

A másik 

Dučić költői ikertestvére: a szerb modernizmust a Dučić–Rakić kettős közösen fémjelzi 

(vö. Goethe–Schiller, Tolsztoj–Dosztojevszkij, Jónyer–Klampár). Rakić nem szilveszte-

rezni, hanem jogot tanulni megy Párizsba, Dučić előtt (1898–1902); a két ifjú költő Pá-

rizsban ismerkedik össze (életrajzi szimbólum), s innen kezdve nevük irodalomtörténetileg 

elválaszthatatlan egymástól. 

Pedig csak a dekadens póz és az új tizenkettes, tizenegyes verssor a közös bennük; 

temperamentumuk és költészetük belső világa nemcsak különbözik, hanem ellentétben áll 

egymással. 

Dučić költő, aki diplomatakarriert csinál, Rakić viszont diplomata, aki verseket ír. 

(Vö. a Párizsba menés célja és időpontja.) Dučić rafináltságra törekvő, művészien csava-

ros stílusával szemben Rakić nyílt, őszinte, sokszor nyers versbeszédet használ. Egyenes, 

szókimondó férfi, aki keveset beszél, de amikor megszólal, akkor olyan általános érvényű 

dolgokat mond, melyek igazát mindenki belátja, és csodálja a költőt, hogy mindezt ki-

mondta. 

Artista versfukarság 

Rakić mindössze hatvan-egynéhány verset írt. Nem érdekelte őt az Életmű, nem volt szen-

vedélyes alkotó, inkább kontemplatív alkat, aki nem él állandóan az ihlet állapotában, nem 

keresi az inspirációt, csupán enged neki, ha olykor-olykor rátör. 

A versfukarság másik oka a műgond, a modern artizmus jellemzője; Baudelaire napo-

kig dolgozott egy-egy verssoron, Matoš után sem maradt hatvannál több vers. Rakić is 

sokat szeretett pepecselni; az ihlet pillanatában papírra vetette az ötletet, az első, nyers 

fogalmazványt, aztán egy ideig jegelte a vázlatot, s csak később csiszolta ki a végső válto-

zatot. (Az igazi, alapvető alkotói szenvedély hiányát mutatja, hogy a jegelő és csiszolgató 

módszer ellenére, versei stiláris és technikai szempontból sokkal nyersebbek, mint a 

Dučićéi, olykor döcögősek vagy üres beszédűek.) 

S végül Rakićnak nem volt sok költői mondanivalója. A szerelem múlandósága és az 

élet céltalansága nem ismételgethető a végtelenségig; ennek felismerése mindenesetre a 

mérték iránti érzékre vall. 

Századelejiség 

Mivel Rakić költészete olyan, mintha mindig ugyannak az egy versnek a változatait írná, 

nála az életrajzi és az irodalomtörténeti hovatartozás kérdése nem olyan bonyolult, mint 

Dučićnál.  

Rakić is a századelőn lépett fel – és ottragadt. A hattyúdalnak szánt Oproštajna pesma 

(1929. „Búcsúvers”) horizontja és stílusa nem tér el a korai és a korábbi versektől (1902-

től publikált, első kötete: a Pesme – „Versek”, 1903-ban jelent meg). 
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Az artizmus ellenére becsúszó döccenésekre és pongyolaságokra még ebben az össze-

gező ambíciókkal írott „nagyversben” is akad példa, méghozzá kiemelkedő helyen: a hosz-

szú, 12 négysoros versszakból álló költemény valamennyi sora 5+6-os osztású tizenegyes 

– kivéve az utolsó sort, amely 6+5-ös; nem disszonánsan, poénszerűen, szándékos megtö-

résként, hanem hamisan szól. 

Erotika 

A petrarkista romantikához képest Dučić a bonyolult nőt és az ellentmondásos szerelmet 

hozta be, Rakić a női testet és az erotikát. A testi szerelem nyílt, szinte durvának ható (de 

még nem trágár szavakkal történő) megverselése a századelő finomkodó szecessziós 

légkörében olyan áttörés lehetett, mint a szexre vonatkozó szókincs tabuinak elvetése az 

1960-as években (beatköltészet, farmernadrágos próza). 

A szerelem paradoxona: a pillanat (testi) gyönyöre a legnagyobb elérhető érték – Is-

krena pesma („Őszinte dal”). A gyönyör pillanata azonban – múlandó: Očajna pesma 

(„Kétségbeesett dal”). 

Pesszimista filozofálás 

A dekadencia korára általánosan jellemző életmegvetést Rakić az örök igazság és a ma-

gasröptű eszmék szintjén próbálta megfogalmazni. Gondolati, filozofikus költőként tiszte-

lik ezért, bár gondolatisága lényegében arra a megállapításra szorítkozik, hogy az élet 

múlandó, s ezért céltalan és értelmetlen. A nagy igazságok kimondása veszélyesen közelít 

a banalitáshoz, de a romantikus dalolás után és a szimbolista ködösítés idején talán szük-

ség volt erre a közvetlen gondolatiságra. 

Az élet értelmetlen hajsza, hiábavaló erőfeszítés, gyötrelem, melynek egyetlen „jutal-

ma” a sötét sírbolt – Dolap („Taposómalom”). 

A költőt a céltalanság tudása gyötri a legjobban: belátja, de tehetetlen vele szemben – 

Misao („A gondolat”). 

Mégis, az értelmetlen életből az ember a szellem révén kiemelkedik (ezzel kapcsolat-

ban Rakić buddhizmusáról szoktak beszélni) – U kvrgama (Kalodában): 

Apraja-nagyja amíg vasraverten 

nyög, esdekel, zokogva, elveszetten 

térdel előtted, rejtőző szörnyeteg: 

a mindent elborító jajgatásból 

szellemem fölcsap, azúrba palástol, 

száll, mint szirti fecske a tengersík felett. 

 Dudás Kálmán ford. 

Hazafias versek 

Az 1910-es háborús években Rakić is a nemzet ügyének oldalára áll; 1912-ben önkéntes-

ként részt vesz a Balkán-háborúban, és koszovói témájú hazafias versciklust ír. 

A romantika kedvenc (és elkoptatott) témájához sok újat nem tett hozzá se érzelmileg, 

se gondolatilag, sőt a költői képek, a hangvétel és a szókincs tekintetében sem megy túl a 

már ismerteken. Sajátos hangzást csak a hagyományos motívumok és az új versritmus 
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közötti kapcsolat (feszültség) eredményez, amire már Ilićnél is volt példa. A legismertebb 

koszovói témájú Rakić-versek közül kiemelkedik a Gračanica-kolostor egyik freskójának 

szentelt Simonida (Szimonída): 

Sugárzó szemed vandál kéz kivájta, 

gyönyörű kép, e hűvös kövön, egy este: 

hogy bújtatá a szürkület homálya, 

tőrét egy albán arcodnak szegezte. 

E méltóságos arcon mit se bántott 

szemeden kívül: érintetlen hagyta 

királyi pompád, koronád, palástod 

s dús hajad omló fürtjeit alatta. 

Míg tűröd ocsmány végzeted árván, 

pazar pompájú mozaik ruhádban, 

tűnődve régi boltívek homályán 

nézlek, igéző szépségre sováran. 

Mint régi kilobbant csillagok ragyognak, 

és földi szemnek késve, de üzennek, 

s mi látjuk még a messzi égitestek 

fényét, színét s alakját, mert voltak: 

fölém e tömjénfüstös freskó titka 

a múlt ködén át fényt most úgy derengtet: 

az ódon lapról, árva Szimonída, 

sugara tűz rám rég kivájt szemednek. 

 Dudás Kálmán ford. 

A valódi közvetlenség pillanatai 

Rakić tipikus és közismert, szókimondóan nyílt és őszinte verseiben a közvetlenség csak 

verbális látszat: a költő közvetlenül azt mondja, amit gondol és érez, de a gondolás és az 

érzés helyzete egyáltalán nem közvetlen – kifejezetten megemelt, létrehozott, retorikus 

helyzet; a költő a Szerelem és az Élet nagy dolgairól intéz szózatot az emberiséghez (az 

olvasóhoz). 

Olykor-olykor azonban (szerencsére) megfeledkezik erről a felelősségről, és ekkor 

szalad ki a tolla alól a valódi közvetlenség és őszinteség néhány verse, amelyek a szemé-

lyesség igazi hitelét sugározzák. 

Nem véletlen, hogy e típus három legsikerültebb darabja a Tri pisma („Három levél”) 

közös címet viseli, s lezser módon az elsőnek külön címe is van (Večiti putnik – „Örök 

utas”), a másodiknak és a harmadiknak viszont nincs. A költő nem bajlódott olyan iskolás 

poétikai formaságokkal, mint a címadás vagy az egységesség; lelke mélyén valóban nem 

verseket, hanem leveleket írt. 

Ez a pátoszmentes hangnem és vershelyzet felelt meg leginkább Rakić személyiségé-

nek, a direkt költő felfogásának költészet és valóság viszonyáról. Itt nincs ritmikai döcögés 

sem, és a nyílt beszéd természetesnek hat; nincs feszültség a nyelvi közvetlenség és a 

vershelyzet emelkedettsége között, mint a patetikus filozofáló versekben. 
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SIMA PANDUROVIĆ 
(1883–1960) 

Lázongó modernizmus 

A banalitás elleni modernista tiltakozás dalnoka. Közelebb áll a rakići kétségbeesett pesz-

szimizmushoz, mint a dučići artizmushoz; stílusa is Rakić közvetlen verbalizmusára emlé-

keztet. 

Belgrádi költő 

Pandurović nem volt párizsi diák, Belgrádban született és ott élte le az életét. Ő tehát belg-

rádi értelemben városi, nagyvárosi és fővárosi költő – nem a világ fővárosából, hanem az 

európai periféria egyik városából való. Ez a pozíció, a versek anyagának képzeletbeli ta-

pintásán érződik a legjobban, de a belgrádiság tudata és vállalása olyan nyelvi apróságban 

is tükröződik, mint a városi beszéltnyelv jellegzetes rövidített alakjainak spontán vagy 

hivalkodó használata (pl. kao helyett ko’, ostao helyett ost’o). 

Gondolati pesszimizmus 

Belgrádban filozófiát tanult, s ez mély nyomokat hagyott költészetében: gondolati lírát írt, 

az élet alapvető kérdéseivel viaskodott, és negatív válaszokat talált – az élet múlandó és 

értelmetlen. 

Leginkább az élet sivársága, silánysága és banalitása ejtette kétségbe – Današnjica 

(„Napjaink”) c. versében a szenvedés, a tülekedés, a „sár pókhálós napjairól” beszél, az 

ember, a munka jelentéktelenségéről, a világ semmisségéről, az életről, amelyben hazug-

ság van, csúszás-mászás és rettegés minden fénytől és erőtől; alacsony a láthatár, s minden 

rohad a múlandóság nedvében; a vers elején és végén, külön sorban, a költő felkiáltása: 

„Csak ne ez legyen, ez a banalitás!” 

A gondolati költő nem a Szépség mezején menekül, hanem a gondolatok síkján; elveti 

az ócska világot, melynek logikája szerint (tehát) megőrül – Svetkovina (Ünnepség); a vers 

magyar fordításában az első sor nem olyan egyértelmű, mint az eredetiben, ahol szó szerint 

az áll, hogy „megtébolyodtunk” („Sišli smo s uma”): 

Eszünket vette a fényes nap, 

az ismert, kedves, mély – egy perc alatt, 

s megünnepeltük, hogy leráztuk mind 

a kétséget, az időt, a gyötrő kínt, 

s a száz sebet, mellyel felsértett a világ – 

szerelmünknek zsenge kék virágát. 

És illatos kórházi kertünk mélyén 

megint tömeg gyűlt össze, rengeteg; 

s úgy nézi, hogyan andalgunk te és én, 

s dícsérjük a törékeny életet, 

mit elhagytunk. S ímé, messze estünk 

már tőlük, akik sajnálják csendünk. (…) 



Modernizmus – Sima Pandurović 

 318 

Mert, hű kedvesem, ugye, mi már régen 

eltéptük immár mind a szálakat, 

melyek időhöz, térhez, hanghoz, színhez 

kötöttek – mind az élet-láncokat –, 

mert, ugye, talán így akartuk éppen 

a boldogságunk s szerelmünk miatt. 

 Csuka Zoltán ford. 

Halálversek 

Pandurović költészetének belső vonalán logikusan szembesült a Halál témájával: az élet 

megvetése következetes formában az élet elvetését jelenti. 

A gondolati költő a Halált nemcsak a Szépség birodalmába nyíló kapunak látja, hanem 

ontológiai szinten elemzi a kérdést, és a halált mindenható elmúlásként értelmezi – Nemir 

mrtvih („A holtak nyugtalansága”). 

Halálversei mégsem elvont filozofálgatások; a leírásokban és a költői képekben talán 

éppen nála látható a legjellegzetesebb szecessziós temetői pompa, a poétizált halál összes 

dekorációja.1 A korai Ady hangulataira emlékeztet Predvečernji put (Esteledő út) c. verse: 

Rég járjuk a súlyos utat, én hű társam, 

de célunk még fénylik a késő sugárban. 

A néma fasorban észrevétlen, halkan, 

két árny: az Idő s a Vénség jár nyomunkban. 

S ha hozzánk nem szólnak, semmit nem is tesznek, 

ittlétük érezzük, mint súlyos keresztet. 

Olykor hátra nézünk, lopva, rettenetben, 

s látjuk: szemük már rég reánk néz meredten. 

S amint tovább rójuk ránk váró utunkat, 

csalfa ábrándjaink lassanként kihúnynak. 

S úgy hullik az útra a fák halott lombja, 

akár gyászkoszorúk lezárt koporsóra. 

S olyan az alkonyat halovány virága, 

mint az élet foszló, tépett áriája. 

 Csuka Zoltán ford. 

Ami sok, az sok (Skerlićnek) 

Pandurović első kötete, a Posmrtne počasti (1908. „Végtisztesség”), vihart kavart. Jovan 

Skerlić, a legfőbb kritikai tekintély, felháborodott cikkben rontott rá Pandurović pesszi-

mizmusára – Jedna književna zaraza (1908. „Egy irodalmi ragály”). 

A dologban az a különleges, hogy Skerlić (1877–1914) maga is a modernista nemze-

dék tagja volt, párizsi diák, Dučić és Rakić barátja, költészetük kritikai kanonizálója. A 

jelenség tehát nem azonos Rákosi Jenő kirohanásaival Ady ellen, melyekben a konzervati-

                                                 
1 A kor temetői és halálatmoszférájáról: Lakner Judit: Halál a századfordulón (1993).  
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vizmus ágált a modernizmus ellen: Pandurovićot a modernista irányzaton belül érte a tá-

madás.  

A pozitivista Skerlić a poétikus bánatosságot, a baudelaire-i spleent még el tudta fo-

gadni (Dučićnál), de a Pandurović-féle ontológiai pesszimizmus már sok volt neki. 

Néhány évvel később pedig még jobban kiborult, amikor Vladislav Petković Dis a fi-

lozófiainál is súlyosabb, személyes hitelű halálköltészetével szembesült. 
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VLADISLAV PETKOVIĆ DIS 
(1880–1917) 

A halál költője 

Következetessége és kizárólagossága imponál. Dučić és Rakić körülményeskedtek és fa-

nyalogtak, szimbolikusan ködösítettek és filozofálgattak arról, hogy az élet nem valami 

nagy szám; Dis viszont kategorikusan leszögezte, hogy csak a Halál abszolút és örök. Ki 

merte mondani azt, amit a finom, arisztokratikusan mértéktartó és óvatos diplomataduó 

csak kerülgetett; ha már a lúd pesszimista, legyen a Halál madara. 

A bohém 

Pesszimizmusát és haláltudatát élete hitelesíti. Míg Dučić és Rakić szalonokban forognak, 

Dis világa a kocsma. Tüdőbaj, pénztelenség, kulimunka, mámor, alkohol, az irodalmi 

kritika brutális támadása (Skerlić, 1911), tragikus halál a tengeren. 

Nem a hazagőzös romantikus kocsmadalnok bohémsége, hanem a modern, tengődő, 

az élet napos (pénzes) oldaláról kiszoruló Művész sorsa – Van Gogh és a „hotelszobák 

lakója” (Ady). Dis nem volt párizsi diák és kultúrzarándok (csak háborús menekültként 

vetődött el Franciaországba), de a belgrádi periférián tipikusabb század eleji párizsi mű-

vészéletet élt, mint Dučić és Rakić a nagykövetségi villákban. 

Franciául se tudott rendesen, Baudelaire-ékről csak művelt barátaitól hallott, mégis 

ugyanolyan (zömmel utánérzésnek ható) verseket írt, mint a Spleen és a Halál költői. De 

mindenkinél következetesebben ment el az „utolsó szobáig”. 

Az olvasó ösztönösen az ő pártjára áll, az életben és a költészetben egyaránt. Igazság-

érzetünket valósággal legyezi Skerlić irodalomtörténeti felsülése; kétségen felül áll, hogy a 

hivatalos kritika Atyaúristene dogmatikus, konzervatív és kispolgári ostobaságokat mon-

dott Disről: hogy érthetetlen, irracionális, pesszimista stb. Na és? – dörzsöljük jólesően a 

kezünket a klasszikussá – érettségi tétellé – érett Dis oldalán. Egyébként sajátos jelenség, 

hogy a Dučićot és Rakićot magasztaló Skerlić nem vette észre, hogy Dis is ugyanoda tar-

tozik (modernizmus, dekadencia, szimbolizmus, szecesszió). A „józan ész” platformján 

álló európai műveltségű pozitivista Skerlić rábólintott a szalonpesszimizmusra, de ször-

nyülködve hőkölt vissza a Halál és a Semmi igazi arca elől. 

Néhányverses életmű 

Vladislav Petković Dis mindössze néhány maradandó verset írt; a többi a dekadens póz-

irodalom tucatterméke, lírai ponyvája. 

Nagyversei azonban csúcsteljesítmények. Dučić és Rakić összbenyomásként él ben-

nünk, verseik nagyjából azonos színvonalúak, de egyik sem emelkedik összegezően a 

többi fölé (ezért értékelődhetett fel annyira Dučić deklaratív ars poeticája, Az én költésze-

tem). Dis kiemelkedő költeményei olyan reprezentatívak, mint a Hegyek koszorúja vagy a 

Santa Maria della Salute. 
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Az élet Pokla mint elveszített Éden 

Az ember élete ezen a világon céltalan szenvedés – Tamnica (Börtön) –, de a földi pokol 

csak következmény, másodlagos állapot, az Éden elvesztése utáni sors: 

Ez itten az élet, hol én is elbuktam, 

kit küldtek távolok, csillagok szemével… 

 Csuka Zoltán ford. 

Léteznek „távolok” és „csillagok” – egy másik világ, a „börtönön” túl. S bár ez a túli 

világ a földi élet valóságában nem érhető el, az élet meghaladásának mégis vannak módjai: 

az álom és/vagy a halál: Dis Možda spava (Talán alszik) c. versében álom és halál össze-

mosódik, mert az a lényeg, hogy a remény „odaát” van: 

Talán alszik, és túl van minden rosszon, 

túl életen és minden földiségen, 

szépsége is elmúlt, mint fény az égen. 

De tán eljön hozzám, hogy vigaszt hozzon… 

De tán alszik, és túl van minden rosszon… 

 Szenteleky Kornél ford. 

A Talán alszik a halott kedves régi nagy témáját (Radičević, Jakšić, Zmaj, Kostić) fo-

galmazza újra; romantikalezáró nagyverse: a Santa Maria della Salute modernista párja, 

hasonló nagyvers formájában. 

 Párhuzam látható továbbá a Talán alszik és a dučići „Naplemente” között. Azonban 

Dučić leírása a „hét tengeren” túli „ismeretlen nőről” századelős modorosság, Dis látomá-

sa viszont egyszerre bensőséges és kozmikus: a Talán alszik szerelmes dal és Halál-

ballada, bizalmas vallomás és túlvilágvízió. 

A kiteljesedett reménytelenség 

A kilátástalanságélmény végső fázisában elvész az „odaát” elérhetőségének (létének?) 

reménye, az álom és a halál puszta országokba vezet – Sa zaklopljenim očima (Lehúnyt 

szemmel): 

Tudom, a gyermek végképp veszve bennem, 

s volt kedvesemmel boldog lugasodban 

nem járhatok már, élet, önfeledten, 

hol nászok lila leplében bolyongtam. 

A boldogság ábrándja rebbenetlen, 

mint zápor mosta csönd az alkonyatban. 

Nyugszik az ábránd. A sír sóhajában 

tér és idő és fájdalom és élet 

egybevegyülve leng el a halálban. 

A csönd is fenyvessé kövült enyészet. 

Csak ábrándtalan, hontalan magány van. 

Lakatlan háza holt tenger vizének. 

Csupán e sír. És mindez mégis úgy hat, 

mint felmeredő hamvvedre a létnek: 

az ég, a föld s a pokla benne nyughat, 



Modernizmus – Vladislav Petković Dis 

 322 

a kezdet itt a vég síkjára révedt. 

Itt sírtam el az életem. A múltat. 

Csak álom volt, és csillag, és mivé lett! 

Mekkora sír lett! Állok itt a szélén, 

letűnt időknek összeállt alakja, 

utolsó ember minden kezdet éjén, 

csak emlék-ár tarajló furcsa habja, 

holt tenger vesz körül a semmi révén. 

Alvó vizét változás nem zavarja. 

 Dudás Kálmán ford. 

Háborús versek 

Dučićhoz és Rakićhoz hasonlóan, az 1910-es háborús években Dis is írt hazafias verseket. 

(A balkáni háború idején a szerb vezérkar haditudósítója volt, az 1915-ös visszavonulás-

kor a hadsereggel együtt Albániába ment, majd Franciaországba került; hazatérőben német 

tengeralattjárók elsüllyesztették a hajót, amelyen utazott, és Dis a tengerbe veszett.) 

Hazafias verseinek kötete a Mi čekamo cara (1913. „Mi a császárt várjuk”), a később 

írottak már csak a költő halála után jelentek meg kötetben. 

A romantika korából ismert frázisok retorikáját érdekesen töri meg – sokszor egyazon 

versszakon belül – a történelem áldozatául eső kisember iránti közeli, meleg figyelem. A 

Halál szimbolista és dekadens költőjének háborús lírájában a háborúban elesett névtelen 

katonák „sekély sírja” fölötti gyászból születtek a legszebb verssorok. Po grobovima („A 

sírokon”), Prosto ime („Egyszerű név”), Štapovi i štake („Botok és mankók”). A dísz-

egyenruhás állami hivatalnokok hazafias-háborús lírájához képest a lecsúszott egzisztenci-

ájú dekadens bohém költő verseiben szólalt meg az „ember az embertelenségben” („S 

megint élek, kiáltok másért: / Ember az embertelenségben”, Ady, 1916). 

A Dis-vers zenéje 

Skerlić goromba támadása óta, a kritikus történeti felsülése dacára, tartja magát az a véle-

mény, hogy Dis formaművészete messze elmarad Dučić és Rakić virtuóz verselése mögött, 

s hogy nyelve és stílusa szinte durva az övékhez képest. 

Verstechnikai értelemben és nyelvi modor tekintetében tényleg van különbség (bár 

Rakić inkább Dučić és Dis között áll, s talán nem középen, hanem közelebb Dishez): 

vershelyesség szempontjából Dis költeményei valóban slamposak, nyelvükben pedig elég 

sok a logikai nagyvonalúság; mindezt azonban elsodorja az áradó zene, a versek ellenáll-

hatatlan belső melódiája – a verselési szabályoknál mélyebb törvények szerint működő 

ritmus. 

Racionális magyarázat nincs. Dis ugyanis nem használ szokatlan ritmusképleteket, 

legtöbb verse modernista tizenkettesben és/vagy tizenegyesben íródott. Igaz, nemegyszer 

enged a hosszabban hömpölygő tizenhármas csábításának, például a Talán alszik esetében 

(„Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja” – talány, hogy a magyar fordításban miért lett 

ebből tizenegyes: „Reggel egy dal nem jutott az eszembe”), s a dallamosságot fokozza Dis 
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kedvenc fogása: a négysoros versszakok gyakori megtoldása ismétléssel (az első sor ismét-

lése az ötödikben). 

Ez a néhány plusz azonban nem magyarázza meg, miért érezzük úgy, hogy a Dis-

versnek nem verselése van, hanem belső zenéje. Miodrag Pavlovićnak van erre egy ma-

gyarázata (amely éppoly kevéssé racionális, mint maga a jelenség): az igéző dallam „ma-

gának a hallásnak a magvában van, ott, ahol a nyelvi anyag ritmusa megegyezik a képzelet 

rejtett ritmusával. Ragyogó példa arra, hogy maga a költői képzelet is lehet muzikális…”1 

Az átadott szubjektivitás 

Az artizmus belülről zárt elefántcsonttornyokat mutogat a kívülállóknak; Dis viszont be-

tessékel haláltudattal teli magánya körébe. Nem mutogatja, hanem átadja és megosztja 

velünk a szubjektumát. Dučić a korai, Dis a kései Ady költészetével rokon. 

A szubjektum megnyitásával és megosztásával pedig Dis költészete az elefántcsont-

tornyot leromboló következő fázis, az avantgárd felé mutat. 

                                                 
1 Miodrag Pavlović: Vladislav Petković Dis. In: Eseji o srpskim pesnicima („Esszék szerb költőkről”, 

1992. 307). 
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TRADICIONALISTA (ROMANTIKUS) MODERNIZMUS 

MILUTIN BOJIĆ 
(1892–1917) 

Dučić és Rakić követője, de nyíltabb és hangzatosabb költő. Filozófiát tanult, sokat olvasta 

a Bibliát, a francia és német modernistákat. Pályakezdése: szenvedélyes és érzelmes líra, 

álmodozások, pesszimizmus, baudelaire-i erotika. Az 1910-es években: hazafias és hábo-

rús verseket írt. Legismertebb költeménye a Plava grobnica (Hullámkék sírhalom), amely 

a tömegesen tengerbe temetett szerb katonáknak állít emléket. Hazafias költészetének 

lényeges eleme a történeti tudat. 

Pesme (1914. „Versek”), Kraljeva jesen (1913. „A király ősze”, verses dráma), Kain (1915. „Káin”, 

poéma), Pesme bola i ponosa (1917. „A fájdalom és a büszkeség versei”), Uroševa ženidba (posztumusz, 

„Uroš menyegzője”, verses dráma), Soneti (posztumusz, „Szonettek”). 

DUŠAN VASILJEV 
(1900–1924) 

Háborúellenes költő. A temesvári tanítóképző elvégzése után egyenesen a frontra került, 

és egész költészetét a háború élménye határozta meg. Költői formálódásában és a háború 

borzalmainak lírai megfogalmazásában Ady hatása alatt állt. Humanista, pacifista lírája 

elüt a hazafias háborús költészettől, Dis és az avantgárd háborúellenes nemzedék között 

képez kapcsolatot. Legismertebb verse: Čovek peva posle rata (Háború utáni ének). Versei 

kötetben csak a halála után jelentek meg. 

ISIDORA SEKULIĆ 
(1877–1958) 

Modernista próza, női érzékenységgel. Saputnici (1913. „Útitársak”) – meditatív napló-

memoár, a gyermekkortól a modern, magányos értelmiségi ember személyiségének ki-

alakulásáról. Pisma iz Norveške (1914. „Norvégiai levelek”) – esszéisztikus útleírás. 

Kronika palanačkog groblja (1940. „Egy kisvárosi temető krónikája”) – novellafüzér: 

emberek, családok sorsát a síremlékektől kiindulva mondja el. Életműve jelentősebb részét 

esszéi teszik ki, hazai és külföldi írókról, az irodalom, a filozófia, a történelem, az élet 

kérdéseiről: Analitički trenuci i teme (1941. „Elemző pillanatok és témák”), Njegošu 

knjiga duboke odanosti (1951. „Njegošnak a mély odaadás könyve”). 

ANICA SAVIĆ-REBAC 
(1892–1953) 

Klasszika-filológus, hellenista tudós. Večeri na moru (1929. „Esték a tengeren”) c. verses-

kötete nemcsak metrikailag, hanem a klasszikus kultúrhagyomány iránti viszonya szerint is 

a neoklasszicizmus (parnasszizmus) kései, jelentős megnyilvánulása. 
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VELJKO PETROVIĆ 
(1884–1967) 

Kultúrpolgár 

Modern kori romantikus költő és regionalista realista elbeszélő. Művelt esszéista, művé-

szettörténész, Pesten iskolázott vajdasági úriember, a társaság és az irodalmi élet elismert 

alakja, idős korában, írói körökben: Veljko bácsi. 

Pesten végzett jogot, 1915-ben részt vett az albániai visszavonulásban, volt állami hi-

vatalnok a művelődési minisztériumban, lapszerkesztő, aztán akadémikus és a Matica srp-

ska elnöke (az első örökös és tiszteletbeli). 

Derék ember verset ír 

A századelőn, Dučić és Rakić fellépésével egy időben kezdett publikálni (1902), de nem 

tartozik a korai modernizmusba. Bár ekkor ő is tizenkettes és tizenegyes sorokat farag, 

költészetfelfogása és verseinek tartalma ellentétben áll a szecessziós szimbolizmussal. 

Az artisztikus individualizmus idején Veljko Petrović a közösség: a nemzet vagy az 

emberiség nevében beszél, a haza, a föld és az ősök iránti szeretet romantikus eszméit és 

érzelmeit fogalmazza meg, az elefántcsonttornyos, világmegvető elfordulással szemben a 

cselekvő élet morális eszményét hirdeti.  

Ars poeticája: erkölcsi ihlet – didaktikus célok. Csupa olyan dolog, amit minden jóra-

való ember igenelni tud, olyan nyelvi és stiláris formában kifejezve, amit ugyancsak min-

denki be tud fogadni, méghozzá tetszéssel és elismeréssel. 

Ady – neoromantizált szerb változatban 

A magyarul jól tudó Veljko Petrovićnak van egy verse, amely nyilvánvalóan Ady hatása 

alatt született. Olvassuk el egymás mellett a Srpska zemlja (A szerb föld) c. Petrović-verset 

és Ady A magyar Ugaron c. költeményét: 

Petrović:                                                     Ady: 

Burjánzás földje ez, hol tüske,  Elvadult tájon gázolok: 

és álnok napraforgó a tenyészet,  Ős, buja földön dudva, muhar. 

tivornyák, könnyek földje elvadulva Ezt a vad mezőt ismerem, 

s tanyája a törpe röptű verébnek.  ez a magyar Ugar. 

Burjánzás földje, csupa tüske, dudva. 

Pihent és porhanyós, dús televény ez, Lehajlok a szent humuszig: 

de nagyra csak a kóró nő meg benne, E szűzi földön valami rág. 

e föld elsatnyult bimbózata népes,  Hej, égig-nyúló giz-gazok, 

de gyümölcsét még senki nem ízlelte. Hát nincsen itt virág? 

Pihent és porhanyós, dús televény ez. 

Földje ez a kései virágzásnak,  Vad indák gyűrűznek körül, 

földje ez a korai fagyoknak,  Míg a föld alvó lelkét lesem, 

földje a szertelen álmodozásnak,  Régmúlt virágok illata 

hol gondolatot jégeső tarol csak.  Bódít szerelmesen. 

Földje ez a kései virágzásnak. 
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E földbe vérrel szivárogtak mérgek, Csönd van. A dudva, a muhar, 

elkorhad benne még a tölgygyökér is, A gaz lehúz, altat, befed 

a sas kivész, és dúskál a féreg,  S egy kacagó szél suhan el 

hol tömjénfüst vagy átok csapkod égig. A nagy Ugar felett. 

E földbe vérrel szivárogtak mérgek.  

 Dudás Kálmán ford. 

Eddig tiszta Ady-utánérzés (a magyar fordítás él is az Ady-versben előforduló jelleg-

zetes szavak használatának lehetőségével), de a befejező versszak a romantikus epigonok 

szintjén van: 

Elátkozott föld, szívem érted dobban. 

bár mostohám, váltig édesanyám vagy, 

gyűlöllek, ó, mert nálam senki jobban 

nem szeret: édesanyámként imádlak, 

elátkozott föld, szívem érted dobban. 

Gondolati allegóriák 

Veljko Petrović személyes lírája is hagyományos, örök témákat ölel fel: a szerelmet és az 

élet nagy kérdéseit. A múlandóság és a halál sejtése átmenetileg megkérdőjelezheti a de-

rék, cselekvő ember hitét a lét célszerűségében, s ilyenkor Veljko Petrović verseiben a 

rakići pesszimizmus cseng vissza, de az alapvető erkölcsi ihlet sohasem engedi a költőt a 

nihil és a nirvána igazi közelébe (Dis). 

Gondolati költészetében verbális jelképekkel és allegóriákkal operál, időnként roman-

tikus, expresszionista (?), szürreális (?) látomásokba keveredve. Vidoviti (A látó): 

S látja, mintha fönt felhő növekedne, 

a város fölött vágyak légiója, 

gond, illuzió, remény-raj, – lebegne, 

s holtan hull alá, mint fecske a hóra. 

Könnyek hullanak, mintha nekicsapnák 

az örökös ősz ablaküvegének, 

és amerre csak kinyújtja a karját, 

vad gyümölcsöket, kínzott szívet téphet. 

 Tóth Judit ford. 

Költészetének irodalomtörténeti helyzete 

Az első világháború után, amikor Dučić elhagyta a tizenkettest, az avantgárd bontotta a 

formát, Veljko Petrović nemes egyszerűséggel visszatért – a deszeterachoz.  

Utólagos belemagyarázás lenne ezt a váltást a modernizmus modorosságain való 

nagyvonalú túllépésnek tekinteni. Nem, a költő nem túllépett, hanem tudatosan visszafelé 

ment: a török elleni felkelések pátoszából kinőtt romantikus stílus ritmusát választotta a 

nemzeti bárd szerinte újra aktuális és magára vállalt szerepéhez. Ez a szerepvállalás ve-

zette őt a második világháború idején a honvédő harc lelkes üdvözléséhez, noha a királyi 

Jugoszláviában magasra értékelt író ideológiai könnyedsége meglepőnek tűnhet: U slavu 

naše armije (1945. „Hadseregünk dicsőségére”), Na tridesetogodišnjicu oktobarske revo-

lucije (1947. „Az októberi forradalom harmincadik évfordulójára”). 
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Az 1900-as és 1910-es években a szecessziós szimbolizmus mellett elmenő, az 1920-

as évektől az avantgárddal ellenkező irányba induló Veljko Petrović költészete a Desanka 

Maksimović (és a horvát Cesarić, Krklec, Tadijanović) által képviselt parttalan és 

tradicionalizált, romantikus modernizmus áramlatába sodródott, amely az avantgárddal 

szemben haladva a modernizmus nemzeti kanonizálását jelentette. Veljko Petrović ezen 

belül a romantikus hagyományt egészen nyíltan és az irányzat többi képviselőjénél tuda-

tosabban vállalta. 

ELBESZÉLÉSEI 

A vajdasági élet tükre 

Neoromantikus költészetével párhuzamosan, Veljko Petrović egész pályája során elbeszé-

léseket is írt, neo- nélküli realista stílusban. A realista hagyomány szellemében regionalista 

volt; arról beszélt, amit a legjobban ismert s a legjobban szeretett: szülővidéke, a Vajdaság 

életéről. 

1. Föld-misztikai elbeszélések földre termett síksági parasztokról, a föld erejéről és a 

földet művelő ember természetes ontológiai biztonságáról a természetben – Zemlja („A 

föld”), Salašar („A tanyasi ember”). 

2. Szegénység, elnyomatás, lázadás: társadalmi, gazdasági és politikai témák a paraszti 

sorsban. A soknemzetiségű vajdasági világ: szerbek, magyarok, bunyevácok harmóniája 

kisemberszinten, a politika romboló hatása – Miška eregbireš (Miska öregbéres), 

Zapaljeno žito („A felgyújtott búzamező”). 

3. A városba szakadt paraszt összeomlása, a természetes talaj elvesztésének követ-

kezményei – Bunja („A búnyó”, ti. a bunyevác). 

4. A városi polgári világ romlása – U ohladnelom domu Njegovana (A Negovánok ki-

hűlt otthonában). 

Rövid, anekdotikus elbeszélések, gyors történettel, élénk párbeszédekkel; egyszerű, vi-

lágos, funkcionális stílus, a közvetlen szóbeli történetmondás, a XIX. századi falusi elbe-

szélők modorában, a rájuk jellemző nosztalgikus érzékenykedés nélkül. 

MŰVÉSZNOVELLÁK 

Veljko Petrović korai elbeszélései 

Fiatalkori írásai között található néhány elbeszélés, melyek a művésznovella változatainak 

tekinthetőek.  

A Mali Huan (1900. „A kis Juan”) főhőse cirkuszi akrobata csodagyerek. A mini-

történet az ő tragikus balesetét mondja el. A kis művész ellenpólusa a cirkuszigazgató, aki 

a gyermek halálakor csak az üzletet ért anyagi kár miatt sopánkodik. A Tmina (1906. „Sö-

tétség”) torzszülött kinézetű pesti diák főhőse az ideális szerelemről ábrándozik hiábava-

lón, mígnem mégis átél egy kalandot, de akkor felismeri, hogy az a lány csak egy volt a 

tömegből. A Bekstvo (1906. „Menekülés”) főhőse érzékeny fiatalember, idilli hangulatban 

utazik szülőföldjére, de egy banális jelenet a vonaton rádöbbenti a valóság sivárságára. A 
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Moloh (1913. „Moloch”) egy világhírű tudósról szól, akinek élete belefullad a vajdasági 

kisváros provinciális közegébe; ez a novella tehát az író domináns vajdasági témájába 

hajlik át. 

Milutin Uskoković (1884–1915) 

A művésztéma megragadásának legambiciózusabb kísérlete a századelő szerb irodalmában 

Milutin Uskoković Došljaci (1910. „Bevándorlók”) c. regénye. Főhőse fiatal költő, a tör-

ténet az ő alkotói, egzisztenciális és szerelmi viszontagságairól szól. A mű sajnos nem 

haladja meg a szentimentális szerelmes regények színvonalát. 

Pedig a művészet és élet problémáját eredeti ötlettel ragadja meg: a főhős színpadi 

művének tragikus befejezése vezeti rá szerelmesét reménytelen viszonyuk megoldására: az 

öngyilkosságra. A hősnő útja a színházi nézőtérről a halálba vezet, a főhősé pedig vissza 

szülőfalujába, messze a várostól, ahol mindvégig idegen, a mű címe szerint: bevándorló 

maradt. A faluidill azonban már nem rekonstruálható, a főhős visszavonulása mindenkép-

pen vereség: a művész életkudarca, amely a művészetre is kiterjed; másrészt a visszatérő 

most már szülőföldjén számít bevándorlónak és idegennek. 

Ivo Ćipiko (1867–1923) 

A szülőfalu árkádiai illúziójának elvesztéséről szól Ivo Ćipiko Za kruhom (1904. „A bete-

vőért”) c. regénye. A főhős a város forgatagából hiába menekül dalmáciai szülőfalujába, 

idilli világ helyett nyomort, küszködést, igazságtalanságot talál. Ezt a társadalmi a témát 

dolgozza fel Ćipiko ismertebb regénye, a Pauci (1909. „Pókok”), a regionalista realizmus 

nyomdakain. 

Ugarkép, költészet helyett prózában 

A művészprobléma megragadásával mindhárom író társadalmi problémához jutott. Veljko 

Petrovićnál a „Moloch”, Uskokovićnál a „Bevándorlók”, Ćipikónál „A betevőért” főhőse 

a provinciális, elmaradott közeg áldozata lesz.  

Ady látomását pl. A Hortobágy poétája c. verséből a szerb irodalomban prózaírók fo-

galmazták meg. Versben, A magyar Ugaron utánérzésében, Veljko Petrović romantikus 

toldalékkal oldotta fel az ugar látomását (A szerb föld), novellában viszont a műfaj nem 

kényszerítette ilyen megoldásra. 

Veljko Petrović prózájában a művész külön problémája csak epizodikus szerepet ját-

szott. A költészetben ő a romantika, a prózában a realizmus útján haladt: az Ugar látomása 

helyett a Vajdaság valóságát igyekezett ábrázolni. 
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DESANKA MAKSIMOVIĆ 
(1898–1993) 

Ő a Nő 

A líra érzékenységének kiteljesedése a nőiességben. A nő lényének hagyományos és spon-

tán (prefeminista) képviselete, a női mivolt természetes megnyilvánulása. 

Modern vallomáslíra. A szecessziós szimbolizmus kötelező stílusjegyeitől már mentes, 

konszolidálódott, tradicionalista modernizmus. 

A zeneiség gazdagodása 

A nép-nemzeti deszeterac egyeduralmának letöréséhez egy hasonlóképpen domináns új 

képlet kellett; ezért a század eleji modernisták kitartóan duruzsolták a nemzet fülébe a ti-

zenkettest és a tizenegyest. Az 1920-as években erre már nem volt szükség; ekkor váltott 

Dučić is rövidebb sorokra, s az ekkor fellépő fiatalabb modernista generáció már változa-

tosabb ritmusképleteket használt. 

Desanka Maksimović első kötete: Pesme (1924. „Versek”), a szabadon kötött muziká-

lis vers betörése. Versenként változó hosszúságú sorok, ritmusok, strófaszerkezetek és 

rímképletek, ismert sablonok és egyéni kombinációk variálása, összességében: a modernis-

ta zeneiség (például Verlaine által deklarált) megvalósulása. 

A modernizmus tradicionalizálódása 

Elvileg végtelen változatossága miatt az a benyomás keletkezik, hogy ez a – szabadon 

kötött – vers a líra természetes és örök formája: az ősember ritmikus dünnyögésétől a XX. 

századi modernizmusig. Őstamtam, hexameter, deszeterac, stanza, szonett stb. – koronként 

más és más a divat, de azonos az elv: a vers lényege a ritmus és a dallam. 

A modernizmus ennek az elvnek a totális érvényesítése; nincs többé korra jellemző re-

dukció, nincs uralkodó ritmusfajta – a ritmus mint olyan dominál, százféle változatban. A 

magyar modernizmusnak is ez az alapja: a „Nyugat” valamennyi költője egyéni hangú 

poétaindividuum, de mindegyikük nagy ritmusművész; Babits bámulatos, bár bolykor 

bizarr bravúrjaitól Radnóti hexametereiig. 

Kiderült, hogy a modernisták (is) a líra őselve alapján verseltek, sőt ők aztán igazán, 

hiszen nagy forma-, azaz ritmusművészek voltak; márpedig a költők így írtak verset az 

összes korábbi korban, és így fognak írni, amíg csak lesz költészet. Különös helyzet ala-

kult ki: az Új jelszavával fellépő modernizmus (Baudelaire: Az utazás, Ady: Új Vizeken 

járok) a második hullámban a líra örökérvényű tradíciójának képviselőjévé vált. Az avant-

gárd pedig, az izmusok türelmetlen újat akarásával, éppen azért került szembe a felszínen 

a modernizmussal, mert a modernizmus eredeti újat akaró tendenciáját folytatta; ezért lehet 

a két fázist – a szecessziós szimbolizmust és az avantgárdot, együtt – 

(nagy)modernizmusnak értelmezni, s lehet, hogy ez lesz a korszak átfogó neve, mint a 

reneszánsz, a barokk, a romantika, a realizmus stb. 
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A líra parttalansága 

A ritmus tarkításával együtt megszűnik a témák korlátozása is. Már nem kötelező a sze-

cessziós világfájdalom, a Művésznek nem kell feltétlenül szenvednie az Élettől. A Költő 

lemászhat az elefántcsonttoronyból, újra arról írhat, amit mindenki a magáénak érezhet. 

Desanka Maksimović korai verseiben rehabilitálódik az életöröm, a Természet szép-

ségének élménye és a Szerelem boldogsága, később pedig belefér a hazafiasság, a nemzeti 

történelem és a személyes sors meditatív megfogalmazása. 

A pálya íve 

Első korszakában az ifjúság, a szerelem és a természet szeretete, a fiatal női lélek érzelmi 

világhódítása dominál. Jellemzőek első kötetében a cikluscímek: Molbe mladosti („Az 

ifjúság kérései”), Šumska zvezda („Erdei csillag”), Lirske oaze („Lírai oázisok”), Na 

odmorištu („Pihenőhely”), Takva sam ja („Ilyen vagyok én”). 

A második világháború idején hazafias érzelmek ébrednek benne; a honvédő háború 

tragédiáit és hősiességét női érzékenységgel megfogalmazó versei a téma legismertebb al-

kotásai közé tartoznak. Kötet: Otadžbino, tu sam (1951. „Hazám, itt vagyok”). A németek 

által 1941-ben kivégzett kragujevaci kisdiákokról írott balladája, a Krvava bajka (Véres 

rege) érzelmi töltetét az sem merítette ki, hogy negyven éven át szavalták iskolai ünnepé-

lyeken a Tito-képek alatt. 

A második világháború idején kinyilvánított hazafiasságát Desanka Maksimović a 

szocialista érában nem preciziálta túl, s így a kor szellemében automatikusan jugoszláv 

szintűnek értelmezték, sőt úgy látszott, hogy a költőnőnek a fasiszta megszállókat legyőző 

partizánok (tehát kommunisták) ellen sincs kifogása. Ám az 1980-as évek második felében 

kiderült, hogy szerb hazafiságról van (és volt) nála szó; ekkor tűnt fel, hogy egyik legis-

mertebb háborús verse, a Spomen na ustanak (Emlékezés a fölkelésre) úgy kezdődik, hogy 

„Szerbia csupa rejtelem” (Ács Károly ford.), ekkor kezdett terjedni (az anekdota?), hogy a 

költőnő Tito marsall utca helyett mindig Fő utcát írt a borítékokra, s ekkor lett közismert 

és fontos a vallásossága, papi családból való származása stb. 

Érett korszaka 

Desanka Maksimović pályájának csúcspontja az 1960-as és 70-es években írott meditatív 

lírája, amely két témára ágazik. 

Tražim pomilovanje (1965. „Kegyelmet kérek”) c. kötete a nemzeti történelem lírai 

megszólításával a megbocsátás humanizmusát fogalmazza meg. A kötet lírai alanya a 

szerb történelem expanzíve legsikeresebb uralkodója, Dusán cár híres törvénykönyvével 

folytat lírai félpárbeszédet, érzelmileg és erkölcsileg az ember pártján állva. 

Nemam više vremena (1974. „Nincs többé időm”) c. kötete érett vallomáslíra, az el-

múlás rendjének ujjongás és kétségbeesés nélküli, merengő tudomásulvétele, a sokat látott 

ember kicsinyességektől többé nem befolyásolt összegezése és számvetése. A költő most 

már kizárólag mélyen önmagából szól, de továbbra sem filozofál, hanem gondolatilag 

érez. 
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Közérthetőség és köztetszhetőség 

Utólag nézve, a szecessziós szimbolisták költészete sem volt hermetikus (kivéve Mallar-

mét, de ő nem is volt olyan értelemben szecessziós szimbolista, mint Dučić). Adyt ma már 

az általános iskolában is tanítják, A fekete zongora pedig (talán) érettségi tétel. Holott erről 

a versről még Ignotus is azt mondta: „Akasszanak fel, ha értem”.1 

A szimbolisták „érthetetlensége” inkább csak az ars poetica deklarálásában jelentke-

zett; Dučić „titkok fátyláról” beszélt, Ady elutasította a „szürkék hegedőse” státusát. Csak 

azoknak akartak tetszeni, akiknek tagságijuk volt az elefántcsonttoronyba. 

A tradicionalista modernizmusban ez a kizárólagosság megszűnik. A vers a költő 

szándéka szerint sem hozzáférhetetlen; ellenkezőleg: a költészet a szubjektum teljes feltá-

rulkozása – az örök lírai jegyében. 

Dučić és Ady verseit csak ők írhatták meg és csakis akkor; Desanka Maksimović ver-

seiről viszont mindenki úgy érzi, hogy bármikor bárki megírhatta volna őket. 

A közérthetőség és köztetszhetőség elvének újraérvényesítésével a modernizmus fel-

vette a tradíció fonalát, amely a népnemzeti irányzat elhalásával átmenetileg megszakadt. 

Desanka Maksimović költészetének érzelmessége és dallamossága erősíti a romantikus 

hagyományhoz visszafűző szálat: akik szeretik Radičevićet és Zmajt, azok szeretik 

Desanka Maksimovićot is, de nem biztos, hogy Dučić közel áll a szívükhöz. 

A tradíció folytonossága 

A folytonosság csak a líra alapértelmezésében érvényes, konkrét stiláris jegyekben nem 

valósul meg. A ritmus terén közös a dallamosság elve, de nincsenek azonos ritmusképletek 

(deszeterac helyett szabad kötöttvers). (Kivétel Veljko Petrović.) 

A versbeszédben hagyományerősítő tényező a közérthető közlés, a közvetlen szóbeli 

alap sértetlensége. A romantika főleg a szavak fogalmi jelentésére épített (szónoki elv), 

Desanka Maksimović viszont a szavakkal elérhető látvány felé törekedett (a költői kép 

elve) – Prolećna pesma („Tavaszi vers”): 

Úgy érzem ma este, míg a rügyet nézem 

s a fecskét hallgatom, 

hogy a szívem végre kitárul egészen, 

mint a látóhatár a mosolygó napon. 

 Milosevits Péter ford. 

A közlés fogalmi lényege a tavasszal kitáruló szív toposza, de az olvasói élményben a 

mosolygó napon kinyíló látóhatár látványa dominál, fecskékkel, rügyekkel. Látjuk az ér-

zést, amelyet egyébként minden valamire való romantikus költő régen megénekelt már; de 

amit ők csak elmondtak, azt Desanka Maksimović le is festette, szavakkal. 

S ezt meg tudta tenni az élet és az emberi lélek bármely jelenségével. Lírája mindenre 

képes volt, és mindenkinek szól. 

                                                 
1 Ignotus: Ady Endre (1907). In: Ignotus: Válogatott írásai (1969, 318). 
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Avantgárd 

,,Gyújtsátok fel a könyvtárakat, és romboljátok le a múzeumokat!” Milyen gyermekromantiká-

nak és vadember-rikácsolásnak tűnik fel ez előttünk ma. És mégis azokat illeti a legnagyobb dicséret, 

akik nemcsak a könyvtárak megkövesedetten erős életét, hanem a velük szemben álló maguk gyenge-

ségét is észrevették, és világgá hirdették. Marinetti első manifesztumából, ha még olyan kiválasztot-

tan erős szavakat használt is, nem a felszabadult öröm, hanem a kétségbeesett vergődés kiáltott. S ez 

az artikulátlan kiáltás csodálatosan erős visszhangra talált az egész világ fiatal művészeinél. A világ 

érett volt a megváltozásra. Ami a polgári társadalom tudattalanja alatt rágódott, ami meglazította a 

családi élet patriarkális szokásait, ami elbetegítette a kisipart, ami megéreztette velünk a kivilágított 

lagúnák bűzét, az most hangot és színt kapott a többé összeférni nem tudó erőtől. Nem filozofikus 

tudás, hanem ösztönös tett volt ez a felkiáltás. Nem új rendet követelő forradalom, hanem a saját ba-

jaira ráeszmélt ember minden meglévő ellen való lázadása. – Kassák Lajos: A korszerű művészet él 

(1926). In: Kassák: Az izmusok története (1972, 10). 

Kulcsszavak: felgyújtani, lerombolni, erős szavak, kétségbeesés, artikulátlan kiáltás, egész világ, 

fiatal művészek, a világ érett a megváltozásra, többé összeférni nem tudó erő, ösztönös tett, minden 

meglévő ellen való lázadás. 

Lerágott köröm 

Nemrég betévedtem egy kiállításra, amelyen egy avantgárd csoport fiatal művészeinek al-

kotásai voltak láthatóak; a szokásos absztrakt és nem absztrakt festmények, firkák, ron-

gyokból, biciklikerékből, kibelezett tévéből készült szobrok stb. Valamelyik sarokban egy 

befőttesüveg szerénykedett; levágott v. lerágott körömdarabkák voltak benne (1/2 liter), a 

címkén a szerző neve és a mű címe, kb.: Életem 1985 és 1989 között. 

Minden látogató legalább mosolygott egyet, én viszont csak cöcögtem: ilyet már a da-

daisták is csináltak – ezelőtt hetven évvel. Ez pénteken volt, hétfőn a horvát petrarkistákról 

tartottam órát. Petrarcával kezdem, néhány szó, adatok: született 1304-ben, a Daloskönyv 

1350 körül állt össze… Aztán rátértem a horvátokra: az első fennmaradt petrarkista versek 

1601-ből valók. – 300 év Petrarca után; annyi, mintha most, 1997-ben ószláv kódexeket 

másolnánk, mint a Čarnojević pátriárkával Szentendrére érkezett szerzetesek az 1690-es 

években. 

Az avantgárd még tart 

Előszedtem egy stoppert: a gyorsuló idő legendáját akartam ellenőrizni, de nem tudtam, 

mert az óra egyforma sebességgel járt, az idő viszont (állítólag) gyorsult. Maradt volna a 

hit, hogy gyorsul, de nem tudtam elképzelni, hogy ennyire. 

Végül meguntam és leültem dolgozni; a komputer szorgalmasan rajzolta az automati-

kus képernyővédő krikszkrakszokat. Elindul egy vonal, háromszög lesz belőle, aztán 

négyzet, végül kör. „Ha ezt Kassák látná!” – gondoltam, és akkor hirtelen felfogtam: az 
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avantgárd még tart, itt van a képernyőmön; a körmök a dunsztosüvegben tehát jó helyen 

vannak. 

Az avantgárd még tart, mégpedig olyan széleskörűen, hogy éppen ezért nem vesszük 

észre (nem tudjuk, hogy ez az). Bútoraink vonala, az utcai táblák, a reklámképek és -fil-

mek, a videoklipek, az iskolai füzetek borítói, sőt még a közlekedési jelek is az avantgárd 

óta létező látványvilághoz tartoznak. 

Az avantgárd tömegessé válása során persze folyamatosan termelődik az avantgárd ki-

nézetű giccs és tucatáru; az avantgárdot azonban éppen ez tartja életben: állandóan újjá 

kell születnie, hogy felléphessen saját kommersz torz alakjaival szemben. 

Korszak vagy fázis? 

Mi az avantgárd: a modernizmus (a modernség) része, vagy egy új és önálló korszak? Mi a 

pontosabb: „avantgárd modernség” vagy (csak) „avantgárd”? 

Mindkettő: része a modernizmusnak, de eléggé új és önálló. A magyar szakirodalom-

ban az „avantgárd modernség” kifejezés terjedt el, a szerb terminológiában jelző nélkül, 

csak az „avantgárd” kifejezést használják (nőnemű: avangarda). 

Izmusok 

Az esztétizáló modernséghez hasonlóan, de mennyiségileg messze felülmúlva azt, az 

avantgárd modernségbe rengeteg irányzat tartozik; a legjelentősebbek a kubizmus, a futu-

rizmus, az expresszionizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus és a konstruktivizmus. 

Összefoglalóan izmusoknak is nevezzük őket; találó és praktikus szó, de használata 

következetlen: néha a szimbolizmustól kezdve az egész modernizmusra, máskor viszont 

csak az avantgárdra vonatkozik (kb. a kubizmustól kezdve). 

Formabontás 

Öntörténete szerint – a kezdeményezők szándékai és manifesztumai alapján – az avantgárd 

az előző irányzat, a modernizmus tagadása volt. 

A szembefordulás lényege: a modernista formakultusz elvetése, a forma tagadása és 

rombolása. A festészetben ez valóban látványos: a kubizmus megjelenésével radikálisan 

más lett a forma értelme, mint például az impresszionistáknál. 

A költészetben ennek a váltásnak a baudelaire-i és dučići ritmustökélyt elvető avant-

gárd szabad vers és (még pregnánsabban) az irodalom hagyományos nyelvi közegét is 

átlépő multimediális látványvers, a vizuális költészet megjelenése felel meg. 

A szerb avantgárd periodizációja 

I. A szabad vers – 1. lappangó kora avantgárd (1902), 2. szabad vers (1917), 3. neo-

avantgárd (az 1960-as évek). 

II. A látványvers – 1. vizuális költészet (1920), 2. szignalizmus (1960), 3. perfor-

mance (1960-as évek vége ), 4. rockköltészet (1960-as évek) 

III. A szürrealizmus (az 1930-as években). 
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AVANTGÁRD SZABAD VERS 

A lappangó kora avantgárd 

A szerb irodalomban az avantgárd kétszer kezdődött: a XX. sz. század első éveiben és az 

első világháború utáni időben, de csak a második kísérlet volt sikeres. A kora avantgárd 

elszigetelt és lappangó jelenség maradt, csak a XX. század vége felé fedezték fel rende-

sen.1 

Először a szimbolista-szecessziós modernizmussal egy időben jelentkezett, de észre-

vétlen és hatástalan maradt. Az evolúció törvénye érvényesült: előbb át kellett menni az 

esztétizáló fázison; a brilliáns tizenkettes verssors újdonsága és diadala idején a szabad 

vers iránt nem volt kereslet. 

A kora avantgárd megjelenésének okai: 1. a népnemzeti epigonizmusra nemcsak esz-

tétizálva (formatökéllyel), hanem dühösen (formabontással) is lehetett reagálni; 2. a ro-

mantika utolsó, kozmopolita fázisa egy másfajta, szentimentális, világfájdalmas Ilić-

epigonizmusba is tolódott, melynek csipkés lelkű rímsóhajtozása már a századfordulón 

kiválhatta azt az avantgárd indulatot, amely majd teljes lendülettel az első világháború 

után söpri majd el az elefántcsonttornyokat. 

MILAN ĆURČIN 
(1980–1960) 

A kora avantgárd magányos képviselője; Dučić és Rakić felszárnyalásának éveiben min-

den olyat megtett és megírt (skiccelve), amit az 1917 utáni avantgardisták fognak tenni. 

Már a XX. század legelején elvetette a népnemzeti deszeteracot is és a modernista tizen-

kettest is; különféle ritmusú sorokat és rímképleteket keverve, a sablonoktól már eléggé 

szabad verseket és igazi szabad verseket írt (Na Lidu – „A Lídón”). 

Hangvétele is elüt az uralkodó szecessziós finomkodástól: erőteljes érzelmek, indula-

tosság és feszültség jellemzik, stílusa és szókincse prózaibb, mint az éppen fellépő moder-

nistáké. 

Ćurčin avantgárd programverse, a Pustite me kako ja hoću! („Engedjetek, ahogy én 

akarom!”) 1902-ben jelent meg; a költő a vers formai gúzsbakötése ellen tiltakozik, ami az 

esztétikai modernizmusra is értendő. O mojim pesmama (1903. „Verseimről”) c. cikke az 

első avantgárd manifesztum a szerb irodalomban. 

Megjelenésük idején Ćurčin versei nem keltettek feltűnést, az első világháború után 

viharosan fellépő avantgárd nemzedék pedig már a saját új dalait fújta. Amikor indult, 

Ćurčin korai jövevény volt, később viszont nem fért be a fiatalok közé. Fel is hagyott a 

költészettel, folyóiratokat szerkesztett és a publicisztikának szentelte magát. 

                                                 
1 Főleg Gojko Tešić kutatásai, szövegközlései és tanulmányai; összefoglalóan az általa összeállított és 

kommentált Antologija pesništva srpske avangarde (1993. „A szerb avantgárd költészet antológiája”). 
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Életében két kötete jelent meg, 1906-ban a Pesme M. Ćurčina („M. Ćurčin versei”) és 

1911-ben a Druge pesme M. Ćurčina („M. Ćurčin más versei”); a csalódott költő a máso-

dik kötetet szabályosan eltüntette, a szakirodalom számára évtizedekig ismeretlen volt, s 

csak az 1991-es Sabrane pesme („Összegyűjtött versek”) előkészítése során bukkant elő 

egy példánya. 

Crnjanski, Krleža, Ćurčin 

Ćurčin lappangó kora avantgárd költészetét utólag nem lehet betuszkolni a kulturális köz-

tudatba; sohasem lesz érettségi tétel. 

Pedig a neve szerepel a szerb avantgárd verses manifesztumában, Miloš Crnjanski 

Prolog (Prológus) c. költeményében, melynek egyik sora így hangzik: „Nem vagyok jobb, 

mint Krleža és Ćurčin”. 

Crnjanski viszont érettségi tétel. A szerb gimnazisták pislogtak, régebben csak az 

egyik szemükkel: ki lehet Krleža mellett az a Ćurčin. Ma már két szemmel pislognak, Kr-

leža miatt is. Hacsak nem tanulják világirodalomból. 

Az avantgárd nemzedék és a jugoszláv eszme 

A világháborúból hazatérő pályakezdő avantgárd fiatalok az 1910-es és 1920-as évek 

fordulóján Belgrádban az Alpha nevű társaságban tömörültek. A csoport nevéhez fűződik 

a Biblioteka Albatros c. kiadványsorozat, melynek kötetei a Sveslovenska knjižara, azaz 

Össz-szláv könyvesbolt kiadásában jelentek meg.  

A kiadó neve az avantgárd fiatalok jugoszláv meggyőződését tükrözi. Ennek elemei: a 

nemzeti érdekek nevében vívott háborút elítélő felháborodott (avantgárd) kozmopolita 

pacifizmus, s a kulturális tér tágulásának igenlése a szerb és a horvát nyelv testvérsége 

alapján. (Az eszme intézményes kerete az 1918-ban megalakult jugoszláv állam volt.) 

A zágrábi és a belgrádi avantgárd körök között szoros együttműködés alakult ki. Szerb 

fiatalok publikáltak a zágrábi Zenit c. expresszionista folyóiratban, horvát írók éltek Bel-

grádban (Ujević, Krklec), Andrić a horvát irodalomból átsorolt a szerbbe, horvát írók ező 

nyelvváltozatban írtak, szerbek publikáltak latin betűkkel. Crnjanski 1919-ben megjelenés 

előtt álló könyvével kapcsolatban ezt írta a kiadójának: „Szeretném, ha a kötet ezer pél-

dányban cirill és ezer példányban latin betűkkel jelenne meg. Én teljesen, de teljesen a 

latin betűk mellett vagyok, de a szerbeknél egyelőre érthetően hatalmas reakciót látok, s 

azt hiszem, tanácsosabb átmenetileg engedni ennek egy kicsit, hogy később aztán annál 

biztosabban letörhessük.”1 

Az 1920-as évek közepétől a szerb király koronája alatt álló közös államban felerősöd-

tek a disszonancia hangjai (a horvátok megelégelték a szerbközpontúságot), s a művészek 

kezdeti lelkesedése is lanyhult. Az irodalomban nem volt acsarkodás, de mindenki a maga 

dolga után nézett. Sokat mond az a tény, hogy az avantgárd nemzedék legjelentősebb írói-

nak érdeklődése a nemzeti múlt felé fordult: Andrić és Crnjanski történelmi regényei, 

Krleža Kerempuh-balladái stb. 

                                                 
1 In: Radovan Popović: Život Miloša Crnjanskog („M. C. élete”, 1980. 48). 
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Terminológiai figyelmeztetés: expresszionizmus! 

Az avantgárd szabad vers irányzatába tartozó költőket a szakirodalom vagy egyszerűen 

avantgárdnak hívja (pedig a fogalom túl széles, mert pl. a szürrealistákra is vonatkozik), 

vagy szűkítve, expresszionistának nevezi őket (ami nem illik rá mindenkire). 

Az expresszionista elnevezés az avantgárd mozgalom jugoszlavizmusa miatt terjedt el. 

A horvát avantgárdban tényleg az expresszionizmus dominált: vezetői így nevezték magu-

kat (Antun Branko Šimić), expresszionista volt a Zágrábban induló (1921) Zenit c. folyó-

irat és a zenitizmus néven nemzetközileg ismertté vált irányzat (Kassák is publikált a Ze-

nitben), melynek szerkesztői és munkatársai között szerbek is akadtak (s a lap 1926-ban, a 

jugoszlavizmus apályakor, átköltözött Belgrádba). 

Csoportba verődött individualisták 

Az izmusok csoportmozgalmak voltak, baráti körök és kávéházi asztaltársaságok formájá-

ban szerveződtek (Párizs! Párizs!), közös kiáltványok, programok, kiadványok, sőt kö-

zösen írt művek is jellemezték őket. 

A szerb avantgardisták a belgrádi Alpha nevű csoportot hozták létre, a Terazije nevű 

belvárosi térre és sugárútra néző Moszkva szálló éttermének teraszán koholták polgárpuk-

kasztásra irányuló terveiket. 

Jelen voltak az avantgárd jugoszláv vérkeringésében (Zenit), de szerb kiterjedésben is 

működtek csoportként. Irodalmi botrányaik közül kiemelkedik az Almanah Branka Ra-

dičevića („Branko Radičević almanachja”) c. kiadványuk, amely 1924-ben, Radičević 

születésének 100. évfordulójára jelent meg, s amelyben egy árva szó nem esett Radiče-

vićről; kilenc fiatal költő verseit tartalmazta, s a szerző költészetről vallott nézeteivel, rö-

vid életrajzával és – a fényképével együtt. A kritika és a közvélemény főleg a képek pro-

vokatív exhibicionizmusán háborodott fel, a kilenc ifjú titán viszont elégedetten hahotá-

zott. 

Később kiderült, hogy a csoportban valódi titánok, azaz nagy individualisták is voltak, 

kiknek pályafutásában a csoportos fellépések csak mellékállomásnak bizonyultak, míg a 

többiek a csoporton kívül és a korabeli irodalmi élet kontextusa múltán elhalványultak; 

levelekben, memoárokban, dedikációkban az ő nevük szerepel leggyakrabban, és e sze-

kunder irodalmi szövegek hangulatából érezni lehet, hogy olyan alkotókról van szó, akik-

nek az életük legalább olyan jelentős volt, mint a művük. 

SIBE MILIČIĆ 
(1886–1944) 

Költő, elbeszélő, regényíró, kritikus. Az első világháborúban önkéntesként harcolt a szerb 

hadseregben, Korfun a Zabavnik (1917–1918) c. folyóirat körüli írócsoport tagja, később 

az avantgárd körök közkedvelt alakja volt. 

Avantgárd szabad verseiben a kozmizmusnak nevezett (a horvát A. B. Šimić expresz-

szionista kozmoszköltészetével rokon) irányzat szellemében a világegyetem, az égbolt, a 

magasabb szférák, az apokalipszis témáival foglakozott. Egyik kötetének címe is erre utal: 
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Knjiga večnosti (1920. „Az örökkévalóság könyve”), hasonlóképpen a Tešić-féle antoló-

giában szereplő verseihez: Jezik viših („A fentiek nyelve”), Zvezdana noć („Csillagos éj”), 

Knjiga sa sedam pečata – čitajući Apokalipsu („A hét pecséttel lezárt könyv – az Apoka-

lipszist olvasva”), Beskonačnost („Végtelenség”). 

TODOR MANOJLOVIĆ 
(1883–1968) 

A nagybecskereki születésű költő, esszéista, művészettörténész a századelőn Nagyváradon 

a Holnap köréhez tartozott, barátságban állt Ady Endrével és Juhász Gyulával.1 

Az első világháború idején Korfu szigetén a Zabavnik munkatársa, később az Alpha 

csoport aktív tagja, az Albatros könyvtára egyik szerkesztője. Szerepel a „Branko Radiče-

vić almanachja” c. kiadványban. 

A személyes kapcsolatokon kívül, írásainak számos magyar vonatkozása van: Adyt, 

Kosztolányit, Kassákot fordított, cikkeket és tanulmányokat írt Adyról, Jókairól. 

Verseskötetek: Ritmovi (1922. „Ritmusok”), Vatromet i bajka o Akteonu (1928. „Tűzijáték és mese 

Aktaiónról”), Pesme moga dvojnika (1958. „Hasonmásom versei”), Bliže velikom suncu (1969. „Kö-

zelebb a nagy Naphoz”). Drámák: Centrifugalni igrač (1930. A centrifugális táncos), Katinkini snovi 

(1931. „Katinka álmai”). Tanulmányok: Osnove i razvoj moderne poezije (1979. „A modern költészet 

alapja és fejlődése”). 

Avantgárd szabad verseiben a könnyen megérthető komoly érzéseket és gondolatokat 

finomságra törekvő, apollinaire-i lebegtető líraisággal fogalmazza meg. Pariska jutra (Pá-

rizsi reggelek) c. versében a századelő hangulata, a modern és az avantgárd nemzedék 

életérzései tükröződnek: 

Guillaume Apollinaire és Ady Endre párizsi reggelei, 

akkor még ismeretlen mostani századunk 

és első elszántságaink tavaszi tüze 

friss és megható pirkadattal világított be titeket. 

Boldog, halhatatlan fényetek gyakran még győztesen villan át 

a komor és súlyos föllegeken, 

melyek ma sötéten és kegyetlenül eltakarják 

az egykor fiatalon ujjongó napot, 

a dalra gyújtott napot, melynek tüzes, fehér paripái 

gyémánt tüzet vetettek az elcsendesült Szajnára, 

zengő villámokat és aranyos rózsákat csiholtak elő 

az Eiffel-torony villámhárítóiról. (…) 

Ott keringtünk az eget a földdel, lelket lélekkel egybekötő 

látnoki nagy örvény közepette – 

áldott reggeli lagzi, legszentebb menyegző! 

Guillaume! Endre! – röviddel az előtt, hogy feldördültek az ágyúk, 

ti a legforróbb nászdalt zengtétek a világnak! 

S megőriztetek nekünk valamit, 

                                                 
1 Vujicsics Sztoján: Elillant évek szőlőhegyén: Ady és Todor Manojlović Nagyváradon (1908–1910). In: 

Vujicsics Sztoján: Elillant évek szőlőhegyén. Esszék és tanulmányok (1997. 11–16). 
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ama legendás párizsi reggelek húnyó tündökléséből, 

melyek még sok bánatos alkonyt és komor éjszakát 

világítanak majd be előttünk. 

 Csuka Zoltán ford. 

Az avantgárd nemzedék a „feldördült ágyúk” után jött, nászdal helyett elkeseredett és 

keményszavú szabad verssel. A szerb irodalomban ennek az irányzatnak Miloš Crnjanski 

személyében világirodalmi rangú képviselője volt. 
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MILOŠ CRNJANSKI 
(1893–1977) 

Avantgárd klasszikus 

Költő és regényíró – egyenrangú jelentőséggel. A szerb irodalom egyik legnagyobb alakja. 

Az avantgárd megszólaltatója (1917 után), később a lirizált nagyregény reprezentánsa. 

Különös, magányosan kiemelkedő alak. Pedig az avantgárd irányzatok lényegéhez tartozik 

a csoportos fellépés (közös manifesztum, folyóirat, gyülekezőhely); Crnjanski viszont, 

leszámítva ifjúkori ücsörgéseit a Moszkva kávéház teraszán, a maga szakállára működik, s 

pályakezdő művei utáni munkássága nem is illik egyik izmus dobozába sem. 

Csongrád, London 

Különös az életútja is. Kishivatalnok apja állásváltásai következtében véletlen helyen, a 

magyarországi Csongrádon született, a szentesi pravoszláv templomban keresztelték, Te-

mesváron járt iskolába, Bécsben egyetemre. Az első világháborúban az Osztrák–Magyar 

Monarchia katonája (olykor frontközelben, Galícia, de többnyire kórházban és szanatóri-

umban); a két világháború között újságíró, majd jugoszláv diplomata; 1945 után, mint a 

királyi állam egykori hivatalnoka, emigráns Londonban. 

Publicisztikájából magyar vonatkozású az U Hortijevoj Mađarskoj (1923. „Horthy 

Magyarországán”) c. cikksorozata (in: Dela IX. Putopisi II. 1995. 9–42). Érdekesek az út-

leírásai: Pisma iz Pariza (1921. „Párizsi levelek”), Ljubav u Toskani (1930. „Szerelem 

Toscanában”), Knjiga o Nemačkoj (1931. „Könyv Németországról”), s diplomata-éveiről 

szóló Kod Hiperborejaca (1966. „A hiperboreusok között”) c. esszé-memoárja. 

Emigránsok 

1965-ben „hazatér” Belgrádba (azelőtt sohasem élt Szerbiában huzamosan); irodalmi kö-

rökben nagy tisztelet övezi, a titói hatalom részéről viszont csak eltűrt személy: az egykori 

királyi állam diplomatája elvileg nem különbözött a régi rend emigrációban élő híveitől 

(húsz évig Crnjanski is emigráns volt). 

A nemzetközileg ismert író tolerálásával a titói hatalom bizonyára az el nem kötelezett 

politika demokratikusságát akarta fitogtatni a moszkvai központú szocialista táborral 

szemben, amelyben éppen készülőben volt a száműzöttek és az emigránsok hulláma: Szol-

zsenyicin, Forman, Kundera, Baksa-Soós (Kex együttes). 

A vándorsors írója 

Jelképesen véletlenszerű születési helye és hányatott életútja Crnjanskit a hontalanság és a 

vándorsors írójává avatta. Élete és életműve reprezentatív: a nemzetek folyamatosan is-

métlődő összecsapásából álló történelem perifériájára kiszorult és eltévedt egyén különös 

és magányos – és ezért tipikus – megtestesítője és megszólaltatója. Első kötetének címe 

már 1920-ban Odüsszeuszt és Ithakát idézi (mindjárt jön). 
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KÖLTÉSZETE 

Avantgárd felháborodás 

Az első világháborúban ledőltek az elefántcsonttornyok. A szecessziós szimbolisták meg-

engedhették maguknak, hogy arisztokratikusan rálegyintsenek a sivár élet méltatlanságára. 

A háborúból jövő fiatalok viszont méltán háborodtak fel a bágyadt szirmok felett ernyed-

ten borongó széplelkek tökéletesre csiszolt ritmusú és csengően rímelő papírábrándjaitól. 

Hazugnak és idejétmúltnak érezték azt a stílust, amely pedig viszonylag új keletű ars poe-

ticája és a neve szerint Modern volt. 

Új költői szerep 

A új hang szerb nyelven Crnjanski Lirika Itake (1920. „Ithaka lírája”) c. kötetében szólalt 

meg. Ithaka: Odüsszeusz hazája, a bolyongás és a hazatérés szimbóluma. Csakhogy 

Crnjanski keserű iróniával vissza(de)formálja a toposzt, Ithakát szó szerinti értelemben 

szerepelteti: a hazatérő Odüsszeusz szétdúlt állapotban találja a házát (kérők stb.).1 

Szimbolikus az első ciklus címe is: Vidovdanske pesme (Vid-napi versek). Vid napja: 

június 28. – a rigómezei csata és Lázár fejedelem mártírhalálának dátuma, szerb nemzeti 

ünnep (?!), a történelmi sors jelképe, a hazafias retorika és a romantikus költészet toposza. 

De június 28. az 1914-es szarajevói merénylet dátuma is (nyilván nem volt véletlen sem a 

látogatás napjának kitűzése, sem az alkalomban kínálkozó jelképesség kihasználása). A 

rigómezei csata és a szarajevói merénylet a hősiesség és a katasztrófa együttes szimbólu-

ma,: egyik oldalról nézve nemzeti hőstett, más oldalról nézve az első világméretűnek ne-

vezett háború ürügye volt. 

A háborúból jövő lírai hős nem tud „leszámolni a kérőkkel”, nem tudja helyreállítania 

a rendet a házban. Nem a hazafias bárdok kései utóda (mint a modernista Dučić, Rakić, 

Dis a háború idején), hogy Vid-napi és koszovói pátosszal magasztalja a harcosokat (akik 

pedig ezúttal győztek). 

Az „Ithaka lírája” költője anti-Vid-napi verseket ír: a szétdúlt házban és a világban va-

ló otthontalanság kétségbeesett érzését fejezi ki. 

Expresszionizmus 

A háborúellenes és a hazafias retorika elleni verseket író Crnjanski (tehát) expresszionista 

költő: ex  ki, presszió  nyomás; az impresszionizmus ( benyomás) ellentéte; az imp-

resszionizmus az első látásra szerzett felületes benyomások rögzítése, az expresszionizmus 

a belső élmények kirobbanása (művészileg). 

(Irodalom)történeti paradoxon keletkezett: a szimbolista-szecessziós modernisták az 

első világháború idején hazafias verseket írtak (Dučić, Rakić, Dis), s a háború után fellépő 

fiatal, avantgárd nemzedék nacionalistának látta őket, holott alig egy évtizede Párizs-

imádó kozmopolitákként éppen ők számoltak le a népnemzeti irányzattal. 

                                                 
1 Ithaka címmel jelent meg egy magyar nyelvű versválogatás, amelyben későbbi Crnjanski-versek is 

szerepelnek (1993). 
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A szerb „Góg és Magóg fia” 

Az „Ithaka lírája” élén a Prolog (Prológus) c. vers áll; kötetkezdő és korszaknyitó, mint 

Ady Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetű verse az Új versek (1906) élén. 

Láttam én Tróját, s láttam mindent, 

tengert és partot lótusz-díszben, 

s visszatértem, magamban. 

Itthon, Ithakán, én is ölni akartam, 

ám itt nem szabad; 

hadd mondjak legalább 

újfajta dalokat. 

Otthonom: kocsma, kupleráj, 

az élet a földön mindenütt fáj – 

csak az optimistáknak nem! 

Eladott jogok dalnoka nem leszek, 

s nem érdekelnek a szent tehenek. 

A szomorúakhoz szólok: 

a szomorúság mindent betemet. 

Nem vagyok honfi harsona. 

A poéta-hírért sem vagyok oda. 

Nem vagyok jobb, mint Krleža és Ćurčin. 

A nemzet kalapján a bokréta. 

Sorsom régimódi. 

A dalaim viszont újak. 

De: vagy jön az életünkkel valami új is, 

s lelkünk egy fokkal magasabbra száll, 

az égen, mely, odafönn, csillagosan áll, 

vagy velünk együtt dalt, Ithakát, mindent, 

elvisz az ördög úgyis. 

 Milosevits Péter ford. 

Ady: 

Góg és Magóg fia vagyok én, 

Hiába döngetek kaput, falat 

S mégis megkérdem tőletek: 

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 

Verecke híres útján jöttem én, 

Fülembe még ősmagyar dal rivall, 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 

Új időknek új dalaival? 

Fülembe forró ólmot öntsetek, 

Legyek az új, az énekes Vazul, 

Ne halljam az élet új dalait, 

Tiporjatok reám durván, gazul. 

De addig sírva, kínban, mit se várva 

Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 
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S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 

Mégis győztes, mégis új és magyar. 

Szabad vers 

Az expresszinosta ars poetica szerint a belső világ kifejezését nem akadályozhatják kül-

sődleges tényezők – például a forma. Az élmény kirobbanásakor a költő nem lehet tekin-

tettel holmi verslábakra és a szótagszámra. 

Crnjanski elveti a dučići formakultuszt – a kanonizált ritmusképleteket. A szabad vers 

azonban nem a ritmus és a rím egyszerű hiányát jelenti nála, hanem a ritmus és a rím sza-

bad kezelését. Az igazi ritmus nem előre megadott sablon, hanem a mindenkori vers belső 

világából keletkező (a költő által teremtett) lüktetés, amit Za slobodan stih (1922. „A sza-

bad versért”) c. manifesztumszerű cikkében „a gondolat ritmusának” nevez (nem a magyar 

terminológiában gondolatritmusként ismert stílusfiguráról van szó, melynek lényege a 

mondatok részleges ismétlése). Az előre gyártott, külsődleges ritmusképletekkel szemben 

Crnjanski kialakította saját jellegzetes versritmusát. 

Egyéni verszene 

Így lett a szabad versért síkraszálló Crnjanski – az egyik legzeneibb szerb költő. A roman-

tikus deszeterac, az ilići hexameter, a modernista tizenkettes és tizenegyes verssor az adott 

irányzathoz tartozó költők közös kincse volt; Crnjanski verszenéje viszont egyéni, a költő 

elvi kijelentésének megfelelően: mindig az adott vers saját ritmusa. 

Ez a ritmus a költőben uralkodó lelki lüktetés függvénye. Ezért a jól felismerhető 

Crnjanski-ritmuson belül a korszakok szerinti lelkiállapotoknak megfelelő eltérések van-

nak. A háború közvetlen élményéből született korai versek sorai rövidek és szaggatottak, 

itt-ott váratlanul felvillanó rímekkel. 

Későbbi, az 1920-as évektől keletkező, némileg lehiggadt, merengő költemények 

hosszan kifutó sorokban hömpölyögnek, továbbra sem konvencionálisan használt, de már 

nem meglepetésszerűen villogó rímekkel; Stražilovo (1921. Stražilovo): 

És így, akár a tenger, 

egy otthoni rőt hajnal játszik az életemmel. 

És így, bár nem is látszik, 

boldog, részeg lényekkel dorbézolok halálig. 

Kószálok, karcsún még, és lázas suttogások 

izznak lányt néző nagy szememben, 

de nyomaimban már lopózik a sejtés: 

elér a csönd, biztosan s kegyetlen, 

engem is, engem. 

 Ács Károly ford. 

Sajátos interpunkció 

Ha egy mondatban minden szó után vessző van – azt Crnjanski írta. A versritmussal kap-

csolatos nézetét (mely szerint a ritmust a gondolat határozza meg) Crnjanski kiterjesztette 

az interpunkcióra is. 
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A központozás nélküli szabad vers divatja idején túlközpontozott verseket írt. Az ön-

magában is szokatlan eljárás a szerb helyesírásban különösen feltűnő, mert ott kevesebb 

helyen áll vessző, mint pl. a magyarban; a szerbben nem kell írásjelet tenni az összetett 

mondatok tagmondatai közé, kivéve az inverzóban álló alárendelő szerkezetben (mel-

lékmondat + főmondat) és az ellentétes összetételt. 

Elképzelhető, hogy Crnjanski a magyar helyesírásból vette a sűrűbb interpunkció ötle-

tét, de nem szabályokat vitt át. Mindenhová vesszőt tett, ahol a mondat részeinek illeszke-

dése értelmileg vagy ritmikailag valamelyest is érződik. 

A magyar fordításban nehéz ezt visszaadni, mert itt eredetileg is több a vessző. A „de 

nyomaimban már lopózik a sejtés” sort Crnjanski így írta volna (magyarul): „de, nyoma-

imban, már, lopózik a sejtés”. A közlés lényege az, hogy „lopózik a sejtés”, a bővítmények 

– hogy ez valamivel ellentétben áll („de”), hogy hol történik („nyomaimban”) és mikor 

történik („már”) – egymástól függetlenül (mellérendelően) egészítik ki a fő közlést; azért 

kell közéjük vessző, mert az írásjel nélküli felsorolás fontossági (alárendelő) sorrendet 

sugall, tehát pontatlan. 

A sajátos interpunkció gondolati, jelentésbeli célt szolgál, de ritmikai, zenei követ-

kezményei is vannak. Mindössze két új vesszőt kell kitenni az egyébként helyesen közpon-

tozott magyar fordítás két sorába, és máris crnjanskisra változik a dallam: 

És, így, bár nem is látszik, 

boldog, részeg lényekkel dorbézolok, halálig. 

Szumátraizmus 

Az „Ithaka lírája” hiábavalóság-élménye után Crnjanskit a planetáris egység érzése önti el. 

Érzésről, és nem ideológiáról van szó; definiálni a kozmopolitizmus és a panteizmus ösz-

szeolvasztásaként lehetne; Sumatra (1920. Szumátra): 

Gyengédek vagyunk, könnyűk, gondtalanok. 

Elgondoljuk, havas csendjében hogy ragyog 

a messze Urál. 

Ha egy sápadt arc megszomorít, 

mert elvesztettük valamelyik este, 

tudjuk: valahol egy patak 

folyik pirosan helyette. 

Egy új szerelem, reggel, idegenben, 

bebugyolálja lelkünk egyre jobban 

nagy nyugalmával a kék tengereknek, 

ahol szemcsés korall a habokban 

úgy piroslik, mint otthon a cseresznye. 

Felébredünk, és szelíden mosolygunk 

a hold feszes íjára éjjel. 

S a messze hegyeket simogatjuk, 

a havas csúcsokat gyöngéd tenyérrel. 

 Lator László ford. 
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Az izmusok divatjának szellemében a versben megfogalmazott életérzés egy új izmus 

neve lett: szumátraizmusként vált ismertté. A kritika elsősorban a messzeség motívumát 

hangsúlyozta (Szumátra a Maláj-szigetek legnyugatibb pontja Indonéziában).  

Ugyanakkor a szumátraizmus lényegében ugyanaz, mint Ady kettős élete „Párizs” és a 

„Bakony” között, a „Tisza parton mit keresek” és A föl-föl dobott kő közötti tudathasadá-

sos állapot. A fiatal Crnjanski is írt verseket a nagy Ugarról: Poslanica iz Pariza („Levél 

Párizsból”), de már a Szumátra is egy nevezőn említi a „messze hegyeket” és az otthoni 

cseresznyét. 

Költői hattyúdala, Lament nad Beogradom (1956. Lamentáció Belgrádért) c. poémája, 

a szumátraizmus kiteljesedése és, egyszersmind, a visszájára való fordítása. A messzi he-

gyek és az otthoni cseresznyék között elveszetten kallódó ember – a spanyol „nada” 

(semmi) és az orosz „ничего” (ua.), a „jing” és a „jang” örök játéka között – újra megleli 

hazáját: a nagy egységgé és értelmetlen kavalkáddá olvadó mindenség középpontjában ott 

áll, fehéren és sugárzóan, Belgrád, a lírai hős életének biztos réve. 

A vers húsz évvel a költő halála előtt, még emigrációban született, mégis tipikus haty-

tyúdal, a Santa Maria della Salute méltó ikerverse; értékük szerint is egy lapra tartoznak: a 

szerb költészet néhány legnagyobb alkotása közé. A kompországokra jellemző módon, 

Kostić és Crnjanski is a Világ és az otthon közötti viszony explikálásából alkotott nagy-

verset. 

REGÉNYEI 

A regény lirizálása 

A költészetben könnyebb észrevenni a jelentős formaváltást, mint a prózában; különösen 

nyilvánvaló a kötött verselés és a szabad vers közötti különbség. 

A prózában a felület változása nem ilyen látványos, Proust, Thomas Mann, Joyce, 

Kafka regényeiben ugyanúgy mondatok bekezdések, fejezetek vannak, mint Balzacnál és 

Dickensnél. A különbség „csak” az epikum értelmezésében van: a modern írók már nem 

törekszenek arra, sőt kifejezetten nem szeretnék azt, hogy az elbeszélést az olvasó a való-

ság élő közvetítésének érezze. A kamera nem ott áll, ahol a valóságban a szemünk. Ezért 

lett a modern regény védjegye a technikai szokatlanság: nincs helyén az idő, vagy többféle 

idő van, a történet nem előrefelé halad, vagy nincs történet, nem lehet tudni, ki az elbeszé-

lő stb. 

Amikor nincs történet, s a helyére nem epikus elemek kerülnek: a regény lirizálódik. 

Persze sohasem százszázalékosan: például van történet, de három mondatot ér; a regény 

viszont hatszáz oldal. 

A kallódó személyiség 

Crnjanski korai kisregénye: a Dnevnik o Čarnojeviću (1921. Čarnojević naplója) a lirizált 

modern próza klasszikus alkotása. Önéletrajzi írás az első világháború élményeiből, de 

olyan áttételes (lirizált) módon, hogy valódi életrajzi vagy történelmi adatokat nem lehet 

belőle megtudni. 



Avantgárd – Miloš Crnjanski 

 345 

Igazi története sincs. Az egyes szám első személyű elbeszélő nem azonos a címben 

megnevezett személlyel (az eredeti cím pontos jelentése: „Napló Čarnojevićről”); gyerek-

korának töredékei (itt a véletlenszerűen elszórt földrajzi nevek konkrét önéletrajzi alapra 

utalnak, pl. a Tisza), front, hadikórház, hazatérés, majd az ősök nyomainak keresése 

Szentendrén. Emlékfoszlányok, töredékek, merengések, reflexiók, felkiáltások, lírai kom-

mentárok. Nem nagyon lehet tudni, a háború miért folyik, ki harcol ki ellen, s az sem vilá-

gos (vagy nem fontos), mit akar a főhős; például nem derül ki, miért ír naplót valami 

Čarnojević nevű ismerőséről, s ki is ez a személy voltaképpen; csak a név szimbolikája 

nyilvánvaló: az 1690-es szentendrei szerb betelepülés Čarnojević pátriárka nevéhez kötő-

dik. 

A főhős kallódó ember, a történelem szele végigsodorja őt a XX. sz. tipikus színterein: 

front, börtön, kórház, kupleráj; hazatérve, kérők helyett („Ithaka lírája”), unalmas és plety-

kás nagynéniket talál, Szentendrén pedig már csak néma és üres templomok őrzik az eltűnt 

ősök emlékét. Az egyén személyes és történelmi szinten egyaránt elveszett; a lirizált kisre-

gény versbe illő nyitómondata szerint: „Ősz és értelmetlen élet.” (Csuka Zoltán ford.) 

A kallódó nemzet 

A Szentendre-vonal folytatásaként született meg Crnjanski legismertebb műve: a Seobe (I. 

1929, II. 1962. Örökös vándorlás) c. kétrészes történelmi regény. 

A cím, a magyarországi szerbek csalódására, kissé becsapós: a regény nem a legendás 

Nagy Bevándorlásról szól, hanem az utódok életéről, s nem a szimbólummá vált Szentend-

réhez, hanem a Vajdasághoz és a Maros vidékéhez kötődik. Az életrajz és a regény: az író 

csongrádi, bánáti, temesvári, vajdasági gyökerei még egy történelmi regényben is megha-

tározták a színtérválasztást. Szentendre Crnjanski számára muzeális érdekességgel bírt; a 

városról írott újságcikkének címe: Mrtva Sentandreja (1924. „A halott Szentrendre”). 

Az Örökös vándorlás témája: a kallódó nemzet, a hazájából kiszakadt nép hányattatá-

sa birodalmak között, pusztulása idegen háborúkban, beolvadása más népek közé. 

Hely: a Vajdaság, a Bánát, Bécs, nyugat-európai hadszínterek, Kijev, Oroszország. 

Idő: a XVIII. sz. közepe. Történelmi keret: a szerb tömegek harca osztrák kötelékben a 

nyugati frontokon (I. rész), majd tömeges kitelepülésük (továbbvándorlásuk Magyaror-

szágról) az Ígéret földjének képzelt (pravoszláv, testvéri) Oroszországba (II. rész). 

Történelmi családregény 

Az Örökös vándorlás első része a tolsztoji történelmi regény klasszikus szerkezetét követi: 

a nagy történelmi események és az ismert történelmi személyek csak a regény hátterében 

vagy perifériáján bukkannak fel mint mellékalakok; a főszereplők kitalált vagy a történe-

lemből kevéssé ismert (az átlagolvasó számára gyakorlatilag ismeretlen) személyek. 

Ugyanis: egy reál-cár (pl. III/IV. Phaszilij) nem lehet főszerepelő, mert nem halhat meg 

akkor, amikor az író (és mindenki) úgy kívánja.1 

                                                 
1 Vö. Lukács György: A történelmi regény (1947. Az életműsorozatban: 1977). 
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Crnjanski gimnazista fejjel háromszor olvasta a Háború és békét.1 Az Örökös vándor-

lás tolsztojisága nyilván tudatos. A szerkezeti alapon kívül eszmei összefüggés is van: még 

a későn keletkezett II. rész utolsó oldalain, tehát a monumentális mű befejezésében is 

Tolsztoj szelleme kísért: „A memoárírók, a történészek persze nem sok paraszt nevét je-

gyezték fel, ők a generálisok nevét jegyezgették, és azokét, akik Oroszoszágban altábor-

nagyok és grófok lettek.” (Csuka Zoltán ford.) 

A Háború és béke kompozícióját idézi a történelmi háttér előtt lejátszódó család-tör-

ténet is. Az Örökös vándorlás az Isaković család regénye, az osztrák háborúkban vi-

tézkedő Vuk Isakovićtól az Oroszországba vándorló ifjabb nemzedékhez tartozó unokafi-

vérekig. 

Az I. rész szoros szerkezetű: a történelmi keretben egy különös, családon belüli szerel-

mi háromszögtörténet játszódik le, a II. rész viszont szerteágazó, többszálú és sokszereplős 

események laza láncolata: a történelmi kalandregény modern variánsa. 

Lirizált történelmi regény 

A szerkezeti elv és a történelemszemlélet tolsztoji alapjaival szemben, Crnjanski a Háború 

és béke modelljéből nem vette át a regény filozófiai esszékkel való megtűzdelésének mód-

szerét. A híres (unalmas? átugrálandó?) tolsztoji eszmefuttatások helyett, Crnjanski regé-

nyében a lírai réteg olvasztja egybe az egyedit az általánossal, a személyes sorsokat a tör-

ténelem nagy menetével. 

Nem prózában írt versbetétekről van szó, a líraiságot nem a leírások kiemeltsége és 

szépsége, a táj és a környezet stilárisan hangsúlyozott szerepe és a nagy műgonddal kezelt 

nyelvi réteg poétikussága jelenti (csak). 

A Crnjanski-regény líraisága – az író és a szereplők közé helyezett és megosztott nar-

ráció lebegése.  

Ki beszél itt? 

A könyv egészét tekintve eldönthetetlen, ki mondja a szöveget. A narrátori elbeszélésnek 

vagy leírásnak tűnő réteg lehet a szereplők belső monológja vagy idézet. A párbeszédek 

szinte sohasem közvetlenek, hanem idézettek, s nem mindig világos, ki idézi a másikat: a 

szerző vagy egy másik szereplő, vagy saját magát idézi valaki korábbról stb. 

A szöveg abszolutizációja 

A váltásokat és a jelöletlen ugrásokat jól szolgálja a versekben már kipróbált speciális in-

terpunkció: a vessző gyakori használatát mintha az aspektusváltó elbeszélői stílusra ta-

lálták volna ki. 

Általában nem lehet tudni, milyen aspektus érvényesül éppen: 1. a narrátor saját szö-

veget mond, 2. a narrátor saját szavaival elmondja a szereplő élményét, gondolatait, vagy 

3. a narrátor idézőjel nélkül idézi a szereplők szavait. A három réteg elválaszthatatlan: 

összeolvadva alkotják a regény egységes, de lebegő aspektusú stílusát. 

                                                 
1 Radovan Popović: Život Miloša Crnjanskog („M. C. élete”, 1980. 9). 
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Mivel nincs fixálva, hogy „kié” a stílus, felborul a tradicionális szerkezeti függőség: a 

stílus túlnő a regényen, a szöveg abszolutizálódik. 

A szöveg abszolút elsődlegessége – ez a Crnjanski-regény legfőbb sajátossága, ez a 

legerősebb olvasói élmény. Közvetlenül a szöveget éljük át; a cselekmény, a szereplők, a 

történelem, az eszmék – minden más csak a szöveg mögött jön mint a szöveg létrehozásá-

hoz szükséges anyag. 

Piščević és Borges között 

A narrátori aspektus kimozdítása a hagyományos helyzetből a lirizálásból ered (és ahhoz 

vezet); ez már a Čarnojević-regényben látható. Az Örökös vándorlás különleges narrá-

ciójának létrejöttében azonban egy speciális filológiai körülmény is közrejátszott. 

A történelmi regény írásakor Crnjanski forrásokra támaszkodott, elsősorban Pišćević 

tábornok emlékirataira. Simeon Piščević (1731–1797) szerb származású katonatiszt volt, 

először az osztrák hadseregben szolgált, majd Oroszországba vándorolt, ahol a tábornoki 

rangig vitte. Emlékiratai először orosz szerkesztésű ószláv nyelven jelentek meg (Moszk-

va, 1884), szerb fordításban csak 1961–63-ban. Közben azonban megjelent egy rövidített 

magyar fordításuk (Piscsevics orosz tábornok vándorlásai és kalandjai, 1904), és valószí-

nű, hogy a Temesváron magyarból kitűnőre érettségiző Crnjanski először a magyar válto-

zattal találkozott, s ennek nyomán jutott el az orosz eredetihez, melyet az Örökös vándor-

lás írásakor használt.1 

Crnjanski anyagot, tényeket, neveket, történeteket, hangulatokat vett át Piščevićtől, és 

korfestő nyelvi archaizmusokat. Ugyanakkor, a regény írása közben állandó (tudatalatti) 

párbeszédben és kontrollfülelésben állhatott a forrásmű szerzőjével; úgy érezhette, hogy ő 

csak lehetővé teszi Piščević újbóli megszólalását. Most ketten együtt mondják a történetet, 

s a két elbeszélő Crnjanski tudatában összekeveredett, aztán már a szereplők is belebeszél-

tek a szövegbe. 

A filológiai körülmény kisugárzott az alkotáslélektan mezejére, s előrevetítette azt a 

regényjátékot dokumentum és alkotás, fiktív és valódi elbeszélők stb. között, amely majd 

Borges nyomán terjed el világszerte. 

Az emigránssors regénye 

Roman o Londonu (1971. London regénye) c. művében Crnjanski a kallódó individuum 

témájához nyúl vissza, mintha a Čarnojević-regény témáját folytatná. Időbeli kapcsolat is 

van – a főhős sorsa itt is az első világháború után törik derékba: Rjepnjin herceg, orosz 

emigráns tiszt, 1917-től hányódik Európában; igaz, a regény csak életének utolsó sza-

kaszát mutatja be, a második világháború utáni londoni éveket. 

A Čarnojević naplója a széthulló „régi” Európában eltévedt fiatalemberről szól, a 

London regénye a kettészakadó világot, a Kelet és Nyugat, a kommunizmus és kapitaliz-

mus, a demokrácia és diktatúra jó és rossz világa közötti emigránssorsot ábrázolja, a XX. 

                                                 
1 Vö. Predrag Stepanović: Od Piščevića do Crnjanskog („Piščevićtől Crnjanskiig”). In: Zapisi jednog či-

taoca („Egy olvasó feljegyzései”, 1994. 33–36). 
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sz. nagy témáját, életben és irodalomban. Bulgakov A Mester és Margarita főhősében 

annak az embernek az összeroppanásáról ír, akinek nem sikerült emigrálnia, Crnjanski a 

London regénye főszereplőjében a kinti kallódást és összeomlást ábrázolja. 

Az árny-narrátor 

A szerkezet is a Čarnojević naplója fonalát folytatja: a London regénye címe akár „Napló 

Rjepnjinről” is lehetne. 

Sőt, Crnjanski csak itt valósította meg teljesen a Čarnojević-regényben kipróbált struk-

túrát. Ott az egyes szám első személyű elbeszélő, Petar Rajić Čarnojevićről tervezett nap-

lója Rajićról szól; a London regénye Rjepnjinről szól, s történetét a névtelen narrátor 

mondja el. A névtelen narrátor azonban rendkívül furcsa helyről beszél. A könyv elején, az 

„Indulás” c. bevezető fejezetben, az a benyomás keletkezik, hogy Crnjanski a realizmus 

előtti regény önmagát olykor leleplező elbeszélőjét parodizálja (Cervantes, Sterne):  

„Egalité, Fraternité” – hallom a néma kiáltást a földalatti egyik kocsijában, Londonban. 

Azt, aki kiáltott, az olvasó majd megismeri a következő fejezetben. Egy férfi, afféle elnyűtt ka-

tonaköpenyben, amilyen történetünk kezdetén, Londonban, meglehetősen sok volt. (Ács Károly 

ford.) 

Később kiderül, hogy a narrátor benn van a regényben: „Itália – mondja mellettem ez a 

nyűtt köpenyes ember.” Viszont a benn lévő narrátor nem vesz részt az elbeszélt dolgok-

ban; mint egy fantasztikus trükkfilmben: ott van a szobában együtt a szereplőkkel, de azok 

nem látják őt. Árnynarrátor. Mi sem látjuk, csak a szövegéből érezzük, hogy ott van (jelen-

létértelemben), s ügyel rá, hogy ezt végig érezni lehessen. 

Önéletrajzi bújócska 

Olyan ez a stílus, mint amikor az ember harmadik személyben beszél – önmagáról. Ez a 

könyv önéletrajzi jellegéből fakad. A főhős és az író sorsa közötti párhuzam nyilvánvaló. 

Az önéletrajzi ihlet még a színtérre is kiterjed; Crnjanski londoni éveinek hétköznapi té-

nyei (utcanevek, üzletek stb.) konkrét valóságukban szerepelnek a regényben.1 

A regényben Crnjanski mégsem írt nyíltan önmagáról; a személyes hangot a lírára tar-

togatta. Pályája elején két, műfajilag különböző ikeralkotás áll: az „Ithaka lírája” és a 

Čarnojević naplója, s ilyen az összegezés is: a Lamentáció Belgrádért a London regénye. 

 A Čarnojević-regényben az önéletrajziságot az egyes szám első személyű elbeszélő 

fiktív neve palástolja (Petar Rajić). A London-regényben rafináltabb a bújtatás: az író 

hajlandó másba kivetíteni az életét (úgy nagyjából; a részletek nem fontosak a számára), 

de most már nem mond le arról, hogy ő maga beszéljen (ironikusan kezelve saját magát és 

az íróságot: árnyelbeszélő). 

Nyakig a világirodalomban 

A hagyományos (realista) regény elleni első roham (Proust, Joyce, Kafka), bármilyen hatá-

sos volt, nem oldott meg mindent s mindörökre; nem született egy általános érvényű, ké-

nyelmesen használható új modell. Mindenkinek újra meg kell dolgoznia érte. 

                                                 
1 Vö. Vujičić D. Stojan: Miloš Crnjanski. In: London regénye (1974. Előszó, 24). 



Avantgárd – Miloš Crnjanski 

 349 

Bulgakov például a regény a regényben fogást alkalmazza (A Mester és Margarita), 

Thomas Mann a (dosztojevszkiji?) mellékszereplő-elbeszélőt használja (Serenus Zeitblom, 

Doktor Faustus). 

Crnjanski mindhárom regénye speciális, de tipikus jelensége a modern világirodalmi 

törekvéseknek: az önéletrajz átruházása fiktív főhős-elbeszélőre (Čarnojević naplója), 

lappangó forrásmű használata (Örökös vándorlás), árnynarrátor (London regénye). 

Az esztétizáló szecessziós szimbolizmussal szembeforduló avantgárd költő a regény-

ben is formaújító volt. A forma (és a nyelv) felrobbantása (pl. Joyce: Finnegan ébredése) 

azonban távol állt tőle, így aztán egyike azoknak a világméretekben sem túl nagyszámú 

avantgárd íróknak, akik nemcsak a szakmai értékelésekben, hanem a széles körű olvasott-

ság tekintetében is klasszikussá lettek. 
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RASTKO PETROVIĆ 
(1898–1949) 

A fenegyerek 

Az avantgárd – vegytisztán. Az expresszionizmus szó szerinti változata: az élmények „ki-

nyomása”, alkotóilag és nyomdailag. Ebből következően: formabontás, a forma tagadása, 

a forma mint a szavak és mondatok véletlenje a kinyomódó élmény közvetlen nyelvi rögzí-

tésekor. 

Világháború, diplomácia, automatikus emigráció 

Meghatározó élménye az első világháború: 1915-ben, tizenhét éves fejjel, diákként, részt 

vesz az albániai visszavonulásban, aztán Párizsba kerül, ott teszi le a szerb érettségit, s 

elvégzi a jogot.  

A belgrádi külügyminisztériumban dolgozik, majd 1935-től Amerikában teljesít dip-

lomáciai szolgálatot, s 1945-ben automatikusan emigránssá minősül át. 

Megítélése 

Kortársai szemében ő volt a fenegyerek, az avantgárd lázadás élő jelképe; szuggesztív 

egyénisége lenyűgözte irodalmi barátait, akik ovációval fogadták a műveit, azt a radika-

lizmust köszöntve bennük, amelyet ők inkább csak elvben képviseltek (pl. Andrić). 

A második világháború után személye és életműve politikai okokból egy ideig zárójel-

be került, aztán, a történelmi igazságérzet által is támogatva, újra felértékelődött. 

Szakmai körökben szinte kötelező tisztelete azonban lényegesen nagyobb, mint műve-

inek olvasottsága. 

Regényei 

Burleska Gospodina Peruna Boga Groma (1921. „Bohózat Perun úrról, a mennydörgés 

istenéről”) c. rövid regénye ironikusan idilli képet fest az ősi szláv istenek Édenéről, 

amelybe a szenvedők lelke nem nyer bebocsátást, nehogy megzavarja a mennyországban 

uralkodó általános vidámságot. Allegorikus értelmezésben ez a groteszk idill a világhábo-

rús valóság antiképe, lélektanilag az elkeseredettség és az ifjúkori élnivágyás és boldog-

ságigény furcsa művészi vegyüléke. 

A szabadjára engedett humor és fantázia ellenére a könyv erőtlen marad. Az ősi szláv 

mitológia oly mértékben elveszett, hogy magából az anyagból nem volt mit kihozni, az író 

képzelete pedig nem bizonyult elegendőnek egy igazi, kerek (mese)világ létrehozásához. 

A Sa silama nemerljivim (1927. „Mérhetetlen erőkkel”) rendkívül egyszerű regény a 

társadalmi konvenciókkal szembesülő fiatalemberről (tiltott és tilosba tévedő szerelem, 

zord atya stb.). Megjelenésekor stiláris újdonságként hatottak az elbeszélő pszichologizáló 

kitérői, amelyek azonban olyanok, mint a fölösleges szöveges magyarázatok a nyilvánvaló 

ábrákhoz. 

A Dan šesti (posztumusz, 1960. A hatodik nap) a világháború élményének regényfor-

májú megfogalmazása. A háborús valóság szörnyűségének ábrázolása olyan expresszívre 
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sikerült (expresszionizmus), hogy a regény 1935-ben elkészült első részét a kiadó, az író 

érdekében, nem akarta megjelentetni, mert a szerb hadseregről az albániai visszavonulás 

kapcsán festett túlságosan negatív kép nem illett egy állami szolgálatban álló diplomatá-

hoz. Rastko Petrović Amerikában tovább írta a regényt, amely csak egy évtizeddel az író 

halála után jelent meg. 

A műben a háborús valóság szinte zsurnalisztikai szinten jelenik meg, hasonlóan a 

konvencionálisan realista Stevan Jakovljević Srpska trilogija (1937. „Szerb trilógia) c. 

regényéhez, amely a napló és az újságírói tudósítás realizmusával örökíti meg az első vi-

lágháború szerb történetét, s amely a „Stanko, a hajduk” mellett az egyik legolvasottabb 

szerb regény volt. 

Rastko Petrović tudatos avantgárd író: az indulatosan realista (expresszionista) anya-

got kubista módon széttördeli. A szimultán elbeszélés és a mozaikszerkezet alkalmazása 

(pl. a szobában és utcán egy időben folyó beszélgetések mixelése) meglehetősen naivan 

alkalmazott és jól ismert technika (Joyce), de kétségtelen, hogy a modern világirodalom 

egyik jellegzetes tendenciáját képviseli a szerb prózában. 

Költészete 

Otkrovenje (1922. „Kinyilatkoztatás”) c. kötete formai tekintetben Crnjanski lírájánál is 

egyértelműbben avantgárd. 

Crnjanski új hangzást hozott, de nem mondott le a vers zenéjéről; Rastko Petrović 

szabadon áradó, hosszú soros beszédverseiben ilyen törekvés már nincs: a költő a szavak 

közvetlen erejében hisz. 

A szavaknak természetesen van közvetlen erejük. A világirodalom egyik legerőtelje-

sebb költői szövege a Pünkösdfürdő melletti buszmegálló falán olvasható: „Pocok! Szeret-

lek. És fáj.” (A szerző ismeretlen, a verstechnika: spray.) Ám ahogy szavak nélkül nincs 

versforma (ami olyasmi, az már nem vers, hanem pl. magán- és mássalhangzózene), úgy 

forma nélkül nincs vers. A „Pocok” kezdetű költemény formájának például lényeges ele-

me a megjelenés helye, a haikus sűrítés és az interpunkció: egy mondatba írva, oda a hatás. 

(Pocok, szeretlek és fáj.) 

Rastko Petrović azonban vakon bízott a formázatlan közvetlenség, az expresszió-

deklamálás hatásában; Sa svetlim poljupcem na usnama (Fényes csókkal az ajkamon): 

Így, így! Meghalni, nem élni többé! Soha! 

Levetni a szemről ezt a szerelmet, 

a gondolat legelejét, ezt a lélegzést levetni! 

Madár, csukd össze szárnyad, rádsújt a rétek árnyék-ostora! 

Nézd, itt a nap! Szegénykém, amit te úgy hívsz: lélegezni – 

már ezért sem élek másutt, már ezért is meghalok! 

Nézd, nézd ezt a más Húsvétot, ezt a más Virágvasárnapot! 

Súlyos szárny… Soha nem élni többé, soha! 

Este, este! Szívem, beteg szívem nyugodj meg! (…) 

 Orbán Ottó ford. 
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A deklamáció csődje 

A szó-hit, a szókimondó stílus, a gyakori megszólítások és felkiáltójelek, valamint a ver-

sek hosszúsága Majakovszkij és Kassák stílusát idézik, esetleg Apollinaire szimultaneiz-

musát, de Rastko Petrović legközvetlenebb költői rokona a horvát Krleža volt, kinek ifjú-

kori költészete szintén a deklamáló expresszionizmus csődjét képviseli: az olvasó hisz a 

költő őszinteségében, egyet is ért vele (pl. a háború elítélésében), de a puszta szavak nem 

tudják „meghatni”. 

Rastko Petrović reneszánszának idején az 1960-as években csak Miodrag Pavlović 

merte kimondani, hogy a király meztelen. Szerinte Rastko Petrović költészetében az oda-

hajigált anyag nincs rétegezve, hangzatos deklamáció uralkodik, a költő képtelen előkészí-

teni a vers fő hangsúlyát, a másodlagos asszociációk mellékvágányra terelik a témát, s 

olyan várakozásokat ébresztenek, amelyek nem teljesülnek; naiv automatikus írás is elő-

fordul, a váratlan képek véletlenszerűek, nem kapcsolódnak semmihez, s ez az esetleges-

ség egyhangúságot szül, a versnek nincs kontextusa, csupán a cím és a verbális anyag fog-

lalja keretbe; összegezve: ifjonti különcködés tehetséges dilettantizmus formájában.1 

                                                 
1 Miodrag Pavlović: Antologija srpskog pesništva („A szerb költészet antológiája”, 1964, 64–65). 
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IVO ANDRIĆ 
(1892–1974) 

Eleve klasszikus 

Avantgárdista költőnek indult, s jó modorú regényíró lett belőle. Anarchista terroristák 

közé tartozott, s finom diplomatává és két lábon járó klasszikussá lett, Nobel-díjjal a mel-

lén. 

Egy tömbből faragott életművének magva: történelmi regények és elbeszélések a civi-

lizációk kereszteződésén álló Boszniáról. 

A boszniai történelemmel foglakozó korai és későbbi művei egyneműek; Andrić korán 

megtalálta igazi témáját, hangját és stílusát, s később sem törekedett újításokra. 

Hitt az örök vagy történelmileg tartós értékekben, és maga is ilyenek létrehozására tö-

rekedett: eleve klasszikus műveket írt. 

A nemzet büszkesége (de melyiké?) 

A boszniai Travnikban született, Višegradban végezte az általános iskolát, Szarajevóban 

járt gimnáziumba, Zágrábban, Bécsben és Krakkóban egyetemre, Grazban doktorált, a két 

világháború között diplomata volt, 1945 után Belgrádban élt. 

Horvát születésű volt, és horvát költőként indult, szerepel a Hrvatska mlada lirika 

(1914. „Fiatal horvát líra”) c. antológiában, de 1934-ben, a jugoszláv egység eszméjére 

hivatkozva, már nem hajlandó szerepelni egy antológiában, amelyben csak horvát költők 

lennének, 1942-ben pedig egy levélben határozottan szerb elbeszélőnek nevezi magát. Ezt 

nyomatékosítja áttérése szülőföldje s korai művei ijező nyelvéről az ező változatra.1 

Andrić tehát boszniai születésű horvát származású jugoszláv érzelmű szerb író.  Diák-

korában lelkes és aktív osztrák–magyar-ellenes jugoszláv eszmeiségű boszniai hazafi volt, 

titkos ifjúsági forradalmi szövetség vezető tagjaként börtönben ült, 1918 után a királyi 

jugoszláv állam diplomatája lett. Az 1910-es években az ifjú, börtönviselt forradalmárnak 

nem tetszett a horvát enerváltság a Monarchián belül, a jugoszláv állam létrehozása után 

pedig nem értett egyet a Jugoszláviában elég gyorsan csalódott horvát fél önállósulási 

tendenciáival. 

A második világháború alatt visszavonultan élt Belgrádban, s 1945 után nem került 

feketelistára, mint Dučić és Crnjanski (egy ideig). Az 1961-es Nobel-díjtól kezdve a 

kommunista állam is büszkélkedik a nagy íróval, s kialakul a két nemzeti óriás mítosza: 

Krleža a horvát, Andrić a szerb csúcspont. 

A Krleža-párhuzam elavulásával új helyzet alakult ki: a politikai okokból sokáig mél-

tatlanul háttérbe szoruló Crnjanski felzárkózott Andrić mellé; egyenrangú regényíróknak 

tekintik őket, s Crnjanskit jelentősebb költőnek. 

                                                 
1 Vö. Predrag Palavestra: Uz Andrićevo nacionalno opredeljenje („Andrić nemzeti hovatartozásáról”). In: 

Knjiga o Andriću („Könyv Andrićról”, 1992. 335–348). 
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KÖLTÉSZETE 

A prózavers 

Andrić költőként indult, később a prózának szentelte magát, de (mint a hagyatékból kide-

rült) élete végéig írt verseket. 

A modernista tizenkettest és tizenegyest elvető avantgárd nemzedék tagjaként lépett 

fel, és a szabad tördelésű, a gondolat artikulációját követő, kötetlen, az élmény gyors rög-

zítésének tűnő versformát művelte mindvégig. 

Ennek a versírásmódnak a legkézenfekvőbb formája a prózavers volt: ebben a műfaj-

ban alkotott ifjúkorában két maradandó művet; lírájának egésze azonban, elszórt iroda-

lomtörténészi szándékok dacára, prózájának árnyékában marad. 

Ex Ponto (1918, Ex Ponto) és Nemiri (1920. Nyugtalanságok) c. meditatív lírai pró-

zakötetei viszont a műfaj klasszikus alkotásai. Börtönnapló, reflexió, vallomás, ábrándo-

zás:  

„A napok nyugtalansággal sújtanak, megcsal az álom, ifjúságom fájdalmat okoz, s én csitítom a 

mérgezett vért, hogy a csendben jobban hallhassam a közelgő idő zúgását.” (Nyugtalanságok, 

Vujicsics D. Sztoján ford.) 

Témák, hangulatok: magány, elveszettség, hiábavalóság, Isten hallgatása, múlandóság, 

az örökkévaló utáni sóvárgás. 

PRÓZÁJA 

Az epika felülkerekedése 

Huszonéves fejjel Andrić lezárta alaptudását az életről; későbbi feljegyzései, melyek 

Znakovi pored puta (1976. „Jelek az út mentén”) címmel jelentek meg, már csak tematikai 

bővítményei a korai prózalírának: gondolatok és érzelmek vázlatai, de nem műalkotások; 

tetszetős bölcsességek, de nincs meg bennük a személyes tétből fakadó belső sugárzás, 

amely az ifjúkori feljegyzéseket lírává súlyosbította. 

A lírai érzelem a szerelemről szóló elbeszélésekben tér vissza. A Jelena, žena koje ne-

ma („Jelena, a nő, aki nincs”) a nem létező (?) eszményi nőről szól. A valóság és képzelet 

között lebegő lírai ábrándozás és meditálás azonban már az elbeszélés epikus keretén belül 

mozog: a narrátor az 1920-as évektől kezdve kiszorította a lírai hőst, aki megtette a magá-

ét, s különben is útjában állt a történelem felé forduló írói érdeklődésnek. Ettől kezdve 

Andrić minden jelentős írása a történelemmel foglalkozik, és az epika: a regény és az elbe-

szélés műfajába tartozik. 

Bosznia, Bosznia 

Andrić 1924-ben Grazban „A szellemi élet fejlődése Boszniában a török uralom befolyása 

alatt” címmel doktori disszertációt írt, s aztán élete végéig a téma szépirodalmi il-

lusztrálásával foglalkozott. 

 Bosznia – a Kelet és a Nyugat találkozása, a katolikus és a pravoszláv kereszténység 

keveredése egymás között és az iszlámmal, birodalmak határa, de elsősorban, újra meg 

újra: háborúk színtere. 
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Andrić Pismo iz 1920. godine (1946. „Levél 1920-ból”) c. elbeszélésének főhőse 

Bosznia lényegét két szóban határozza meg: a gyűlölet és a félelem. A mű híres jelképe a 

szarajevói órák kongatása az alvó város fölött: éjfél után kettőkor megszólal a katolikus 

székesegyház toronyórája, hetvenöt (?) másodperc múlva a pravoszláv templomé üt, me-

gint valamivel később a dzsámi tornyából kongatnak, ami (ott) tizenegy órát jelent; a zsi-

dóknak nincs nyilvános órájuk, s ki tudja, náluk mennyi az idő a szefárd vagy az askenázi 

számítás szerint. „S ez a különbség, néha láthatóan és nyíltan, olykor láthatatlanul és alat-

tomosan, mindig a gyűlölethez hasonlít, s gyakran teljesen azonos is vele” – teszi hozzá a 

levél írója. (Milosevits Péter ford.) 

Idill nincs 

Ne álltassuk magunkat: Andrićnál nincs boszniai idill. A köztiszteletben álló Nobel-díjas 

író humanizmusa és finom stílusa egy kenetteljes Bosznia-képet sugallt. Az 1990-es évek 

eseményei azonban drasztikusan ráirányították a figyelmet műveinek valódi, a proto-

kolláris olvasat alatti rétegeire. 

A történelembe vesző ember 

A Put Alije Đerzeleza (1920. Ali Gyerzelez útja) c. elbeszélés Andrić igazi nyitánya, a 

boszniai történelmi vonal megragadása. A mű főhőse boszniai török vitéz, híres bajvívó, 

saját körén belül sikeres ember. Azon túl viszont csupa kudarc éri: a legyőzhetetlen hős 

vereséget szenved a szerelemben. A kényes velencei nő elérhetetlenül felette áll, de az 

egzotikus cigánylány vad szabadságával sem tud mit kezdeni. Egy prostituált karjai közt 

végzi, értetlenül és elveszetten civilizációk zűrzavarában, amely nők képében kuszálta 

össze a szívét és a lelkét. (Ismét Velence; Jakšić, Kostić.) 

Travnička hronika (1945. Vihar a völgy felett) c. regényében Andrić diplomata körök-

ben játszódó cselekményben explikálja a Nyugat–Kelet-viszonyt a napóleoni időkben, a 

boszniai Travnik városában, a francia és az osztrák konzul, valamint a török pasa személye 

körül. 

 Prokleta avlija (1954. Elátkozott udvar) c. kisregénye Isztambulban játszódik, a vá-

rosi börtönben, ahol a foglyok egymásnak mondják el partikuláris történeteiket: a lényeg 

az embert összeroppantó hatalmi gépezet lidérces, megállíthatatlan működése, amely válo-

gatás nélkül, illetve az irracionális véletlen szerint pusztít el vagy enged futni go-

nosztevőket és ártatlanokat. 

Gospođica (1945. Kisasszony) c. regénye az első világháború kitörését megelőző 

évektől követi nyomon a hősnő életét, amely jelentéktelenül telik el, egyre nagyobb ma-

gányban, a történelmi események távolról beszűrődő zajával a háttérben. 

Omerpaša Latas (1950–1973. Omér pasa) c. befejezetlen regénye megtörtént ese-

ményt dolgoz fel: Omér pasa 1850-es szarajevói küldetését, melynek célja a szultán ellen 

lázadó boszniai bégek és agák leverése. 

A remény retorikája 

Legismertebb műve a Na Drini ćuprija (1945. Híd a Drinán) c. regény – a boszniai Više-

gradnál álló kőhíd négyszáz éves története. 
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A könyv nem építészettörténeti szakmunka, hanem a történelmi regény sajátos, króni-

kaszerű változata; a címadó objektum és az építészeti szimbolika mégis a mű alapje-

lentésének a hordozója. 

Négy évszázad tanúsítja a többi regényből ismert tételt, mely szerint a történelem fo-

lyamatos pusztulás és pusztítás, s az ember sorsa az elmúlás. A híd azonban áll. A pusztí-

tással szemben van építés és alkotás, az elmúlással dacol a mű, mely fennmarad alkotója 

után. 

A regény során többször elhangzik, a narrátor szövegében vagy valamelyik szereplő 

szájából, hogy a rombolás és az építés, világmértekben, egyensúlyban van: „Hát legyen, 

gondolkodott tovább, ha itt rombolnak, valahol építkeznek.” (Csuka Zoltán ford.) – A 

történelem szörnyű, az élet örök. 

Ez a verbális optimizmus, mint valami általános életbölcsesség, átszínezi a komor tör-

ténelmi összképet. Végső soron minden „jól van”, mint a természetben: minden elpusztul, 

ami él, kivéve az életet. Az olvasó óhatatlanul a hatása alá kerül ennek a szöveg pórusaiból 

szivárgó tanításnak, amely szerencsére nem ölt esszéméreteket, s lényegtelen, hogy az 

ókori tenyészet-enyészet mítoszok vagy a buddhizmus, a felvilágosodás termé-

szetfilozófiája vagy az egzisztencializmus áll-e a háttérben. 

Az első világháború – az apokalipszis sercegő filmszalaga 

A višegrádi Drina-hídon négyszáz év alatt sok-sok egyén, nemzedék, karaván és hadsereg 

ment át, birodalmak váltották egymást rajta, de a híd ellenállt az elmúlásnak, idő és löve-

dékek okozta sebei mindig begyógyultak, míg végül az első világháborúban fel nem rob-

bantották, pontot téve nemcsak a híd életének, hanem a történelem végére is. 

A híd pusztulásának regénybeli időzítése elárulja, hogy Andrić igazi nagy élménye, a 

történelem személyes tétként átélt pillanata az első világháború volt. Ehhez az időhöz 

kapcsolódik lírai költészete, e köré szövi a leginkább személyiségre koncentráló történelmi 

regénye, a Kisasszony cselekményét, és itt fejezi be legambiciózusabb művét, az évszáza-

dok történetét átfogó regényt a Drina hídjáról.  

A XX. századot megnyitó háborút a történelem azóta felülmúlta, és sercegő, fekete-fe-

hér filmkockákká archaizálta; de a Híd a Drinán befejező robbanása és például Thomas 

Mannál A varázshegy végén olvasható „Mennykőcsapás” sejteti az első világháború apo-

kaliptikus élményének egykori erejét, amely alatt összeroppantak az elefántcsonttornyok. 

Az (akkori) apokalipszis aktualitásának elmúltával gyengült a két regénylezárás kom-

pozíciós ereje. Hiába tudjuk, hogy A varázshegy poénja éppen az, hogy a tüdőbeteg régi 

világot csak külső erő robbanthatta fel, a befejezést mégsem érezzük mennykőcsapásnak, 

hanem odabiggyesztésnek: Hans Castorp lejövetelét a regényszerkezeten belül, a betegségi 

(behrensi), a nevelési (settembrinii, naphtai) vagy a szerelmi (Madam Chauchat-i) vonalon 

kellett volna megoldani. 

Ugyanígy, a Híd a Drinán befejezése sem emlékezetes; az olvasó négyszáz évet (en-

nek megfelelő mennyiségű olvasói órát) töltött el a híddal, s erre jön valami (még egy) 

háború (a katonák között Švejk is ott lehetne), és a híd állítólag megsemmisül. El se hisz-

szük ezt; pavlovi reflexszel tudjuk: a hidat megint restaurálni fogják. S különben is, miért 
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éppen ez a háború semmisítené meg? Hiszen négyszáz évig másról se volt szó, csak hábo-

rúkról, rombolásról, pusztításról. Mitől lenne ez az utolsó háború olyan különleges? Rá-

adásul ez a háború kívülről jön. A boszniai sorsot jelképező híd sorsa nem Boszniában dől 

el. (Mintha A varázshegy tüdőbetegeinek sorsát tífuszjárvány pecsételné meg.) A regény-

szerkezet elharapottságán nem változtat, hogy politikailag igaz, hogy külső, nagyhatalmi 

akarat érvényesül távoli zugokban, régi és új tűzfészkekben. 

A Híd a Drinán Bosznia regénye; a befejezést legyűri a könyv egésze egy sajátos, eg-

zotikusan vonzó és riasztóan vad világról – pár órányira mindenhonnan. 

A történelmi regény változatai 

Andrić nyelvi és formai trükköktől mentes, cselekménykövetően olvasható regényei a 

hagyományosság benyomását keltik (eleve klasszikus), de egyik műve sem követi teljesen 

a történelmi regény klasszikus, scotti és tolsztoji modelljét. 

A Híd a Drinán nem regény, hanem krónika; négy évszázadot ölel fel, ami (a Szabó 

család előtti) regény formájában nem valósítható meg. A műnek ezért két rétege van: egy 

krónikás, nagy intervallumokon átívelő rezüméréteg, és egy novellisztikus, az időfolyamot 

meg-megállító, mindig egy történetre és alakra összpontosító, szaggatott anekdotikus ré-

teg. A novellisztikus részekben rengeteg alak portréja rajzolódik ki, néhányuk sorsa emlé-

kezetünkbe vésődik, de nincs hozzájuk regényszerű közünk: az író nem lépteti be az olva-

sót a hősök életébe, csak mesél neki róluk. Hans Castorppal együtt voltunk fönn a szanató-

riumban, Abdaga lányának öngyilkosságáról, aki a Drinába vetette magát a hídról, csak 

értesülünk, mint az újságból, a trafikosnőtől vagy a történelemkönyvből (krónikából). 

A Vihar a völgy felett, bár eredeti címe szerint az lenne a „krónika” (Travnička 

hronika), igazi regény, és történelmi is, de túl hivatalosan: diplomatatörténet, amely a 

múltban játszódik, néhány kiemelt főhőssel, regényszerűen rövid idő alatt, egy történelmi-

leg ismert korszakban (1807–1814). Andrić igyekezett a diplomatákból egyéniségeket 

faragni (az egyik verseket ír, a másik hiú karrierista stb.), de a két szerep között elsikkad-

tak az alakok. Diplomata énjük és hivatalos tevékenységük bennragad a történelmi réteg-

ben, privát életük eseményei pedig annyit jelentenek számunkra, mint a Kádár János és 

Fidel Castro pingpongmeccseiről szóló anekdoták. A Vihar a völgy felett igazi értéke a 

helyi szín, a basa szobája és a csarsi hangulata. 

Az Omér pasa fejezetei önálló elbeszélések, mintha a Híd a Drinán novellisztikus ré-

tegéből származnának, s ilyen az Elátkozott udvar anekdotikus szerkezete is. Másrészt az 

Omér pasa egyetlen főhősre koncentrál, ami a korai Gyerzelez-novella és a Kisasszony 

esetével párhuzamos. A regény bizonyára a novellaláncolat laza és az egyetlen főhős kö-

zépre húzó modellje közötti írói habozás miatt maradt befejezetlen. 

A nagy regényalakok hiánya 

Andrić egy világ képét rajzolta meg, amelybe belevész az egyes ember. Hősei között nin-

csenek olyan kiemelkedő és hozzánk közel jövő alakok, akikkel borotválkozás közben 

szívesen beszélgetünk, és akik személyesen befolyásolják életünket. 
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Ennek az lehet az oka, hogy az alakok az íróhoz sem állnak személyesen közel. A 

mindenre egyformán kiterjedő, általános írói érdeklődésen túl nincs semmiféle speciális 

viszony, amit az olvasó átérezhetne és átvehetne. Az író kínosan vigyáz rá, hogy szemé-

lyesen kimaradjon, ám magával együtt az olvasót is kirekeszti. 

Az írói elfogulatlanság ilyen értelmezése miatt hiányzik Andrić műveiből a humor és 

az irónia, melyeket az író bizonyára az alkotó nemkívánatos szubjektív megnyilvánulásá-

nak érzett volna. Életművének egynemű komolysága tökéletesen megvalósult. 

Mintaszerű stílus 

A török szavak magyarázata nélkül nem lehet Andrić-regényt kiadni. Mégis kötelező ol-

vasmány az iskolában, és széles körben olvassa a nép. A helyi szín érzékeltetésére szolgá-

ló turcizmusokat az olvasó el is várja (Prágában sört iszunk), és nem csinál belőlük nagy 

ügyet, ha nem érti őket egészen pontosan (kit érdekel, hogy a basa és a pasa között mi a 

különbség). 

Egyébként Andrić stílusa a vitán kívüli mintaszerűség hatását kelti – a Vuk Karadžić-i 

reform csúcsravitele a prózában. Nem valami különleges, egyéni és bravúros stílus, hanem 

az általános tökéletes változata; mindenki így írna, ha lenne ideje pepecselni, hogy megva-

lósítsa a papíron azt, amit elvileg tud. 

Persze mindenki tudja, hogy ez csak látszat, s éppen ez a látszatkeltés minősül stílus-

bravúrnak. Nagyszerű egyszerűség. 

Nemzeti klasszikus 

Ivo Andrić életművének értékéről nem szokás vitatkozni. Az ő Boszniája olyan, mint Don 

Quijote: fogalommá vált, azok is ismerik, akik nem olvasták, vagy már elfelejtették magu-

kat a regényeket. 
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STANISLAV VINAVER 
(1891–1955) 

Vinarinthy 

Avantgárd polihisztor. Minden létező és számos nem létező műfajt művelt, s mindegyik-

ben brillírozott, de igazi remekművei – az irodalmi paródiák. 

A világirodalomban egyedülálló, globális és részletekre kiterjedő párhuzam: Karinthy 

Frigyes és Stanislav Vinaver élete és munkássága. Kölcsönös nyelvtudás hiányában nem 

lehet szó egymásra hatásról; a két személyiség rokonsága egyébként is olyan mély, hogy 

legfeljebb a felmenők kromoszómaelszámolásában lenne érdemes kutakodni. 

Mert nem lehet egymásra hatás következménye, hogy nemzedéktársaknak születtek 

(Karinthy: 1887–1938, Vinaver: 1891–1955), hogy fiatalkori és kései fényképeiken nem a 

vonásaik rajza, hanem a vonásaik jelentése alapján hasonlítanak egymásra, hogy mindket-

ten csodagyerekek voltak, rossz tanulók és problematikus diákok, de iskolás fejjel regé-

nyeket írtak, hogy mindketten matematika és fizika szakon jártak egyetemre, és hogy azt 

egyikük sem végezte el. 

Nem egymásra hatás eredménye, hogy Karinthy tizenöt éves fejjel folytatásos regényt 

jelentetett meg, Vinaver tizennyolc évesen Skerlić elismerését vívta ki. Hogy pályakezdé-

süktől fogva életük végéig szenvedélyes újságírók voltak, elképesztő mennyiségű tárcát, 

karcolatot, recenziót, színi- és zenekritikát, humoreszket, kabarétréfát, útleírást, memoárt 

írtak, halhatatlan fordításokat készítettek (Karinthy: Milne, Vinaver: Rabelais), a szép-

irodalomban pedig írásmohóságuk minden műfajra kiterjedt. 

Avantgárd nyugtalanságuk mögött a borotvaéles elme racionalizmusa állt: a „minden 

Egész eltörött” (Ady) modern fragmentalitását újfajta enciklopédiába akarták foglalni; 

Karinthy élete utolsó évtizedét a Nagy Enciklopédia írásának szentelte (Címszavak…), 

Vinaver pályája végén egy hasonló jellegű mindenes könyvet alkotott Beogradsko 

ogledalo (1952–1955. „Belgrádi tükör”) címmel. 

Munkásságuk polihisztoros peremirodalmi része háttérbe szorította a hagyományos 

(szűkebb) értelemben vett szépirodalmi műfajokban született alkotásaikat. Karinthy versei 

és regényei szuverén tehetségű alkotó művei, mégsem kerültek fel a köztudatban a Babits, 

Kosztolányi stb. és a Krúdy, Móricz stb. (?) képviselte polcra. Vinaver költészetét az 

avantgárd irányzathoz tartozó pályatársak annak idején még nagyra értékelték, az iroda-

lomtörténet és a nemzeti közműveltség ítélete alapján azonban az ő versei sem tartoznak 

az érettségi tételek közé. 

Játékos expresszionista líra 

Vinaver expresszionistának nevezte magát: Manifest ekspresionstičke škole (1920. „Az ex-

presszionista iskola manifesztuma”), s tizenkilenc éves korában megjelent első kötetének 

címe is stílszerű: Mjeća (1910. „Moslék”). 

Csakhogy már ekkor nagyban írta irodalmi paródiáit, és a két alkotói szemlélet össze-

keveredett benne, s győzött az erősebb, a belsőbb: a parodistáé. Még romantikusan nagy 

súlyú gondolatokat (Vajda, Kranjčević módjára) felvető verseiben sem tudott ellenállni 
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egy különleges rím, egy szójáték vagy poén csábításának (s az ő karinthys tehetsége min-

denütt látott ilyen lehetőségeket). Az eredmény: filozófiai mondóka vagy az önparódia 

látszata. 

Komoly verseinek gondolatait Vinaver nyilván komolyan gondolta, de nem ez volt a 

fő vegyértéke, amellyel a világhoz kapcsolódott. A nyelv érdekelte őt, a kimondhatóság 

módjainak határtalansága. Ezért került a versekben a nyelvi játék a gondolatok elé, de 

ezért volt képes Vinaver bárki nyelvén és bárki stílusában szólni, felülről, a paródia rá-

látásából. 

A paródiák 

Vinaver Pantologija (1920, 1922. és 1938. „Pantológia”, majd más címekkel haláláig) és 

Karinthy Így írtok ti (1912, 1921. és 1934. Még mindig így írtok ti) című, egyre bővülő 

paródiaköteteit mintha ugyanaz az ember írta volna (egy szerbmagyar nyelvzseni). Pedig 

nem ismerték egymást, s nem tudták volna elolvasni a másik, tökéletesen nyelvbe zárt 

remekléseit. 

A paródiaírás ötletét viszont bizonyára egy helyről kapták, és körülbelül ugyanabban 

az időben. 

A paródiaírás ötlete és forrásvidéke 

Paul Reboux és Charles Muller A la maničre de… (1908–1913. „… módján”) c. paródia-

gyűjteménye éppen Vinaver és Karinthy pályakezdésekor aratott világsikert. Vinaver pá-

rizsi egyetemistaként a helyszínen, Karinthy pedig Budapesten az irodalmi lapokból és a 

New York kávéház asztalánál értesülhetett a francia paródiákról, melyekben mindketten 

azonnal felismerték a tehetségükhöz leginkább illő műfajt, s rögtön, alig húszéves fejjel 

művelni kezdték. 

A francia ötlet azonban nem tudott volna olyan látványosan megfoganni (nem a két if-

jú nyelvtitán fejében és tollán, hanem a befogadó közönség ízlésében), ha a közeg nincs rá 

felkészülve. Ám a magyar és a szerb sajtóban a századfordulón burjánzott a szatíra. Bib-

liográfiák tanúsága szerint 1850 és 1920 között a szerbeknél hatvan-egynéhány, a magya-

roknál közel száz szatirikus újság és élclap létezett, a szerkesztők között pedig olyan neves 

írók voltak, mint Jókai, Zmaj vagy Domanović.1 A szatirikus lapok az elmaradottságot 

figurázták ki, még a konzervatív körök vagy éppen a kormányok által támogatottak is 

(szelepfunkció, mint később a szocialista kabaré, Komlós János). 

Karinthy és Vinaver a magyar és a szerb nyelv leghumortelibb korszakában, tehát ide-

ális pillanatban kezdtek paródiákat írni, s bizonyára csak ebben a kontextusban sikerülhe-

tett belőlük klasszikus nemzeti műveket és műfajt teremteniük, amely azonban, a keletke-

zés pillanatának jelentőségét bizonyítva, követhetetlen maradt: sokan írtak utánuk hason-

lóan szellemes paródiákat, de soha senkinek sem sikerült az övékéhez hasonló jelentőségre 

emelni a műfajt. 

                                                 
1 Srpska književna periodika, 1768–1941 (1984. „A szerb irodalmi periodika, 1768–1941”), illetve 

Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai – élclapok és karikatúrák (1983). 
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A parodizált szerzők kiválasztása 

Vinaver Bogdan Popović 1911-es, akkoriban korszerűnek számító verses antológiájának 

parodizálásából indult ki, de hamar túllépett az apropón; igaz, ő csak szerb írókra szorít-

kozott, míg Karinthy magyarokat és külföldieket egyaránt a tollára tűzött. 

A tárgy kiválasztása nem jelentett minősítést. Vinaver és Karinthy parodizáltak jelen-

téktelen és nagy írókat, mert – a közhiedelemmel ellentétben – nem humorba burkolt mű-

bírálatot műveltek (nem kritikusi gúnypofonokat osztogattak a rossz íróknak), de nem is a 

nagyok babérkoszorúiból csipkedtek le maguknak leveleket (kifordítva Karinthy pocsékul 

célzó káplárának ravaszkodását az Így írtok ti előhangjában). 

A paródia önállósága 

Az enciklopédikusan kíváncsi polihisztorokat a jelenségek érdekessége és tipikussága 

érdekelte. Paródiáik mindenekelőtt érdekesek (vö. népszerűségük) és tipikusak. Össze-

gyűjtve hívebb (tipikusabb) képet adnak a korszak irodalmi és művészeti összjellegéről, 

mint a „komoly” antológiák, amelyekben csak a maradandónak ítélt darabok szerepelnek; 

a „Pantológia” és az Így írtok ti kötetei magát a sokszínű és különböző értékeket sodró 

irodalmi időt adják vissza, görbe tükörben. 

Az egyes paródiák sikeressége ennélfogva nem a célpont művészi jelentőségétől függ: 

jó és rossz írókról egyaránt készültek frenetikus hatású stíluskarikatúrák, viszont látszólag 

magukat kínáló, nagyon egyéni modorú írók olykor ellenálltak; Karinthy sokáig nem tu-

dott megbirkózni Adyval, Vinaver pedig nem is erőltette Nastasijević verseinek parodizá-

lását. (Ady és Nastasijević fordíthatatlanok is; nagyon egyéni stílusuk lényege nagyon 

mélyen fekszik, s nemcsak a nyelvben, hanem a nyelvet kezelő központban.) 

A nem értékszempontú válogatás következtében Karinthy és Vinaver paródiakötetei 

tele vannak elfeledett írókkal. Ez azonban nem zavar senkit: a paródia megértéséhez és 

élvezetéhez legtöbbször nincs szükség az eredeti ismeretére. 

Az idő rostája „alatt” pásztázó kandi kamera tehát mégis legyűri a mulandóságot: egy 

olyan korképnek biztosít örök elevenséget, amely más síkokon, ilyen véletlenszerű totali-

tásban, egyébként örökre elveszett. 

A paródia poétikai elkötelezettsége 

A parodizált írók kiválasztásában nem játszott szerepet a szerzők poétikai irányvonala 

sem: népiestől kubistáig mindenki terítékre került. 

Feltűnő viszont a jelen idejű koncentráltság: Vinavernél a népköltészeten kívül kizáró-

lag kortárs írók szerepelnek, s Karinthynál is túlsúlyban vannak a pályatársak (s a régebbi-

ek között több a külföldi, mint a magyar). 

A két parodista az avantgárd poétikáját képviseli. Egyik kiemelt célpontjuk a népies-

ség, amely makacsul tartja magát, s amelyet Karinthy és Vinaver rendkívül sikeresen pa-

rodizál. Nemcsak irodalmi stíluskérdésről van szó, hanem a millenniumi, illetve Balkán-

háborús nemzeti érzés túltengése elleni reakcióról. 
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A másik világosan látható irány a szecessziós modernisták modoros finomkodása ellen 

irányul. Karinthy nemzeti közkinccsé vált Babits Bihály-paródiájának híres utolsó vers-

szakába az egész korszak belefért: 

S tán pápuákok pengetnek poros fát 

S nem lesz Nyugat már, sem Fenyő, sem Osvát 

S még él Balázs, még él a méla Béla. 

Hasonló bravúrral parodizálta Vinaver Jovan Dučić szenvelgő arisztokratizmusát: Će-

lavi prinac („A kophasz herczeg”), vagy a szecessziós szimbolista stílust kifigurázó Moja 

šarena duša („Az én tarka lelkem”), amelyben a költő étertől kéklő fehér lelkének zöld 

pillantása szürkés színben nyugszik – a költőn, aki a jelen és a múlt tintakék csöndjének 

szimfóniáját hallgatja zokogva. 
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MOMČILO NASTASIJEVIĆ 
(1894–1938) 

Avantgárd igric 

Álmunkban előfordul, hogy olyasmit mondunk vagy hallunk, ami kinyilatkoztatásnak, lé-

nyegi és újszerű megfogalmazásnak tűnik, felébredve azonban, ha fel tudjuk idézni a sza-

vakat, az esetek többségében kiderül, hogy banális és százszor hallott dolgok voltak csu-

pán. 

Momčilo Nastasijević költészete olyan, mintha az álombeli szavak varázsát sikerült 

volna átmenteni az ébrenlétbe (a versbe). 

Világirodalmi rangú költő – versei fő értékének: a nyelv különlegességének fordítha-

tatlansági börtönébe zárva. 

Utólagos felfedezése 

Francia szakos gimnáziumi tanár volt Belgrádban, aki hagyta elmenni maga mellett a tör-

ténelem és az irodalom külső eseményeit; fejletlen fizikuma miatt katonai szolgálatra al-

kalmatlan lévén hátországi önkéntesként élte át az első világháborút, s míg nemzedéktársai 

(Crnjanski, Vinaver, Rastko Petrović) a háború után húszéves fejjel azonnal kötetbe kiál-

tották az avantgárd lázadás nem-jét, Nastasijević, teljes alkotói csendbe burkolózva, a szó 

szoros értelmében a vers faragásával foglalatoskodott: ládányi papírforgácsot hagyva maga 

után, a közlés végső lényegéig esztergálta a költemény hordozóit, a nyelvet és a formát. 

A türelmetlen avantgárd kor szokásaitól eltérően, első kötete későn, a költő harminc-

nyolc éves korában jelent meg: Pet lirskih krugova (1932. „Öt lírai kör”). A mű hatása 

nem terjedt túl a szerző baráti körén, amelybe az avantgárd nemzedék tagjai tartoztak, akik 

rendszeresen gyülekeztek Nastasijevićék belgrádi házában, ahol a költő és muzsikus fivé-

rei klasszikus darabokat játszottak. 

Élete során a nagyobb nyilvánosság nem is figyelt fel rá, a második világháborút köve-

tő ideológiai tülekedésben „nem volt idő” ilyen hermetikus dolgokkal foglalkozni, de az 

1950-es években a szocreál ellen fellépő fiatal nemzedék felfedezte magának. Válogatott 

verseit Vasko Popa rendezte sajtó alá: Sedam lirskih krugova (1962. „Hét lírai kör”), 

Miodrag Pavlović pedig egy 1963-as tanulmányában kijelentette, hogy a két világháború 

között Nastasijević volt az egyetlen kiemelkedő szerb költő.1 

Azóta Nastasijević szakmai közmegegyezéssel a szerb irodalom egyik legnagyobb 

költőjének számít, de olvasottsága továbbra is az irodalmi körökre korlátozódik, s ez bizo-

nyára mindig így lesz. Nastasijević költészetét ugyanis nem megérteni, hanem – valóban – 

olvasni nehéz. 

                                                 
1 Miodrag Pavlović: Momčilo Nastasijević. In: Eseji o srpskim pesnicima („Esszék szerb költőkről”, 

1992. 417). 
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A nyelv és a forma lényegének keresése 

Az avantgárd költők szétrobbantották a modernisták zárt és csiszolt formáit, mert nem 

akarták, hogy a belső élmények kifejezését verstani szabályok zabolázzák. A szürrealisták 

freudizmusa és a belőle fakadó automatikus írás ebben a tekintetben csak az expresszi-

onizmus logikus poétikai folytatása volt, a szabad vers pedig, mint „szabad” beszéd, a 

belső lényeg közvetlen kifejezésének formáját jelentette. 

Nastasijević ennél többet akart: a belső lényeg adekvát kifejezéséhez a nyelv és a for-

ma belső lényegét kereste. E törekvésében fokozatosan lehántotta a nyelv és a forma külső 

rétegeit: kiiktatta a verbális és művészi kommunikáció közegeinek azon elemeit, amelyek 

(szerinte) csak a kommunikáció működtetéséhez szükségesek; legszívesebben elhagyta 

volna az összes ragot, jelet, kötőszót, a szórenddel pedig úgy bánt, mint amikor a lemez-

felvételen fordítva játsszák le a gitárszólót. 

Világirodalmilag egyedülálló versnyelv és stílus jött létre, amely lényegében fordítha-

tatlan. A szerb olvasó viszont úgy jár vele, mint az álombeli beszéddel: nyilvánvaló a szá-

mára, hogy így (egyébként) nem lehet beszélni és írni, de (nagyjából) mégis mindenki 

megérti és tudja (érzi), hogy ezt csak így lehetett mondani. Ha a Nastasijević-verset lefor-

dítjuk „normál” nyelvre, úgy járunk, mint ébredéskor: oda a csoda. (Dehát a vers az, amit 

nem lehet másként mondani. Mint a káromkodás.) 

Meghatározatlan transzcendencia 

A közlés nyelvi lényegét kutatva Nastasijević a vers lényegét érte el: az adott vers az adott 

közlés egyetlen lehetséges formája. Ezért a nyelvi és mondattani szabadság nem kelti a 

játékosság vagy a stílusbravúr hatását. Lerí a versről, hogy a költő a közlés nyelvi lé-

nyegéhez nem szórakozva, hanem gyötrődve jutott el. 

Nastasijević verse egy erkölcsileg magasrendű cselekedet eredményeként áll előttünk; 

szakrális szöveg, de nem tartozik dogmák s felekezeti konvenciók hatálya alá. 

Mindent átitat ez a meghatározatlan transzcendencia, amit témának vagy tartalomnak 

érzünk (a halál, a kín, a vágy stb.), súlyos gondolatok és nagy érzelmek jelenlétét sejtjük, 

de semmi sem jelenik meg konkrét formában, csak áramlik és vibrál, mint az álomban 

(maradjunk ennél a metaforánál). Ezért Nastasijević költészetének különféle gondolati 

vagy misztikus rendszerek (egzisztencializmus, buddhizmus) alapján megkísérelt értelme-

zései (konkretizálásai) nem vezettek különösebb eredményre. 

Nehéz versek 

A csupán sejlő, gomolygó lényeg miatt ezeket a verseket jól lehet érezni, de nehéz róluk 

beszélni. Elég számba venni az összbenyomást, a hangulatokat és asszociációkat. 

Magány, hiábavaló sóvárgás, szomj, halál, a földi létet átható kegyetlenség és gonosz-

ság s a vele szembe helyezett jóság (amely itt nem lázadás vagy menekülés). 

Nastasijević világélménye nem történelmi: egyén és faj, ember és emberiség, kozmosz 

és természet, növények és állatok, lét és enyészet, élet és halál kiterjedéseiben érez és gon-

dolkodik, de nem filozofál; versei közelebb állnak a haikuhoz vagy a koanhoz, mint a 

gondolati líra megszokott formáihoz. 
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De ezzel még nem könnyebbültünk meg; hiába mondtunk le a racionalizálásról, Nasta-

sijević költészete továbbra sem lett „könnyű”; az átlagosnál sokkal nagyobb befogadói 

erőfeszítést a vers elemi rétege, a nyelvi forma igényli tőlünk. 

A tömörítés végső határán 

A Nastasijević-vers jellegzetes „nehézsége” a végletekig vitt tömörítés révén keletkezik, 

amely olykor az érthetőség rovására megy.  

A tömörségnek két szintje van: 1. az elliptikus szerkezet (szó v. mondatrész kihagyá-

sa), 2. a téma gyors, rövidzárlatos lefuttatása. 

1. Ellipszis: a költő kihagy minden nélkülözhető nyelvi elemet, legtöbbször azokat, 

amelyek a nyelvtani viszonyokat fejezik ki. Az olvasónak a szöveg egyszerű nyelvi megér-

téséhez is értelmeznie kell az összefüggéseket: kire, mire vonatkozik az állítmány, melyik 

jelző melyik szóhoz tartozik stb. Ám a nyelvi kapcsolatok elemi tisztázása során másmi-

lyen szintű képzettársítások is ébrednek; a vers kikényszeríti a figyelmet a mélyebb kap-

csolatok iránt, amelyeket aztán mégsem köt az orrunkra, hanem engedi őket ellebegni a 

végtelenbe. 

2. Tempó: a rövid soros szabad versben Nastasijević nem hagy időt (magának) a kö-

rülírásokra és (az olvasónak sem) a mérlegelő töprengésre: villámgyorsan kell kapcsolni, 

mint az aforizmában vagy a koanban. Nincs szájbarágás és kifejtés, a szöveg mintha egy 

majdani vers távirata lenne. Ugyanakkor elementárisan nyilvánvaló (ez az olvasó alapél-

ménye), hogy roppant figyelemmel és fáradsággal létrehozott, véglegessé tömörített szö-

veggel állunk szemben. A kettő együtt azt sugallja, hogy csak a végső lényegekre van idő, 

de kimondásuk mögött egy transzcendentális felelősségtudat áll; ez pedig az ima műfajá-

nak laikus meghatározása lehetne, miáltal szaporodnak a Nastasijević-vers jellegét érzé-

keltető párhuzamok: haiku, koan, aforizma + ima. 

Inverziók, archaizmusok 

A nyelvi réteg különlegességét két további sajátosság fokozza: 1. a szórend gyakori felbo-

rítása, 2. a szókincs feltűnő és a morfológia rejtett archaizálása.1 

1. A mondatrészek szokványos sorrendjének felforgatása a szerb költészetben a klasz-

szicisták óta nem szokatlan; a fentebb stíl (vagy a modorosság) eszközének „mondhat-

nók”. Nastasijević szórendjei azonban messze a klasszicizmus és a nemzeti ünnepélyesség 

mögé tolják a stílust; a nem hexameterben, nem deszeteracban és nem tizenkettesben, 

hanem tömör szabad versben alkalmazott felforgatott, első olvasásra gyakran érthetetlen 

szórend nem az alkalmi ódákhoz, hanem a mágikus kor varázsigéihez teszi hasonlóvá a 

verset. (Haiku, koan, aforizma, ima + varázsige.) 

2. Különösen, ha a szöveg tele van ősrégi szavakkal. Ezek egy része ószláv és egyházi 

szláv eredetű, másik fele nyelvjárási, a népnyelv ősi, betemetett rétegeiből. Aztán a morfo-

lógiai archaizmusok: az ószláv alapú középkori egyházi irodalmi nyelvre jellemző igéből 

                                                 
1 Miodrag Pavlović: Momčilo Nastasijević. In: Eseji o srpskim pesnicima („Esszék szerb költőkről”, 

1992. 435–439). 
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képzett főnevek, és a nagy szemantikai távolságokat átfogó, sokszor összetett mondatokat 

vagy bonyolult szintagmákat tömörítő szóösszetételek (pl. nevid-ruho; kb. neláss-ruha – 

olyan ruha, amelyben az ember láthatatlanná válik). 

Mondjam vagy mutassam? 

Nem tartom helyesnek, hogy a magyarázás hevében elmulasztottam bemutatni néhány 

idézetet. Pedig vannak Nastasijević-fordítások, mégpedig Weöres Sándortól. 

Ebben az esetben azonban a versek fontos tulajdonságait könnyebb elmondani, mint 

megmutatni. A Nastasijević-versben éppen a lényegi elemek fordíthatatlanok. Például a 

Tuga u kamenu („Bánat a kőben”) c. vers következő részletében: 

A duge sveudilj neke 

nebo i zemlju 

spaja i spaja luk. 

Ha érzékeltetni akarnánk az eredeti szöveg nyelvfekvésének szokatlanságát és Nasta-

sijević jellemző fogásait (ellipszis, inverzió, archaizmus), valami ilyesmi sülne ki a dolog-

ból: 

S szivárvány e örökkétig 

firmamentumt összve-összve 

földdel köti íve. 

Ez a fordítás azonban nemcsak komolytalan, hanem félrevezető; az eredeti nyelvben a 

szöveg különössége nem vált ki megrökönyödést, hanem áhítatot. Értelmes magyar nyel-

ven a részlet viszont (csak) így hangzana: 

E szivárvány íve 

össze- s összefűzi folyvást 

az eget s a földet. 

Ennek az eredetijét azonban bárki írhatta volna (kivéve Nastasijevićet). Így nem érde-

mes fordítani ezeket a verseket, de paródiát sem szabad csinálni belőlük. Bizonyos, hogy 

Momčilo Nastasijević egyike azoknak a világirodalmi jelentőségű költőknek, akik éppen 

verseik különleges értékei miatt nem lehetnek világszerte olvasottak. 

Mégis, van rá példa, hogy a lehetséges maximum áthozását nem kell kudarcnak tekin-

teni; Epitaf (Epitáfium): 

Láng, – gyógyítva fölperzselő. 

Kard, – végzet nyak-szegése. 

Ír a nem-gyógyulásra. 

Erős borostyán fája, 

lenni, hol az idő. 

Jó örök rabja, baj lidérce: 

termés áldozása, aratás kalásza; 

bánat, – magadnak, üdv országa. 

 Weöres Sándor ford. 
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            ЛÁTVÁNY
VERS     HIPNOS 

    DADA                  VE ПОЉANSKИ                          

                            RAДE ДRAИNAЦ 

                                    MICIĆ * MIKAC * DE BULI 

 

AVANTGÁRD VIZUÁLIS KÖLTÉSZET 

Kis Miska 

A szabad vers kismiska – eltörpül a látványvers mellett. A szonett vagy a jambus felcseré-

lése kötetlen ritmusú sorokra semmiség a szöveg vizualizálásához, a vizuális költészethez 

képest. 

Az irodalom külalakja 

A látványvers megváltoztatja az irodalom kinézetét. És mivel ez nagyon látható, hajlamo-

sak vagyunk azt gondolni, hogy csak ez az (igazi) avantgárd. (A szabad vershez hozzá-

szoktunk, már nem érezzük avantgárdnak). 

Nyugat-Európában az 1900-as és 1910-es évektől, Jugoszláviában az első világháború 

után a könyvesboltok kirakatainak látványa alaposan megváltozott. A könyvek és a folyó-

iratok külső és belső tipográfiája másmilyen lett; a látványvers tehát nem maradt izolált 

jelenség. 

A látványvers definíciója 

A látványvers kifejezést (vö. látványpékség) gyűjtőfogalomként használom az összes 

olyan költői szövegre, amelyek – egyben – képek is. Multimediális, azaz többközegű alko-

tások: a nyelvi közeg és a vizuális közeg kettősségében valósulnak meg. 

Miért nem képvers? 

A képvers a látványvers alfaja; olyan látványvers, amelyben a betűk sorrendje vonalként 

működik: figuratív képet rajzol a szöveg tartalmával kapcsolatban (Apollinaire: A megseb-

zett galamb és a szökőkút, Radnóti Miklós fordításában). – Idegen szóval kalligrammának 

hívják, ezt használják a szerbek is. 

A képvers a látványvers ritkább és egyszerűbb fajtája, lehetőségei korlátozottak: csak 

könnyen lerajzolható témákra alkalmazható – tárgyak, élőlények (váza, ló) körvonalai, sőt 

  zenitizmus               

zenitizmus 
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még portré is rajzolható betűvonallal (Nagy László önarcképverse). Viszont már egy 

szimpla csókot is nehéz képversben elképzelni, nem beszélve a szerelem rejtettebb és bo-

nyolultabb megnyilvánulásairól (). 

A képverstől eltérően, a látványversek zöme nem figuratív; nem is képzőművészeti, 

hanem tipográfia (nyomdászati) kép. Kedvenc buszmegállófali versemből ilyen látvány-

verset lehetne csinálni: 

   Pocok, NAGYON szeretlek 

   és fááááááááááááááááááááááááááááááj! 

 ******************************************************** 

A látványvers rokonai a montázs, a kollázs és sok egyéb eljárásmód révén nyert mű-

vek (frottage – dörzsölés, tépés – déchirage, vágás – découpage, gyűrés – froissage), ame-

lyek már szándékuk szerint is közelebb állnak a képhez, mint a vershez. 

aZ AVAN
T

GÁRD LÁTVÁN
Y

VERS 

ZENITIZMUS, HIPNIZMUS    

az 1920-as évek    

A szabad verssel párhuzamosan 

A szabad vers elterjedésével egy időben, az 1920-as eléjén a szerb költészetben megjelent 

a látványvers. Mivel az előbb Zágrábban (1921–1926), majd Belgrádban megjelenő Zenit 

c. folyóirat szerzői művelték, zenitista látványversnek nevezhető. 

LJUBOMIR MICIĆ 
(1895–1971) 

A Zenit elindítója és főszerkesztője, a zenitizmus megteremtője, kiáltványainak szerzője. 

Jelen volt a nemzetközi avantgárd életben, több nyelven is publikált. 

A zenitizmus alapeszméje: az európai civilizáció vitalo-futurisztikus barbarogenizáció-

ja és balkanizációja. A csődbe jutott emberiség visszatérítése a katasztrófába vezető útról, 

hátrafelé, az ősi, eredeti és romlatlan barbár világ felé. 

Nem kell nevetni: ezekben az években Oswald Spengler ugyancsak a civilizáció csőd-

jéről ír A Nyugat alkonya (1923) c. könyvében, Tolsztoj már korábban visszavonulást 

hirdetett a nyugati útról, az egész avantgárd pedig, Picassóval az élen, a óceániai népek 

primitív szobraiért lelkesedik éppen ez idő tájt. 

Micić álláspontját így lehet értelmezni: a zenitista eszmék lehetnek furcsák, de mi ez 

az első világháború „furcsaságához” képest? 

Fő műve a Stotinu vam Bogova (1922. „Az anyátok istenit”) c. látványverskötet (an-

nak idején a cenzúra betiltotta). Az egész könyv tipográfiai egyveleg – különféle szö-
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vegek, versek, felszólítások, jelszavak, kinyilatkoztatások, keretben, kisbetűvel, nagy-

betűvel, vastag betűvel, fejtetőre fordítva; messziről nézve zsúfolt hirdetőtáblára vagy 

faliújságra emlékeztet; csak fototíp kiadásban érvényes. 

   BARBAROGÉNIUSZ 
        üvölteni   üvölteni   üvölteni   üvölteni  

        üvölteni   üvölteni   üvölteni   üvölteni 

BRANKO VE POLJANSKI 
(1898–1947) 

Eredeti neve Branislav Micić (Ljubomir Micić testvére). A Svetokret (Világforgatás) és a 

Dada Jok (Dada Hogyisne) című folyóiratok alapítója, a Zenit egyik szerkesztője; 1927-

ben Párizsba költözött és áttért a festészetre. 

Az avítt civilizáció, a társadalom és a kultúra régi formái elleni radikális lázadás kép-

viselője, a káosz dadaista, sőt dadán túli igenlője. 

Látványversei látva az igaziak, de címekért sem ment a szomszédba: 

Ekspres-groblje („Expressz-temető”), Laso materi božjoj oko vrata („Lasszó a szűzanya nyakában”), 

Pesma o Novom Babilonu u puščanoj cevi na dnu vaseljene („Dal Új Babilonról egy puskacsőben a 

világegyetemen mélyén”), Bog biftek („Bifsztek-isten”) Kontraidiotikon („Kontraidiotikon”). – „Szür-

fantasztikus és villámgyors szerelmi regénye” a 77 samoubica (1923. „77 öngyilkos”). 

MARIJAN MIKAC 
(1903–1972) 

Zenitista költő, prózaíró, a csoport aktív tagja; zágrábi és amerikai filmgyáraknak dolgo-

zott dramaturgként, 1945 után emigrációban élt. 

A zenitista barbarogenizmus és a balkanizáció hirdetője, az erkölcsi normák elleni ra-

dikális lázadó. Látványverskötete az Efekt na defektu (1923. „Defektes effektus”). 

RADE DRAINAC 
(1899–1943) 

Eklektikus avantgárd költő. A fennállóval szembeni lázadás minden változata vonzotta, a 

dadaizmus, a majakovszkiji futurizmus és a baloldali anarchizmus. Annyira avantgárd, 

hogy bármit megenged magának, még a dučići modernista finomkodást vagy a Dis-féle 

bohémséget is. Jellemző című kötete: Bandit i pesnik (1928. „Bandita és költő”); ezen a 

címen jelentek meg a nagyközönség számára hozzáférhető válogatott versei (1974). 

A kötetben a Rastko Petrović szabad verseihez közel álló, hosszú soros, retorikus, a 

szavak jelentésének erejére bízott költemények dominálnak, melyek a sorok hosszúsága 

miatt már-már prózaversbe ömlenek át. Kifejezetten kommunikatív avantgárd költő. 

A Hipnos (1922–1923) c. folyóirat elindítója, a hipnizmus megteremtője (az ősi ener-

giák hitének irányzata), melynek kinyilatkoztatása a Ja Rade Drainac tvorac nove va-

seljene („Én, Rade Drainac, az új világegyetem teremtője”) c. versében olvasható: 
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   ÉLJEN A HIPNISZTIKUS ZÓNA 

 melyet az 1923-as év küszöbén hirdettek ki 

 a Moszkva kávéházban és a belgrádi tereken 

  Nyugodtan lépj be  AZ ÚJ VILÁGMINDENSÉGBE 

    melynek teremtője 

   RADE DRAINAC 

MONI DE BULI 
(1904–1968) 

Az egyik legaktívabb szerb avantgardista, az 1920-as évek második felétől Párizsban élt, 

ahol bekapcsolódott a francia szürrealista mozgalomba. 

A hipnizmus híve. Prózát és verset keverő szövegeit a látványvers elemeivel, geomet-

riai idomokkal, képletekkel tördeli, ábrákat közöl a leírt jelenet helyszínéről, keretbe teszi 

a szöveg bizonyos részeit, sőt szó nélküli, absztrakt verse is van: Radiokinematografska 

pesma: Senke srca („A szív árnyékai. Radiokinematografikus vers”): 

                  

      g 

      g 

      g 

               

 

      

      (Milosevits Péter ford.) 
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SZÜRREALIZMUS 

Szervezett szürrealista csoport Párizson kívül még Prágában, New Yorkban, Japánban és 

Belgrádban működött. 

Kár, hogy nem lehet korszaknév 

Másutt a szürrealizmus nem volt csoportmozgalom, „csak” mindenhová beszivárgott, és 

kiterjedt a XX. századi művészet valamennyi ágára, a regénytől a tévéklipig, az al-

kalmazott területekre, az építészetre, az iparművészetre, a divatra, a legegyszerűbb hasz-

nálati tárgyak formatervezésére, a hétköznapi nyelvre, a zsargon, a diáknyelv és a viccek 

stílusára, illetve a mögöttük álló gondolkodásmódra. Szürrealista stílusú a kozmologikus 

világegyetemkép vetülete az átlagember tudatában, a röntgen, a génsebészet, a természet-

gyógyászat, a komputer képernyője mögötti világ, a távirányított háború és a tévé által 

közvetített valóság. 

Ha nem lenne foglalt egy konkrét izmus számára, a szürrealizmus ideális korszaknév 

lehetne, nagy és átfogó, mint a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás, a romantika és a 

realizmus.  

Csupán rugalmasan kell felfogni, s a név meglepően érvényes a többi izmusra is. A 

kubista portré például nyilvánvalóan szürrealista, hiszen máshol van rajta az ember szeme 

és a füle, mint a valóságban; realitás feletti, a művészet vagy valami más magasabb tör-

vényszerűség szerinti, tehát szürreális helyen van. De szürrealista irányzat az expresszio-

nizmus is, amely a kinti valóság helyett a belső élményben élő valóság kifejezésére törek-

szik, mert az felette áll a realitásnak, és szürrealista irányzat a futurizmus is, amely a jelen 

valósága helyett a jövő valósága iránt érdeklődik. (Tehát: a sci-fi futurista műfaj, s egyben 

szürrealista mind a kettő.) 

Sőt, a szélesen értelmezett szürrealizmus nem terjedne ki csak az izmusokra. Kafka és 

Joyce is szürrealista írók (a szimpla valóságban nincs olyan kastély, olyan törvény stb.), 

aztán Proust (az elveszett valóság helyett valami más valóságot talált magának a múltban), 

Thomas Mann (nincs a valóságban olyan hegy, amelyről lelkileg nem lehet lejönni), aztán 

az összes divatos latin-amerikai író (Borges, Márquez, Lopez-Lopaz), a trükkregény kép-

viselői (Bulgakov, Eco, Pavić, Kundera, Esterházy) s paradox módon a valódi vagy fiktív 

dokumentarista művek írói is (Szolzsenyicin, Kiš), akik a valódi valóság és a mű valósága 

között ugyanolyan lét-síkbeli zűrzavart csinálnak, mint Dalí a vásznon. 

Pompás korszaknév lenne a szürrealizmus időkiterjedésben is: átfogná az egész XX. 

századot. Alkalmazása esetén Picasso (Az avignoni kisasszonyok, 1907), Dalí (A polgár-

háború előérzete, 1936), Vasarely (1960-tól) Szász Endre (Villon-illusztrációk, 1960-as 

évek), Milić od Mačve (1980-tól) és az óbudai Harisnyagyár hátsó falának százméteres 

grafitifreskója (1992) ugyanúgy egy korszakba kerülnének, mint ahogy Giotto és Miche-

langelo is a reneszánsz korába tartozik, pedig a kettőjük születése között kétszáz év telt el. 

Hasonlóképpen látható lenne, hogy Proust és Esterházy éppúgy egy korszakba tartozik, 

mint Fielding és Mikszáth (akik között száznegyven év a különbség). 
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Tudományosan fájó szívvel (vagy fájóan tudományos szívvel) mégis le kell mondani a 

szürrealizmus korszaknévről. Meglévő konkrét jelentését nem lehet hatálytalanítani és 

leválasztani a konkrét izmusról, a kétféle értelmű szakkifejezés-használat pedig általában 

nem vezet jóra, mint például a stílrealizmus és nagyrealizmus esetében; itt ráadásul vetél-

kedés indulna nagyrealizmus és nagyszürrealizmus között, hiszen nehéz lenne eldönteni, 

hogy Homérosz, Dante, Milton, Goethe stb. nagyobb realisták vagy nagyobb szürrealisták 

voltak-e. 

 A valóság kevesellése 

Marad tehát a szürrealizmus mint konkrét izmus. Megalapítója André Breton (1896–

1966), aki előbb a dadaizmus egyik vezéralakja volt, majd 1924-ben megírta A szürrealiz-

mus kiáltványa c. manifesztumot. Franciaországban mintegy tíz évig működött a közös 

folyóirat és a közös kiadványok körüli csoport, melynek legismertebb irodalmár tagjai 

Luis Aragon, Paul Éluard, Tristan Tzara és Philippe Soupalt voltak. Az 1930-as évek de-

rekán a csoport felbomlott, a szürrealista lázadás, a baloldaliság és a kommunista pártér-

dekek értelmezésének különbségei, azaz lényegében politikai okok miatt. 

A szürrealizmus alapeszméje a szimpla valóság megvetése és elutasítása. Ideológiai és 

politikai szálon ez vezette a csoport tagjait a baloldaliság és a kommunista párt felé, művé-

szileg pedig a hagyományos valóságértelmezés elvetéséhez és meghaladásához. A felvilá-

gosodás és a racionalizmus óta, a realizmusban és a pozitivizmusban uralkodó és a köz-

gondolkodásba mélyen beszívódott evidenciák elleni lázadás volt ez, mely szerint nem 

igaz, hogy csak az a valóság, ami látható (szemmel vagy mikroszkóppal), ami megfogható, 

megszámolható, illetve érthető és megmagyarázható. Mindez semmiség, és senkit sem 

érdekel, hiszen az egész úgy rossz, ahogy van (mint a társadalom), s ezért le kell rombolni 

(kommunizmus). 

Az igazi és méltó valóság e fölött van („sur”, fr. -on, -en, -ön, -ra, -re, fölött – szürrea-

lizmus, szerbül nadrealizam). 

Irodalmi freudizmus 

A látható és megérthető valóság mögötti vagy fölötti régiók megragadására a ráció és a 

tapasztalat nem képesek. A szürrealizmus a rációval szemben a képzeletre, a tapasztalattal 

szemben az álmokra támaszkodik. 

Képzelet és álom: erre a két kulcskategória épül Breton kiáltványa, és ez jellemzi a 

szürrealizmus egész irányzatát. Persze a képzeletet és az álmot nem ők találták ki, ezért a 

globálisan elutasított kultúrhagyományból néhány íróval mégis vállalták a folytonosságot 

(Sade márki, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire). 

A szürrealizmus elméletében és poétikai gyakorlatában a döntő szerepet azonban egy 

irodalmon kívüli hatás játszotta: Sigmund Freud és a pszichoanalízis, a tudatalatti és az 

álommunka elmélete és gyakorlata. A pszichoanalízis a lélektan számára tudományosan 

tárt fel szürreális régiókat, a szürrealizmus pedig a művészetben alkalmazta a freudizmust. 
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Automatikus írás 

A pszichoanalízis két szinten hatott a szürrealizmusra. 1. Általános értelemben ráirányítot-

ta az alkotói figyelmet a rejtett, tudattalan rétegekre, az álombeli, véletlen és „értelmetlen” 

asszociációkra és megnyilvánulásokra; 2. konkrétan, az irodalomban, alkotói technikát is 

kínált (automatikus írás). 

A pszichoanalitikus gyakorlat egyik alapvető eljárása a szabad asszociációs módszer a 

diagnózis felállításában. Lényege a tudatalatti teljes felszabadítása, olyan elfojtott tartal-

mak felszínre hozása, amelyek még a legigyekvőbb páciens felettes énjének elfojtásán sem 

tudnak áttörni. A szabad asszociációkba kellőképpen belemelegedett alany viszont tör-

vényszerűen elszólja magát, mivel az ember asszociációi csak látszólag szabadok: valójá-

ban az elfojtott tudatalatti irányítja őket. Az elfojtás mindent megtesz az elszólások meg-

akadályozására, elmosására, ezért a szabad asszociációk zavarosak, a felületen értelmetle-

nek, mint az álmok; csak a pszichoanalitikai elemzés tudja kihámozni belőlük a rejtett 

értelmet, amelyhez racionális módon sohasem lehetett volna eljutni. 

Az ortodox szürrealista szöveg ilyen szabad asszociációs önanalízis; az irodalmi gya-

korlatban: az automatikus írás technikája.  

Az automatikus írás azonban megáll a szabad asszociációs analitikus eljárás első fele 

után, csupán a felszabadított tudatalatti ellenőrizetlen kiömlésének rögzítésére törekszik – 

elemzés, rendszerezés és értelmezés nélkül. (A páciens bemegy, elnyúlik a sezlonon, le-

hunyja a szemét, elkezd asszociálni, a doki meg otthagyja őt, leoltja a villanyt, lábujjhe-

gyen kioson, s a nővérszobában átmegy libidóba.) 

Reprezentatív irodalmi alkotás az automatikus írásból nem született (festmény igen, ha 

Chagall, Dalí, Chirico, Delvaux, Ernst képeit szabad asszociációk automatikus lefestésé-

nek tekintjük). A nyelvben a szavak fogalmi korlátoltsága (a jelentés lerázhatatlansága) 

miatt a spontán káosz nem röpít magával, hanem zavarba ejt. Órákig el lehet nézni egy 

nagyvárosi utca forgatagát, de rádióban hallgatva hamar elunnánk: most fordult be a busz, 

314 autó áll a piros lámpánál, a körúti ablakok 73,9%-ában vannak széthúzva a függö-

nyök, az újságárus visszaadja az aprót, a közértből négyen léptek ki és hatan mentek be, 

köztük egy kismama… 

Nagy irodalmi alkotások a szürrealista mozgalmon kívül, a szürrealista poétika orto-

dox változatának meghaladásával keletkeztek (tehát mégis: „nagyszürrealizmus”). Szer-

zőik között vannak eredeti szürrealisták (Aragon, Éluard), de olyanok is, akik mozgalmi-

lag nem voltak szürrealisták (Vasko Popa vagy Pilinszky János, az egyik legchagallibb 

szürrealista vers, az Introitusz szerzője: „A bárány az, ki nem fél közülünk, / egyedül ő, a 

bárány, kit megöltek. / Végigkocog az üvegtengeren / és trónra száll. És megnyitja a köny-

vet.”). 

A belgrádi szürrealista csoport 

A szerb szürrealista mozgalom egy évtizeden át tartott, bár a csoport csak két évig állt 

fenn. Az avantgardisták körében fellépő fiatalabb írók már 1922-től kezdtek érdeklődni a 

francia irodalom legújabb mozgalmai iránt, így a dadaizmusról és a szürrealizmusról is hírt 

adtak, s a követőivé váltak. Folyóirataik: Putevi (1922–1924. „Utak”), Svedočanstva 



Avantgárd – szürrealizmus 

 374 

(1924–1925. „Tanúságok”). Aztán 1930-ban Belgrádban megjelent a Nemoguće („A lehe-

tetlen”) c. almanach; ez a szerb szürrealisták első kollektív fellépése, a csoport meg-

alakulásának dokumentuma. Következik a csoport manifesztuma: Koča Popović és Marko 

Ristić Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog (1931. „Az irracionalitás feno-

menológiájának vázlata”) és a Nadrealizam danas i ovde (1931–1932. „A szürrealizmus 

ma és itt”) c. folyóirat három száma, de máris jön a politika és a rendőrség, a csoport fel-

oszlik, egyesek átigazolnak a Szoc Reálba, mások börtönbe kerülnek, s gyakori a kettő 

kombinációja is. 

A szerb szürrealisták, francia kollégáikhoz hasonlóan, kommunisták voltak, a művé-

szeti forradalmat a társadalmi forradalom tágabb, eszmei keretének tartották. A szürrea-

lizmust nagyszabású antropológiai, erkölcsi, lelki és kultúrtörténeti megújulásnak fogták 

fel, amelyen belül a politika csak jól kivehető felületi sík. Az 1930-as években, a frontok 

radikalizálódása miatt (fasizmus kontra kommunizmus + minden antifasiszta erő  nép-

front) a felfogást revidiálni kellett; ekkor ment szét a párizsi szürrealista csoport, József 

Attila összetűzött a párttal, Lukács megírta a Blumm-téziseket, Zágrábban Krleža körül 

kitört a baloldalon belüli konfliktus, és ebben a kontextusban bomlott fel a szerb szürrea-

lista csoport is. 

Elmélet, vita, automatikus szövegek 

A belgrádi mozgalom és csoporttevékenység tízéves korszakából nem maradt fenn repre-

zentatív szürrealista alkotás a szépirodalomban. Túlsúlyban voltak az elméleti írások, a 

művészeti, filozófiai, társadalmi és politikai tanulmányok és vitacikkek, burjánzott a cso-

porton belüli információ, recenzió, kritika, gúnyolódás, személyeskedés – igazi mozgalmi 

és gruppenhangulatú beltenyészet, irodalomtörténészi csemege, átlagolvasói unalom, 

meddőhányó. 

A mozgalom irodalmi produkcióját ma már egyben lehet olvasni: Poezija nadrealizma 

u Beogradu 1924–1933 (1980. „A belgrádi szürrealizmus költészete”, összeáll. Branko 

Aleksić); így különösen feltűnő az anyag egyneműsége, monotóniája. A szerzők neve 

formalitás, bármelyik szöveget bárki írhatta volna, és voltak is közösen írt szövegek, egé-

szen regényméretekig. 

A tarkaság egyformasága műfajokon is átível. A antológia két részből áll: 1. automati-

kus szövegek és 2. szürrealista versek, de a könyv folyamatos olvasása során a két rész 

írásai között csupán tördelési különbséget lehet észlelni. 

Jellemző az egész kötetre az a szöveg, amely kollektív automatikus írással született: 

Čari automatizma ili Sedam minuta genijalnosti („Az automatizmus varázsa avagy Hét 

perc zsenialitás”); a hét szerző között hat papírlap járt körbe (matematikailag azonos a 

„néhány lepedőt összekötve, leeresztettünk a földszintre” képletével: hét lepedő összeköt-

ve  hat csomó). A szöveg eleje így hangzik: 

Kiderült, milyen gyönge a megingott Nyugat, mint egy borzalmas haldokló a Kelet vöröslő si-

kolya előtt. Ez jobb, mint a rum. S ez a kevés vér, amely úgy csöpög, mint az álom, kialszik e sze-

mekben, melyek a megcsömörlött altatódalok dacára beleegyezően bólogatnak, ha felébrednek, ha 

nem, s nem találnak helyet itt e pici árnyékban, amit az vet, ami már felébredt, ami már melegen süt. 
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Seregek seregek nyomában. Senki sem lesz nagyobb. Csont a csonthoz. Üres minden gyomor. De té-

ged folyvást és szakadatlanul ölelni foglak most is. Keleten pedig a fellegből szülessen meg a felleg-

ben mint vörös köpönyeg – a halál zászlaja. Igen, nő1 is zászlóra hasonlított, s remélem, a napokban 

meg fog halni! Talán egy Split volt ez utolsó álmomból, melyre még emlékszem, vagy hoppszplit 

mondott a torkig jóllakott püspök. Egyébként… (Milosevits Péter ford.) 

A CSOPORT TAGJAI 

A belgrádi szürrealista mozgalom résztvevői irodalomtörténeti szempontból két csoportba 

oszthatóak: 1. azokra, akik a csoport széthullása után eltűntek az irodalmi színpadról (ab-

bahagyták az írást vagy meghaltak pl. a második világháborúban), és 2. azokra, akik to-

vábbmentek a pályán: részben a szürrealista vonalon, de javarészt a szocreál irányában, 

hogy innen aztán visszatáncoljanak és kivegyék részüket a sematizmus elleni harcban az 

1950-es évek első felében. 

MARKO RISTIĆ 
(1902–1984) 

A legkövetkezetesebb szürrealista teoretikus; 1932-ben szembeszállt a szocreál irányba 

induló társakkal. Krležával lépett szövetségre, aki Zágrábban védte a művészet autonómiá-

ját a politikával és az ideológiával szemben (a mozgalmon belülről). Ezt az álláspontot 

Ristić az 1950-es évek első felében is erélyesen képviselte, újra közös platformon egykori 

szürrealista csoporttársaival és az akkor induló fiatalokkal. Szürrealista tevékenységén túl, 

a kritika és az irodalompolitika területén játszott szerepet. 

Od sreće i od sna (1925. „Boldogságból és álomból”, versek), Bez mere (1928. „Mérték nélkül”, re-

gény), Turpituda (1938. „Rútság”, poéma), Književna politika (1952. „Irodalompolitika”, tanulmányok), 

Nox Microcosmica (1956. „Nox Microcosmica”, versek). 

ALEKSANDAR VUČO 
(1897–1985) 

Szürrealista korában a humor iránti érzékével tűnt ki a többiek közül. Később a szocrea-

lista irányzathoz csatlakozott (1932-től az 1950-es évek elejéig), késői fázisában lemondó 

nosztalgiával idézte a korai, kísérletező időket, amelyeket már nem lehet visszahozni. 

Versek mellett jó néhány regényt is írt, amelyek őrzik a XX. század első háromnegyedén 

végigment nemzedék életének tartalmait, dilemmáit és hangulatait. Regényei követik a pá-

lya ívét a szürrealista stílustól a realizmus szocialista változatáig. 

Regények: Gluho doba (1940. „Süket kor”), Raspust (1954. „Vakáció”), Mrtve javke (1957. Halott 

jelszavak), Zasluge (1963. „Érdemek”); regénymemoárok: Omame (1973. „Bódulatok”), I tako, dalje 

omame (1977. „És így, további bódulatok). 

                                                 
1A „nő” itt az „ő” névmás nőnemű alakjaként szerepel; a fordító saját kényszerszabadalma. 
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MILAN DEDINAC 
(1902–1966) 

Szerencsésen eltévedt lírikus: a leghagyományosabb érzelemköltő lett volna, ha nem sod-

ródik a szürrealista mozgalomba. Így viszont, cserébe, megmutatta, milyen az, ha egy 

velejéig tradicionalista lírai alkat avantgárd módon kezeli magát. Korai verseiben alig 

megnevezhető hangulatok után kapkod, aztán jön a szürrealista korszak az automatikus 

írással, majd következnek a háborús fogságban írott megrázó vallomások, végül a termé-

szet és a világegyetem élményének versei. 

Első kötete: Javna ptica (1926. „Nyilvános madár”), gyűjteményes kötete: Od nemila 

do nedraga (1957. „Fűtől fáig”) a szerző összeállításában tartalmazza korábbi verseit is, 

lírai kommentárokkal, magyarázatokkal és emlékezésekkel kiegészítve. 

DUŠAN MATIĆ 
(1898–1980) 

A gondolati költő szürrealista változata. Nizzában érettségizett, Párizsban filozófiát tanult, 

baloldali tevékenysége miatt többször letartóztatták, a második világháború idején fogság-

ba került, utána az irodalmi és kulturális életben különböző funkciókat töltött be.  

Első verse 1923-ban, első kötete harminc évvel később, a költő 56 éves korában jelent 

meg: Bagdala (1954. „Bagdala”). 

Korszakai: 1. szürrealizmus, 2. szocrealizmus, 3. öregkori meditatív szubjektivizmus. 

Stílusai: 1. formabontás, kísérletezés, antiversek, 2. elkötelezett, lázadó, harcias hangnem 

(Marija Ručara, 1935. „Marija Ručara”, poéma, többekkel együtt), 3. háborús verseiben a 

tragikum élménye uralkodik (Zabeleženo 1914–1944, megj. 1954. „Feljegyzések, 1914–

1944”, versciklus), 4. közvetlenné egyszerűsödött gondolati és vallomásos versbeszéd, a 

szürrealista kort idéző képvillanásokkal, több kései kötetében: Buđenje materije (1959. 

„Az anyag ébresztése”), Knjiga rituala (1967. „Szertartáskönyv”), Munjeviti mir (1977. 

„Villámgyors béke”). 

Verseken kívül Matić két regényt is írt (az egyik négykezes, Vučóval: Gluho doba, 

1940. „Süket kor”), valamint számos esszét, amelyek a szerb irodalomban a műfaj csúcsai 

közé tartoznak. Két pólus között lebegnek: a csapongó lezserségtől az aforisztikus, szálló-

ige-gyanúsan frappáns, tömör megfogalmazásokig. Témák: hazai és külföldi írók (pl. Gi-

de, Kafka) és általános művészeti kérdések; az 1950-es évek elején több írással vett részt a 

sematizmus elleni harcban. (Anikina balska haljina, 1956. „Anika báli ruhája”, Prošlost 

dugo traje, 1977. „A múlt sokáig tart”, esszékötetek.) 

OSKAR DAVIČO 
(1909–1989) 

Szürrealista és szocrealista frontember, buja és termékeny költő, regényíró, szenvedélyes 

vitázó. Francia szakos egyetemista Belgrádban és Párizsban, az illegális kommunista moz-
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galom résztvevője, többször ült börtönben, a második világháborúban a partizánok között 

harcolt, 1945 után szabadúszó, az irodalmi élet hiperaktív figurája. 

Korszakai: 1. szürrealista, 2. szocrealista, 3. antisematista. Műfajai: vers, poéma, re-

gény, cikk, vitairat. 

Legjelentősebb cikkei: Davičo, Matić, D. Kostić: Položaj nadrealizma u društvenom 

procesu (1931. „A szürrealizmus helyzete a társadalmi folyamatban”), Poezija i otpori 

(1950. „Költészet és ellenállások”). 

Lírájának szürrealista fázisában, az automatikus íráson belül, a nyelv lehetőségeit fir-

tatja, gazdagságát, kombinálhatóságát, láttató erejét. 

Szocreál költészetének témái: 1. a társadalmi igazságtalanság, a szegények sorsa (Pes-

me, 1938. „Versek”, kötet), 2. a forradalmi változás szükségessége, a mozgalom, a börtön 

(Višnja za zidom, 1950. „Meggyfa a fal mögött”, kötet); 3. a honvédő háború (Zrenjanin, 

1949. „Zrenjanin”, poéma), 4. hazaszeretet (Srbija, 1950. Szerbia, vers). 

Szerelmi lírája: tiszta erotika, testi szenvedély, antiszentimentalizmus (Hana, 1939. 

„Hana”, kötet). 

Későbbi költészete: vissza a kísérletezéshez, nyelvi burjánzás, képözön, meghökken-

tésre való törekvés – olyan időben, amikor ezen már sokan túl voltak (Čovekov čovek, 

1953. „Emberi ember”, poéma). 

Regényei: a kommunista mozgalom története regényalakok sorsában elbeszélve. 1. Az 

illegalitás kora (Pesma, 1952. A költemény, regény; Robije, 1963–1971. „Börtönidők”, öt 

regényből álló ciklus). 2. A kommunizmus győzelme utáni kor: a) a szocialista újjáépítés 

(Beton i svici, 1956. Beton és jánosbogarak, termelési regény), b) a kommunista mozga-

lom nehézségei hatalmi pozícióban: a sztálinisták üldözése Jugoszláviában, kommunisták 

nacionalista eltévelyedései stb. (Zavičaji, 1971. „Szülőföldek”). 

Davičo költészete több fázist és irányzatot ölel fel, regényei viszont egyértelműen a 

szocialista realizmusba tartoznak, Dobrica Ćosić kései regényeinek rokonai; a szürrealista 

stílus nyomai Davičo termelési regényeiben már csak bizarrul hatnak. 

Vuk körülnézett: az építőhely belemerült az alkonyat macskatalp puhán omló, irdatlan homályá-

ba, melyen csak itt-ott tűzött át a szeldeső fényű lengőlámpák alacsony, éles villanása. Az át-

átnyilalló kékes fény egy-egy röpke pillanatra visszaadta tárgyiságát az emelődaru traverzeinek meg 

az amfiteátrumszerű roppant betontömegnek, melyet folyton árvízzel veszélyeztetnek az évente leg-

alább kétszer borzalmas vadsággal lezúduló vizek, mint harmadéve is, meg négy esztendeje, amikor 

két ízben meg is semmisítették a rekeszgát kísérleti alapjait. A gát mégis megépült. (Beton és 

jánosbogarak, Dudás Kálmán ford.) 
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Szocialista realizmus 

Szoc Reál 

József Attila elhúz a bal oldalon, lágyan középre ível, érkeznek a csatárok, de Révai és 

Déry egymást zavarják, a jobb oldalon pedig, a taktikai utasítások értelmében, nincs senki! 

Oda egy újabb lehetőség, s a megszerzett labdával máris jönnek az oroszok! 

Ez lehetett volna Szepesi egyik tragikus alakítása, ha József Attila megéri a szocialista 

realizmust és a reális szocializmust, amikor a Magyar Írószövetség focicsapatát Szoc Re-

álnak hívták (vö. Real Madrid). De József Attila Balatonszárszó miatt csak az örök fiúk-

ban rúgta a bőrt, igaz, ott a Csokonai, Petőfi, Ady belsőhármas balszélsőjeként. (A jobb 

szélre az örök fiúkban sem találtak megoldást, Garai, Illyés, Juhász, Nagy László hullámzó 

formát mutattak, Sánta pedig már a neve miatt sem vonzotta a szövetségi kapitányokat, 

akiknek a munkáját szovjet szakemberek segítették.) 

A szocreál két fázisa 

A baloldali ideológiát ars poeticaként valló szocialista realizmus mint irodalmi irányzat a 

XX. században két változatban létezett: 1. illegalitásban és 2. hatalmi helyzetben. 

1. Az első fázist a társadalmi egyenlőségért vívott harc jellemzi: a munkásosztály és a 

parasztság elnyomott sorsának bemutatása, a kivezető út kijelölése és propagálása (buzdító 

versek, pozitív regényhősök). 

A marxista–leninista esztétika felfogása szerint a klasszikus realizmus még csak hűen 

ábrázolta a valóságot (de ebből is látszott, hogy a társadalmi valóság rossz és igazságtalan 

– ez volt a realizmus diadala, Engels); a kritikai realizmus már tudatosan ábrázolta a társa-

dalom hibáit, a szocialista realizmus pedig a kivezető utat és a jövőt is megmutatja. 

2. A kommunista pártok hatalomra jutásával a szocialista realizmus az államideológia 

művészetkoncepciójának rangjára emelkedett; ez lett az általános mérce, a pártközpontból 

irányított irodalompolitika alapja. 

A szocreál virágkorában kétirányú cenzúra működött; a hagyományos negatív cenzú-

ra: nemkívánatos művek nem engedélyezése, betiltása, a szerzők üldözése, elhallgattatása, 

bebörtönzése; de volt egy új vívmány is – a pozitív cenzúra: a témák kijelölése és a művek 

mondanivalójának előírása, a haladó eszmeiség, a pozitív hangulat és kicsengés meg-

követelése. A szerkesztők kéziratokat adtak vissza átdolgozásra, de nyilvános viták is 

folytak művek helyes vagy helytelen, kiigazítandó eszmeiségéről (pl. a Felelet-vita Déry 

Tibor regényéről, 1952), s nagy divatja volt az ideológiai és esztétikai kérdéseket tisztá-

zandó írókongresszusoknak. Harmadikként pedig működött a belső cenzúra, a meggyőző-
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déses kommunista írókban őszintén, másokban számításból, beletörődésből, kompro-

misszumból. 

A hatalmon lévő szocreál jellemzői: a szocialista jelen vívmányainak magasztalása és 

a (még ennél is) szebb kommunista holnap jövendölése; magasztaló örömódák pártvezé-

rekről, a munka hőseiről és a virágzó téeszekről, pozitív és negatív hősök fekete-fehér 

rendszere a regényekben; a korszak egyik műfaji specialitása a termelési regény, a szocia-

lista ipar hőstetteiről. A dolgozó nép kollektív idillje, pásztori merengés helyett öntudatos 

jövőbe nézéssel. 

Később, országonként változó idő elteltével, ezzel az infantilis, de emberi sorsokat is 

szétmorzsoló felfogással és gyakorlattal már a szocreál irányzaton belüli komolyabb írók 

is szembefordultak. A hőskorszak naivitását sematizmusnak kezdték nevezni, s az érett 

szocialista realizmustól az egyoldalúság meghaladását, árnyaltabb ábrázolást, a szo-

cializmus építésének útján előadódó társadalmi és erkölcsi problémák „bátor” feltárását 

követelték. Ennek az elképzelésnek egyik legfőbb képviselője az idős Lukács György volt, 

aki például Szolzsenyicinről 1964-ben és 1969-ben mint a világirodalom kiemelkedő alak-

járól írt. 

A jugoszláv szocialista realizmus fázisai, irányzatai 

1. Szociális irodalom – a nemzetközi terminológiában proletkult néven ismert irányzat a 

második világháború előtt, illegalitásban születő, cenzúrázott szocialsita realizmus. 

2. A hivatalos szocreál – a második világháború után; a) az újjáépítés és a fényes jövendő 

irodalma, a „mámor költészete”, b) a partizánháborúról szóló irodalom, 3) a szocializmus 

koráról szóló szocialista szempontú regényirodalom. 

SZOCIÁLIS IRODALOM 

A szerb és a horvát terminológiában szociális irodalomnak nevezik azt a balos, a kommu-

nista ideológián alapuló irodalmi irányzatot az első és a második világháború közötti idő-

ben, melynek másutt proletkult a neve (a proletár kultúra rövidítése). 

A társadalmi igazságtalanság elleni lázadás irodalma. Aktivista célkitűzésű: tenni és 

másokat is tettekre buzdítani. Hatni akaró, tömegmozgósító, anti-elefántcsonttorony iroda-

lom. Didaktikus és agitatív. Közérthető és mindenkinek tetszeni akaró, ezért hagyományos 

stílusú és realista – szocrealista. 

Szerbiai fóruma: a belgrádi Nova literatura (1828. Új Irodalom) c. folyóirat és a 

NOLIT nevű kiadó. Képviselői: Oto Bihalji-Merin, Veselin Masleša, Otokar Keršovani, 

Eli Finci, Stevan Galogaža, Jovan Popović, Radovan Zogović, Čedomir Minderović, Ta-

nasije Mladenović, Skender Kulenović. (Több ismert utcanév.) 

HIVATALOS SZOCREÁL 

A második világháború után, az ország felszabadulásával és a kommunista párt hatalomra 

jutásával megvalósult a szociális irodalom képviselőinek álma. Ők kerültek a kulturális 
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élet vezető pozícióiba, és proletkultos esztétikai felfogásuk érvényesült, de most már ha-

talmi helyzetben. 

A többi leendő szocialista országgal ellentétben, Jugoszláviában a kommunista párt 

belülről került hatalomra, s az új rendszer vezetői, a volt partizánok Titóval az élen, a má-

sodik világháború alatt a Szovjetuniónak ideológiai és testvéri szövetségesei voltak; ezért 

1945 után dúlt a szovjet–jugoszláv egyetértés: a háború győzteseinek két hősi nemzete kéz 

a kézben menetelt a szocializmus útján, egészen 1948-ig, amikor a háborús években meg-

ragadott és kiépített hatalmi rendszert feladni nem akaró Titóék szembeszálltak a tábori 

rendet bevezető Sztálinnal, amiért a Kommunista Pártok Információs Irodája (az 

Informbüró) Jugoszláviát kizárta a táborból. 

Jugoszláviában tehát csak viszonylag rövid ideig, 1945 és 1948 között tartott a szovjet 

típusú (zsdanovi) szocreál hatalma, de akkor nagyon. A szociális írók folytatták korábbi 

vonalukat, a háborúból partizánsapkában és katonaingben hazaérkező ifjú nemzedék pedig 

lelkesülten csatlakozott hozzájuk. 

A mámor költészete 

Mámoros, diadalittas és jövőbeszédült hangulat uralkodott, és ez hatotta át a korszak jelle-

gét leghívebben tükröző két jugoszláv antológiát: Poezija mladih (1948. „A fiatalok költé-

szete”) és Proza mladih (1949. „A fiatalok prózája”). Két téma uralkodik bennük: a fel-

szabadulás élménye és a jövő építésének lendülete. (Csákánylírának is nevezték annak 

idején, a nagy munkaakciókra utalva.) 

Közösségérzés, az egyén önkéntes és örömteli beleolvadása a népbe, a többes szám el-

ső személy („mi”) dominálása a versekben. Mindenkihez szóló irodalom, közérthető, egy-

szerű nyelv, de romantikusan vagy expresszionistán bombasztikus megfogalmazások. 

Indulatszavak, felkiáltások (Hej! Jer! Hurrá!), felkiáltójelek, dübörgő ritmusok és csengő-

bongó rímek vagy széttördelt, a mámortól összevissza sodort sorok. 

Az antológiák anyagát mintha egy ember írta volna. Különösen szembeötlő ez a köl-

tőknél, akik közül alig valamelyik maradt meg később az irodalomban. A kevés kivétel 

között a horvátoknál két jelentős költő nőtt ki: Vesna Parun és Jure Kaštelan, a szerbeknél 

a neoromantikus hangvételű és hagyományos témákat megfogalmazó költők folytatták a 

pályát (Slobodan Marković és Branko V. Radičević), és a nemzedék legjelentősebb tagja, 

a személyiség belső rezdüléseire érzékeny alanyi költő, Stevan Raičković alkotott később 

maradandót. 

A partizánháború irodalma 

Kozara, Sutjeska, A neretvai csata – híres jugó partizánfilmek; az egyikben az amerikai 

Richard Burton játszotta Titót, és „jertek, jertek, járjuk a kólót, jertek, partizánok!” – ének-

lik Jancsó Miklós Fényes szelek c. filmjében a népi kollégisták. (A történet még az Infor-

mációs Iroda határozata előtti időben játszódik.) A jugoszláv partizánmitológia a vasfüg-

göny mindkét oldalára átszivárgott. 

A fasiszta megszállók elleni felszabadító harc idején újra felvirágzott a népköltészet. 

Az 1804-es felkelés guszlás énekmondóinak nyomdokán, névtelen költők műveit énekel-
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ték a hegyekben a tábortüzek körül, később a háborús évfordulók és a munkásmozgalom 

ünnepélyein. A guszlások epikus hagyományával szemben most a rövid lírai dal uralko-

dott: tragikus eseményekről (Na Kordunu grob do groba – Kordun síkján), vagy hőstettek-

ről és hősökről, élükön Titóval (a Jancsó-filmben énekelt kóló is ilyen Titó-dal, magyar 

fordításban). 

Háborús témákról írtak a szociális irodalom képviselői is, akik zömmel partizánként 

harcoltak (Zogović, Kulenović: Stojanka majka Knežopoljka – „Stojanka, knežopoljei 

anya”, a szerb háborús irodalom leghíresebb poémája), de modernisták és avantgardisták 

is csatlakoztak (Desanka Maksimović, Veljko Petrović, Oskar Davičo). 

HÁBORÚS REGÉNYEK 

A regény olcsóbb, mint a film; az el nem kötelezett politikának köszönhető nyugati köl-

csönök hatásának kiterebélyesedése előtti ínséges időkben záporoztak a partizánregények. 

Gyorsan jöttek, mindössze néhány évvel a háború után, s ezt tükrözi minden hibájuk és 

erényük: naivitásuk, patetikusságuk, egyoldalúságuk, illetve lőporszagú közvetlenségük. 

Később ugyanazok az írók már némi rálátással és összegező szándékkal nyúltak vissza 

a témához, de a szövevényes történelmi anyagból senki sem tudott teljesen kigabalyodni. 

A téma lezáratlanságát mutatja (mint az 1990-es évek háborúja a politikában), hogy olyan 

íróknál is jelentkezett, akik 1945 után születtek. 

A háborús regénytől a nemzeti sorsregényig 

A szocializmus koráról szóló nem háborús regények szintén a háború gravitációs körében 

keringtek, az első időkben főleg a következményekkel, a háborús örökség viselésével vagy 

meghaladásával foglalkoztak, később történelmi perspektívában, a háború során fellángolt 

nemzeti ellentétek előzményeit vizsgálták; itt nyílott meg az út a szocreálból a nemzeti 

sorsregény felé. 

MIHAILO LALIĆ 
(1914–1993) 

Montenegrói származású író, a szociális irányzat követőjeként 1935-től publikált, de csak 

1945 után figyeltek fel rá. A második világháborúban partizánként harcolt.  

Svadba (1950. Lakodalom) c. regénye hagyományos realista módszerrel beszéli el egy 

partizáncsapat történetét, későbbi regényeiben: Zlo proleće (1953. Gonosz tavasz), Le-

lejska gora (1957–1962. Siralomhegy), Hajka (1960. „Hajsza”), a partizántémát a belső 

monológ s az egyes szám első személyű elbeszélésben a pszichologizálás felé tolja. 

MEŠA SELIMOVIĆ 
(1910–1982) 

Boszniai származású író, partizánként harcolt a második világháborúban. Prva četa (1950. 

„Az első csapat”) c. elbeszéléskötete és Tamnica (1961. „Börtön”), Tišine (1961. „Csön-
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dek”) c. regényei a háborúval foglalkoznak, és a lélekábrázolásra való törekvést szokás 

emlegetni velük kapcsolatban. 

Derviš i smrt (1966. A dervis és a halál) c. regénye átütő sikert aratott. Selimović itt 

elszakadt a háborútól, Andrić boszniai történelmi regényeinek nyomdokain a XVIII. szá-

zadi Szarajevóba helyezte a cselekményt. Főhőse mohamedán szerzetes (dervis), aki aláve-

ti magát egy dogmának, s ezzel elszalasztja a szerelmet és tönkreteszi az életét. Az egyes 

szám első személyű főhős szempontjából adagolt cselekmény, a fokozatosan felszabaduló 

vallomás, a vallás, az élet, az ember stb. nagy kérdéseiben való gondolati vájkálás keveré-

ke sajátos, sűrű szövegatmoszférát teremt. Az egzotikus bölcseleti hangulat keretét a feje-

zetek élén álló valódi vagy állítólagos Korán-idézetek biztosítják, a titokzatosságot és a 

misztikát pedig, a struktúra másik oldaláról, a kriminalisztikus cselekmény támogatja: a 

főhős a börtönbe került testvérét akarja kiszabadítani. 

A téma önéletrajzi ihletésű (az író testvérét egy semmiségért kivégezték a partizá-

nok),1 A dervis és a halál mégsem allegória: a dogma szolgálatába szegülő és annak áldo-

zatául eső ember XVIII. századi történetében nem kell csak a kommunista és partizán 

múltú író belső vívódásainak kivetítését keresni; a szöveg, a megvalósult regény ezt az 

értelmezést nem feltételezi és nem is sugallja. A Tvrđava (1970. Az erőd és foglya) c. re-

gény viszont már errefelé csúszik: a cím jelképes, s a XVII. században játszódó történet 

„fordítása” kb. így hangzik: minden közösség és minden ideológia zárt világ (erőd), 

amelyből az embernek ki kell lépnie, mert az igazi élet odakint van. 

ANTONIJE ISAKOVIĆ 
(1923) 

Partizán volt, kiadóigazgató, az 1990-es években szocialista párti képviselő. Tömör stílu-

sával kapcsolatban Hemingway hatását szokás emlegetni. 

Egyetlen témája a háború, amely egész munkásságán végigvonul; figyeljük az évszá-

mokat: Velika deca (1959. Nagy gyerekek, novellák), Paprat i vatra (1962. Páfrány és tűz, 

novellák), Prazni bregovi (1969. „Üres hegyek”, novellák). Legjelentősebb műve a Tren 

I–II (1976. és 1982. A pillanat) c. regény. Főhőse egykori partizán, aki pecázás közben 

meséli háborús emlékeit bóbiskoló (fiktív?) hallgatójának. A mozaikos szerkezet, emlé-

kek, felidézett párbeszédek, látomások és álmok keverékéből álló múltidéző, duruzsoló 

szövegben érzékelteti a valóság bizonytalan lebegését az emlékezet, az őszinteség és a 

torzítás ködében. A könyv tabutémákat is érint: a háború idején fellángolt nemzeti és val-

lási ellentétek kivetülését a későbbi korszakra. 

                                                 
1 „Šefkija Selimović elvitt néhány széket egy állami raktárból, mert lakást kapott.” Luka Mičeta: Sudbina 

Bošnjaka. Svedočenje Adila Zulfikarpašića („Bosnyák sors. Adil Zulfikarpašić tanúságtétele”). A NIN 

melléklete, 1997. július 25-én, 25. old. 
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VUK DRAŠKOVIĆ 
(1946) 

A Jugoszlávia széthullását megelőző évtizedben, az 1980-as években minden korábbinál 

élesebben vetette fel a második világháború keretében fellángolt testvér- és polgárháború 

témáját a partizán–usztasa–csetnik-háromszögben. 

A pillanat c. Isaković-regényben felmerülő téma a később politikai pályára lépett Draš-

ković Nož (1982. „Kés”), Molitva I–II (1985. „Imádság”) és Noć đenerala (1994. „A tá-

bornok éjszakája”) c. regényeiben központi helyre került. Hatásuk főleg politikai volt, a 

korszakra jellemző nemzetideológiai áramlatok dokumentumai közé tartoznak. 

BRANKO ĆOPIĆ 
(1915–1986) 

Regionális boszniai elbeszélőként indult: Pod Grmečom (1938. „A Grmeč alatt”), parti-

zánként végigharcolta a háborút, amelyről több regényt írt. Pályája vége felé visszakanya-

rodott a lokális témákhoz: Bašta sljezove boje (1970. „Mályvaszínű kert”). A háború alatt 

verseket is írt, kedvelte a humoros műfajt (Doživljaji Nikoletine Bursaća, 1955. Nikola 

Burszacs kalandjai), és sikeres ifjúsági író volt. 

Prolom (1952. Áttörés) c. regénye a jugoszláv partizánharc kialakulásáról szól. A 

boszniai falu békés életét felrobbantja a háború, amely a soknemzetiségű és különböző 

vallású térségben általános fejetlenséghez vezet. A falu embere ösztönösen védi a házát, 

mindenkivel szemben. A spontán ellenállás erejét mozgalommá szervező kommunisták 

előtt tornyosuló nehézségek, s a leküzdésük során elkövetett tévedések és túlkapások ábrá-

zolását újdonságként és írói bátorságként könyvelte el az irodalomtörténet. 

Gluvi barut (1857. „Néma lőpor”) – az előző regény folytatása, ismétlődő helynevek-

kel és szereplőkkel. A kommunisták reális ábrázolásának szándékában is továbbmegy: a 

mű középpontjában a humanista és az elvakultan szektás kommunista vezetők konfliktusa 

áll. Egy igazi tabutéma is felbukkan: a marakodó kommunistáktól megrémült parasztok 

tömegesen pártolnak át a csetnikekhez, akik a regényben demisztifikáltan, egyszerű helyi 

emberekként, házukat ösztönösen védő felkelőkként jelennek meg. (A nagypolitika vala-

hol messze, nem is sejlő régiókban játszódik.) 

Osma ofanziva (1964. A nyolcadik offenzíva) – a háború utáni élet regénye (a háború-

ban hét offenzíva volt). A szereplők a sempruni „régi frontharcos”-szindróma áldozatai: 

nem találják helyüket a civil életben, amelyben harci érdemeik alapján vezető beosztásba 

kerültek; ráadásul mindannyian falusi származásúak, így kétszeresen is idegenek az új 

környezetben. „A kisfiú elment a háborúba és soha többé nem tért vissza, széttört világa 

pedig sohasem állt újra össze.” (Dudás Kálmán ford.) 

Ćopić jól mesél; könnyű tollú és gazdag nyelvű író, a helyzeteket elevenen, átélhetően 

ábrázolja, alakjait érzékletesen írja le, az olvasó személyes ismerőseivé teszi őket. A belső 

jellemzésben azonban sablonokat használ, mindenki nagyon is olyan, amilyen, s a szemé-

lyiség lényege mindig a gyerekkori élményekre vezethető vissza. Ezzel be is zárul a kör: a 
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háború mellett Ćopić igazi témája a gyermekkor, legszemélyesebb alkotásai kétségkívül a 

gyermek világélményéről írott korai és kései elbeszélései. 

MILOVAN ĐILAS 
(1911–1995) 

Az első nagy kommunista disszidens; a jugoszláv pártvezetés legmagasabb köréből került 

indexre és börtönbe. 

Az 1930-as években illegális forradalmi tevékenység miatt ült, a háborút a monteneg-

rói ellenállás egyik szervezőjeként harcolta végig, 1945 után magas állami beosztásokban 

állt, a parlament elnöke is volt. Bizonyára egyedülálló, hogy valaki ilyen pozícióból nyil-

vánosan szidni kezdje a rendszert. Márpedig Đilas ezt tette: 1953 őszén cikksorozatot írt a 

szocialista bürokráciáról, melynek uralma megsemmisíti a demokráciát. 

Hosszadalmas párteljárás következett, melynek során Đilast elítélték; megszakítások-

kal tizenvalahány évet töltött börtönben. A hivatalos indok: Đilas külföldi publikációi. A 

háttérben rejlő okok közül Đilas életrajzírója, egykori magas rangú párttársa, Vladimir 

Dedijer kettőt emel ki: 1. Tito potenciális vetélytársat látott Đilasban, 2. Hruscsov állítólag 

azt javasolta, hogy az 1948-as szovjet–jugoszláv konfliktust kenjék Đilasra és Berijára.1 

Szabadulása után Đilas sohasem került vissza semmiféle hivatalos beosztásba, és Ju-

goszláviában teljes hallgatás vette körül. Az 1990-es években feléledt (-hetett) a sajtó ér-

deklődése, Đilas interjúkat adott, és napvilágot látott néhány régebben írott, szerbül nem 

publikált szépirodalmi műve, melyeket nagy várakozás előzött meg – egy ilyen pályafutás-

sal (és -üléssel) rendelkező ember regényei eleve érdekesek és jelentősek lehetnek, függet-

lenül a narráció és a stílus virtuozitásának esetleges hiányától. 

A helyzet azonban fordítva áll: Đilas jó elbeszélő és kitűnő stiliszta – de nem arról ír, 

amit tőle várna a világ. Nem azt írta meg, amit csak ő írhatott volna meg. 

Az Első Nagy Kommunista Disszidens – a törökök elleni harcokról és a montenegrói 

vérbosszúról ír és század eleji szerelmi történeteket mesél. Saját történelmi életének nagy 

témáit csupán néhány 1945 előtti baloldali ifjú mellékszereplő és egy-két partizán-

elbeszélés erejéig érinti, melyekből amúgy is túltermelés volt. 

Kárpótlásul be kell érni egy alkotás-lélektani spanyolviasszal: börtönben az ember – 

nem a börtönről ír; a lelke máshol jár. Đilas, a pártvezér és a politikus – nem a pártról és a 

politikáról akart írni; örült, ha megszabadulhatott tőlük. (De a börtönről mégis írt – ala-

kokba vetítve, menetrendszerűen a regények legelején.) 

Izgubljene bitke (1994. „Vesztes csaták”, regény; börtönben íródott 1962 és 1963 kö-

zött) – történelmi regény az 1878-as berlini kongresszus utáni évekről Montenegróban. A 

könyv elején az egyik főszereplő börtönben ül, és várja a kihallgatást. A továbbiakban a 

terjedelmes mű a hagyományos történelmi regény módszerével mesél a hétköznapi életről 

és a csatákról, a montenegróiak és a muzulmánok harcáról a XIX. sz. utolsó éveiben. 

                                                 
1 Vladimir Dedijer: Veliki buntovnik Milovan Đilas (1991. „Milovan Đilas, a nagy lázadó”). 
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Svetovi i mostovi (1997. „Világok és hidak”, regény, börtönben született, dátum nél-

kül) – háromrészes történelmi családregény-kolosszus (1200 oldal 9 pontos betűvel); ér-

telmiségi házaspár és felnőtté váló gyermekeik élete a XX. sz. első felében egy monteneg-

rói kisvárosban, ahol éppen politikai gyilkosság történt, amit vérbosszú követ, melynek 

során a montenegróiak felgyújtanak egy muzulmán falut, és kivégzik a férfiakat. A sztori 

történelmi sorsának különlegessége: az 1990-es években folyt boszniai háború előtt szüle-

tett, de utána jelent meg. A regény politikai szála: Szerbia és Montenegró egységének 

kérdése, amely a mű megjelenésekor ugyancsak aktuális volt (Jugoszlávia Szerbiára és 

Montenegróra redukálódott). 

Hagyományos narráció és szerkezet: szélességében a szereplők élete a jelenben és a 

múltban, de a szálak mindig visszatérnek a központi esemény körüli centrumba. Ez a kom-

pozíció önfelfaló: a központi esemény elvész a mértéktelenül felduzzadt életutak mögött, 

ezek viszont csak az általuk elnyomott központi sztorihoz kapcsolódva válhattak volna 

valóban érdekessé. 

Alkotáslélektan: a főszereplőről a regény legelején kiderül, hogy politikai okok miatt 

börtönben ült. Alkotáslélektan és stílus: a börtönben írott mű részletező monumentalitásá-

ból sugárzik az élet utáni mohó vágy. Ennek komoly stiláris ereje van, amely azonban, 

éppen a mohóságból eredő terjengősség miatt, fokozatosan önmaga ellen fordul. 

Momci posle rata (1931. „Legények a háború után”, novellák); Besudna zemlja (1958. „Tör-

vénytelen föld”, önéletrajzi próza 1927-ig); Gubavac i druge priče (1964, angolul, 1989, szerbül. „A 

bélpoklos és egyéb történetek”, novellák); Crna Gora (1963, „Crna Gora”, regény); Njegoš (1966. 

„Njegoš”, tanulmány). – Politikai írások: Nova klasa (1957. Az új osztály); Razgovori sa Staljinom (1962. 

Találkozások Sztálinnal). 

DOBRICA ĆOSIĆ 
(1921) 

Ifjúkommunista, partizán és magas rangú pártfunkcionárius volt, de az 1960-as évek végén 

szembefordult a titói politikával és kivonult vagy kiszorult a közéletből, „disszidens” lett. 

Az ellentét lényege, Ćosić regényei és későbbi politikai tevékenysége alapján ítélve, az a 

felfogás lehetett, mely szerint a titói Jugoszláviában a szerb nép érdekei szándékosan el 

lettek nyomva. Ez volt a vezéreszméje a szerb akadémia hírhedt memorandumának, amely 

az 1980-as évek közepén született, s melyen a nemzeti érdekek védelmezőivé avanzsált, 

szocialistává keresztelkedett kommunista vezetés politikai programja nyugodott. A memo-

randum sorsa titokzatos, szerzői névtelenek, de az irányzat szellemi vezérének mindenki 

Ćosićot tartotta, aki az 1990-es években köztársasági elnök lett, s a mandátum lejárta után 

is jelentős politikai háttérfigura maradt. 

Ćosić 1956-ban újságíróként Budapesten járt, s beszámolóiból könyv született: 7 dana 

u Budimpešti (1957. 7 nap Budapesten). 

Irodalmi pályájának elején a rendszer oldalán álló elismert író volt, a középső fázisban 

a rendszer által kiszorított és üldözött író bélyegét vagy nimbuszát viselte, innen közvetle-

nül szerb nemzeti íróvá és a nemzet bölcsévé lépett elő, az 1990-es években pedig a naci-
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onalizmus kontra posztmodern (sic!) vitában ő lett az utóbbiak szemében az előbbiek jel-

képe. 

Daleko je sunce (1951. Majd megvirrad már) c. első regényét a sablonos háborús iro-

dalommal való szakítás mérföldkövének szokás tekinteni. A háborúban előadódó kiélezett 

döntési helyzetben különféleképpen viselkedő kommunista vezetők magatartását és tetteik 

következményét írja le; az elszántság és a megfontoltság közötti konfliktust a regény er-

kölcsileg és gyakorlatilag sem oldja fel egyértelműen valamelyik oldal javára. 

Koreni (1954. Gyökerek) c. regénye a XIX. sz. végén játszódik. Falusi családregény a 

patriarchális rend széthullásáról és a polgárság kialakulásának ellentmondásos folyamatá-

ról. A realista stílust tarkító belső monológokban, reflexív és metaforikus szövegréte-

gekben a szerző a nemzeti lényeg „gyökereit” igyekszik megfogalmazni. Ćosićban tehát a 

proletár internacionalizmus eszméje mellett már ekkor is élt a nemzeti kérdések iránti erős 

érdeklődés, amely későbbi műveiben előtérbe került. 

 Deobe (1961. Oldódás – valójában: osztozás, szakítás) c. regényében belevág a nem-

zeti téma közepébe: a német megszállás alatt kirobbant testvérháború, a csetnik–partizán 

konfliktus okait keresi, de csak zűrzavaros valóságát sikerül megragadnia, zűrzavarosan. A 

terjedelmes és amorf könyvben realizmus, naturalizmus, retorika, drámai dialógus, kollek-

tív (!) belső monológ, zárójelesen kommentált narráció bugyborog, s közben az egésznek, 

valahol a kupac alján, valami cselekménye is van. 

Vreme smrti I–IV (1972–1979. „A halál kora”) c. történelmi tetralógiája az első világ-

háború kezdetének krónikája, a kitöréstől a szerb hadsereg Albánián keresztül történt visz-

szavonulásának befejeztéig. A szereplők között történelmi személyek is vannak, mások a 

Gyökerek lapjairól ismerősek. 

Nemzeti prozopeia, a Háború és béke tudatosan másolt szerb változata. Ćosić a törté-

nelmi keretben elhelyezett családregény tolsztoji modelljének járulékos elemeit is átvette 

(történetfilozófiai közbevetések, dokumentumok közlésével megtoldva). Komolyabb szer-

kezeti eltérés csak az ismert történelmi alakok ábrázolásában látható: Tolsztojnál ezek a 

figurák (Napóleon, Kutuzov) csak a periférián és a cselekményen kívül szerepelnek, Ćosić 

viszont az ismert tábornokoknak és minisztereknek (Mišić, Putnik, Pašić) jóval nagyobb 

teret biztosít, és bevonja őket a cselekménybe. 

A regény történetfilozófiai kerete persze nem lehetett azonos az orosz nép monumen-

talitásának tolsztoji eszméjével; Ćosić műve, ellenkezőleg, a nagyhatalmak túlerejének 

ellenálló kis nép hősi tragikumát ábrázolja. S bár nem hangzik el tételesen, a regény a 

művészet eszközeivel tudatosítja, hogy a nemzeti sors döntő pillanataiban a vezetők a nép 

nevében a férfilakosság felének pusztulása árán is a függetlenséget és a szabadságot, illet-

ve az értük való küzdelmet választották. (Az 1915-ös visszavonulás lényege: a reményte-

len helyzetbe került, három oldalról bekerített szerb hadsereg fegyverletétel helyett a visz-

szavonulást választotta, az egyetlen lehetséges irányban, az albán hegyeken át a tenger 

felé, hóban, tífuszjárvány közepette.) 

„A halál kora” negyedik kötetében egy másik sorsdöntő, de tabunak számító nemzeti 

kérdés is felvetődik: nem volt-e végzetes történelmi tévedés a szerb politika részéről a 

délszláv testvériség és a közös délszláv (jugoszláv) állam eszméje? Miért nem Szerbiát 
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tartották szem előtt? Ez a kérdés a regény megjelenésekor, az 1970-es években ezt is tar-

talmazta: miért kellett közös államot létesíteni azokkal, akik az első és a második világhá-

borúban is az ellenség oldalán harcoltak? (Külön aktualitást adott a dolognak az 1970-es 

horvát nemzeti mozgalom.) Ćosić történelmi tetralógiája tehát aktuális problémákat raga-

dott meg, amelyek a titói korszak vége felé maguktól is előkúsztak, de köztudatba kerülé-

sükhöz és értelmezésükhöz ez a széles körben olvasott regény nagyban hozzájárult. 

 Grešnik (1985. „A bűnös”) és Otpadnik (1986. „A szakadár”) – politikai regények, a 

Gyökerek szereplőinek utódairól, akik között vannak nagyon dogmatikus és kevésbé dog-

matikus, önálló gondolatokra törekvő, csalódott, kilépett, visszatért stb. kommunisták; 

kuszálódó sorsukban az író a politika és a magánélet szálainak összefonásával igyekszik 

epikus keretet adni olyan kérdések elemzéséhez, amelyek már csak a kommunizmus iránt 

speciálisan érdeklődő olvasó számára jelenthetnek valamit. Ćosić kései művei a szocialista 

realizmus búcsúfejezetei. 

A JUGOSZLÁV GULÁG 

A Goli otok (Kopár-sziget) irodalma 

Ćosić öregkori műve, az áldokumentum-próza trükkös szerkezetével kacérkodó Vreme 

vlasti (1996. „A hatalom kora”) a jugoszláv Gulág-téma, a Kopár-sziget politikai és lelki-

ismereti kérdéseit boncolgatja. Trükközés: több narrátor, a főhős naplója stb. 

A regény témájának Ćosić előtt már jelentős irodalma volt. Az 1980-as évek második 

felében, a Tito halála utáni időben, sorra jelentek meg a kommunista mozgalom törté-

netének egyik lidérces fejezetéről szóló emlékiratok és irodalmi feldolgozások – a Goli 

otok (Kopár-sziget) legendája és valósága, mint valami félénk kísértet, kilépett a több év-

tizedes hallgatás és rettegés homályából. 

Az Adria északi részén, a partoktól távol meredező kopár kőszigeten 1949-ben mun-

katábor létesült. Ide zárták a titóisták a sztálinistákat; azokat az elvtársakat, akik nem értet-

tek egyet a Szovjetuniótól való elszakadással. Elég volt egy besúgói jelentés, s az illető 

másnapra eltűnt. Akinek oka volt rá, és tehette, a határon túlra menekült; így nyúltak a 

szálak egészen a Rajk-perig. A tábort 1963-ban zárták be. Az egykori foglyok idegenek 

társaságában életük végéig alig mertek megszólalni, s akkor is csak az időjárásról beszél-

tek. 

A Kopár-sziget memoárokban leírt szürreális, lidérces világát a magyar olvasó Rejtő 

Jenő Csontbrigád c. regénye alapján képzelheti el magának. Az elítéltek átnevelő célú 

kényszermunkát végeztek a kőtörőben, és huszonnégy órás brutális, illetve agyafúrt testi és 

lelki kínzásoknak és megaláztatásoknak voltak kitéve. Nem volt elég a kiszabott büntetés 

letöltése; a foglyoktól nézeteik megbánását és álláspontjuk megváltozatását követelték, 

aminek teljesítését, szóbeli kijelentéseken túl, a többi elítélttel való szembefordulással 

(elárulásukkal és a kínzásukban való önkéntes részvétellel) kellett bizonyítani. 

A Kopár-szigetről szóló irodalomban uralkodó dokumentarista változat legismertebb 

alkotása Dragoslav Mihailović Goli otok (1990. „Kopár-sziget”) c. vaskos könyve, a téma 
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átfogó feldolgozása: memoár, dokumentum, riport, interjú és elbeszélés keveréke, Szol-

zsenyicin Gulág-könyvének a rokona, de valamivel közelebb áll a szépirodalomhoz. – 

Mihailović egyéb művei az újregény fiktív elbeszélős reálprózájába tartoznak, melyekben 

a nemzeti múlt és a történelem áll a középpontban (lásd ott). 

Hazafias szocialista realizmus 

Az 1970-es és 80-as évek szerb prózairodalma tehát tele volt azzal a nemzeti, történelmi, 

ideológiai és politikai problematikával, amely az 1990-es években a jugoszláv állam hábo-

rúk árán való széthullásához vezetett. Az irodalomtörténetben a szocialista realizmus át-

alakulásában látható a kommunista és a nemzeti ideológia stafétaváltása. 
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Antisematizmus 

Mi lett volna, ha nincs szocialista realizmus? 

Bár Jugoszláviában hivatalosan rövid ideig uralkodott (a művekben viszont az 1990-es 

évekig jelen volt), a szocialista realizmus nagy szívességet tett – a modernizmusnak. 

Mert mit csináltak volna a kiöregedett szürrealisták és a lázadni akaró fiatalok, ha nem 

látnak új akadályokat és célpontokat? Miféle stiláris Rocinantét lovagoltak volna meg, és 

milyen konzervatív szélmalmok ellen indultak volna rohamra? 

Az idők során már polgárjogot nyert és stilárisan többszörösen kanonizált Új egyhan-

gú újrafelfedezési kényszerébe belefáradt modernizmus előtt váratlanul ismét megjelent a 

régi ellenfél: a realizmus – csak most még olyanabb formában: azt állította magáról, hogy 

ő képviseli az igazi Újat. Holott Balzacnál és Zolánál is realistább realista akart lenni. 

Akik ennek bedőltek, azok átmentek avantgárdból a szocrealizmusba (és a kommunista 

pártba). A többiek viszont, öreg és ifjú modernisták, újra lejátszhatták a századforduló 

mérkőzését régi és Új, realizmus és modernizmus között. 

Antisematizmus 

A régi alapkonfliktusban lévő új elemek az ellentét radikalizációjának, tehát szintén a 

modernizmusnak kedveztek. A szocialista realizmus a hagyományos realizmus torzszülött-

je, sablonos, ideologizált változata volt; fekete-fehér dajkamese a jó és a rossz világról és a 

küszöbönálló földi mennyországról – a (dolgozó) tömegek feltételezett színvonalának 

megfelelő művészi tálalásban. 

Ideálisabb apropó és táptalaj a modernizmus számára el sem képzelhető. Annak idején 

sem közvetlenül a realizmus, hanem a naturalizmus ellen lépett fel, most pedig az ideolo-

gikusan sematizált realizmussal, a szocreállal szemben újult meg, és sokféle változatának 

közös (kezdő)nevezője az antisematizmus volt. 

Folytonosság vagy újjászületés? 

Kettévágta-e a szocrealizmus a modernizmust, vagy éppen a folytonosságát segítette elő? 

Két modernizmus van-e: az eredeti, a XX. sz. első felében, és egy második, a szoc-

realizmus után? És ha igen, milyen a viszonyuk: két külön korszakot alkotnak-e, vagy egy 

korszakon belül két fázist? 

Persze nem volt mindenütt szocrealizmus. Akkor viszont Nyugaton egy modernizmus 

van, keleten pedig kettő? Ez nyilván nem igaz, mégis van benne valami. Másképp írt az 

ember szonettet 1901-ben, mint 1950-ben; de ez a „másképp” Belgrádban vagy Budapes-

ten (stb.) nagyobb, mint Párizsban és New Yorkban. 
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Futnak tehát a stílusfolyosók végig a századon: poétikai szempontból Jovan Dučić, 

Desanka Maksimović, Stevan Raičković és Slobodan Rakitić egy csoportba tartoznak (az 

esztétizáló modernségbe), holott Dučić a XX. sz. legelején kezdett publikálni, Rakitić meg 

az 1960-as években; hasonló a helyzet az expresszionisták, a szürrealisták, az ab-

szurdisták, a szignalisták esetében is. 

A poétikai kontinuitás mögött azonban olyan történeti (történelmi és irodalomtörténe-

ti) hullámzás zajlott, melynek során a folyamatos szálak fázisonként különböző színt és 

minőséget öltöttek. 

Irányzatok 

A szerb irodalomban a modernizmus második szakasza, a szocialista realizmus utáni újjá-

születése az antisematizmus közös nevezőjén történt, és a következő irányzatokban: ab-

szurd líra, neomodernizmus, neoavantgárd, nemzeti sorsköltészet, posztmodern líra, újre-

gény. 
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Abszurd líra 

VASKO POPA 
(1922–1991) 

Abszurd líra? 

Samuel Beckett Godot-ra várva c. drámáját 1952-ben mutatták be Párizsban, Vasko Popa 

Kora („Kéreg”) c. verseskötete 1953-ban jelent meg Belgrádban – a két mű között nincs 

filológiai összefüggés, de világirodalom-történetileg mégis szorosan összetartoznak: Be-

ckett műve az abszurd dráma, Popa kötete az abszurd líra nyitánya.1 

Az abszurd dráma közismert fogalom, a XX. sz. második felének egyik legmarkán-

sabb irodalmi irányzata, nyugati és keleti változatban (Beckett és Ionesco, illetve Mrożek 

és Örkény), de ki mondta, hogy van abszurd líra? 

Én. Én mondom, hogy Vasko Popa megteremtette az abszurd lírát – genetikailag füg-

getlenül az abszurd drámától. Az abszurd irodalom egyébként sem korlátozódik a drámára. 

A nyitás nemcsak a líra, hanem az epika felé is érvényes; Kafka és Camus esetében már 

megszokott dolog, hogy az abszurd irodalomba soroljuk őket.2 

Vasko Popa abszurd lírája kezdőpont a műfajban, de nem elszigetelt jelenség. Igaz, 

Popa sajátos versmodora miatt stiláris hasonlóság csak az epigonoknál áll fenn; az abszurd 

líra jelentős képviselőit olyan költők között kell keresni, mint Tandori Dezső, akinek fej-

lődése Popától teljesen függetlenül alakult és egészen más forrásokból táplálkozott. A 

Popát sikeresen fordító Weöres Sándornál viszont az abszurdhoz való viszonyban akár 

Popa-hatást is lehet feltételezni. 

Állítsunk Popa-verset Beckett-színpadra 

Első találkozáskor a Popa-vers mindenkit meglep: ilyet még nem olvastam, de bármikor 

tudnék írni magam is; Zavodnika (Csábítót): 

Egyik a szék lábát simogatja 

Míg a szék meg nem indul 

És lábával édes jelet nem ad 

Másik a kulcslyukat csókolja 

Csókolja de még hogy csókolja 

Míg a kulcslyuk a csókot nem viszonozza 

                                                 
1 Magyar fordításban (kötetek) – Kéreg (1963), Ostromlott derű (1968). 
2 Nicolae Balotă: Abszurd irodalom (1979. 145–344), Mihályi Gábor: Végjáték (1971. 7–17, 237–251). 



Abszurd líra – Vasko Popa 

 392 

A harmadik oldalt áll 

Bámulja azt a kettőt 

És csóválja a fejét csóválja 

Míg le nem esik a feje 

 Weöres Sándor ford. 

A jelenet akár Beckett színpadán is lejátszódhatna, csakhogy ki játszaná el? Képzeljük 

el Darvas Ivánt, amint a kulcslyukkal smárol, Garas Dezső pedig (joggal) csóválja a fejét – 

míg le nem esik a feje. Mármint Garasnak, a színpadon. (Ennyit a műfajelméletről, ŕ la 

Lessing: Laokoón.) 

Viszont Chagall vagy Dalí könnyedén le tudták volna festeni a témát, sőt a fiatal (ku-

bista) Picasso is. Beckett és Picasso váratlan találkozása a Popa-vers műtőasztalán azt 

példázza, hogy a XX. századot behálózó modern irányzatdzsungel egy művészeti korsza-

kot alkot, Chagall és Dalí közvetítő szerepe Picasso, illetve Popa és Beckett között pedig a 

szürrealizmus központi helyét bizonyítja: itt éppen a kubizmus és az abszurd folyik össze 

benne. 

A szürrealizmus köpenyéből 

Pályakezdő lépéseit Popa a szürrealizmus nyomdokain tette meg. Első publikált műveit 

kb. húszéves fejjel, 1941 táján írta, s ekkor, és még egy évtizedig, a jellegzetes rövid vers 

mellett az automatikus szöveg prózai műfaját is művelte. A „Kéreg” 1953-as első kiadásá-

ban még szerepel néhány ilyen írás, de a kötet 1962-es, a költő által véglegesnek nevezett 

harmadik kiadásából már kikerültek. 

Dosztojevszkij azt mondta: „mindannyian Gogol köpenyéből bújtunk ki”. De milyen 

szerencse, hogy kibújtak, mondta erre Miszoglád Gábor (Miszoglád, 1973).1 Így van ez a 

szürrealizmussal is: az egész modern művészet a szürrealizmus köpenyéből bújt ki, de 

szerencse, hogy kibújt belőle: nagy szürrealista irodalmi művek, Baudelaire-től Peer Krisz-

tiánig, a szürrealista mozgalmon és a csoportokon kívül születtek. (Vessük el a sulykot: 

már a szürrealizmus előtti modern irányzatok is szürrealisták voltak, pl. a szimbolizmus. 

Kell-e szürrealistább kép, mint az Ady-féle Ugar? Képzeljük el egy Dalí-képen, ahogy 

„egy kacagó szél suhan el / A nagy Ugar felett”.) 

Nastasijević szókontrollja 

A szürrealizmus jegyében fogant Popa-stílust kezdettől fogva egy másik, szögesen ellenté-

tes tendencia is jellemezte: az automatikus írás szabad asszociációs ellenőrizetlenségével 

szemben – a Nastasijevićtől tanult végletes tömörítés. 

Ez paradoxon volt a javából; Freud: kezdjen el szabadon asszociálni, de csak tömören! 

Ám mintha mindenki erre várt volna: létrejött végre az értelmes szürrealizmus – a valóság 

                                                 
1 Az idézet lelőhelye megszűnt: a megállapítás a Margit híd melletti Imbiszben hangzott el, amelyből 

azóta pizzéria lett. A hivatkozást nehezíti, hogy az idézet tulajdonosa és az idézet idézője sem emlékeznek 

rá, melyik pincér volt szolgálatban; pedig az illető tanúsíthatná a szöveg filológiai hitelességét, mert 

hallotta (ő azt), mivel az idézett mondat eredeti kontextusa ez volt: „Legyen szíves! De milyen szerencse, 

hogy kibújtak. Két rumot kérünk, és egy kőbányait. Két pohárral.” 
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olyan művészi felülmúlása, amely nem zagyvább a valóság zagyvaságánál, hanem a való-

ságnál magasabb (szür-), tágasabb és szabadabb szinten rendezett. 

Az abszurd vers mint világosan érthető szürrealizmus 

Popa (ugyanis) kibújt Nastasijević köpenyéből is, akinél a tömörítés – archaizálással, in-

verziókkal és kihagyásokkal társulva – a vers nyelvi bezárását eredményezte, végsőkig 

nehezítve az elementáris érthetőséget. 

Ezzel szemben a Popa-vers közvetlen nyelvi szintjét szuperérthetőség jellemzi. Az ol-

vasó megdöbben az irodalmi kommunikáció sablonjainak teljes hiányától – hogy nem kell 

az „irodalmi szöveget olvasó ember” pózába helyezkednie, mert a szöveg nem kíván tőle 

különleges nyelvi magatartást; ugyanaz a kód érvényes a versben, mint az utcai beszélge-

tésben, az árucikkek feliratain vagy a viccekben. 

A könnyen érthető nyelvi réteg viszont kiemeli a valóság fölötti (szürrealista) közlése-

ket és képeket; sokkal jobban, mint a zuhatagszerű és zagyva, ortodox módon szürrealista 

automatikus szöveg. A szuperérthetővé tevő tömörítésnek köszönhető kiemeléssel kelet-

kezett a sajátos Popa-stílus: az abszurd vers – mint világosan érthető szürrealista szöveg. 

A nyelvi érthetőség eszközei 

Hiába tehát a tömörítésben megmutatkozó rokonság Nastasijević bezárkózó stílusával, 

Popa az ellenkező irányban, a vers nyelvi kinyitása felé haladt. 

Nastasijević tömörsége feltűnően sűrű, a köznapi nyelvtől kirívóan eltérő stílust ered-

ményezett; Popánál viszont a tömörítés éppen arra irányul, hogy a versben ne legyen 

semmi, ami elüt a köznapi nyelvtől. Semmi dísz, semmi nélkülözhető jelző vagy „kép-

aláírás”, semmi körülírás vagy mellékszál; minimális szómennyiség, mint a használati 

utasítások, a táviratok vagy a viccek nyelvében. (Ezzel a vers szavai felértékelődnek, egyik 

fölött sem siklunk át, de ez a koncentrálás könnyíti a megértést: nem kell a lényeg ki-

hámozásával bíbelődnünk.) 

Az archaizmusok, a csinált szavak és a szórendcserék Nastasijević stílusát szintén 

messzebb vitték a köznapitól; Popa ezzel szemben tudatosan köznapi nyelven ír: beszéd-

fordulatokat, frazeológiai kifejezéseket épít a versbe, ami fokozza az olvasóban az egyen-

rangúság élményét: „ilyet mi is bármikor, hisz’ épp az előbb mondtunk valami hasonlót”. 

Persze soha, semmikor; amit az előbb mondtunk, az csak fecsegés volt. Popa versében 

pedig nincs fecsegés, a beszédfordulatoktól a szöveg nem lesz szószátyárság a farmernad-

rágos próza nyelvén vagy a Music TV lokális változataiban uralkodó közvetlenkedés; 

fordítva: Popánál a hétköznapi nyelv burjánzásából kiemelt frázisok ereje és fénye meg-

sokszorozódik az új, exkluzív környezetben (gyöngyeffektus). 

Az abszurd botránya 

A köznapi értelemben vett érthetőség ellenére, Vasko Popa verseit a kritika az értelmetlen-

ség és érthetetlenség vádjával fogadta. Az 1940-es és 50-es évek fordulóján irodalmi bot-

rány tört ki Belgrádban, elsősorban egy ló miatt, amelynek – az ominózus Popa-vers sze-

rint – „általában nyolc lába van” (Konj – Ló). 
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A belgrádi egyetem professzora, Milan Bogdanović (aki a modernisták prókátora volt 

az 1920-as években!) felháborodott támadásában a konzervatív józan ész és a „haladó” 

ideológia támogatta egymást, a racionalizmushoz az elkötelezettség eszméje társult. Popa 

költészetét az egyetemi tekintélyt és a hivatalos kultúrpolitikát képviselő kritikus érthetet-

lennek és értelmetlennek, irracionálisnak és dekadensnek nevezte, s ennek alapján irodal-

milag és erkölcsileg károsnak minősítette. 

Jugoszláviában a sztálini vonallal való kényszerű szakítás miatt (Informbüró, 1848) 

némileg más volt a hangnem: ennek a támadásnak a szókincse különbözik a zsdanovi (a 

sztálini kultúrdiktátorról elnevezett) szocrealista kritika virágkorának stílusától (amely 

például nálunk a Déry-vitában uralkodott). A professzori felháborodás tágabb eszmei ala-

pon nyugodott a kommunista ideológiánál: a felvilágosodásban kicsúcsosodó Ész-hit, az 

Ember legfőbb értékének és faji specifikumának tekintett racionalizmus állt a háttérben; az 

a meggyőződés, hogy az értelem helye az emberi értékek hierarchiájának csúcsán nem 

szorul bizonyításra. („Cogito ergo sum”, mondta Descartes, Hegel arról beszélt, hogy az 

embernek végre a „fejére kell állnia”, Marx pedig a feje tetejéről a talpára akarta fordítani 

– Hegelt.) 

A Popa elleni támadást az 1950-es évek elején a szocrealizmus az örök racionalizmus 

köntösében intézte; mintha az egykoron Adyt támadó Rákosi Jenő kelt volna fel poraiból 

egy névrokona korában, hogy megrázza a racionalizmus ügyeletes öklét, amelyben a biz-

tonság kedvéért talán ő is piros párttagkönyvet szorongatott volna. 

Joyce & Super Rifle 

A goromba és primitív támadással szemben Popa oldalán síkraszálltak a katedraraciona-

lizmust elutasító erők. Az idősebbek közül felléptek a szürrealisták (Davičo, Ristić), de a 

fiatalok sorában is akadt néhány felkészült kritikus (Zoran Mišić, Borislav Mihajlović 

Mihiz). 

Maguk a résztvevők a konzervativizmus és modernizmus1 összecsapásának nevezték 

az irodalmi harcot, amely folyóiratokat, csoportokat, baráti köröket, sőt még gimnáziumi 

osztályokat is megosztott. A nyolclábú ló körüli botrány túlnőtt az eredeti kereteken: a 

dogmatizmussal szembeni ellenállásból az 1950-es évek közepétől a többi szocialista or-

szághoz képest szabadabb és nyugatosabb szellemi klíma alakult ki; az Informbüró szíves-

séget tett a jugóknak, amikor kizárta őket a szocialista táborból: kultúrpolitikájuk bele-

kényszerült a szabadelvűség szerepébe. 

Joyce, Proust, Sartre, Camus művei jelentek meg – 1952-ben. A kirakatokat elárasztot-

ták a nejloningek, az orkánkabátok és a farmernadrágok (Super Rifle, mikrokord Levis), 

az emberek világútlevéllel rendelkeztek, utaztak vagy vendégmunkásnak szegődtek nyuga-

ti nagyvárosokban, az iskolában nem volt kötelező az orosz, helyette mindenki nyugati 

nyelvet tanult, és a fordításirodalom is a modern nyugati művészeti és tudományos áramla-

tokat közvetítette. S ezekben az évtizedekben még, az 1950-es évek közepétől az 1980-as 

                                                 
1 Újabb érv a modernizmus tágabb, az egész XX. századra kiterjedő értelmezéséhez. 
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évek derekáig, a kozmopolita nyíltságot és a nagyvilági tágasság érzetét az országon belül 

a tagköztársaságok közötti kulturális áramlás is erősítette. 

Az egész teke (félteke + félteke) 

A hidegháború és a vasfüggöny idején nem volt könnyű és természetes dolog a világot tel-

jességében látni, a jó és rossz féltekékre osztott földgolyót egy összetartozó nagy tekének 

értelmezni. 

A szocreál korlátoltsága félvak provincializmusban nyilvánult meg: a lélek mérnökeit 

(Sztálin nevezte így az írókat) csak az épülő hőerőmű érdekelte; mit törődtek ők holmi 

atombombákkal és olyan apróságokkal, hogy a népvándorlás kora óta nem tapasztalt erők 

állnak egymással szemben: nem hadseregek és szövetségek, hanem égtájak. A 

félszemszindróma persze a másik oldalon sem hiányzott; irodalmi dokumentuma Sartre 

Nekrassov (1955. Főbelövendők klubja) c. drámája. 

Azt, hogy nem az a lényeg, hogy az egyik oldalon a fényes jövő épül, a másikon meg a 

kapitalizmus rothad, hanem hogy az egész világ került képtelen és veszélyes véghelyzetbe 

– azt az 1950-es évek elején legmagasabb szinten az abszurd irodalom fejezte ki; a drámá-

ban Beckett, a lírában Popa. 

Nem egy bomba, csak egy buta nyekk 

Csakhogy az abszurd irodalom nem realista irányzat; mindig morgok, ha azt olvasom, 

hogy a Godot-ra várva vagy A játszma vége antihősei az atomháború utáni elpusztult, üres 

világ véglényei. Mintha A kastély azt fejezné ki, hogy Kafka idején sokat kellett mászkálni 

a földhivatalba. 

Morgok, ha máshol olvasok ilyet, de most én is az atombombával jövök (lásd az előb-

bi tekerészt). Így jár az ember, ha az irodalom történetét akarja megírni. Mert Beckett és 

Popa műveiről ugyan most sem gondolom azt, hogy az atomveszélyről szólnak, de az tény, 

hogy abban az abszurd történelmi pillanatban születtek, amikor egy kozmikus képtelen-

ségből fizikai realitás lett. Mint ahogyan Kafkát is jobban megértettem, amikor Prágában 

(másnaposan) megláttam azt az ember agyára sokmázsányi kősúllyal rároskadó vár-várost. 

Nézzünk szembe azzal, hogy a legidőtlenebb művek is valamilyen korban születtek 

(az Antigoné, a Hamlet és a Godot is), de ne tekintsük őket az adott kor tévéhíradójának. 

A Godot-ra várva és Popa versei az atomkor idején keletkeztek, de többet mondanak en-

nél: azt, amit T. S. Eliot úgy fogalmazott meg, hogy „A világ így ér véget / Nem bumm-

mal, csak nyüszítéssel” (1925. Az üresek). (Vas István ford.) 

Az abszurd világ objektivitása Popa verseiben 

Vasko Popa nem mondta el, hanem megmutatta, milyen az abszurd világ. Kora (1953. 

„Kéreg”), Nepočin-polje (1956. „Nyughatatlan mező”) és Sporedno nebo (1968. „Mel-

lékes ég”) c. köteteiben költői enciklopédiát állított össze egy teljes és önálló abszurd vi-

lágról. 

Az abszurd világ közvetítése mindig objektív: Beckett színpadán a szerzői szubjektum 

a műfajból következően nincs jelen, Popánál a költői szubjektum a kompozíció következ-

tében marad a versen kívül: első három kötetében mindössze két olyan ciklus van, amely-
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ben a költő egyes szám első személyben szól, egyébként a szerzőnek nyoma sincs; a sze-

mélytelenség azt sugallja, hogy az elénk tárt világ tényleg olyan, amilyennek a versben 

látjuk. 

Másrészt az abszurd irodalom eredeti modelljében nincsenek esetleges és parciális té-

mák: nem szólnak pl. „a polgárság hanyatlásáról”, a költő első szerelméről vagy a mű-

vészkérdésről; az abszurd mű mindig a végső lényeget ragadja meg, akár a nyolclábú ló, 

akár a kopasz énekesnő képében. Csak a kelet-európai abszurd drámában van realista 

konkretizálás, általában történelmi síkon, mint Örkény István Tóték (1967) c. darabjában, 

amelyből az Isten hozta, őrnagy úr c. film készült. 

Beckett drámáihoz hasonlóan, Popa versei is kozmikusan érvényesek: az abszurd mű 

nem függ attól, hogy a szerzőt elhagyta-e a szeretője, vagy hol állnak éppen a Szapolyai 

seregei. 

Az abszurd világ érzékelése 

Legkorábbi ciklusait azonban Popa még én-formában írta, a szerelemről és a seregekről: a 

Daleko u nama (1943–1951. Mélyen önmagunkban) a háború által elválasztott ifjú sze-

relmesek poémája, az Opsednuta vedrina (1943–1945. Ostromlott derű) c. ciklus pedig 

vallomásverseket tartalmaz. 

A háborús szerelmi poémában jól érzékelhető, hogy Popa költői agyműhelyében mi-

lyen messziről jön a vers, milyen nagy fesztávok vannak a különféle elemek és síkok kö-

zött. Alkotás-lélektani szempontból meghökkentő, hogy a háború tombolása közepette 

született és a háború miatt létrejött életérzést megfogalmazó versekben milyen kevés szó 

van magáról a háborúról: milyen sajátos gondolkodás- és látásmód az, amely nem engedte 

behatolni a személyesen átélt véres valóságot? 

A Mélyen önmagunkban 30 db cím nélküli versében mindössze egy olyan versszak ta-

lálható, amelyben a háborús valóságra közvetlenül utaló szó szerepel: 

Hallod a golyót 

Mely fejünk körül cikáz 

Hallod a golyót 

Mely csókunkra les 

 Pap József ford. 

Igaz, ez az első vers végén áll, de Popának ennyi történelmi konkrétum elég is (és per-

sze nincs szó arról, kik háborúznak, hol és miért, tehát a Szapolyai seregei mégsem konk-

retizálódnak). A továbbiakban a szerelmespár drámája kozmikus és hétköznapi, általános 

közegben játszódik: 

Hogyan nézzünk 

E bronzgombokkal 

A sötétség nevet rajtunk 

S hajjal ostoroz 

Hogyan szóljunk 

E papírnyelvvel 
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Lángra lobban szavainktól 

Szájpadlásunk alatt 

Hogyan óvjuk meg magunkat  

E futóhomok-testben 

Mohó kanalak 

Szemenként széthordják 

Hogyan ölelkezzünk 

E lombtalan fakezekkel 

Elszárad ajkunkon a szegfű 

Elszárad a forró homokban 

 Milosevits Péter ford. 

A poéma naplószerű: a kibontakozó szerelem boldogsága után a kényszerű szétválást 

írja le, majd az újbóli egymásra találás boldogságát, immár végleges, az ellenséges világtól 

védett belső térben: 

Egymásra találtunk 

Az arany fennsíkon 

Mélyen önmagunkban  

 Milosevits Péter ford. 

A megoldás kultúrtörténetileg ismert: a modernisták elefántcsonttornyától a romanti-

kus menekülésen át az antik bukolikus költészetig látható az otthontalannak érzett világból 

való kivonulás, melynek egyik formája a szubjektum magába húzódása; Popa szerelmi 

poémájában: párosan. 

„Nem játszom” 

Az Ostromlott derű vallomásverseiben a lírai alany már egyedül áll szemben a világgal, 

melyet abszurdnak lát. A ciklus első verse Popa egész költészetének a nyitánya, címe 

Poznanstvo (1943. Megismerkedés): 

Ne csábíts kékes égbolt 

Nem játszom 

Te szomjas szájpadlás-boltozat 

Fejem fölött 

Messzeség szalagja 

Ne tekeredj lábam köré 

Ne igézz engem 

Te éber nyelv vagy 

Hétágú nyelv 

A talpam alatt 

És nem megyek 

Lélegzésem te ártatlan 

Lélegzésem te ziháló 

Ne kábíts el engem 

Megsejtem a vadállat lehelletét 

Nem játszom 
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Hallom a kutyakaffogást 

Fog foghoz kattanását  

Érzem a tárt torok sötétjét 

Felnyitja szemem 

Látok 

Látok nem álmodom 

 Weöres Sándor ford. 

A világegyetem mint vadállat szürrealista vászonra kínálkozó kép: az ég és a föld – 

kozmikus méretű kitárt torok, de a bibliai fenevadra is gondolhatunk, például az Apokalip-

szisből (Jelenések könyve, 13). Popát azonban nem kell így olvasni: a versélmény a bibliai 

asszociáció nélkül is teljes, sőt éppen az ilyen lekötés szűkítené le és vezetné félre az ér-

telmezést.  

A Megismerkedés nem bibliai parafrázis, valóban arról szól, hogy a lírai hős (aki eb-

ben az esetben indokoltan azonosítható a költő életrajzi énjével) elutasítja az abszurd vilá-

got, amely veszett vadállatként csattogtatja rá a fogát. S ez lehet az 1943-as háborús esz-

tendő világa egy jugoszláviai gyűjtőtáborban, ahol a költő éppen raboskodott, de a vers ezt 

nem mondja, és a szövegéből nem is „bizonyítható”. Ahogyan a Godot nem atombomba-

ellenes dráma, úgy a Megismerkedés sem háborúellenes vers; mind a kettő túlnő keletke-

zésük történelmi keretein. 

A költemény szubjektuma a kozmikus fenevaddal néz farkasszemet, a hangulatot 

mégsem rettegés vagy szorongás uralja, hanem dac és elutasítás. A versszakokat rövid 

tagadó kijelentések zárják (nem megyek, nem játszom, nem álmodom). Az elutasító lezá-

rások erélyességét a ritmus is kiemeli: a kifejtés hömpölygő, többszörösen összetett mon-

datokban történik, melyekben hagyományos költői eszközök is megjelennek (ismétlés, 

anafora – az eredetiben), a „nem”-mel kezdődő rövid sorok pedig meg-megszakítják a 

szöveg menetét, mint amikor lezárjuk a fölösleges vitát. 

Ezt a szerkezetet a költemény első két sora már előlegezi (nyitány): „Ne csábíts kékes 

égbolt / Nem játszom”. Az eredetiben – „Ne zavodi me modri svode / Ne igram” – az első 

sor olyan dallamos, mintha mondókából származna; a 9 szótagban 8 belső rím van: ne–

me–de, vod–mod–vod, di–dri, háromszoros átfűzéssel: 

Ne zavodi me modri svode 

1               5                     9 

          3              6        8 

             4              7 

A zeneiséget tovább növeli a Santa Maria della Salute első sorát idéző vokális gaz-

dagság (itt is csak egy magánhangzó hiányzik az összes lehetséges közül, az u), a nyílt 

szótagok elve (minden szó magánhangzóra végződik), és a mássalhangzók típus szerinti 

szimmetriája: spiránsok (z, s) a második és az utolsó előtti (hátulról második) szótagban, 

explozívák (d, d) előlről és hátulról a harmadik szótagban, ajakhangok (m, m) a centrum-

ban (ötödik és hatodik szótag). 
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„Ne igram” („Nem játszom”) – csapódik rá erre az öblös kezdésre a második sor, 

melynek végén a vers első mássalhangzóra végződő szava áll (az eredetiben beleértve a 

magánhagzóra végződő címet is). 

A játszma vége – „Látok, nem álmodom” 

A „nem játszom” kijelentés a vers egészének ismeretében – abszurd: nem játszom a vé-

rengző fenevaddal. Frazeológiai értelmezésben már tágabb a jelentés: nem játszom – nem 

veszek részt (ebben az abszurd világban). 

Egy Beckett-drámának is az a címe, hogy A játszma vége (1957. Fin de partie), hogy 

az abszurd irodalom egysége felől ne legyen kétség. A „játékban” való részvétel el-

utasításának az oka az illúziók hiánya, a világ valódi arcának végleges ismerete, a (tisztán) 

látás: A játszma vége egyik főszereplője, Hamm, már meg is vakult (nincs szüksége többé 

a látásra), társa pedig (Clov) messzelátóval kémleli (ellenőrzi) a világot: 

HAMM: És a látóhatár? Nincs semmi a látóhatáron? 

CLOV: (leereszti a messzelátót, Hamm felé fordul, elkeseredetten) Ugyan mi az ördög lenne a látóha-

táron? (Szünet) 

HAMM: A hullámok, milyenek a hullámok? 

CLOV: A hullámok? (Felemeli a messzelátót) Ólomhullámok. 

HAMM: És a nap? 

CLOV: (tovább néz a messzelátón) Semmi. 

HAMM: Most kellene lemennie. Nézz jobban körül. 

CLOV: Szarok rád. 

HAMM: Már éjszaka van? 

CLOV: (tovább néz) Nincs éjszaka. 

HAMM: Hát mi van? 

CLOV: (ugyanúgy) Szürkeség. (Leereszti a messzelátót. Hamm felé fordul, erősebben) Szürkeség. 

(Szünet. Még erősebben) Szürkeség! (Leszáll a létráról, hátulról megközelíti Hammot, s a fülébe be-

szél) 

HAMM: (megrezzen) Szürkeség! Azt mondtad, hogy szürke? 

CLOV: Világos fekete. Az egész világegyetem. (Kolozsvári Grandpierre Emil ford.) 

A Megismerkedés így fejeződik be: „Látok / Látok nem álmodom.” A vers írásakor 

Vasko Popa 21 éves. Körötte lángokban áll a világ (1943). A háborús koravénség csömöre 

az első világháború utáni fiatalok expresszionizmusában is megjelent: Crnjanski az „Ithaka 

lírája” (1920) prológusában (Prolog) szintén a látásról beszélt: „Láttam én Tróját, s láttam 

mindent.” 

Az abszurd líra ifjú költői szubjektuma is látott mindent, s nem kér belőle: nem játszik. 

Ismeri a világot, de nem vesz részt benne: idegen, mint a Közöny főhőse, a Camus-regény 

eredeti címe szerint (1942. L’Étranger). 

Az abszurd világ hármas-képe 

A „Kéreg” másik két ciklusa: a Predeli (1951. „Tájak”) és a Spisak (1951. Jegyzék), vala-

mint a „Nyughatatlan mező” egyik ciklusa: az Igre (1954. Játékok) triptichont képez, tár-

gyiasított hármas képet ad az abszurd világról, amelyben az Ostromlott derű (Meg-
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ismerkedés) költői alanya nem akart „játszani”, s amelyből egyetlen menekvést látott: Mé-

lyen önmagunkban. 

„Tájak” (1951) 

Címe szerint a ciklus tájverseket tartalmaz, a verscímek viszont idézőjelbe teszik a táj 

hagyományos fogalmát: „A hamutartóban” és „A sóhajban”, „Az asztalon” és „A jajban”, 

„A fogason” és „A feledésben”, „A falon” és „A tenyéren”, „A mosolyban”. 

A hétköznapi környezet banális tájai és a lelki élet belső tájai váltakoznak; az első hét 

vers az abszurd világ tragikumának változatait mutatja be, a két utolsóban a „nem-játszás” 

privát és kétséges menekülési lehetőségei sejlenek fel, pl. „A tenyéren”: 

De minden mi idejut 

Értelemtől kirügyezik 

Reménytől kivirágzik 

Kivételes tavasz 

Vagy áldásos önámítás 

 Milosevits Péter ford. 

Ugyanez a szorongásos bizonytalanság látható „A mosolyban”, az ellentétek és para-

doxonok nyelvén: 

A dél békésen érik 

Az éjfél szívében 

Szelíd mennykövek zúgnak 

A csönd kalászain 

 Milosevits Péter ford. 

A világ alapképe azonban tragikus, amit a nyitóvers, „A hamutartóban” fixál: 

A parányi nap 

Sárga dohányhajjal 

Kialszik a hamutartóban 

Olcsó rúzs vére szoptatja 

A csikkek holttestét 

Lefejezett pálcikák sóvárognak 

Foszfor-koronájuk után 

Hamu-szürkék nyerítenek 

Kínban ágaskodván 

Izzó szemmel a tenyerén 

Hatalmas kéz 

Les a láthatáron 

 Milosevits Péter ford. 

Az egész vers – egy komplex kép, amelyben a jelentéssíkok kölcsönösen egymás me-

taforái, allegóriái, szimbólumai, megszemélyesítései stb. Három sík van: 1. hamutartó, 2. 

csatatér, 3. kozmosz, és három esemény: 1. a csikk eloltása a hamutartóban, 2. csata utáni 

terepszemle, 3. napnyugta az égen. A három síkból három szófüzér gyűjthető ki: 1. do-
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hányhaj, kialszik (a csikk), hamutartó, rúzs, csikkek, pálcikák, foszfor-korona, hamu (-

szürkék), izzó (szem: a csikk), kéz; 2. vér, holttest, lefejezett, (hamu-) szürkék (lovak); 3. 

nap, kialszik (a nap), izzó szem (a lenyugvó nap), láthatár. 

Némely szó eleve több síkhoz tartozik (kialszik, hamu-szürkék, izzó szem), a többi 

pedig más síkokhoz tartozó szavakkal alkot szintagmát, és ezzel síkokat köt össze: a nap 

dohányhaja (3–1 sík), a rúzs vére (1–2), a lefejezett pálcikák (2–1), a tenyér és a láthatár 

(1–3). 

A háromsoros keretversszakokban, az elsőben és az utolsóban az 1. és a 3. jelentés 

együttese érvényesül (a hamutartó és a kozmosz, a csikkoltás és a napnyugta), a közbülső 

kétsoros versszakokban az 1. és a 2. réteg ötvözete dominál (a csata utáni tájkép a ha-

mutartóban). 

A zárt hármas képből mintha kilógna a „les” szó. Igaz, megmagyarázható a kép(ek) 

logikája szerint is: az éppen eloltandó csikk(-nap) parazsa mint izzó szem les a hamutartó(-

kozmosz) peremének láthatárán. De figyelmesebben olvasva észrevesszük, hogy nem a 

csikk-szem (a nap) les, hanem a kéz. (Az eredetiben is: „Ogromna ruka / Sa žarkim okom 

nasred dlana / Vreba na vidiku”.) 

A hamutartó–csatatér–kozmosz hármas képbe a csikk-nap is beletartozik, de a csikk-

napot tartó és eloltó kéz már a kozmoszon kívül van (és les). Isten keze? 

Jegyzék (1951) 

A „Kéreg” következő ciklusa a Jegyzék, amely a „Tájak” után a lényeket és sorsuk vál-

tozatait veszi jegyzékbe. 

Az egyszavas verscímek a Jegyzék egy-egy szereplőjét nevezik meg. Az ember nincs 

közöttük, csak az embert körülvevő természeti és tárgyi környezet: 1. háziállatok (például 

a híres nyolclábú ló), az emberi környezetben megszokott növények, az ember által készí-

tett és használt tárgyak, és a ciklus végén egy szintén közeli, de autonóm természeti tárgy: 

a Kavics.1 

Az abszurd világban a létezés is abszurd. A Jegyzék szereplői háromféleképpen szen-

vedik el a létet: 

1. Idegen környezetbe kényszerültek, ahol inadekvát életet élnek, például a Kacsa 

(Patka): 

Totyog a porban 

Melyben nem mosolyognak halak 

 (…) 

Sohasem fog tudni 

Járni 

                                                 
1 A teljes Jegyzék magyar fordítása Radoszáv Miklós Szerelmeskönyv – Istočne razglednice (1996) c. 

kötetében olvasható; ott az utolsó vers a Kvarc címet kapta, a Weöres Sándor által fordított Ostromlott 

derű (1968) c. magyar Popa-kötetben viszont Kavics változatban szerepel, amely hívebb az eredeti Belu-

tak köznapi stílusértékéhez. 
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Mint ahogy tudott 

Tükröket hasítani 

 Radoszáv Miklós ford. 

2. Értelmetlen dolgokat művelnek (sziszifuszi lét), mint a nyolclábú ló, melynek „az 

egész földet kell / Maga után húznia” (Konj – Ló), vagy a Szék (Stolica): 

Örökké talpon van 

Mily boldogan 

Rohanna le a lépcsőn 

Vagy perdülne táncra 

 (…) 

Vagy egyszerűen leülne (…) 

 Radoszáv Miklós ford. 

3. Egyszerű áldozatok, mint a Disznó (Svinja) és a Tyúk (Kokoška), akiket az ember 

lemészárol, vagy értelmetlen ellenállók, bágyadt passzivitásban, mint a Moha (Mahovina), 

vagy komikusan hepciás változatban, mint a Kaktusz (Kaktus). 

Két lény azonban megússza a… mit? A létet? A Krumpli (Krompir) és a Kavics (Be-

lutak) – alakra is hasonló, független individuumok, az egyik „az emlékek vermében / Vá-

ratlan virradataival / Kicsírázik” (…) „mert szívében / A nap alszik” (a Krumpli), a másik 

pedig, a Kavics, „mosolyog a hold szemöldökével” – röhög a világon, mert kívül áll rajta 

(mivel „Fej nélkül végtagok nélkül / Bukkan fel”). 

A Kavics (és félig-meddig a Krumpli) az „eredeti” természet lényei, a Jegyzék többi 

szereplője (már) a „második természet” foglya. (A „második természet” Pascal kifejezése, 

és kb. azt jelenti, hogy az ember által alkotott világ, tehát a természethez képest másodla-

gosan keletkezett világ, egy idő után ugyanolyan objektívan, az embertől független hata-

lomként áll az emberrel szemben, mint az első természet.)1 

Az első természet felvillanása a Kavics személyében a ciklus végén ellenfény, amely 

kiemeli az egész Jegyzék világának abszurditását. 

Játékok (1954) 

A „Tájak” és a Jegyzék szintézise a Játékok c. ciklus a Nyughatatlan mező c. kötetből: 

Popa az abszurd világ tereinek és szereplőinek lajstromba vétele után az abszurd világ 

működését írja le. 

A Játékok – abszurd eposz(ocska), névtelen szereplőkkel, akik talán a „hatalmas kéz” 

tenyerének közepén izzó szem előtt játsszák abszurd, de korántsem kisded játékaikat. A 

legártatlanabbnak induló, valódi gyermekjáték nevét viselő játék is drasztikus kegyetlen-

séggel végződik, mint a Fogócskát (Žmurke) c. versben: 

Egyik a másiknak leharapja 

Kezét lábát vagy akármijét 

 (…) 

A játék frissen folytatódik 

                                                 
1 „A szokás második természet, amely eltörli az eredetit.” Pascal: Gondolatok (1978. 45). 
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Míg van kéz 

Míg van láb 

Míg van akármi 

 Weöres Sándor ford. 

Minden játék alapja a játékosok közötti ellentét kialakulása, lefolyása a konfliktus, a 

játék harc, eredménye az egyik fél megsemmisülése. A játék előtti szereposztás azonban 

esetleges: „Szög az egyik és harapófogó a másik / S mesterember a többi” – Szöget 

(Klina), így aztán mindenkire sor kerülhet mindkét oldalon: 

A harapófogó a fejénél elcsípi a szöget 

Foggal körömmel megragadja 

És húzza húzza 

A padlóból 

Rendszerint csak a fejét szakítja le 

 (…) 

Másvalaki lesz a szeg 

Másvalaki a harapófogó 

S mesterember a többi 

 Weöres Sándor ford. 

Végeredményben mindenki elpusztul(hat); az abszurd emberi színjáték utolsó fejezete 

kozmikus és apokaliptikus játék látomás, szimbolikus címmel – Hamut (Pepela): 

Van aki éj s mások csillagok 

Mindegyik éj meggyujtja maga csillagát 

Fekete táncot lejt körülötte 

Míg csillaga ki nem alszik 

 (…) 

Az utolsó éj csillag is éj is 

Önmagát gyujtja meg 

S lejti fekete táncát önmaga körül 

 Weöres Sándor ford. 

Ez várt volna az „idegenre”, a Megismerkedés lírai alanyára, ha nem mondja azt, hogy 

„nem játszom”. Ő azonban látott („Látok / Nem álmodom”), s ezáltal menekült meg. (Ca-

mus „idegenje” belekényszerült a játékba – és bele is pusztult: kivégezték.) 

A játékosok a vakság, a látás hiánya miatt kényszerülnek (végül irracionálisan önként) 

a játékba. Az abszurd eposz előhangja, a Játék előtt (Pre igre) a látás kikapcsolásáról be-

szél: „Egyik szemünk behúnyjuk / Bepillantunk magunkba minden zugolyba (…) Másik 

szemünk is behúnyjuk / Leguggolunk s felugrunk” – azaz kezdődik a játék: „Aki nem 

zúzódik dirib-darabra / Aki ép marad és egészben fölkel / Játszhat”. 

A játék során a játékosok megsemmisítik egymást és magukat, csak a „hamu” marad 

és a fekete „éj”. Az abszurd eposz epilógusa, a Játék után (Posle igre) a teljes pusztulást 

írja le: 

Végre a kezek megmarkolják a hasat 

Hogy a has a nevetéstől meg ne repedjen 

Hát a hasnak hűlt helye 
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 (…) 

Mindkét kéz lehanyatlik 

Tétlenül az ölbe 

Öl sincs 

Egyik tenyérre most eső hull 

Másik tenyérből fű sarjad 

De minek mesélem 

 Weöres Sándor ford. 

Illúziók nélkül 

A totális és pusztító abszurditással csupán két minőség dacol. Az egyik a látásnak köszön-

hető kívülmaradás (Megismerkedés, Mélyen önmagunkban). A másik az eredendő termé-

szet rendje: a Játék után, a teljes megsemmisülést (a Hamut) követően – „most eső hull” és 

„fű sarjad”: a természet továbbra is működik. 

„De minek mesélem” – kérdezi valaki: bizonyára az eposz szerzője, a Megismerkedés 

látó lírai alanyának ezúttal versen kívüli képviselője; a költő, Vasko Popa, mondhatnánk 

régimódian. Ez a váratlan befejező „ki”-szólás a ciklusból kétszintű: 1. fölényes, mert azt 

jelenti, hogy ez az egész „játék” egy magasabb szempontból, a természet örökkévalósága 

felől nézve, nevetséges (ezért abszurd és humoros az ábrázolása: a versek olyanok, mint a 

viccek, tele poénokkal), de 2. lemondó is a kiszólás, mert azt is jelenti, hogy az eredendő 

természet örök rendjével mi itt a „második természetben” elmehetünk a búsba. 

ESTRAGON: Hova megyünk? 

VLADIMIR: Nem messzire. 

ESTRAGON: De, de, menjünk minél messzebb innét! 

VLADIMIR: Nem mehetünk. 

ESTRAGON: Miért nem? 

VLADIMIR: Holnap vissza kell jönnünk. 

ESTRAGON: Miért? 

VLADIMIR: Hogy Godot-ra várjunk. 

ESTRAGON: Persze, persze. (Szünet) Nem jött el? 

VLADIMIR: Nem. 

ESTRAGON: És most már nagyon késő van. 

VLADIMIR: Éjszaka. 

ESTRAGON: És ha hagynánk a fenébe? (Szünet) Ha hagynánk a fenébe? 

VLADIMIR: Megbüntetne bennünket. (Csend. A fát nézi) Egyedül a fa él. 

ESTRAGON: (a fát nézi) Mi ez? 

VLADIMIR: Fa. 

ESTRAGON: Igen, de milyen fa? 

VLADIMIR: Nem tudom. Fűzfa.1 

ESTRAGON: Nézzük meg. (A fához vonja Vladimirt. Mozdulatlanul állnak a fa előtt. Csend) És ha 

felkötnénk magunkat? 

VLADIMIR: Mivel? 

ESTRAGON: Nincs köteled? 

VLADIMIR: Nincs. 

                                                 
1 „a növényi értelemben használjuk a szót most” (Esterházy Péter: Termelési-regény, 1979. 270).  
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ESTRAGON: Anélkül nem megy. 

VLADIMIR: Gyerünk, induljuk! 

ESTRAGON: Várj csak, itt az övem! 

VLADIMIR: Túl rövid. 

ESTRAGON: Majd húzod a lábam. 

VLADIMIR: És az én lábamat ki húzza? 

(Beckett: Godot-ra várva, Kolozsvári Grandpierre Emil ford.) 

Kavics (1951–1954) – az elefántcsonttorony csődje 

Mint a természet lénye, a Jegyzék végén a Kavics még diadalmasan mosolygott („a hold 

szemöldökével”); a versből kifejlesztett hasonló című ciklusban (1951–1954. Belutak – 

Kavics, in: „Nyughatatlan mező”) lelepleződik a mosoly mögötti üresség. A kommuniká-

cióra és érintkezésre képtelen önmagáért-való lény („Fej nélkül végtagok nélkül”) kívül 

van a játékokon – de minek? Mire megy vele? Tajna belutka (A kavics titka): 

Önmagával töltötte önmagát 

De hátha jóllakott saját kemény húsával 

Hátha belé-betegedett 

 (…) 

Kedvedre vallasd 

Ugyse válaszol 

Csak dudort remélhetsz 

Második orrot harmadik szemet 

Ki tudja amit 

 Weöres Sándor ford. 

A zárt lény a magához hasonló lényekkel sem képes kapcsolatot teremteni. A Megis-

merkedés főhőse el tudott menekülni és találkozni szerelmével az „arany fennsíkon mélyen 

önmagunkban”, a Kavics viszont egy másik kaviccsal sem tud mit kezdeni – Dva belutka 

(Két kavics): 

Ridegen méregetik 

Hideg tomporral nézik egymást 

Hasból beszélnek 

A szélnek szólnak 

 Weöres Sándor ford. 

„Csont a csonthoz” (1956) – az üres Halál 

A Kavics az elefántcsonttorony illúziója volt, és csődöt mondott. A világból való menekü-

lés irodalmi toposzában a végső stáció a Halál, az életnél nemesebb, magasztos, poétikus 

Halál (romantika: Novalis, Platen, modernizmus: Baudelaire, Ady, Dis, Matoš vagy akár 

Hanno Buddenbrook). 

Kost kosti (1956. Csont a csonthoz) c. ciklusában (in: „Nyughatatlan mező”) Popa az 

„elefántcsont-kavics” után a menekülő Halál illúziójával is szembenéz. 

Most már könnyű 

Kibújtunk a húsból 

 Weöres Sándor ford. 
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– mondja az egyik csont a másiknak a nyitóversben (Na početku; Kezdetben). Az ere-

detiben még egyértelműbb az életből való menekülés („Spasle smo se mesa” – megmene-

kültünk vagy megszabadultunk a hústól). A magyar fordításban viszont jelképesebb lett a 

cím: a Kezdetben a Biblia magyar fordításainak klasszikus első szava, míg a Na početku 

eltér a hagyományos „U početku” formulától. Nastasijević biztosan a biblikus formát vá-

lasztotta volna, Popa viszont a köznapibb alakhoz ragaszkodott, annak ellenére, hogy a 

ciklus bibliai vonatkozását más módon kihangsúlyozta: az önálló címmel rendelkező ver-

sek fölé számokat írt – egytől hétig, a teremtés hét napjára célozva. (A Biblia első könyve, 

amely a „Kezdetben” szóval indul, a teremtésről szól.) 

Biblia, „kezdetben”, hét nap, teremtés – mehet az egész a tudatmögöttibe (ahol nem – 

csak – hátsó gondolatok vannak, hanem a „zaum” tanyázik), hadd rezonáljon ott, ha akar. 

De ha nem, az se baj; Popa költészete nem műveltségi felidéző szöveg, a hátterek sokkal 

messzebb vannak benne, mint a klasszicisták citátumai vagy a (poszt)modern jelölt és 

jelöletlen idézetek és rátámaszkodások (T. S. Eliot, Borges, Esterházy). 

Popa másképp használja a hátteret; a csontciklus esetében megelégszik azzal, hogy a 

hetes szám felidézi a Teremtést: innen kezdve nincs szüksége a Bibliára, az egyes versek 

már nem kapcsolódnak a Teremtés hét napjához,1 és a ciklus egésze csak mellékesen te-

kinthető a teremtésmítosz fordítottjának. Lehet erre gondolni, tetszetősen is hangzik, de a 

ciklus nem erről szól, és nem ezért született. 

A Csont a csonthoz a Halál körüli romantikus és modernista illúziókkal szemben az 

ürességet, a patetikus vagy poétikus Halállal szemben az abszurd halál belső arcát mutatja 

meg. 

Az abszurd halál tragikusan komikus (Beckett: A játszma vége); Popa csontciklusában 

a humor elsősorban a csontok kicsinyesen antropomorf viselkedéséből származik: hetven-

kedő gyáva alakok, verbálisan lefitymálják az Életet, de pánikba esnek, ha eszükbe jut a 

kutya. 

A csontok világát Popa a rá jellemző inherens (velejáró, beleillő) eljárásmóddal terem-

ti meg. A csontok párbeszéde a csontvilág és a halál sajátos elemeiből épül, az anyag logi-

kája szerint. A csontok velőt akarnak vacsorázni, félnek a kutyáktól, de betartanak nekik 

(„Majd torkukon akadunk / S nevetünk”). A belső logika működtetésének példája a Na 

suncu (Napon) c. vers, amely a csontok pőreségének egyszerű tényét bontja ki valóságos 

helyzetdallá: 

De jó így pőrén sütkérezni 

Sose szerettem a húst 

Engem se vonzottak azok a cafatok 

Tetszel nekem így meztelenül 

                                                 
1 Sőt: az 1 Kezdetben, 2 Aztán és a 6 Vég előtt, 7 Végül c. keretversek között, a három középső, konkré-

tabb címmel rendelkező vers: a 3  Napon, 4 Földben, 5 Holdvilágnál – egy más mítoszrendszerre támasz-

kodik. A természetvallásokban a Nap az atya, a Föld az anya szimbóluma, a Hold pedig rendszerint a 

Halál jelképe (pl. az egyiptomi vallásban). 
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Ne tűrd hogy nap cirógasson 

Jobb ha mi ketten szeretkezünk 

Csak ne itt csak ne a napon 

Kedves csontocskám mindent látnak 

 Weöres Sándor ford. 

Az eredetiben a „cafatok” helyén „rongyok” áll (krpe), ami jobban utal az öltözködési 

cicomákra, mint a magyar változat, ahol a szövegkörnyezet miatt csak a „húscafatok” 

jelentés érvényesül, bár a magyar nyelvben is vannak „rongycafatok”. 

„Add vissza rongyaim” (1955) 

A „rongyok” a Vrati mi moje krpice (1955. Add vissza rongyaim, in: „Nyughatatlan me-

ző”) c. ciklusban központi jelképpé lépnek elő. A tizennégy cím nélküli versből álló cik-

lusban az egyes szám első személyű lírai alany elkeseredetten és fenyegetőzve követeli 

vissza „rongyait” egy „szörnyetegnek” nevezett lénytől. 

Mik a rongyok? A Csont a csonthoz alapján – az élet, a díszek, az örömök jelképei. 

De vajon nem jelenthetik-e éppen az ellenkezőjét: hogy nincs már se dísz, se öröm, csak 

rongyok?  

Engedjük dolgozni az asszociációkat. Az abszurd irodalomban egyébként ismert mo-

tívum a rongy; Beckett A játszma vége c. darabja ezekkel a szavakkal fejeződik be: 

HAMM: (…) Nohát, jól van, idáig jutottam, ennyi elég. (Felemeli a sípot, habozik, elereszti. Szünet) 

Igen, csakugyan! (Sípol. Szünet. Hangosabban. Szünet) Rendben. (Szünet) Apám! (Szünet. Hango-

sabban) Apám! (Szünet) Rendben. (Szünet) Megérkeztünk. (Szünet) Hogy végezzem? (Szünet) Do-

bás. (Eldobja a kutyát, leszakítja a sípot) Tessék! (Maga elé dobja a sípot. Szünet. Szuszog. Halkan) 

Clov! (Hosszú szünet) Senki? Az is jó. (Kiveszi a zsebkendőjét) Minthogy ez a játék rendje… (szét-

hajtogatja a zsebkendőt) játsszunk így… (hajtogat) és ne beszéljünk többet róla… (végez a hajtoga-

tással) ne beszéljünk többé egyáltalán. (Kinyújtott kézzel maga elé tartja a zsebkendőt) Vén rongy! 

(Szünet) Téged… megtartalak. (Szünet. A zsebkendőt az arcához közelíti) – Függöny – (Kolozsvári 

Grandpierre Emil ford.) 

A nyelvi jelentés szintjén oly tiszta Popa-költészetben ez a ciklus az egyetlen, amelyet 

alapszinten félre lehet érteni. A szerelmi szakítás nagyjelenetének álcázott egyoldalú ve-

szekedés (csak az egyik fél beszél) a Halállal, illetve a transzcendenciával (az életen és a 

halálon, a tapasztalaton túli valamivel) folyik. 

Az összecsúszás az eredetiben nyelvi síkon is megtörténik: a nyelvtanilag semleges 

nemű „szörnyeteg” („to” čudo) megszólításakor több helyen nőnemű vocativusok vannak 

(pretvornice – 2. vers, lepotice – 8, izelice – 10, bezveznice – 12) s egy nőnemű ige is 

szerepel (ne povratila se – 12), ami azt sugalmazza, hogy a vers alanya egy nőhöz beszél. 

Csakhogy a szerb nyelvben a halál is nőnemű („ta” smrt), tehát a vocativusok a halálra 

is vonatkozhatnak. S a versekben nyilvánvalóan többről van szó, mint szerelemről: az élet 

értelméről, a boldogságról. Viszont ki mondja azt, hogy az élet értelme nem függhet a 

szerelemtől, nem beszélve a boldogságról, amely szinte szinonimája a szerelemnek. 

Úgyhogy vibrálunk. Tudjuk, hogy a Halálról és a transzcendenciáról van szó, de job-

ban értjük az egészet, ha azt hisszük, hogy nő van a dologban. (Bár életrajzilag úgy tudjuk, 
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hogy nincs.) Tehát a Halált és a transzcendenciát nőnek képzeljük. (Transzcendencia-

lotyó.) 

Mágikus, totemisztikus gondolkodás: primitívek vagyunk és a szexmisztika hívei? (Ne 

személyeskedjünk), nézzük a szöveget – mi ez, ha nem sámánnyelv: 

6. vers: 

Gyökeredet véredet koronádat 

És mindent életedben 

 (…) 

Három üst fortyogó vízbe 

Három kemence pusztító tűzbe 

Három verembe névtelenbe tejtelenbe 

 

10. vers: 

Sötét nyelved sötét deled sötét reményed 

Minden sötét csak borzongásom fehér 

Farkasom a torkodon 

Vihar az ágyad 

Rémületem vánkosod 

Széles nyugtalanságod mezeje 
 

Weöres Sándor ford. 

(Az eredetiben itt szerepel a „Nyughatatlan mező” kötetcím – „Široko ti nepočin-

polje” –, amely egy népi találós kérdésből származik: Mi az: halott cipel élőket a nyugha-

tatlan mezőn át? – Bárka a tengeren.) 

Népi szürrealizmus, folklorisztikus abszurd, szólások, átkok, fohászok képtelenségei 

három változatban – egy az egyben, módosítva és a mintájukra létrehozott újak formájában 

– keveredve (szétválasztásuk: nyelvészeti csemege). Popa tudatosan dolgozta ki ezt a stí-

lust, és alaposan felkészült rá; három gyűjteményt készített: Od zlata jabuka (1958. 

„Aranyalma”) – népdalok, közmondások, találós kérdések, mondókák; Urnebesnik (1960. 

„Hahota”) – a költői humor antológiája; Ponoćno sunce (1962. „Éjféli nap”) – költői 

álomlátások. 

Az Add vissza rongyaim nyelvében már ott volt ez a tendencia, a szürrealista alapú ab-

szurd folklorisztikus, mágikus és mitologikus kiszélesítése. És ez határozza meg Popa 

költészetének egész második korszakát. 

„Mellékes ég” (1968) – csillagközi „Játékok” 

Tizenkét év telt el a „Nyughatatlan mező” és Popa harmadik, Sporedno nebo (1968. „Mel-

lékes ég”) c. kötetének megjelenése között. (A közbülső időben készültek a népköltési és 

költői antológiák.) 

A „Mellékes ég” az abszurd világ kozmikus képe, csillagközi „játékok”. Színterük a 

világűr, szereplői az égitestek, a kozmikus mítoszok elemei és a folklór mitologikus szim-

bólumai. 
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Megértésükhöz azonban nincs szükség tudományos vagy misztikus műveltségre, csil-

lagászati és okkult ismeretekre, rábízhatjuk magunkat a versekre: úgyis csak a saját logiká-

juk érvényes; az viszont teljes és következetes. A „Mellékes ég” komplett világ, amely 

abszurd, de önmaga szerint felfogható. A kötet olvasása olyan, mintha egy új játékot néz-

nénk, melynek szabályait menet közben, az érvényesítés pillanatában azonnal megértjük. 

Verseskötet helyett – komplex könyv: abszurd teremtéseposz 

Popa kezdettől fogva ciklusokat írt, amelyek már első két kötetében is kiegészítették egy-

mást, áthallások voltak köztük, de a „Kéreg” és a „Nyughatatlan mező” még nem voltak 

komplex könyvek. 

A „Mellékes ég” már az: maga a könyv egy egész mű. Hét ciklusból áll, melynek 

mindegyike hét verset tartalmaz. A hetes szám a téma, a teremtéstörténet formális alátá-

masztására szolgál (mint a csontokról szóló ciklusban). A ciklusok között nemcsak össze-

függések és ráépülések vannak, hanem kölcsönös függőség: ugyanúgy nem lehet őket 

kihagyni vagy felcserélni, mint egy regény fejezeteit. Vagy mint az eposz énekeit. 

Abszurd eposz szürrealista stílusban. Nem rossz meghatározás, de nem kell túlfeszíte-

ni: a kötet méreteiben, formájában és stílusában nem hasonlít az eposzra. Jelképesen vi-

szont jól hangzik: a Godot-ra várva az abszurd világ apokalipszise, a „Mellékes ég” az 

abszurd világ teremtéseposza. 

A „Mellékes ég” sztorija 

A hét ciklus lineáris szerkezetben, sorrendben adja elő az abszurd teremtéstörténetet. 1. 

Zev nad zevovima (Ásítások ásítása) – a semmiből, egy ásításból, amely a kerek száj for-

májával a Nullára emlékeztet, létrejön a világ. 2. Znamenja (Jelek) – megjelenik az ember, 

és felborítja a Nulla, az ásítás, az önmagában háborítatlan világ rendjét. 3. Razmirica (Fe-

leselés) – a betolakodó ember konfliktusai a számára idegen és felfoghatatlan rendet kép-

viselő hatalommal (istenséggel). 4. Podražavanje sunca (A Nap utánzása) – az ember új és 

biztosabb támasz után néz: az élet forrását, a napot igyekszik követni. 5. Raskol („Szakí-

tás”) – az embercsoport lerázza magáról a parancsoló, de csupa bajt hozó istenség hatal-

mát. 6. Lipa nasred srca (A hárs a szív közepén) – a teremtéstörténet, mint a Bibliában, 

átmegy törzsi, illetve nemzeti eredetmítoszba: a hárs szláv totem a kereszténység felvétele 

előtti időkből. 7. Nebeski prsten (Az égi gyűrű) – utolsó simítások a létrejött renden. 

Stílusillusztrációk 

Semmi lényegi újdonság a nyelvben és a képalkotásban, csak motívumbeli bővülés. Az 

igazi innováció a teljes körű világkép; a kötetet úgy kell végigolvasni, mint egy regényt, 

egy eposzt vagy egy mesét. 

Zev nad zevovima – Ásítások ásítása: 

Egyszer volt egy ásítás 

Se szájpadlás alatt se kalap alatt 

Se szájban se semmiben 

 (…) 

Egyszer volt egy ásítás 
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Unalmas mint minden ásítás 

És úgy látszik még folytatódik 

 Weöres Sándor ford. 

Uljez – A jöttment: 

Egy csöpp vér az ég zugában 

Csak nem a csillagok kezdték újból 

Osztani a kékséget s egymást harapni 

Vagy csókolózni 

A nap kerek asztalánál 

Erről semmit se beszélnek 

Csak a tüzes kenyeret törik 

S fény poharai kézről kézre járnak 

S holt csillagok csuklóikat rágják 

Mit keres a csöpp vér az ég zugában 

A menny vaksi szögletében 

 Weöres Sándor ford. 

Fiktív szerző – a csillagjós 

A kötet élén egy kurzívval (dőlt betűkkel) szedett vers áll: Zvezdoznančeva ostavština (A 

csillagjós hagyatéka), amely így kezdődik: 

Szavai maradtak utána 

Szebbek mint a világ 

Senki se mer beléjük merülni 

 Weöres Sándor ford. 

A „Mellékes ég” ezek szerint fiktív dokumentum: a csillagjós hagyatéka („szavai”). 

Popa nemcsak alakokat szerepeltet epikus módon, hanem fiktív szerzőt iktat maga és a mű 

közé. Ezzel a szöveg egyszerre objektivizálódik és relativizálódik is: nem én mondom, 

tehát nem szubjektív, de: nem én mondom – ki tudja, igaz-e. 

A hetedik ciklus első verse, ismét kurzívval, a csillagjós haláláról számol be: Zvezdo-

znančeva smrt („A csillagjós halála”): 

Azt mondják meg kellett halnia 

A csillagok közelebb álltak hozzá 

Mint az emberek 

 (…) 

Fejével fizetett mondják 

Égi cafkáiért 

S furcsa mendemondák keringenek 

Valami tőrről emberi ujjlenyomatokkal 

Azt mondják a világon kívül találta magát 

A napraforgó keresésére indult 

Melyben a szívek s a csillagok 

Útja összefut 
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Azt mondják meg kellett halnia 

 Milosevits Péter ford. 

A ciklus vége felé beszivárgó pátosz kérdő- és idézőjelek közé kerül. A csillagjós ha-

lála a (modernista) Művész csődjét jelenti. A kavics néma önlény volt, a csillagjós szép -

szavú önlény: „Szavai maradtak utána / Szebbek mint a világ”, de „meg kellett halnia”, 

mert „A csillagok közelebb álltak hozzá / Mint az emberek”. 

Összevonva a két megállapítást a kötet elejéről és a végéről: a csillagjósnak azért kel-

lett meghalnia, mert szavai szebbek voltak, mint a világ. Hazudott tehát?! Mi is a kötet 

címe? – „Mellékes ég” (v. „Mellékég”). Kitalálta vagy álmodta az egészet? 

A „Mellékes ég” a szavak és a képek szintjén olyan valóságos (realista), mint egy rajz-

film; létének helye szerint viszont jelképes világegyetem, különféle kozmoszképek össze-

vont költői modellje. Civilizációtípusok és világnézetek szintézise: természetvallás, egyis-

tenhit, természettudományos magyarázatok, művészi világkép. 

Mindez a csillagjós tálalásában. Az ő meséje szerint az abszurd világban lehet rend, 

van hát remény. Mint ahogy Godot-ra is lehet várni. A csillagjós azonban meghal, Godot 

pedig nem jön el. Ez a „játszma vége” a „mellékes égen”. 

„Magasodó föld” (1972) – a nemzeti történelem epopeiája 

Popa első két kötetében, a fővonalat képviselő versek és ciklusok árnyékában, néhány 

furcsa, kilógó vers lappangott. A „Kéreg” első kiadásában (1953) szerepelt egy Uspravna 

zemlja („Magasodó föld”) c. ciklus, melyben történelmi emlékhelyekről, pl. kolostorokról 

írott versek voltak, a „Nyughatatlan mező” első kiadásában (1956) volt egy ciklus az 

1809-es čegari ütközetről és egy másik: az 1943-as sutjeskai csatáról. – A két kötet későb-

bi, a költő által véglegesnek mondott kiadásaiból ezek kimaradtak; Popa egyre inkább a 

kötet egysége felé haladt, s a történelmi témák valóban nem illettek sem a „Kéreg”, sem a 

„Nyughatatlan mező” világába, mint ahogy a „Mellékes ég” hétszer hetes kompozíciójába 

már eleve nem került idegen elem. 

Aztán 1972-ben, a „Mellékes ég” világegyetem-eposza után, megjelent az Uspravna 

zemlja („Magasodó föld”) c. kötet: a „Kéreg” egykori, kidobott ciklusának címe alatt – a 

szerb történelem Popa-féle epopeiája. 

A versmodell változatlan, a szerkezet ciklusokból áll, de nem olyan egységes, mint a 

„Mellékes ég” esetében, mivel a „Magasodó föld” anyaga húsz-harminc év alatt keletke-

zett, és a régi versek és ciklusok írása idején a kötet koncepciója még nem létezett. 

Mégsincs kompozíciós esetlegesség, a sorrendet két elv is meghatározza: a történelmi kro-

nológia és a lírai alany (a „zarándok” – hodočasnik) mozgása. Öt ciklus, mindegyikben 

(ismét) hét vers: 

1. Hodočašća („Zarándoklások”) – egy bevezető költemény (a zarándok útra kelése) + 

hat kolostorvers, délről északra, az athosz-hegyi Hilandartól Szentendréig (ahol ugyan 

nincs kolostor, de van hét szerb templom). E. m.1: az emberi alkotások ellenállnak az idő 

                                                 
1 Eszmei mondanivaló. Varázsige a népi ópiumelvonó kúra korszakából. 
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múlásának és a történelem viszontagságainak. A ciklus uralkodó színe a kék és az arany (a 

bizánci stílusú freskók jellegzetes színei.) 

2. Savin izvor („Száva forrása”) – Szent Száva élete és munkássága Popa módján elő-

adva. E. m.: az ősi totem átruházása a keresztény nemzeti szentre a jóság és az emberért 

való szent erő alapján. Piros ciklus. 

3. Kosovo polje („Rigómező”) – a szerb állam bukása, a török uralom kezdetének jel-

képes dátuma: a rigómezei csata, szürrealista pompában. E. m.: a hősi áldozat értelme a 

földi halál után az égi, a természeti és az esztétikai szférában teljesedik ki. Zöld ciklus. 

4. Ćele-kula (Ćele-kula – a čegari Koponya-torony) – a török uralom alóli felszabadu-

lást jelképező 1804-es felkelés egyik csatája helyén az elesettek koponyájából épített, ma 

is álló lidérces toronyról írott versek. E. m.: lásd fenn (a hősi áldozat értelme…), de a 

hangsúly a dacon van: inkább belepusztulunk, de rabok tovább nem leszünk, nem leszünk. 

Fekete ciklus. 

5. Povratak u Beograd („Visszatérés Belgrádba”) – a zarándok hazatérése + hat vers 

Belgrád történelmi helyeiről, a végén egy összefoglaló Belgrád-verssel. E. m.: az idő és a 

történelem viharában mégiscsak miénk ez a város. (Érdemes egy komparatisztikai kukkra: 

Crnjanski: Lamentáció Belgrádért.) Fehér ciklus. 

Antiabszurd metamorfózisok 

Összesített e. m.: a történelem értelmetlen, de a nagy tetteknek és alkotásoknak van értel-

mük – benne vagy ellene: az épületek az idő múlása ellen(ére) állnak, Szent Száva a törté-

nelem iránya ellen működve köti össze az ellentétes történelmi és civilizációs köröket 

(pogányság, kereszténység), a rigómezei és a čegari csaták a teljes pusztulást jelentő vere-

ség ellenére diadalok. 

Mindent kibírtunk, s közben csodákra is képesek voltunk, vagy éppen fordítva: mivel 

csodákra voltunk képesek, végül mindent kibírtunk. Az abszurd világgal szemben vannak 

ellenértékek. 

A zarándok útja az időn és a történelmen át az egyes számtól a többes számig vezet. A 

„Magasodó föld” nyitóversében („Zarándoklások”) a lírai alany egyedül indul útnak: 

„Megyek atyai bottal a kezemben / Lángoló szívvel a boton”; a záróversben („Belgrád”) 

már a megtalált közösség nevében beszél: „Fehér csont vagy a felhők közt / Csontunk 

csontja” (Milosevits Péter ford.). 

Szimbólum-metamorfózisok: a csontok korábban az abszurd halál jelképei voltak 

(Csont a csonthoz), a „fehér csont a felhők közt” a múlandóság ellenereje. (Nyelvjáték1 a 

címekkel: Kost kosti és Kost kostiju naših azaz Csont a csonthoz és „Csontunk csontja”.) 

A kavics mint véletlen kő céltalan önlény volt, az építőkövek a templomok falában a ma-

radandóság és a szépség paneljei. A Játékok végén az abszurd örökkévalóság jelképeként 

sarjadt a fű, Rigómezőn a csata utáni zöldellés és a rigó csőrében a „zöld virradat” a halál 

ellenére értelmet kapó élet jelképe. 

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein: Észrevételek (1995. 49), Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot. In: Ha-

bermas–Lyotard–Rorty: A posztmodern állapot (1993. 24–28). 
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A Szépség etikája 

Az egész kötetet áthatja a szépség – mint a (nemzeti) történelem tragikumának ellen-

kategóriája. Nem a romantikus és modernista művész-Szépség (amely a csillagjós szemé-

lyében meddőnek: világon kívülinek bizonyult), hanem a dolgok és a tettek, az emberi 

életek és halálok értelmének belső szépsége. A „Magasodó föld” ezt az etikai Szépséget 

nem közli vagy állítja (hogy így van), hanem a versek belső szépségének megteremtése 

révén fejezi ki; a jellegzetes Popa-modell itt azt az illúziót kelti, hogy a vers akaratlanul 

szép – csupán átengedi magán tárgyának immanens szépségét. 

Sopoćani (Sopoćani) 

Erő piros békéje 

Nagyság érett nyugalma 

Föld alatti arany madaraktól 

A menny hatalmas gyümölcséig 

Minden csak karnyújtásnyira 

Remekül letérdeltek a formák 

A mester szembogarában 

 (Az idő harapott) 

Rang ifju szépsége 

Alvajáró biztonság 

S az örök tavasz kapui 

Boldogság fényes fegyverei 

Minden csak szempillantásra vár 

A mester jobbjában 

A világ szívverése lüktet 

 (Az idő harapott 

S kitörte a fogát) 

 Weöres Sándor ford. 

Kosovo poslanstvo („A rigó küldetése”) 

Vérharmatos szárnyát a rigó 

Bazsarózsák tüzénél szárítja 

Előtte a mező teleírva 

Dicső arannyá olvadt 

Forró ember-vassal 

A betűknek a fű parancsol 

Kedvére kuszálja 

A sorokat 

A rigó kitépi mezejét 

Négy fekete szél karmából 

S delelőtől göngyöli éjfélig 

Éjfélkor átszáll az égen 

Csőrében viszi ő tudja hová 
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Zöld virradatát 

 Milosevits Péter ford. 

„Farkas-só” és „Ház az út közepén” – a történelem előtt és után 

A „Magasodó föld” kronológiáját folytatja hátra- és előrefelé Popa következő két kötete: a 

történelem mögé, a kereszténység felvétele előtti időkbe nyúl vissza a Vučja so (1975. 

„Farkas-só”), a Kuća nasred druma (1975. „Ház az út közepén”) viszont előre, a XX. 

századba lép. A „Farkas-só” a Szent Száváról szóló ciklus elmélyítése visszafelé, a keresz-

ténység előtti mitikus irányban, a „Ház az út közepén” a koszovói és az 1804-es ciklusok 

folytatása a második világháború témáival.  

A rigómezei és a čegari csatáról írott ciklusok után a „Magasodó föld” (1972) szer-

kezetébe jól illett volna a készen álló ciklus a sutjeskai csatáról, az Oči Sutjeske (A 

Sutjeska szeme), amely azonban csak a három évvel később megjelent „Ház az út köze-

pén” (1975) c. kötetbe épült bele, a második világháború és az utána következő évek ese-

ményeire reagáló korábban született és újabb ciklusok mellé. 

A szétválasztás egyik oka az idő: Rigómező és Čegar a történelemhez tartozik, Sutjes-

ka a költő életének jelen idejére esik. A másik ok nemzeti: a „Magasodó föld” tematikája 

kizárólag szerb vonatkozású, a második világháború honvédő harca jugoszláv méretű volt. 

A harmadik ok világnézeti: a szerb nemzeti történelem a pravoszláv kereszténység égisze 

alatt áll, a partizánok viszont az ateista kommunista ideológiát vallották. 

A hetvenes évek levegője – a nemzeti eszmék ébredése 

A „Nyughatatlan mező” idején, 1956-ban még egy kötetbe került a Ćele-kula és A Sutjes-

ka szeme (a čegari és a sutjeskai csata is a túlerő elleni, thermopülai harc volt). 

Az 1970-es évek elején más a hangulat. A jugoszláv állam ekkor fél évszázados; az el-

ső félidőben királyság volt, a másodikban szocialista népköztársaság. A jugoszláv egység 

eszméje ötven éven keresztül háttérbe szorította a nemzeti érzelmeket, sutban vagy inde-

xen voltak a nemzeti jelképek, a zászlók, a himnuszok. A kommunista érában még a val-

lást is tiltották, amely a nemzeti történelmek világnézeti kerete és nemzettudat-hordozója. 

Most mindez előlopakodott: Tito már öreg, mindenfelé arról suttognak, mi lesz Jugó-

val, ha a marsall meghal. Az elfojtott tendenciák különböző síkokon jelentkeztek. A hor-

vátoknál közvetlen politikai formát öltöttek (az ún. Maspok mozgalom 1971-ben), a szer-

beknél Ćosić politikai kivonulása jelezte a hasonló szélirányt, melynek a szerb akadémia 

hírhedt „memoranduma” lett a folyománya az 1980-as évek közepén. Az irodalomban 

felívelt a nemzeti történelmi regény, a horvátoknál Ivan Aralica, a szerbeknél éppen Ćosić 

munkásságában (1972–1979. „A halál kora”). 

A „Magasodó föld” tehát ugyanabban az évben jelent meg, mint Ćosić nemzeti tetra-

lógiájának első kötete. A „Farkas-só” 1975-ben a nemzeti történelem témáját a nemzeti 

mítosz és legenda homályos messzeségeibe nyújtotta. A korhangulatra jellemző, hogy a 

kötet egyik ciklusának korábbi önálló megjelenésekor egy zágrábi kritikus már 1969-ben 
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sovinizmust vélt felfedezni a „farkas” és a „farkas-pásztor” jelmeze mögött.1 (A farkas 

totemállat, aztán Szent Száva védnöksége alá kerül a folklórban, s erre épülnek Popa Szent 

Száva- és farkasversei, de a szerb nyelvújítás és a közös szerb és horvát – szerbhorvát – 

irodalmi nyelv megteremtőjének, tehát az önálló horvát irodalmi nyelv kifejlődésének 

megakadályozásáért okolható reformátornak is Farkas volt a neve: „Vuk” Karadžić.) 

A Popa elleni vád nonszensz volt: mintha azt mondanánk, hogy a Buda halála sovi-

niszta alkotás. Popa is, Arany is a történelem előtti, elveszett kor költői megelevenítésével 

próbálkoztak, mindketten félsikerrel: sem a Buda halála, sem a „Farkas-só” nem lett „utó-

lagos” nemzeti eposz, nem kerültek be a nemzet közagyába – egyedi bravúrok maradtak, 

irodalmi ínyencek csemegéje. Arany a nyelvben, Popa a képteremtésben remekelt: egy 

szürrealista farkaskozmoszt teremtett, a „Mellékes ég” méltó párját. Csakhogy amíg a 

„Mellékes ég” egyetemes mitikus vonatkozásokkal rendelkezett, addig a „Farkas-só” csak-

is öntörvényű vagy nagyon exkluzív műveltségi rétegekhez (pl. az alkímiához) kapcsoló-

dik, ezért értelmezése bizonytalan és akár önkényes is lehet (mint I. Mandić esetében). 

Popa nem is ment tovább ezen az úton. Viszont a szerb költészet átlagvonulata teljesen 

a nemzet felé fordult: az 1980-as években mindent belepett a történelmi és mitologizáló 

nemzetköltészet, melynek ereje a tehetségeseket is magával sodorta (Matija Bećković, 

Ljubomir Simović, Alek Vukadinović). 

Popa nem ment az árral, tüntetően az ellenkező irányba fordult: amikor mindenki a 

nemzet keblére borult, ő – költészetének több évtizedes fő tendenciájával is ellentétesen 

(melyben a lírai alanyt az epikus módon teremtett szereplő váltotta fel: a csillagjós, a za-

rándok és a farkasfattyú) – saját empirikus énjével kezdett foglalkozni. 

„Nyershús” és „Vágás” – én, Vasko Popa 

Živo meso (1975. „Nyers hús”) c. kötetében Popa meglepte olvasóit: 1. előléptette saját 

énjét, melyet 1956-ban, a „Nyughatatlan mező” Add vissza rongyaim c. ciklusában láttunk 

utoljára, és 2. pályája során első ízben nem osztotta ciklusokra a kötetet (hacsak nem vesz-

szük az egész könyvet egy ciklusnak). Élete utolsó kötetében aztán: Rez (1981. „Vágás”), 

megismételte ugyanezt: személyes én, ciklusok nélkül. 

Irodalomtörténetileg a visszatérés puszta tényénél még nagyobb meglepetés a visszaté-

rő Én kiléte. A korai énciklusokban (Mélyen önmagunkban, Ostromlott derű, Add vissza 

rongyaim) az egyes szám első személyben beszélő lírai alany ugyan a „költő” érzelmeit és 

gondolatait közvetítette, de nem volt azonos a Vasko Popa nevű emberrel. A 11000 

Beograd, Bulevar revolucije 26. sz. alatti lakos (tel. 333-329) sohasem járt semmiféle 

„arany fennsíkon” mélyen valakikben, soha nem vágta a kozmosz-kutya szemébe, hogy 

„nem játszom”, és nem marakodott a transzcendencia-lotyóval holmi rongyokért; ezekben 

                                                 
1 Igor Mandić: Vučji pjev Vaska Pope („Vasko Popa farkasdala”), VUS 1969. V. 14. – Válasz: Karlo Os-

tojić: Čudna sudbina hromog vuka. Gde VUS traži šovinizam („A sánta farkas furcsa sorsa. Hol keres a 

VUS sovinizmust”), NIN, 1969. V. 18. – I. Mandić: Stare mušterije pod istom kapom („Régi kuncsaftok 

ugyanabban a sapkában”) VUS, 1969. V. 28. – Válasz: K. Ostojić: Aveti jednog Igora („Egy Igor lidér-

cei”), NIN, VI. 1. 
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a helyzetekben legfeljebb a költőt képviselő lírai alannyal volt szerencsénk találkozni, nem 

a költővel. 

A „Nyers hús” és a „Vágás” verseiben viszont Vasko Popa lép elénk. Ez nem az olva-

só (esetleg téves) benyomása, hanem ars poetica. Hangsúlyos és kirívóan új, tudatos költői 

viselkedés. A „Nyers hús” nyitóverse a Zemaljsko sazvežđe („Földi csillagkép”): 

A kivilágított bolt előtt 

Versecben a Gudurai utcában 

Három öreg munkás issza 

Esti sörét 

A járda és a szekérnyom között 

Csillagképet alkotnak 

A bádogkupakok 

Ragyognak a szürkületben 

Csillagjósukra várva 

Bemegyek cigarettát venni 

S kérek egy üveg sört is 

Hogy megkeressem csillagom helyét 

 Milosevits Péter ford. 

A vers a „Mellékes ég” kozmoszképére utal vissza, de most a földre, Popa szülőváro-

sába hozza le az eget: a „Nyers hús” Versec könyve, a költő személyes gyökerei, utcák, 

szobrok, börtönemlékek, ismerősök, szülők, felmenők és ősök (köztük farkasszeműek, 

boszorkányok) – folklorisztikus szürrealista valóság („nyers”). 

A „Vágás” idézetek könyve: ismerősök, rokonok és idegenek száján kiszaladt nyelvi 

villanások skiccelései, némi körítéssel, melyben persze utalások bujkálnak, mint a kötet 

első versében: Doručak u velegradu („Nagyvárosi reggeli”) soraiban: 

Lakásomon reggelizünk 

Egy zöldhomoki rokonnal 

Kit Farkasnak hívnak 

Lenyalja bicskájáról a mézet 

Feltárja fogai 

Ragyogó billentyűzetét 

Ti itten fej nélkül mászkáltok 

Zsebredugott lábbal 

Zacskóban turkáló kézzel 

Derékba-fűrészeltek az emeletek 

Fejetek fölött 

Se padlás se égbolt 

Lábatok alatt 

Se pince se föld 

Farönkök vagytok a levegőben 

 Milosevits Péter ford. 
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A „Nyers hús” a származás könyve, a „Vágás” a jelen idejű élettér, a nagyváros köny-

ve. Az elsőben a farkasok, a másodikban a természet motívuma utal korábbi témákra. A 

természet a kozmikus és a történelmi szférákban az értékek csúcsát jelentette (a „Mellékes 

ég” verseiben a Nap és a hársfa, a „Magasodó föld” koszovói ciklusában a fű zöldje). A 

„Vágás” utolsó verse – egyben Popa utolsó kötetben megjelent költeménye – az egész 

életműre visszasugárzik, a legkorábbi szerelmi poémáig; Velegradska pesma („Nagyvárosi 

vers”): 

Azt mondja a minap a nejem 

Akiért mindent megtennék 

Szeretnék egy zöld facsemetét 

Hogy az utcán a szoknyám körül 

Szaladgáljon 

 Milosevits Péter ford. 

Ez a vers abszurd és szürrealista (Dalínak való), de több, mint izmusillusztráció; szim-

bolista is vagy allegorikus, s ugyanakkor életrajzilag hiteles (a Popa házaspárnak nem volt 

gyereke). 

Másrészt egy életművön át hihetetlen következetességgel végigvitt versmodell vég-

cseppje, esszenciája. Egyszerre kell két ellentétes dolgot feltételeznünk: 1. Popa ezt a ver-

set pályája elején is megírhatta volna, mert pontosan ilyen szürrealista és abszurd ver-

sekkel kezdte: ő találta ki ezt a versmodellt, de 2. mégsem tudta volna így megírni, ha 

előtte négy évtizeden át nem döngöli a modellt. Végül, ha ezt a verset nem ő írja, ha nem 

lenne mögötte a Popa-életmű, talán nem tartanánk többre egy jó ötletnél. 

„Strukturalista” líra 

Vasko Popa az abszurd irodalomban a líra olyan reprezentatív képviselője, mint Beckett a 

drámában. Szürrealista gyökereivel pedig Popa költészete, az abszurdon kívül, a XX. sz. 

legtágabb, illetve legjobban tágítható művészeti irányzatához tartozik: a szürrealizmushoz 

(s tágíthatóságának éppen ő az egyik legnagyobb példája). 

Versciklusainak és köteteinek komponáltsága szerint ugyanakkor a XX. sz. egyik leg-

tágabb vagy legjobban tágítható gondolkodási és módszertani irányzatához is kapcsolódik 

– a strukturalizmushoz. 

„Strukturalista” irodalom? Nincs ilyen irodalmi irányzat, de jelző lehet (mint pl. a ref-

lexív). Két példa illusztrálhatja a fogalmat vagy jelenséget: az egyik példa (ravaszul) 

Vasko Popa, a másik Jancsó Miklós. Mindketten tendáltak, tendálgattak, Popa kezdettől 

fogva és nyilvánvalóbban, mint Jancsó, aztán 1970 táján – amikorra a strukturalista gon-

dolkodás a tudományból átivódott a köztudatba és -tudatalattiba, s a jelek szerint a művé-

szi alkotóösztönökbe is – létrehoztak néhány strukturalista művet. Popa: „Mellékes ég” 

(1968), „Magasodó föld” (1972), „Farkas-só” (1975), Jancsó: Égi bárány (1970), Még kér 

a nép (1971), Szerelmem, Elektra (1974).  

E művek mindegyike olyan struktúra, melynek elemei csak ezen a struktúrán belül ér-

vényesek és értelmesek. (A kuplungnak sincs értelme az autón kívül.) A normál nap (vagy 

a Nap) bármely versben szerepelhet érthetően és értelmesen, a Nap-atya és a vak Nap 
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viszont a „Mellékes ég” struktúráján kívül tiszta badarság. A Jancsó-filmekről kivonultak 

azok a nézők, akik nem tudták, hogyan kell nézni a strukturalista filmet. A strukturalista 

mű nem érthető meg sem a realizmus, sem a fantasztikum elvei szerint. A Bergman-

filmekben látható csókot ismerjük saját gyakorlatunkból is, a varangyos békát királyfivá 

változtató csókról tudjuk, hogy mese, de a Még kér a nép halottat feltámasztó csókja csak 

a film struktúráján belül értelmezhető, mint ahogy a meztelen lányok strukturális szerepe 

is más itt, mint Zsuzsánna vagy Emanuelle esetében. 

A strukturalista mű szándékosan lesz ilyen (bár a szerző nem biztos, hogy strukturalis-

tának nevezné). A strukturalista mű valamennyi eleme „éles”. A Bergman-filmben az éjje-

liszekrényen megszokott tárgyak állnak, a Jancsó-film struktúrájában minden megjelenő 

tárgy rituális eszközzé válik (kenyér, bárd, pisztoly). A nem strukturalista művekben spon-

tán és természetes rend vagy rendetlenség van, a strukturalista művekben létrehozott és 

funkcionális rend vagy rendetlenség van; a nem strukturalista mű olyan, mint a ló, a struk-

turalista mű olyan, mint az autó. 

Szürstrukturalizmus 

Nem kell puszta formalitásnak tekinteni Popa köteteiben a mitologikus vagy egyéni szám-

szimbolikát sem: a Csont a csonthoz 7-es és a „Mellékes ég” 7-szer 7-es rendszere (terem-

tésmítosz), illetve a „Farkas-só” krátere 7–5–5–6–5–5–7 verset tartalmazó ciklusokból, 

vagy a „Vágás” két szárnya kétszer 18 párverssel, melyek első–utolsó, második–utolsó 

előtti stb. sorrendben feleselnek egymással tematikailag, s középen áll az egyetlen árva-

vers. Popa ezt olyan fontosnak tartotta, hogy a kötet bemutatóján mondott beszédében 

külön felhívta rá a figyelmet.1 

De mi történik, ha a „Mellékes ég” nem 7 ciklusból áll, vagy nem mindegyik ciklusá-

ban van éppen 7 vers? Enélkül nem vennénk észre, hogy a teremtésmítosz abszurd válto-

zatáról van szó? Erre csak egy válasz lehetséges: ha e nélkül nem vesszük észre, akkor 

vagy velünk, vagy a versekkel van valami komoly baj. Akkor viszont minek ez a 7-

eskedés? Akkor felesleges és gyerekes dolog az egész. És különben is, ne mondja nekünk 

senki, hogy Popa mondandójához a Nap-atyáról vagy az ősásításról pontosan hétversnyi 

terjedelem szükséges. Vajon hányszor kellett feleslegesen többet mondania csak azért, 

hogy kijöjjön a hét, és hányszor kellett zseniális dolgokat feláldoznia, pusztán ezért, mert 

már betelt a hetes keret? 

Igen, de ezt el lehet mondani a szonettről és az összes kötött versformáról, azok legki-

sebb elemeiről is; senki sem hiszi azt, hogy egy felező nyolcasokban született népdal 

mondandója nem férne bele hatosokba, vagy hogy a trójai háborút nem lehetett volna 

megénekelni pentameterekben, s hogy jambusokban nem lehet elmondani ugyanazt, mint 

trocheusokban. 

                                                 
1 A szöveg a Rez második kiadásának előszavaként jelent meg (1982). Popa strukturalista vers-

gondolkodásáról személyesen is meggyőződtem; akkor figyeltem fel arra, hogy mennyire fontos neki ez a 

saját verseiben, amikor a „Magasodó föld” kapcsán szinte rám parancsolt, hogy nézzem meg a színek 

eloszlását ciklusonként, amit a megfelelő helyen itt meg is tettem (kék és arany ciklus stb.). 
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Csakhogy a formának hatása van: ránézek egy szonettre, s máris másmilyen helyzet-

ben vagyok, mint előtte. Ugyanígy van a strukturalista módon megalkotott művel; érzem 

az energiát, amit Popa a 7-szer 7-es szerkezet megteremtésébe fektetett. Másrészt a struk-

turalista forma, a művészet és a közönség közötti szakadék korában, bevon egy játékba a 

művel, beavat a mű létrehozásának folyamatába. (Ha előtte hallottam a 7-szer 7-es szerke-

zetről, akkor bennfentesként ellenőrzöm, hogy valóban így van, ha meg magamtól veszem 

észre: együttműködtem a költővel a vers megszólaltatásában.) 

Formajáték (posztmodern tükkstruktúra) 

A strukturalista gondolkodással létrehozott művekben a kötött formákhoz való (ravasz? 

öntudatlan? magasabb szintű? naiv?) visszatérés (vágya?) valósul meg. A romantika for-

maszabadsága után a modernizmus klasszicizálása (vö. parnasszizmus) és formakultusza 

jött, az avantgárd formabontó hőskora után pedig egy strukturalista formacsinálási hullám 

következett. Látványos megjelenése a posztmodern trükkregény: szótárformában írott, 

előlről és hátulról is olvasható, kártyaszabályok szerint működő, jegyzetekkel ellátott stb. 

regény (Borges, Eco, Pavić, Esterházy). 

Ennek a párhuzamát valósította meg Popa a költészetben, s ennyiben már a posztmo-

dern felé mutat. Az avantgárd és a strukturalizmus összekapcsolásával Popa abszurd lírája 

stilárisan szürstrukturalista, tehát két homlokegyenest ellenkező elv egyesítése: a szürrea-

lista automatikus írás és a strukturalista szerkesztés tűz és víz; az elsőben minden a vélet-

lenre van bízva, a másodikban nincs véletlen elem és nincs véletlen hely. 

A struktúra mint teljesség 

A strukturális tudatosság a 7-szer 7-es hálónál mélyebb szinten is megvalósul. (Bár való-

színű, hogy az ilyen felső hálók eleve kikényszerítik a mélyebben fekvő elemek struktu-

rálódását.) 

Egy struktúra csak akkor érvényes, ha teljes: az óraszerkezet nem működik, ha hiány-

zik belőle egy fogaskerék; de akkor sem, ha eggyel több van benne. A Popa-mű ilyen érte-

lemben strukturalista produktum: önmagában teljes és értelmes egész; minden külső elem 

idegenül és zavarólag hatna benne, mint ami nem illik oda, és nincs ott semmi értelme. 

Ezért lett olyan elterjedt a Popa-művek belső interpretálása. Belecsöppenünk a struktú-

rába, aztán „ottragadunk”. A mű nyelvén kezdünk beszélni, cinkosan és beavatottan, ra-

gyogva a mitológiai, vallástörténeti és néprajzi műveltségtől (amelyet erre az alkalomra 

kapartunk össze). Úgy beszélünk a versbéli csontokról, mint Anna Karenináról beszélne 

egy ismerőse, aki többet tud róla, mint amennyit Tolsztoj elmondott.1 

Középiskolás módon elmondjuk a tartalmat, tehát a leghagyományosabb műinterpre-

tációba kényszerülünk. Közben azonban, észre se vesszük, strukturalistákká válunk, mert 

strukturalista módon megformált „tartalmat” kell elmondanunk. Nyugdíj előtt álló, élet-

                                                 
1 Tolsztojnál a regény elején Annának feltűnik, hogy férjének milyen nagy a füle. Ha Popa megírja a 

regény szürstrukturalista verses változatát, abban Annának bizonyára úgy kellet volna meghalnia, hogy 

Vronszkij búcsúcsókjától megsüketül, és nem hallja a vonatfüttyöt a síneken. 
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rajzmesélő tanár nénik és ortodox marxista irodalomtörténészek váltak átmenetileg struk-

turalistákká a Popa-vers kényszerében. 

Az olvasóban és az elemzőben kifordul a világ: első lépésben az tudatosul bennünk, 

hogy Popa egy másik, teljes érvényű, önálló világot teremtett, aztán ezt a világot kezeljük 

valóságosként. 

Kifordított világ: abszurd és szürreális helyzet, amely a strukturalista eljárásmódnak 

köszönhetően jött létre. 

Itt zárul be a kör: a belülről való elemzést a strukturalisták forszírozták; a Popa-műtől 

csak azt kapták, amit akartak. (Egyébként a belső elemző párbeszéd a Popa-versekkel 

nagyon élvezetes, magam is kipróbáltam szakdolgozatomban és bölcsészdoktori disszertá-

ciómban, és másoknak is sok sikert és jó szórakozást kívánok hozzá.) 
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Mítoszlíra 

MIODRAG PAVLOVIĆ 
(1928) 

Az abszurd felülírása mítosszal 

Camus esete bizonyítja, hogy az abszurd irodalom alapvetően mitizáló (1942. „Szi-

szüphosz mítosza”), Kafka és Beckett művei maguk teremtettek XX. századi alapmítoszo-

kat (a Kastély, amelybe nem lehet bejutni és Godot, aki sohasem jön el), és Popa is mítoszt 

teremtett az abszurdból („Mellékes ég”). 

Miodrag Pavlović, aki Vasko Popával együtt lépett fel az 1950-es évek elején, és az 

antisematizmus másik kulcsfigurája volt, szintén a hidegháborús idők élményét megfo-

galmazó abszurd lírával kezdte pályafutását.1 

Később ő is a mítosz felé tágította költészetét, és nála ez a tendencia kerekedett felül. 

Popa az abszurd világ tudatából növesztette ki saját mítoszvilágát és ahhoz használta fel a 

régebbi mítoszok elemeit, Pavlović viszont fokozatosan elszakadt az abszurd alaprajztól, 

emancipálta és önállósította a mítoszt. 

Már nem ő vitte a mítoszba a világtudatot, hanem a mítoszban lévő világtudatot keres-

te. Saját világtudata a keresés tudatával lett azonos. A keresésének célja és tétje nem tu-

dományos és objektív, hanem költői és személyes; nem a mítosz rekonstruálására törek-

szik, hanem belé akar hatolni. A viszony kölcsönös: a mítosz (most) azért olyan, amilyen-

nek látjuk, mert éppen mi keressük, mi pedig azért vagyunk ilyenek, mert keressük a mí-

toszt. Végig mirólunk van szó, a XX. századi kereső emberről (Joyce, a mítosz keresése: 

Ulysses, Proust, az Idő keresése); a mítosz nélkül maradt világ emberéről, aki jobb híján a 

mítosz keresésének mítoszát teremtette meg. 

Poeta doctus 

Tudós költő (lat. poeta doctus) – a tehetségen kívül nagy elméleti felkészültség és mester-

ségbeli tudás és műgond; igazi közönsége a hasonló képzettségű, művelt olvasó. 

Pavlović költészete azonban (mégsem) műveltségi keresztrejtvény. Inkább kalauz (tu-

dósító költő2): ha valamelyik verséhez nem vagyunk elég műveltek, majd kikupál ben-

nünket a vers. Ahhoz ugyan nem lesz elég, hogy a tárgyból leérettségizzünk, de a tárgy 

                                                 
1 Magyar fordításban (kötet) – Miodrag Pavlović: Fényes és sötét ünnepek (1988). 
2 Nem hírlapi értelemben, hanem olaszosan: poeta doctuszító – tudóssá tevő költő. Nyelvtani analógiák: 

apró – aprító, hülye – hülyítő. 
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olyan oldalait és mélységeit ismerjük meg, amelyekről még egy sima érettségi elnöknek 

sincs fogalma. (Ady női közül nem mindegyik tudott volna levizsgázni Adyból, de mást és 

többet tudtak róla, mint a kutatók.) 

Pavlović költészete magával ragad – intenzív viszonyba hoz az egyetemes 

kultúrhistóriával. Popa maga teremtette, korábban nem létező világokba kalauzol, Pavlović 

létező világok titkos lényegét tárja elénk. Salzburg (Salzburg) c. versét például az előtt 

olvastam, hogy jártam volna a városban; aztán odavetődtem, s úgy éreztem, hogy pontosan 

olyan, mint a Pavlović-versben. Holott… hogy lehetne egy város valóban ilyen: 

Harangbongás. Bongjanak csak, 

hegyről városba megyünk. 

Tűz van, lakodalmat csapnak, 

vagy az ifjú újra megfeszíttetett? 

Állj, ó, madár (azazhogy: asszony) 

lásd az erdőbe induló arany oltárokat. 

Alkony, ketten a hegytetőn, 

tölgycsúcson, feszült emlékezetben 

állunk, nézzük a tél lenti 

ködtavát, tenyerét földi sorsnak. 

Visszatérés. Alul rengeteg kupola, 

Ohrid netán, Szaloniki, toronylakások 

megszületetlen gyermekeknek, akik 

mámorosan néznek a galambok között? 

 Ágh István ford. 

Reális tájképértéke itt legfeljebb a hegynek és a kupoláknak van. A toronylakások már 

kétségesek (New York? Békásmegyer?); a kontextusból gyanítható, hogy templomtor-

nyokról van szó – a „megszületetlen gyermekek” a „galambok között” bizonyára angya-

lok. 

De jobb, ha nem bolygatjuk a dolgokat ilyen módon; a „madárral, azazhogy asszony-

nyal” úgysem boldogulunk: lehet, hogy Pavlović nővel volt Salzburgban, de az sem kizárt, 

hogy van ott valami szobrocska, amelyen egy asszony madarat fog. Engedjük át magunkat 

a képeknek: nem vagyunk turisták, hanem utazók; szemlélődjünk, s ne az útikönyvet búj-

juk. Salzburgból úgyis csak a harangbongás és a forralt bort marad meg, a székesegyház 

építésének dátuma mellékes. 

Pavlović tehát poeta doctus, tudós költő, de nem bölcselkedő, verbálisan gondolati lí-

rikus, hanem képalkotó. Thomas Mann gépírónőjének esete a József-tetralógiával („olyan, 

mintha ott lettem volna”) Pavlovićnál megismétlődik: Salzburg toronylakásai, az erdőbe 

induló aranyoltárok vagy a régészeti leletekből megsejtett ősi civilizációk – mintha csak 

ott lettünk volna. 

A halál és a szorongás abszurd világa 

Dučić és Rakić a modernizmus kezdetének ikrei, Pavlović Popával alkot fordulatduót az 

1950-es évek elején. Az abszurd botrány Popa körül volt hangosabb (a nyolclábú ló és 
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társai miatt), de Pavlović antipatetikus, sötét tónusú abszurd versei is mellbe vágták a jó-

zan ész és a fényes jövő híveit. 

Első kötete: 87 pesama (1952. „87 vers”); feltűnően nem poétikus cím. A fiatal (24 

éves) költő abszurdnak látja a világot, de Popánál közvetlenebb (reálisabb) módon fogal-

mazza meg. Popa stilárisan is közel áll Becketthez, Pavlović képei viszont a Bergman-

filmek hangulatára emlékeztetnek. A „87 vers” első költeménye például a Szégyen (1967) 

képsoraival rokon; Vihor (Vihar): 

Fölijedek 

ágyam fölött vihar 

Sárba vert 

érett meggyszemek 

Csónakban 

csapzott 

asszonyi veszékelés 

Vihara 

kárörvendő körömnek 

holtakat fojtogat 

Nemsokára 

mintha 

nem is lett volna semmi 

 Ágh István ford. 

Évekkel Bergman előtt Pavlović is csónakot és asszonyokat lát a pusztulás vizein (ta-

lán Noé-asszociáció és a nő mint szülőanya: az élet majdani újrakezdése). A hangulatot 

egy-két szó határozza meg (asszonyi veszékelés, holtakat fojtogat), az utolsó versszakban 

a „játszma vége” becketti és a „de minek mesélem” popai legyintése az abszurd világra: 

„mintha / nem is lett volna semmi” (minden elpusztult, de nem tesz semmit – abszurd iró-

nia; „ne beszéljünk róla… ne beszéljünk többé egyáltalán”, Beckett). 

Pavlović apokalipszisének helyszíne: „Ágyam fölött vihar”. A világvéghangulat az in-

tim szférákba hatol (Popa: „hideglelés a teán a csészében”, Beckett: „vén rongy, téged 

megtartalak”). „Fölijedek”, indítja a verset a lírai alany (az eredetiben csak „felébredek”: 

probudim se), lehetne „kinyitom a szemem” – azaz „látok / nem álmodom” (Popa: Megis-

merkedés). A magyar túlfordítás helyes irányban történt: az abszurd világ embere a féle-

lem, a szorongás és a rettegés állapotaiban van („fölijedek”) Kafkától Camus-ig, Beckettől 

és Popától Bergmanig és Pavlovićig. 

Popánál (és Beckettnél) az abszurd humor dominál, Pavlovićra ez nem jellemző; ő vi-

szont nem riad vissza a morbid képektől: Na smrt jedne koke („Egy csirke halálára”) s a 

közvetlen fogalmazástól („Az ember önnön / képét nem érti”; Noć – Éjszaka). 

Civilizáció kontra természet 

A halál és a szorongás mellett Pavlović korai költészetében nagy hangsúlyt kap a modern 

civilizáció kontra természet témája: Budimo jednostavni (Legyünk egyszerűek), Dosta je 

tramvaja, grejalica i veštačkog mleka… (Elég a villamosból, hősugárzóból, csinált tejek-
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ből…), Pastir u gradu (Pásztor a városban) – a Stub sećanja (1952. „Az emlékezet oszlo-

pa”) és az Oktave (1957. „Oktávok”) c. kötetekben. 

A természet Popa szimbólumai között is szerepel (pl. a kavics), Pavlović viszont szinte 

környezetvédelmi retorikával beszél róla. 

Kettős magyarázat: 1. mint poeta doctus és kozmopolita műveltségű entellektüel (be-

széli az összes világnyelvet, angolból, németből, franciából és görögből fordít exkluzív 

dolgokat), a XX. sz. közepén, a zöldeket megelő(lege)zve, a technikai civilizáció agresszív 

előretörését érzékeli, ami 1952-ben Jugoszláviában irodalmias, műveltségi témának tűn-

hetne, de 2. a háború utáni szocialista újjáépítés betongyár- és vízierőmű-hangulatában, a 

mámoros költészet és a termelési regény korában a prehippi témafelvetésnek komoly helyi 

értéke volt (noha Pavlovićtól távol áll minden politikai és ideológiai direktség). 

Hellásztól a Húsvét-szigetig 

Popa elkeseredetten dacolt az abszurd világ szörnyeivel, nem akart velük „játszani” (Meg-

ismerkedés, Add vissza rongyaim), aztán kozmikus és mitikus horizontokat teremtett. 

Pavlović az abszurd élményétől az emberiség egyetemes történeti és kultúrhistóriai dimen-

ziói felé fordult. 

Menekülés volt ez? Romantikus vagy szecessziós értelemben – semmiképpen; nincs 

benne érzelgősség, nincs ódon pátosz. De gesztusnak gesztus volt: ti itt a „szebb jövőt” 

építitek, én viszont utánanézek, mi volt a világ kezdetén, hogyan ment végbe a teremtés, 

milyenek voltak a hajdani civilizációk. Én ennek az egyetemes világnak vagyok a polgára, 

hiába mondjátok ti azt, hogy az emberiség igazi történelme csak most kezdődik (ti. a 

kommunizmussal – marxista alaptétel). 

Költői időutazását Pavlović a görögöknél kezdte: Mleko iskoni (1962. „Őstej”) c. kö-

tetével indította el azt a sorozatot, melyet (most, 1997-ben úgy látszik) pályája végéig fog 

folytatni. A kötet nyitóverse, az Običan čovek o stvaranju sveta (Egyszerű ember a világ 

teremtéséről) az egész Pavlović-mű invokációja. A poeta doctus így vág bele: 

Nehéz erről tanulatlanul szólani. 

Hihetünk-e az emlékezetnek 

mely akkor még nem volt megteremtve? 

Be akartam lépni egy kapun 

de folyton elinalt előlem; 

mintha valaki más ügyében járnék 

a megnyilatkozás vágyától űzve. 

 Milosevits Péter ford. 

Két nagy kör van: 1. a történelmi és 2. a történelem előtti archeológiai idő. 

1. A történelmi kör fontosabb fejezetei: az antik görög kor („Őstej”); a szlávok hon-

foglalása a Balkánon és korai történelmük (Velika Skitija, 1969. „A nagy Szküthia” és No-

va Skitija, 1970. „Új Szküthia”), katolikus és ortodox szentségek, kegyhelyek, műemlékek 
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(Hododarje, 1971. „Búcsúfia”), a kereszténység eszméi és ünnepei (Svetli i tamni 

praznici, 1971. „Fényes és sötét ünnepek”).1 

2. Az archeológiai kör jelentősebb kötetei: a Lepenski vir kőkori leleteiről a Vaskapu-

nál (Pevanja na viru, 1977. „Dalok a forrásnál”), a mítoszok és civilizációk egymásra 

rakódásáról (Divno čudo, 1982. „Gyönyörű csoda”), a mágikus kor világképéről (Nebo u 

pećini, 1993. „Égbolt a barlangban” és Bitni ljudi – Priče sa Uskršnjeg ostrva, 1995. „Lé-

nyegi emberek – Húsvét-szigeti történetek”). 

Poeta metamorfosis 

Pavlović tematikus pályaíve tehát párhuzamos a Popáéval: az abszurd lírától a történelem 

és a mítosz felé halad. 

Stilárisan viszont két ellentétes költészetről és felfogásról van szó. Popa mindvégig 

ugyanazt a sajátos verstípust művelte, amit ő talált ki, s melynek alapján messziről felis-

merhető; Pavlović ezzel szemben folyamatosan változtatta a stílust, a szerkezetet és a vers 

hosszúságát, s ezért nincs egy emblematikus Pavlović-forma. Nála ez elvi kérdés, ars poe-

tica: „Az idősebbek és a középnemzedék írói saját, valaha modern kifejezésmódjukat is-

mételgetik és állandó esztétikai kategóriává alakítják. Ez az ő stílusuk. Joguk van hozzá 

saját egyéni és művészi fejlődésük érdekében. Viszont más kérdés, hogyan kell ezeket a 

stílusokat neveznünk”, írja 1974-ben Modernost danas („A modernség ma”) c. esszéjében. 

Ő maga könnyedén túllép saját korábbi stílusain, minden nagyobb tematikus körhöz új 

verstípust keres vagy kreál: poeta metamorfosis – változó költő (ezt meg én kreáltam a 

poeta doctus mintájára). 

Rövid szabad vers – abszurd líra 

A „87 vers” idejében Pavlovićra a rímtelen rövid szabadvers jellemző, melyek egyike-

másika Popa ciklusaiba is belesimulhatna, mint a Noć (Éjszaka) befejező része: 

Elszéledt napok 

szélűzte napok 

mint halott felleg 

folyóba fúlnak 

Századok egymásnak telefonálnak 

csak a hazugság 

konok makacsul visszatérni 

 Lator László ford. 

Hosszú soros rímes beszéd – a korai „zöld” líra 

Konkrétabb témákat közvetlenebbül megfogalmazó, vallomásos verseiben egy sajátos, a 

rímek és a sorok kb. egyforma és feltűnő hosszúsága miatt kötöttnek tűnő, a beszédmodor 

miatt viszont a rövid versnél lazább benyomást keltő formát használ. Ilyenek a korai köte-

                                                 
1 Csodálkozott is Ágh István, amikor a Fényes és sötét ünnepek (1988) c. Pavlović-kötetet készítettük. 

„Furcsa alak ez a Pavlovics. Egy szláv őseposzt akar nekünk csinálni, mint Arany János? Vagy csak a 

Milosevits válogatása ilyen?” (Egy cetli az Európa Könyvkiadó szerkesztőjéhez.) 
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tekben még előforduló szerelmi vallomások (Iz ove sobe nećeš izići – Ezt a szobát többé el 

nem hagyod), és a „zöld” versek, például az Elég a villamosból… vagy a Pásztor a város-

ban: 

Otthagyta a szépséget elaludni az erdőn, édenben jobb felét; 

bárcsak visszamehetne a vándormadarakkal oda, 

ahol ölébe szakad az égi vízesés, ahol olyan 

erők kerítik hatalmukba, mint az esők az emberek fejét! 

Gyűlölje meg e táncot, s majd megtalálja nyájait! 

 Ágh István ford. 

Félhosszú szituációs vers – a kultúrtörténeti líra 

Mennyiségi túlsúlyban van Pavlović pályáján az „Őstej” (1963) és a „Gyönyörű csoda” 

(1982) közti időben a kultúrtörténeti kötetekben kialakított félhosszú szituációs vers. 

A szituáció apropója konkrét: ismert históriai vagy mitikus helyszín, esemény és sze-

mélyiség (Salzburg, Szlávok a Parnasszusnál, Léptek a vízen). A szituáció kibontakozásá-

ban viszont a helyszíni, történeti és műveltségi utalások már képzeletbeli, látomásos ele-

mekkel keverednek, s mindezt reflexiók szövik át. 

A kommentárok nem kívülről jönnek; a szöveget mindig belülről mondja valaki: 1. a 

vers hőse (Svetovid mondja), 2. egyik szereplője (A követ északon), 3. egy fiktív krónikás, 

akit némely vers „költőnek” nevez (A költő visszatérése a földre, A költő feljő a földből); 

ez a személy kitalált, epikus módon teremtett szereplő, nem azonos a 4. narrátorral, a ma-

gát olykor-olykor (nyilván szándékosan) elszóló „valódi” szerzővel, aki az utazás konkré-

tumaival leplezi le magát (Salzburg), de elég ritkán ahhoz, hogy körvonalai elmosódjanak 

és beleolvadjanak az összképbe. Ezért aztán a négy hang is összefolyik, nem fontos, nem 

figyelünk rá, ki beszél éppen; elhisszük, hogy a hang belülről, a szituációból jön. 

Félhosszú versek ezek, mert a szituáció kibontásához hely kell; de a kibontás nem csap 

át epikai szélességbe (nem lesz belőle Juhász Ferenc-i „éposz”) – az inspiráció és a szer-

kezet legszilárdabb kerete lírai. Meg kell nézni tehát egy teljes verset. A Svetovid govori 

(Svetovid mondja) szinte minden szavából önálló történetek ágazhatnának szét, de a lírai 

szituációs keret elvágja őket, és kompakt egységbe zárja a költeményt: 

Négy nyers nyakam bizsereg még 

s levágott négy fejem 

a tenger mélyén buborékol 

szláv szavakat. 

Ó, jaj, elvesztett engem 

a Betlehemtől Baltikumig 

koholt ármány. 

Áldozata vagyok a délről 

fölszárnyaló vándorhitnek 

hogy északon karddal bukjak alá. 

Istenség valék – 

most vagyok torz alak. 

Az átalakulások lépte közén 

kő és ember közt megsemmisültem, 
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szőke hajú ivadékom 

énekli a himnuszt, de másnak. 

Ím, tovább él a növény is 

a koszorúzott isteneknél, 

síron is átüt az emberi remény, 

de az enyém nem létezik 

se rabtartásban, se harcokban, 

segítségül senki nem hív 

ledöntött bálványt. 

Keserű az istenek sorsa, 

keserűn az embertől függünk, 

ki könnyen cserél szagot és hitet. 

Már csak méhészek által terem 

nyelvem törzsében méz. 

 Nagy László ford. 

A sorok szabadok, nincsenek rímek, a szöveg diszkurzív, könnyen érthető, egyszerű, 

de megemelt a stílus. 

Honnan vette Pavlović ezt a versfajtát? Kellett-e egyáltalán vennie, vagy elég volt 

hagyni, hogy az anyag magától formát öltsön? Mert utólag ez a benyomásunk: erről más-

képp nem is lehet beszélni. 

Hölderlin 

Igen, de valaki már beszélt erről így. Minden irodalomtörténeti valószínűségszámítást 

felborítva, Pavlović az 1960-as években Friedrich Hölderlin (1770–1843) versmodelljéhez 

nyúlt vissza; mennyire tudatosan, mellékes: a „Búcsúfia” (1971) mindenesetre tartalmaz 

egy Hölderlinnek szentelt kétrészes verset: Hölderlin, 1. Rodno mesto, 2. Poruka vazduha 

(„Hölderlin, 1. Szülőhely, 2. A levegő üzenete”). 

A hasonlóság meglepő és általános: stílus, tónus, sorhossz, rímtelenség. Példák Höl-

derlin A Duna forrásánál és Pavlović Egyszerű ember a világ teremtéséről c. verséből: 

Hölderlin 

Nem féltek ők evilági jelektől, 

vállukon égbolt s teljes sors volt, 

naphosszat álltak, sziklagyökéren, 

elsőül tanulták, önmagukként 

mint kell szólniok 

Istenhez. Ők most nyugosznak. 

 Tandori Dezső ford. 

  

 

Pavlović 

A hamar felejtők idesereglettek 

a világ újra-teremtéséhez, 

végre megpillantottam anyámat, 

hol sáros ködbe vész, 

tomporán szemvillanásnyira 

arcmásom tűnt fel. 

 Milosevits Péter ford.
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Ez a szembeszökő verstípusi hasonlóság irodalomtörténetileg teljesen váratlan és logi-

kátlan: atipikus. S éppen ebben sejthető az oka: Hölderlin atipikus jelenség volt a klasszi-

cizmus és a romantika között (a szabad vers pedig egészen meghökkentő a részéről), s 

Pavlović sem viselkedett tipikusan: amikor az abszurd rövid vers már nem felelt meg célja-

inak, nem ment másokkal a könnyebb úton a neoszimbolizmus és neoklasszicizmus felé 

(Miljković, Hristić), hanem tudatosan vagy csak az anyag erejének engedve, felfedezte 

magának a hölderlini formát. 

A jelenség váratlanságával és véletlenségével, más szemszögből, a posztmodern tipi-

kus megnyilvánulása. 

Az ős-rövid vers 

Arról, amit a történelmi emlékezet nem őrzött meg, amiről csak néhány cserép, egy-egy 

oszlop vagy kőből faragott fej tanúskodik, nem lehet ilyen szép félhosszú verseket írni, 

nincs mivel betölteni a vers terét. 

Vissza tehát a rövid vershez: a régészeti időkről szóló műveiben Pavlović saját régebbi 

stílusát eleveníti fel, s újra a popai vonalhoz közelít. A Lepenski vir kőkori leleteiről, a 

Vaskapunál a Duna egyik teraszán feltárt nyolcezer éves település rekonstruált életteréről 

és az ott talált meghökkentő, hal-ember szobrokról írott kötete („Dalok a forrásnál”, 1977) 

a téma hasonlósága miatt (kő, csont, halál) Popa csont- és kavics-verseit idézi. 

Édesanyám 

ébredj 

nagyapa koponyáján 

valaki kopogtat 

Nyiss neki ajtót 

kínáld vacsorával 

és lásd el mindennel 

De hát a tűznél 

már mindenki ott ül 

nem férnek el többen 

Maradj csöndben 

engedd be a Holdat 

süssön itt benn 

Nézd csak a tűz körül 

hányan kuporognak 

elevenek s holtak 

 Milosevits Péter ford. 

Prózaversek 

Hogy a forma és tartalom harmóniája mennyire egyszeri és mindig konkrétan egyedi ügy 

(tehát mennyire nem igaz, hogy egy bizonyos témát csak szonettben, csak jambusokban, 

csak regényben stb. lehetett megírni), Pavlović archeológiai ihletének formaváltása illuszt-
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rálja. A Lepenski virről írott látomásos rövid versek után, hasonló témákban, áttért a pró-

zaversre. 

Az „Égbolt a barlangban” (1993) c. kötet cikluscímei a természet elemi dolgait neve-

zik meg (A kő, A hegy, A fa, Felhők, Barlang), amelyek mágikus metamorfózisa a rítuson, 

a szentélyen, a spiritualizáción keresztül az átlényegüléshez, a szentséghez és a fényhez 

vezet (a barlang után jön A kapu, Szentély, A dal, Az égbolt, Az a fény). Stíluspélda a Bar-

lang: 

„A barlang: a világegyetem, kicsiben. A hegykoszorúk, az égbolt, a már létező és a még teremtés 

előtt álló formák sejlenek benne. Élő és holt vizeket rejt űrjében, a hegy masszív testében. Meglepe-

tésre, a hegység legszilárdabb helyein tátong. Életet jövendölő formákat látunk benne, amelyek örök-

től fogva arra ösztönözték az embert, hogy azt képzelje: az élet éppen itt, ebben az űrben, a barlang 

testében születik, amelyből eleven, most teremtett lények bújnak elő. A barlang ugyanakkor a halál 

helye is, mivel nincs benne valódi, látható élet, nincs zöldellő növényzet, s állatok is ritkán bújtak 

ide, az igazi mélységbe pedig sohasem. A barlangvizeken kelnek át azok, akik távoznak az élők biro-

dalmából. Minden barlangnak vannak halottai, sok barlang pedig nagy temető volt. Az emberek a 

barlang mélyébe nem lakni mennek, hanem a szertartás kedvéért, mámorosan az olthatatlan vágytól, 

hogy az élet megújhodjék, s ami halott, újjászülethessék.” (Milosevits Péter ford. In: Vigilia, 

1995/8.) 

„Lényegi emberek” (1995) c. kötete, bár a novellákat sejtető „Húsvét-szigeti történe-

tek” alcímet viseli és a belgrádi Prosveta Kiadó prózasorozatában jelent meg, valójában az 

előzőekhez hasonló prózaverseket tartalmaz, mint a Van-e rend c. darab: 

„Egyáltalán, van-e valami rend az életünkben? Napközben dolgozunk, éjszaka félelmek és ál-

mok osztják meg a falut; alvás közben egyesek megnyúlnak, mások összetöpörödnek. Mintha közös 

nevezőre akarnának hozni bennünket az évszakok, olykor testi vágyaink, máskor a naptár követelései 

miatt. A természet sulykolta belénk, mit akar a folyó, a rügyező fa és a fejtetőn fészkelő felhő. Meg a 

hagyomány börtöne, s az őr, akit mindenki elkerül. Előfordulnak törvénybe iktatott nyelvbotlások. Ki 

tudná mindezt egybefoglalni? Esetleg a tánc, vagy a vadászlánc, melynek indulata gyakran éjszakai 

háborúkhoz vezet. Reméljük, utódaink majd többet tudnak. Ezért csinálunk gyerekeket, sárból mint 

az isten, és lombokból, akár a madarak.” (Milosevits Péter ford. In: Magyar Napló, 1997/4.) 

Politikus nóta, aktuális téma? 

Epikus szándék látszik mégis a „Lényegi emberek” befejezésében: a kötet végén a Köl-

tözés, A hajóút és Az új lakóhely c. darabok a közösség útra keléséről és elvándorlásáról, s 

az új otthon kereséséről szólnak. 

A könyv megjelenésének éve 1995, melynek nyarán százezres tömegek menekültek a 

szerb–horvát háború utolsó hadjáratai nyomán. A kötet nem az aktuális politikai helyzet 

allegóriája, hiszen több mint harminc éves költői témavonalat folytat („Őstej”, 1963), de a 

„Lényegi emberek” jelentése az aktuális kontextus rezonálása nélkül nem teljes. 

A civilizációhagyma 

A Húsvét-szigeti ősi civilizáció és a napi politikai aktualitás erőltetés nélküli összefolyását 

Pavlović civilizációfelfogása tette lehetővé. A vonalként húzódó történelmet csak felszín-

nek tekinti, a civilizáció(k) rendszerét viszont hagymaszerkezetűnek látja: minden réteg 

mögött egy másik van, s keresztbe vágva mindegyik látszik, egyszerre. 
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A civilizációs keresztmetszés költői kísérlete a „Gyönyörű csoda” (1982) c. kötet, 

Pavlović legnagyobb dobási kísérlete. Az ambíciót a forma is jelzi, melyre alcím hívja fel 

a figyelmet: „spev”, azaz „éposz” (Juhász Ferenc szóváltozatát kölcsönözve a fordításhoz, 

mivel a szerbben is különbség van az „ep” és a „spev” között). 

A háromrészes mű a szituációs vers és a rövid vers elemeit felhasználó hosszú vers, a 

szintézisalkotás nyilvánvaló szándékával. Ihlet és erudíció, pátosz és humor, retorika és 

szürrealizmus, parttalan szabad vers és váratlanul csendülő rímek, fantasztikus lények és 

események zuhataga, látomás és bölcseleti aura. 

Téma: civilizációkarnevál egy szerbiai hegyen (a neve Rtanj, mint a rpa, rtek, mogyr). 

1. Az első rész a „Századok lakomája a Rtanjon”: régészeti és kultúrtörténeti világkiállítás 

vagy Noé-bál: minden itt van, ami a múltból megmaradt, kínai, kelta, indiai, ógörög, bi-

zánci, római, szerb, sámáni, keresztény, természeti és spirituális motívumok, tárgyak, hi-

tek, legendák, istenek, állatok – egyszóval „nehéz erről tanulatlanul szólani”. 2. A második 

rész „A Hold menyegzője”: szédítő természethívői és szexmisztikus orgia. 3. A harmadik 

rész az Átkelés: „a lakomából tor lett”, megkezdődik az átkelés a holtak birodalmába: 

Mielőtt még a nap 

 fényét terítené 

kiáll a Páva 

 sötétbe burkolózva 

északi csillagok közül a hajón 

 főnix legyez felé 

hamuszaggal kínálja 

A Földműves a város főterén 

 bár még nincs városa 

árnyékának a hegység belsejében 

 bekecs van rajta 

 azon vörös pecsét 

 eleven árnyát igazolja 

És föntről a Borissza 

 a Vízöntő alól 

 leszól a hercegnek: 

kegyességed miatt 

 elbuktál 

 időd befejeződött 

nézd csak ahogy a hold a folyót issza 

 (…) 

A lakomából tor lett 

 siratnak valakit ki 

 terpeszben áll fölötted 

 teljesen elzsibbadtan 

te meg mint kő a kövezetben 

 beépítve 

míg fölmászik a lelked 

 a kanyarban 

 csigával szemben 
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lehajtja fejét az Isten 

 ruhája rongyos 

 maga is koldus 

és a keleti cárnő 

elhagyja szegényes udvarházát 

 vártornyos birtokára 

a hold kertjén át tér meg 

Az élő hant fájdalmasan tört 

 ketté 

s átlényegült a tudattalan 

 létbe 

amikor már a semmi fennsíkja látszik 

 s azon 

valaki jelenlétének kétszeres hiánya 

énekkel rak a siratóasszony 

menedéket a pokol ellen 

 Ágh István ford. 

Amikor ennek a nyersfordítását Ágh István elolvasta, felhívott és megkérdezte: 

„Mondd, miről szól ez az egész?” Kitérő választ adhattam, mert nem emlékszem rá, de a 

kérdés jogos volt. Az „Őstej” és a „Szküthia”-kötetek verseinél az olvasó nem akar folyton 

lábjegyzetért nyúlni; a „Gyönyörű csoda” ezen a határon áll: lenyűgöz a mű, de nem enged 

be. Nem történt meg a teljes átkódolás; minden elemnek van eredeti, erudíciós értelme (a 

csigának, a rongyos istennek, a keleti cárnőnek, a jelenlét kétszeres hiányának), de az 

elemek nem nyernek új, önmagában érvényes költői értelmet.  

Lábjegyzetek nélkül a „Gyönyörű csoda” – csonka marad. Pavlović tudta ezt a legjob-

ban, mert a kötethez függeléket fűzött: Tumač nekih pojmova („Néhány fogalom magyará-

zata”). A kommentárok némelyike költői lendületet kapott, s létrejött egy új műfaj: a láb-

jegyzetvers. (Ajánlom a posztmodern leltárába.) 

Esszék 

Ha vannak elméleti régészek, akkor Pavlović egyike a legnagyobbaknak a világon. Végig-

látogatta s tanulmányozta az összes jelentős feltárást Mexikótól Szamarkandig, Indiától 

Egyiptomig, a Lepenski virtől a Stonehenge-ig, a Húsvét-szigettől a Pók utcai lakótelepig 

(Auquincum). 

Roppant tárgyi és elméleti tudását elsősorban költészetébe építette (poeta doctus), de 

oda nem fért be minden (a „Gyönyörű csoda” ki is repedt: kommentárok). Így aztán az 

1980-as években egész sor esszékötetet írt a régészet és a mítosz témaköreiből. Profi, de 

nem szaktudományos munkák, nem a feldolgozó, hanem a felhasználói fázis termékei, 

régebbi terminológiával: nem pozitivista, hanem szellemtörténeti írások. 

Témakörök, címekkel: Prirodni oblik i lik (1984. „Természeti forma és kép”), Obredno i govorno 

delo (1986. „Szertartási és szóbeli mű”), Poetika žrtvenog obreda (1987. „Az áldozati szertartás poétiká-

ja”), Govor o Ničem (1987. „Beszéd a Semmiről”), Hram i preobraženje (1989. „Szentély és átlényegü-

lés”). 
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Irodalomtörténeti és poétikai tanulmányok 

A poeta doctus tudománya nemcsak a vers megcsinálásában, hanem a vers értelmezésé-

ben, elemzésében és a költészet elméletében is megnyilvánul: Pavlović az 1950-es évek 

közepétől folyamatosan publikál irodalomtörténeti és poétikai tanulmányokat. 

A szerb költészet történetének ő az egyik legjelentősebb tudora, de nem adatkutató 

irodalomtörténész, hanem elemző és értelmező. A szoros olvasás (close reading) mestere, 

nagyon közel tud kerülni a szöveghez, s az olvasót is oda tudja vinni, de a másik oldalon a 

történeti, stilisztikai és világirodalmi összefüggéseket is regisztrálja. Magas szintű közlen-

dőjét világosan, könnyen felfoghatóan és meggyőzően fejti ki. 

Kötetbe gyűjtve: Osam pesnika (1964. „Nyolc költő”), Poezija i kultura (1974. „Köl-

tészet és kultúra”), Eseji o srpskim pesnicima (1992. „Esszék szerb költőkről”), Ogledi o 

narodnoj i staroj srpskoj poeziji (1993. „Tanulmányok a népköltészetről és a régi szerb 

költészetről”). 

Antologija srpskog pesništva (1964. „A szerb költészet antológiája”) c. összeállításá-

val és a bevezető tanulmánnyal áttörte a skerlići hagyományt, miszerint a szerb irodalom a 

felvilágosodással kezdődik, és sok helyen átírta a tradicionális értékskálát. 

Antologija lirske narodne poezije (1982. „A lírai népköltészet antológiája”) c. váloga-

tása és a hozzá írott tanulmány kitágítja a népköltészet avítt, kizárólag népnemzeti értel-

mezését. A lírai népdalok mitologikus rétegeinek elemzésével a szerb folklórt az egyete-

mes mítoszvilághoz kapcsolja, s ez a karika Pavlović szerb irodalomtörténeti és egyetemes 

régészeti-mitológiai esszéit is összefűzi. 

Poetika modernog (1978. „A modernség poétikája”) c. tanulmánykötete az irodalom-

elmélet és a gyakorló költő műhelyvallomásainak keveréke. A könyv témáját és jelentősé-

gét a cím bővítésével lehetne meghatározni: a modernség poétikája és kritikája, a poszt-

modern előlegezése. 

Nagyhumanizmus 

Abszurd és morbid versekkel kezdte – a halál vonzásában; aztán versben és esszében be-

kebelezte a civilizációkat – és újra a halálnál kötött ki: élet és rítus, lakoma és tor, tör-

ténelem és mítosz, barlang és szentély, minden csak előjátéka az „átkelésnek” a holtak 

birodalmába. 

A mozgás azonban örök; a civilizációhagyma állandóan növekszik, a belső rétegek 

egyre mélyebbre kerülnek, de nem pusztulnak el, a nedv mindegyiket átitatja. Pavlović 

sokszor tételesen is megfogalmazta, de főképp művének egészével fejezte ki, hogy az el-

múlás és az örökkévalóságba való átlényegülés ellentétes párhuzama folytonos és egyide-

jű. 

Ennyi világtudással maga mögött nagy dolgokat mert gondolni és mondani. A halál 

mélységei fölött az örök élet igenlése nem üres frázis. Főleg ha az élet és a halál csupán az 

örökkévalóság változatai, mint a „Gyönyörű csoda” egyik részletében, ahol „mindnyájan 

egymás kezét fogják / elevenek s holtak”. 
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Goethe-formátum 

Miodrag Pavlović a XX. századi világirodalom egyik kiemelkedő alakja. Életműve, az 

abszurdtól a nemzetiig, a történelmitől az univerzális mítoszokig, mindent átfog és beta-

kar. Ihletett és improvizáló (bár tudós) költő, és elmélyült, szisztematikus gondolkodó. 

Pályája első felén a költészet dominál, később az esszék kerekednek felül. 

Életműve goethei értelemben inkommenzurábilis (összemérhetetlen: Goethe szerint a 

Faust volt ilyen, de egész munkásságára is ez mondható). 

Pavlović az egyetemes emberi hagyományt tartja fél kézzel, de művészete nem tisztel 

semmilyen hagyományos elvet és sablont. Folytonosan változó stílusai és vers-típusai, a 

műfajok váltogatása és olykori összemosódása, az ars poetica totális szabadsága a modern-

ségből táplálkozik, de megvalósulásának ideje és módja már a posztmodern körébe esik. 
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Neomodernizmus 

Az antisematizmus hullámain 

Vasko Popa és Miodrag Pavlović az szürrealizmusból és Nastasijević elliptikus lírájából 

kiindulva megteremtették az abszurd líra világirodalmilag új irányzatát, aztán a mítosz-líra 

felé fejlődtek. 

Az antisematizmus mozgalmán belül azonban többségben voltak azok a költők, akik a 

szocialista realizmus diktált poétikájával nem újfajta és saját stílust szegeztek szembe, 

hanem visszanyúltak a szocreál előtti irányzatokhoz – a modernizmus különféle vál-

tozataihoz. Azok egyszer már beváltak a realizmus ellen, most a realizmus ideologizált 

változata, a szocrealizmus elleni fordulatban folytatódtak. 

Az 1950-es évektől kezdődően egymás után és egymással párhuzamosan is érkeztek a 

neomodernizmus (és a neoavantgárd) hullámai, néha eredeti formában, máskor megújulva, 

az új időkhöz és divatokhoz idomult alakban (pl. a rockköltészet mint az avantgárd új 

fajtája), egészen a posztmodern líráig. 

A neomodernizmus fázisai és irányzatai: 1. romantikus neomodernizmus, 2. neopar-

nasszizmus, 3. neoszimbolizmus. (És a neoavantgárd változatai.) 

ROMANTIKUS NEOMODERNIZMUS 

A költészet örök témái, a szerelem, a magány, az élet szépsége, a múlandóság, a halál; a 

költészet szerepe és hivatása. Az esztétizáló modernizmus stílusában írott csiszolt formájú 

versek, de van visszanyúlás a romantikához és az avantgárd szenvedélyes, szabadon kötött 

képletéhez is. 

Képviselői főleg a második világháború idején indult nemzedék tagjai, akik fiatal ko-

rukban átmentek a háborús és újjáépítős líra, a „mámoros költészet” lelkes és kollektivista 

fázisán (pl. szerepeltek a Poezija mladih – „A fiatalok költészete”, 1948. c. antológiában), 

s aztán innen húzódtak vissza a lírai szubjektivitás magánszféráiba. 

SLOBODAN MARKOVIĆ 
(1928–1990) 

Nyugtalan, komor, pesszimista bohémlíra, régies dallamosság, szertelenség. 

Főbb kötetei: Vedri utopljenik (1957. „Vidám fuldokló”), Crni cvet (1958. „Fekete virág”), Sedefaste 

dveri (1968. „Gyöngyházmintás ajtó”), Luka (1975. „Kikötő”). 
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MIRA ALEČKOVIĆ 
(1924) 

Részt vett a partizánharcokban, szerepel a fiatal költők antológiájában (1948). A háborús 

témák után személyes, érzelmes, intim lírára tért át. Egyszerűség, dallamosság. Népszerű-

ek gyermekversei. 

Főbb kötetei: Zvezdane balade (1946. „Csillagos balladák”), Podzemni heroji („Földalatti hősök”, 

poéma), Dani razigrani (1947. „Önfeledt napok”), Tri proleća (1949. „Három tavasz”), Ljubavi je malo 

(1959. „Nincs elég szerelem”), Noć ova poslednja (1960. „Ez az utolsó éjszaka”). Gyermekversek: 

Ljuljaška na grani (1954. „Hinta az ágon”), Da se upoznamo (1954. „Ismerkedjünk meg”), Lastavice 

(1956. „Fecskék”). Regények: Zbogom velika tajno (1958. Kiderülnek a titkok), Jutro (1963. „Reggel”). 

BRANKO V. RADIČEVIĆ 
(1925) 

Erotika, túlfűtöttség, regionalizmus, falusi témájú anekdotikus versek; kötött formák, tet-

szetős ritmus, jó rímek. 

Főbb kötetei: Zemlja (1954. „A föld”), Vojničke pesme (1961. „Katonadalok”), Božja krčma (1965. 

„Isten kocsmája”), Sa Ovčara i Kablara (1970. „Az Ovčarról és a Kablarról”). 

MIROSLAV ANTIĆ 
(1932–1986) 

Kezdetben szárnyaló bohémlíra, később elmélyültebb szubjektivitás; formai bőség, gaz-

dagság; legjelentősebbek gyermekversei; Plavi čuperak (1965. „Szőke hajtincs”) c. kötete 

a gyermekszerelem-líra kimagasló alkotása. 

Főbb kötetei: Plavo nebo (1954. „Kék égbolt”), Boje i reči (1960. „Színek és szavak”, Fehér Ferenc-

cel közösen), Koncert za 1001 bubanj (1962. „Versenymű 1001 dobra”), Poslednja bajka (1964. „Az 

utolsó mese”). Magyarul: A világ bal fele (1990. Válogatott versek). 

STEVAN RAIČKOVIĆ 
(1928) 

Intim alanyi költő; vallomáslíra, tájleírás, meditáció; zeneiség, kötött formák, nyelvi ár-

nyaltság. 

Súlyos a füvek gondolata, mint a kő, 

azt mondják: mit akarsz, mikor 

mi ringatjuk az éneket? Feküdj fejed alatt összekulcsolt kézzel, 

és hallgass, hosszan hallgass, míg el nem felejted a beszédet. 

 Tornai József ford. 

Főbb kötetei: Pesma tišine (1952. „A csönd dala”), Balade o predvečerju (1955. „Balladák az 

alkonyatról”), Tisa (1961. „A Tisza”), Kamena uspavanka (1963. „Kővé vált altatódal”). 
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NEOPARNASSZIZMUS 

Erudita, intellektuális költészet; mesterségbeli tudás, nyelvi gondozottság; kozmopolitiz-

mus, történelmi távlatok. 

JOVAN HRISTIĆ 
(1933) 

Hellén tradíció; intellektuális, érzelmes, retorikus költészet. Klasszicista képletek. 
Főbb kötetei: Dnevnik o Ulisu (1954. „Napló Ulyssesről”), Aleksandrijska škola (1963. „Az 

alexandriai iskola”). 

IVAN V. LALIĆ 
(1931–1997) 

Szelíd lírai hang, műveltség; költői rend; vonzódás a mediterránhoz; bizánci inspiráció: 

Hajladoznak a tört fényű ivorból faragott tornyok, 

A vértől barnára sült várfokok, lúgozó esőktől 

Hajdantól mosottan, lángot bocsát rájuk a szél 

A fölhasadt partokról; édes fövénybe fulladt folyók 

Bomlanak a síkságon, tücskök és az etruszk pincék 

Jelzőfüstjei közt; duzzad a tenger, lassan kibomlik (…) 

 Dudás Kálmán ford. 

Velika vrata mora (1958. „A tenger nagy ajtaja”), Melisa (1959. „Melisa”), Argonauti i druge 

pesme (1961. „Az argonauták és más versek”), Vreme, vatre, vrtovi (1961. „Idő, tüzek, kertek”), Vi-

zantija (1987. „Bizánc”), Pismo (1992. „Levél”). Magyarul: A szerelem művei (1971. versek). 

MILORAD PAVIĆ 
(1929) 

Poeta doctus (tudós költő); a történelmi műveltség lírája. Motívumok: civilizációk, korok, 

vallások, eszmék váltakozása, összefolyása; fikciós szélesség Spártától Szentendréig, Ró-

mától Jaltáig; fantasztikus neoklasszicizmus: időutazás, antik kor és kommunizmus; klasz-

szikus ritmusoktól a pavlovići történelmi szabad vers formájáig. Prózát is ír (lásd a Poszt-

modern trükkregény c. fejezetben). 
Palimpseti (1967. „Palimpszesztek”), Mesečev kamen (1971. „Holdkő”). 

NEOSZIMBOLIZMUS 

Intellektuális költészet, személyes líra, de nem önéletrajzi vallomás; egyén és világ kap-

csolata, az individuum helyét problematikusnak látó, tépelődő, kereső költészet. Pél-

daképek: Mallarmé, Rilke, Valéry, Paszternak. Gondosan kidolgozott kötött formák. 
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BORISLAV RADOVIĆ 
(1935) 

A költői mesterség modernista eszménye; a költészet tárgya maga a költészet; a nyelv nem 

eszköz, hanem feladat; a nyelv poétikai megmunkálása eredményeként létrejött művészi 

harmónia mögött sejlik valami más, metafizikus harmónia (szimbolizmus). Život vina (A 

bor élete): 

Míg álomba zuhantunk vasárnapi ebédtől, 

s volt hőség és emésztés, fejünk csupa nyirok, 

apa kiment a szőlőbe, s a tőkék 

között elidőzött sötétedésig; 

levelet ritkított, nézte a fürtöket, 

a szőlőszemeket – borsszemeknél alig 

voltak nagyobbak –, s az új borra gondolt. 

Most átöntöm a bort – gondolataiból; 

csillan sárgán, az ablak felé fölemelem: 

hadd törjön rajta át a poros napfény. S tudom, 

ha a téli szemecskék már hunyorognak, ha a hajtás 

szökken, zavaros lesz, élő. 

Mintha a kapcsolat nem szakadt volna meg 

szár és csomó között, 

jön a nyár, együtt lesz megint 

pincében a bor, penészes palackokban, 

és lépked a Nap az égi házak süket során. 

A bor, miként a csillag, írt pályáját leírja, 

melyen talán apa is indult egykoron, 

köhögéstől szakadt lélegzet, üres nézés, 

és soványság, mint ha idegen ingben; 

gondolataiba, nagy messzi, elmerülve. 

 Tandori Dezső ford. 

Jellemző című első kötete: Poetičnosti (1957. „Költőiségek”). 

ALEKSANDAR RISTOVIĆ 
(1933–1994) 

Visszafogott érzelmű, intellektuális, de nem gondolatokat verbalizáló költészet, hanem 

tárgyiasított, többnyire természeti leírásokon át sejtetett mögöttes értelmek (szimboliz-

mus); a valóság és a költői nyelv által megragadható világ közötti távolságok miatti csüg-

gedtség, a kapcsolatok, a költői elérés halk reménye: „Láttam teremtésed művét, a fényt, a 

semmiből (…) a hegyek felé menvén, mintha mást csinálnék” (Išao sam prema bre-

govima… – „Mentem a hegyek felé…”). 

Főbb kötetei: Sunce jedne sezone (1959. „Egy szezon napfénye”), Trčeći pod drvećem (1970. „Fák 

alatt futva”), Nigde nikog (1982. „Sehol senki”), Lak kao pero (1988. „Könnyű, mint a toll”). 



Neomodernizmus – Branko Miljković 

 438 

BRANKO MILJKOVIĆ 
(1934–1961) 

Legenda 

Huszonhét éves korában titokzatos körülmények között elkövetett öngyilkossága után 

élete és életműve köré legendák szövődtek. 

Versei az élet és a halál, a szerelem és a haza szubjektív közügyeiről szólnak. Kifeje-

zésmódjuk nem konvencionális, de jól érthetőek, stílusuk nem könnyed, de hagyományos 

költői hatásokra épül; a ritmus és a rím, a metafora és a szimbólum mellett főleg retorikus-

ság jellemzi: jól megjegyezhető és idézhető csattanók, aforizmák, szállóigének szánt vers-

sorok. 

Az „átkozott költő” nimbuszának és a szubjektív, de mindenkit érintő témáknak kö-

szönhetően Miljković költészete mind az olvasók, mind a kritikusok körében népszerűség-

nek örvend. 

A esztétizáló modernség mentési akciója 

A tradicionális értékeket féltők szemében a XX. századi művészet fő iránya, a formabontó 

avantgárd újra meg újra (illetve folyamatosan) veszélyezteti a műfajok és a műalkotások 

eredendő lényegét (a formát), végső soron magát a művészetet. (Ezzel az avantgárd is 

tisztában van, sőt programként vallja a művészet meghaladását; Breton szerint például 

Apollinaire volt az utolsó költő.) 

A líra hagyományos értékei ellen a korai avantgárd (az izmusok irodalma) intézte az 

első támadást. Az avantgárd szabad vers mind a klasszicista, mind a romantikus, mind a 

modernista poétika szerint az „igazi” költészet tagadásának számított; ez ellen lépett fel az 

1920-as években a romantikus modernizmus a líra hagyományos jegyeinek modern visz-

szaállításával (Desanka Maksimović, Veljko Petrović). 

Az 1950-es évek elején, a harsogó és daloló, azaz romantikus szocialista realizmussal 

szemben fellépő avantgárd költészet (pl. az abszurd líra: Vasko Popa) újra lemondott a 

vers tradicionális eszközeiről, feláldozta a líra alapvetőnek tekintett értékeit; s ezúttal a 

szépségen, a dallamosságon, a szívre és a lélekre való hatáson túl, az egyszerű érthetőség 

is odaveszett. 

Miljković neoszimbolista költészete ekkor a líra hagyományos értékeinek átmentését 

jelentette. Igényes és szubjektív lírája feltűnően nem volt szocrealista, ezért automatikusan 

az avantgárd oldalára sorolták, holott stilárisan nem volt vele egyívású, hanem éppen az 

avantgárddal szemben védte a vers hagyományos értékeit az esztétizáló modernség szel-

lemében. 

A második világháború utáni élet-halál líra 

Milyen szörnyűséges ez a gyönyörű világ! – ez a paradoxon az alapélménye a második 

világháború utáni fiatal költőnek: Miljković gimnazista fejjel kezdett írni az 1940-es évek 

végén, s aztán az egyetem befejezése után egy-két évvel már el is távozott az élők sorából. 
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Költészete fiatalosan türelmetlen és mohó, azonnal ki akar mondani minden lényeges 

dolgot. Mindenre kiterjed: a metafizika, a természet, a történelem, a szubjektum, a szere-

lem, a haza, a költészet, az élet és a halál végső és alapvető kérdéseire. 

Az eredmény: az általánosság és a költői homály közötti váltakozó szerencséjű lavíro-

zás a világ és a lét teljességét sodró és dobáló lírai energia hömpölygő folyamán. 

Az alapélmény paradoxonának keretében Miljković a világegyetem, a természet, az 

ember, a lélek, a kultúra, a történelem és a jelenkor kimeríthetetlensége iránti csodálat, 

illetve az elmúlás, a rombolás és a halál előtti döbbenet között hánykolódik, mint Uzalud 

je budim („Hiába költögetem őt”) c. versének elején írja: 

Költögetem őt a nap miatt mely a növényeknek magyarázza magát 

az ujjak között feszülő égbolt miatt 

a torkot perzselő szavak miatt költögetem őt 

a fülemmel szeretem őt 

el kell menni a világ végéig és meg kell találni a harmatot a füvön 

az itteniekhez hasonló messzi dolgok miatt költögetem őt 

az utcán elhaladó homloktalan és névtelen emberek miatt 

a terek névtelen szavai miatt költögetem őt 

a közparkok manufakturális tájai miatt 

költögetem bolygónk miatt melyből tán bomba lesz a véres égen 

a két csata között elszenderedett bajtársak mosolyának köve miatt 

mikor az ég már nem nagy madárkalitka volt hanem repülőtér 

 Milosevits Péter ford 

Az egzisztencialista létverstől a Tito-ódáig 

A mindent akaró fiatalos szimbolizálás és filozofálás miatt Miljković költészetét többnyire 

időtlen és kortalan, örök lírának szokás olvasni, holott nagyon konkrétan a korára reagált 

(a „bolygónk miatt melyből tán bomba lesz a véres égen” sor öt évvel Hirosima után szüle-

tett). 

Költészetének éppen az a sajátossága, hogy a költőietlenül elvont általánosító versek 

és az ilyen habitusú költőtől meglepő alkalmi költemények két végletes pontja között ter-

jed ki. Az egyik oldalon a Početak traganja za Bićem („A Lény utáni kutatás kezdete”) c. 

szonett áll, a másikon a Tito („Tito”) c. óda. Hasonló párost alkotnak az egyetemest és a 

szubjektumot közvetlenül összekapcsoló kozmopolita versek, pl. a Propovedanje vatre 

(„A tűz prédikációja”), illetve a nemzeti történelem motívumait feldolgozó költemények, 

pl. Az Ariljski anđeo („Az ariljei angyal”) c. vers és az Utva zlatokrila („Az aranyszárnyú 

vadkacsa”) c. ciklus darabjai (Ravijojla, Radojica, Dodole stb.). Harmadrészt ott van az 

elmúlás vigasztalansága miatti létpanasz, pl. az Orfej u podzemlju („Orfeusz az alvilág-

ban”), s vele szemben a műveltségi idézetekben, mottókban és a költőelődök magasztalá-

sában feltörő klasszicista kultúrsovinizmus, pl. a Sedam mrtvih pesnika („Hét halott köl-

tő”) c. ciklusban. (Miljković poétikai irányultságára jellemző a kiválasztottak névsora; 

három romantikus: Branko Radičević, Njegoš és Laza Kostić; két modernista halálköltő: 

Dis és Tin Ujević; egy partizánköltő: Ivan Goran Kovačić; és a bizonyára létfilozófiai 

költőnek értelmezett Nastasijević.) 
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A szocrealista lírának mutatott fityisz 

Mentségként fog hangzani (az is): a Tito-ódának és a hasonló témájú elkötelezett versek-

nek, valamint a hazafias költeményeknek stilárisan semmi közük a „mámor költészeté-

hez”; sőt Miljković mintha azért írta volna őket, hogy megmutassa a szocrealista tömeg-

dalnokoknak, hogyan kell ezt csinálni. 

Témái: a honvédő harc áldozatainak értelme a jövőben, a haza, a föld, a nép iránti sze-

retet. Módszer: retorika + szürrealizmus. Példa: a Domovini („Hazámhoz”) c. vers: 

Nincs vers az igazságon kívül 

Szeretlek 

Mégha üres szemű fenevadakat küldenek is rám 

Szeretlek 

Mégha kiássák is a földből a kutyát hogy megugasson 

Szeretlek 

Mégha jövőmet a hátam mögé dobják is át 

Mégha megölnek is 

Szeretlek 

 Milosevits Péter ford. 

Megjelenésük idején ezeknek a verseknek nyilván nagyobb súlyuk volt, mint utólag 

érezhető. Miljković Tito-ódája azonban mindenképpen jelentős irodalmi dokumentuma 

egy kor hangulatának, amelyben kisgyerekek és anyókák integettek mámorosan a falun 

nyitott limuzinban áthaladó fehér egyenruhás marsallnak – még egy olyan költőt is magá-

val sodort ez az áram, aki egyébként minden zsigerével a lét mélységeibe és a halálba 

rántó erőkkel viaskodott. 

Mert bármennyire is szerteágazó és mindent magával sodró, Miljković lírájának fő vo-

nala a tragikus létvers. 

Költészet és valóság 

Költészetében nincs nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás. Versei 

ugyan tematikus csoportokra oszlanak, és ciklusokban jelentek meg, összhatásuk mégis 

homogén. Valamennyi verse mélyén ugyanaz az alkotói kíváncsiság lappang: mit képes 

mondani a költészetre szánt életű és halálú ember a gondolat, a képzelet, a nyelv és a stílus 

egyesített tartományaiban – életről, haláról, költészetről, gondolatról, képzeletről, nyelvről 

és stílusról. Illetve saját magáról, mivel minden csakis a saját élményében létezik a számá-

ra. 

Költészet és valóság felcserélése vagy teljes összemosása Miljkovićnál nemcsak sti-

láris, hanem egzisztenciális szinten is megtörtént: a vers és a szó a lét többi elemével egy-

séget alkotott nála; halálának közvetlen okait még az egykori barátok sem tudták, viszont 

egyik leghíresebb verssora így hangzik: „Megölt a túlerős szó”. 

A tűz költője 

Aki Miljković költészetéből témákat és motívumokat emel ki, a végén rájön, hogy szitával 

meregette a vizet. A lényeg ugyanis a víz, s nem ami benne úszkál; csak költészetének 
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egésze, sőt maga a költés, a mindenkori vers konkrét megvalósulása jelent nála valamit (a 

hegeli aforizma értelmében: a filozófia a kifejtés maga). 

Mert annak még van valami értelme, hogy Petőfi a szabadságharc költője, Dis a halál 

költője stb., de mi értelme lenne azt mondani, hogy Miljković a tűz költője? Ez nem sokat 

jelent (mert bármit jelenthet), pedig Miljković verseiben tényleg gyakori motívum (szim-

bólum) a tűz, amely egyik kötetének címében is szerepel. (Az életrajzi magyarázat bizony-

talan: nem tudjuk bizonyítani, hogy Miljković piromániás volt. 

Neoszimbolizmus 

Fordítsuk tehát a dolgot komolyabbra? Vegyük elő a tűz irodalmát a Véda-himnuszoktól 

Gaston Bachelard-ig (1937. „A tűz pszichoanalízise”)? Nem ajánlanám; oda jutnánk (a 

többes számon most magamat értem), mint a szimbolista művek megannyi interpretátora: 

vagy egy új, csak éppen laposabb (érthetőbb, egyértelműbb) szimbolista szöveget produ-

kálhatnók (-nék) a tűzről, a négy elemről, a végső lényegekről és így tovább, vagy vissza-

kanyarodnánk a piromániához. 

Miljković ugyanis neoszimbolista költő, elsősorban a szimbolista hagyományhoz nyúlt 

vissza (és nem, mondjuk, a szecesszióhoz). Mindig többet akart mondani, mint amit éppen 

leírt, illetve azért írta éppen azt, mert úgy vélte, hogy azzal többet mond. Ilyenek a kötet-

címei is:  

Uzalud je budim (1957. „Hiába költögetem őt”), Smrću protiv smrti (1959. „Halállal a halál ellen”), 

Vatra i ništa (1960. „A tűz és a semmi”), Poreklo nade (1960. „A remény eredete”). Kötetben meg nem 

jelent és a hagyatékban talált verseiből összeállított posztumusz kötete: Orfičko zaveštanje (1972. 

„Orfikus testamentum”). 

Két-„nyelvű” líra: aforisztikus bölcsességek és látomásos képek 

A magát szüntelenül határhelyzetben látó Miljković versei tele vannak 1. a „megölt a túl-

erős szó” kijelentéshez hasonló sűrű megfogalmazásokkal és aforizmákkal, amelyek előtt 

és után, rendszerint minden átmenet nélkül 2. látomásos képek állnak. 

A két különböző „nyelv” közötti váltások sokszor döccenést okoznak, a képek ellen-

fényében kiugrik a bölcsességek mögötti közhelyesség; és fordítva: a világos beszéd után 

homályos zagyvaságnak vagy fölösleges illusztrációnak érezzük a képet. 

A jó versekben ennek az ellenkezője történik: a folytonos vibrálás kölcsönösen katali-

zálja a két réteget; a szövegben és a tudatban továbbra is külön állnak, de átsugározzák 

egymást: az aforizma poetizálódik, a látomásos kép pedig gondolati töltettel dúsul. 

Az aforisztikus bölcsességek néha annyira sűrűek és frappánsak, hogy önmagukban is 

megállnak költőileg, mint a „megölt a túlerős szó” vagy a Poeziju će svi pisati („Mindenki 

fog verset írni”) c. költemény zárósorai: 

de: 

fog-e a szabadság úgy dalolhatni 

ahogyan róla daloltak a rabok 

 Milosevits Péter ford. 
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Más esetben a képi réteg annyira erős, hogy „elbírja” a prózaibb részeket, mint például 

a More pre nego usnim (A tenger, még mielőtt álomba merülök) c. versben: 

Tépd ki nyelvem, s helyébe ültess virágokat; 

kezdjük a bolyongást a fényen át. Ne szólj már! 

Holnap a gyávák is megtehetik talán, 

mit ma a bátrak s tiszták, kik többet tudnak a szónál, 

kik köztünk és az éj közt, fenn az ég falán 

másfajta szerelem érveit őrzik. 

 Képes Géza ford. 

Itt a gyávákról, illetve bátrakról és tisztákról szóló romantikus szólam két, önmagában 

is kettős kép keretében bújik át a poétikai tű fokán. A két kettős kép: 1. a kitépett nyelv 

helyére ültetett virág + bolyongás a fényen át és 2. az ég falán lévők + a másfajta szerelem 

érvei. Keresztösszefüggés: 1. a kitépett nyelv helyére ültetett virág – a másfajta szerelem 

érvei, 2. bolyongás a fényen át – az ég fala köztünk és az éj közt. Ezek a szimmetriák csak 

megkülönböztetett figyelemmel vehetőek észre, de nyilván „hatnak”; az olvasó féltudato-

san észleli őket, mint ahogy (bizonyára) keletkezésük is csak féltudatos művelet eredmé-

nye volt. 

Formába kötött dúlás 

A szabad vers diadalának idején (Popa és Pavlović költészete az 1950-es elején) Miljković 

kötött formájú verseket írt; az egyéni vagy semleges képletek (hosszú sorok, négysoros 

versszakok) mellett kedvelte a szonettet, de van nála rondó, stanza, ballada is. 

Nagyon jó hallással és ritmusérzékkel rendelkezett, bűvészkedett a szavakkal, a rit-

mussal és a rímekkel, de sohasem engedte, hogy a nyelvformálás könnyedsége a vers egé-

szére is kiterjedjen (mint Vinaver és Karinthy költészetében). Ellenkezőleg: Miljkovićnál a 

vers tradicionális nyelvi, ritmikai és zenei elemei fokozzák a mindig életbevágó mondandó 

szakrális súlyát. 

Sőt, a kötött forma nemcsak a saját lehetőségeiben rejlő játékosság csapdáit kerüli ki, 

de a gondolati és a képi sík latens szertelenségére is hálót vet. Amikor a puszta gondolati-

ság önsúlyával már a prózaiság lapályára gurulna, hirtelen jön a sorvég, a szótagszám 

kettyenése, a rím csattanása, a jambus vagy valami más akkord csendülése. Ezek a korlá-

tok tartják mederben a képi asszociációk áradatát is, amelyet nem mindig tudunk vagy 

tartunk érdemesnek követni, de a zenei elemek általában idejében megmentik a helyzetet: 

nem kell fogalmilag érteni, elég a vers zenei összefüggésein át megérezni az olvasottakat. 

A tenger, mielőtt még álomba merülök következő részletét például nehéz lenne sorról sorra 

racionalizálni, a kép mégis érvényesnek érezhető: 

Milyen kicsinyek is a csillagok: üresség, 

álmod test nélkül, s az éj árny nélkül pereg, 

amint a tiszta nap megszabja s a tüzes ég. 

Az, hogy látlak, az én erőm vagy a tied? 

Áttetsző mezsgye, fény függvénye: ennyit látok, 

puszta látszat: legyőz, lelked hiába óvják. 

Város felett égő csillag a te virágod, 
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a színaranyból vert vak hiábavalóság. 

 Képes Géza ford. 

Mindenkinek tetszhet 

A befogadói lehetőségek szerint Miljković költészete minden irányban nyitott. Neomoder-

nista, de romantikusan avantgárd is, egyidejűleg tradicionális és újszerű költő: úgy érez-

zük, Branko Radičević pontosan így írna, ha élne, másrészt azonban világos, hogy Branko 

Radičević egy kukkot nem értene Miljković költészetéből, ha az eltelt időt átugorva tá-

madna fel. 
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Neoavantgárd 

DIREKTLÍRA 

Ti itten finomkodtok a szonettekkel meg a rímekkel, közben az orrotok előtt épül egy 

monstruózus betonvilág – mondták az 1960-as évek elején fellépő fiatal farmernadrágos 

avantgárd költők. 

Újra lejátszódott az első világháború utáni fordulat, amikor az esztétizáló modernis-

táknak mondtak hasonlókat az avantgárd modernisták. (És ugyanez történik az 1960-as 

években a prózában, amikor az egzisztencialista/abszurd regénnyel szemben fellép a neo-

realizmus mint valóságpróza.) 

A neoavantgárd direkt lírát hozott: az elvont költőiség helyett, az elégedetlen fiatalok 

közvetlenül a saját életükről és környezetükről írtak. 

Elvetették a stiláris finomkodást, de az irodalmias kísérleti formákat is; a jól bevált 

avantgárd szabad verset választották, amelyben kerek-perec ki lehet mondani, mi a nagy 

helyzet, de indulatokat, érzelmeket és véleményt is ki lehet fejezni, a forma szabálytalan-

sága pedig eleve a világ rendjével való elégedetlenséget tükrözi. 

A laza modellbe a szubjektív vallomáslírától az esztrád versen és az extravagáns bo-

hémattitűdön át a direkt politikai költészetig és szatíráig sok minden belefért. 

MILOVAN DANOJLIĆ 
(1937) 

Egzaltált, romantikus-avantgárd lázadó a hétköznapok banalitása ellen és a nagy álmok és 

ígéretek elárulása miatt; közvetlen megfogalmazások, hosszú soros szabad vers, szonett, 

kétsoros: szenvedélyes érzelmek és gondolatok, szenvedélyes formában. Fő költői műve: 

Urođenički psalmi (1957. „Bennszülött zsoltárok”); későbbi pályáján a próza és az esszé 

került túlsúlyba (lásd a Valóságpróza c. fejezetben). 

BRANISLAV PETROVIĆ 
(1937) 

Lázadó bohém, humoros, népszerű költő; a valóság publicisztikailag is elérhető rétegeinek 

költői megragadása; politikai szókimondás humoros eszközökkel; dallamos szabad vers, 

nyelvi gazdagság és könnyedség. Fő műve: Gradilište (1964. „Az építkezés”) – a termelési 

regény szatirikus antipoémája. 
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BOŽIDAR ŠUJICA 
(1936) 

Lírai alkat, de teli szociális indulatokkal és világhelyzeti felelősségérzettel; érzelmes ref-

lexió, az énre vonatkoztatott természetélmény, illetve avantgárd elégedetlenség, odamon-

dogatás pl. a XX vek („XX. század”) c. versében: „Századom / te vízfej / szilárdan ülsz / 

erőteljes vállain / a rendőrségnek!” Hosszú soros rímes képletek és szabad vers; diszkurzív 

nyelv, vizuális képek („a Nap lángoló patájú lovassága”). 

Főbb kötetei: Prestupne noći (1961. „Bűnös éjszakák”), Vreme i temelji (1966. „Az idő és az ala-

pok”), Srdžba (1973. „Harag”), Ura, uran (1975. „Hurrá, urán”). 

DUŠKO TRIFUNOVIĆ 
(1933) 

Az igazság patetikus és szatirikus bajnoka, esztrád-avantgárd költő; az 1950-es években 

társadalmilag elkötelezett, romantikusan balos, szókimondó ifjonc, később illúziókat már 

nem tápláló, de a dolgokhoz továbbra is mindig hozzászóló költő; ismert bohém, a szara-

jevói művészvilág nagy egyénisége, a Bijelo dugme nevű rockzenekar számára írt dalszö-

vegeket; dallamosság, pódiumra való versek, nyelvi gazdagság, humor, sziporka. 

Főbb kötetei: Zlatni kuršum (1958. „Aranylövedék”), Jetke pripovetke (1962. „Dühödt mesék”), 

Tumač tiranije (1966. „A zsarnokság tolmácsa”), Bukvalno tako (1968. „Szó szerint így”), Šok-soba 

(1972. „Sokkszoba”). 

RAJKO PETROV NOGO 
(1945) 

A kispolgári konformizmus elleni tiltakozás, érzelmi felfokozottság és erkölcsi indulatok; 

a szavalós költészet közvetlen nyelve, hatásosságra törekvés. 

Főbb kötetei: Zimomora (1967. „Hideglelés”), Zverinjak (1972. „Állatkert”), Planina i počelo (1978. 

„A hegység és a kezdet”). 

MILAN MILIŠIĆ 
(1941–1991) 

A hétköznapok lecsapódása a városi ember lelkivilágában; halk szavú, ironikus költészet; 

beszédritmus szerinti szabad vers, tipográfiai áthajlásokkal. 

Főbb kötetei: Koga nema (1972. „Aki nincs”). Živjela naša udovica (1977. „Éljen az özvegyünk”), 

Zgrad (1977. „Házvár”). 

GOJKO ĐOGO 
(1940) 

A kispolgári élet, a társadalmi felszín kritikája; a Tito-ellenes allegóriaként felfogott 

Vunena vremena (1981. „Gyapjas idők”) c. kötetét bezúzták, a költőt börtönre ítélték. 
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PREDRAG ČUDIĆ 
(1943) 

Szatirikus társadalom- és életkritika, hangsúlyozott antiszocrealizmus: Himna javnom 

nužniku („Himnusz a nyilvános vécéhez”); Naša pesma (1986. A mi dalunk) c. versében a 

politikai retorika parodizált nyelvén az 1945 utáni korszak summáját adja, beleértve az 

1980-as évek nacionalista hullámait. Verseinek rövid soros, erőteljesen rímelt, csasztuská-

kat imitáló formája még élesebbre feni a szatíra élét. Szatirikus prózát is ír (lásd a Való-

ságpróza c. fejezetben). 

SZATIRIKUS DRÁMA 

DUŠAN KOVAČEVIĆ 
(1948) 

Szatirikus és aktuális abszurd – drámában: modern tragikomédiák, groteszk, abszurd, feke-

te humor, fantasztikum. Általános érvényű és társadalomkritikai mondanivaló a Tito-

rendszerről, majd az 1990-es évekről, melyekben Kovačević ellenzéki és királypárti olda-

lon politizált s egy ideig külföldön élt. 

Groteszk drámák, tévéjátékok és filmforgatókönyvek. (Az Emir Kusturica által rende-

zett Underground c. film forgatókönyvét regényváltozatban is megírta.) A legismertebb, 

legnépszerűbb és legtermékenyebb szerb drámaíró a XX. sz. második felében. 

Drámák: Maratonci trče počasni krug (1973. „A maratoni futók tiszteletköre”), Radovan III (1974. 

„III. Radovan”), Povratak lopova (1974. „A tolvajok visszatérése”), Zvezdana prašina (1975. „Csillag-

por”), Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću (1976. „Vajon mi az az emberben, ami űzi, hogy 

vedeljen”), Čardak ni na nebu ni na zemlji (1978. „Góré az ég és a föld között”), Svemirski zmaj (1980. 

„Űrsárkány”, gyermekdráma), Sabirni centar (1982. „Gyűjtőközpont”), Balkanski špijun (1983. „Balkáni 

kém”), Sveti George ubiva aždahu (1986. „Szent György megöli a sárkányt”). Magyarul: A profi (1992. 

Profesionalac). 
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SZIGNALIZMUS SZIGNALIZMUS SUMZILANGIZS 

a 2525 – 565  1960-as évektől 

Sc* + P** = SC (TK)***  Sg**** 

*(Scientia, lat.) tudomány, magy. + **(Poesis, lat.) költészet, magy.  ***Scijentistička poezija 

(szrb.) tudományos költészet, magy.  ****Signalizam (szrb.) szignalizmus, magy. 

Jelvers 

Signum (lat.)  jel (magy.)  szignál (1) jel  szignál/ni/ (2) jelez, jelet ad, kézjegy-

gyel, kézjellel ellát. Szignalizmus  jelköltészet, szignalista vers  jelvers. 

A szignalizmus keletkezése – Miroljub Todorović (1940) 

Szerb (jugoszláv) születésű irodalmi irányzat. Megalapítója, teoretikusa és fő költője: 

Miroljub Todorović (1940). A szignalizmus első fázisa az ő egyszemélyes vállalkozása 

(1959–1970), a második fázisban tipikus avantgárd csoportmozgalom, közös kiadvánnyal 

és együttes fellépésekkel, kiállításokkal (1970). 

Todorović Planeta (1965. „Planéta”) c. kötete a szignalizmus első alkotása; a kötet 

végén található kommentárokban a költő a költészet megújítására irányuló kísérleteinek 

kezdetét 1959-re teszi. 

A „Planéta” idején az irányzat még „scijenticistička poezija”, azaz „tudományos költé-

szet” néven fut. Ezen a címen írja Todorović az első kiáltványt is: Manifest pesničke nauke 

(1968. „A költői tudomány kiáltványa”). 

A Manifest signalizma (Regularae poesis) (1969. „A szignalizmus kiáltványa Regula-

rae poesis”) és a Signalizam (1970. „Szignalizmus”) c. manifesztumokban már az új és 

végleges elnevezés szerepel. 

Ebben az időben jelent meg a Signal c. folyóirat (1970–1973); 1971/4–5. duplaszáma 

az újvidéki Új Symposion c. magyar folyóirattal közös kiadásban jelent meg mint a 

szignalizmus kétnyelvű antológiája. 

Gyűjteményes kiadások: Signalistička poezija (1971. „Szignalista költészet”, ant.), Konkretna, vi-

zuelna i signalistička poezija (1975. „Konkrét, vizuális és szignalista költészet”, ant.). 

Az irányzatra vonatkozó alapművek: Miroljub Todorović: Signalizam (1979. „A szignalizmus”), Ži-

van Živković: Signalizam – geneza, poetika i umetnička praksa (1994. „A szignalizmus – keletkezése, 

poétikája és költői gyakorlata”). 

A szignalizmus tézisei és poétikája 

Cél: az egzakt (tudományos) tapasztalat és az imaginárius képzeleti (költői) tapasztalat 

szintézise. 

A tudomány új világokat hoz létre – a költészet azonban (a romantika óta) nem vesz 

tudomást ezekről az új valóságokról; az érzelmek zsarnoksága alatt áll, beszűkült a privát 
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szférába. (A régi görög időkben nem így volt, a tudomány és a költészet egységet alkottak, 

mondja Todorović.) 

Beszűkülése következtében a költészet leszakadt a világról, elveszítette univerzalitá-

sát, világtörténetileg partikulárissá vált. (Az elmélet az 1960-as évek nyitányán, az űrku-

tatás hőskorában keletkezett.) 

A költészetnek csak a tudománnyal való szintézis adhatja vissza egyetemességét és re-

levanciáját a világegyetemben. A tudományhoz hasonlóan, a költészetnek is a nagy uni-

verzális témákkal, a végtelenséggel, az anyag paradoxonával, a teremtés misztériumával 

kell foglalkoznia. És mivel a költészet (változatlanul) az emberre vonatkozik, csak a tu-

dományossá tett líra emelheti méltó helyre az embernek azokat a dimenzióit, amelyeket 

csak a költészet tud megragadni (s a tiszta tudomány nem). 

A költészet tudományossá válásának előfeltétele és útja: a költészet nyelvének meg-

változtatása – a tudományos nyelv alapján. 

A tudomány nyelve és a költészet nyelve egyaránt a kommunikáció különös és nem 

egyszerű (hanem nehéz) formái; mindkét nyelvet „meg kell tanulni”, ismerni kell a kód-

rendszerüket. A tudomány nyelve: fogalmak és jelek rendszere. A költészet (hagyomá-

nyos) nyelve: gyakorlati és érzelmi nyelvi eszközök rendszere. 

Megoldás: a költészet nyelvébe be kell építeni a tudományos nyelv stíluseszközeit – a 

szakkifejezéseket és vizuális jeleket (képletek, ábrák, egyenletek), majd alávetni őket az 

„esztétikai-irracionális” sugárzásnak. 

A szignalizált költészet nyelve univerzális, a planetáris kommunikáció eszköze. (Ez a 

törekvés az avantgárd izmusok állandó jellemzője.) 

Vajdasági univerzalizmus 

A szignalista univerzalizmus speciális adalékai: 1. az irányzat Jugoszláviában született, a 

vasfüggönnyel kettéosztott világ kiszorított részén (ugyanilyen univerzális horizontja van 

az 1950-es évek elején keletkezett szerb abszurd lírának Popa, Pavlović); 2. a 

szignalizmus különösen termékeny talajra talált a soknemzetiségű Vajdaságban (vö. a 

Signal közös számát az Új Symposionnal, 1971/4–5). 

Az Új Symposion a magyar avantgárd sajátos és jelentős fejezete. 1. A jugoszláv 

avantgárd (a szignalizmus) kontextusában keletkezett és működött, 2. ugyanakkor a ma-

gyar irodalomban háttérbe szorult (kassáki) avantgárd hagyomány folytonosságát jelen-

tette, 3. miközben olyan új, nyugaton éppen aktuális irányzatokat vitt be a magyar (nyelvű) 

irodalomba, amelyek – az 1960-as és 70-es években – Magyarországon ideológiai és iro-

dalompolitikai okok miatt nem kaphattak megfelelő publicitást. 

Az Új Symposion számai az illegális orkánkabát- és a farmernadrág-kereskedelem 

kockázatos útjain jutottak át a határon, s nem lebecsülendő kockázatot jelentett a magyar-

országi szerzők számára az ottani publikálás sem – de ez csak politika. Poétikailag az a 

lényeg, hogy az 1960-as és 70-es évek fordulóján a magyar(országi) irodalomból talán 

csak Tandori Dezső költészete illett az Új Symposion poétikájába; az Egy talált tárgy 

megtisztítása (1973) c. kötete számos szignalista verset tartalmaz, például: 
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Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűjteményéből 

) 

( 

A szignalista költészet fajtái 

Todorović a szignalizmus egyes változatainak megnevezésére vagy görög és latin szavak-

ból származtatott speciális, csak itt előforduló kifejezéseket használt (pl. az aperionista 

költészet a görög ’végtelenség’ szóból), másrészt közhasználatú fogalmakkal definiálta a 

sajátos alfajt (statisztikai költészet, számítógépes költészet, permutációs, kombinatorikus 

és variációs költészet). 

A sok változat két domináns tendenciát szolgál: a költészet tudományosítását (a té-

mákban és a nyelvben) és a költészet megnyilvánulási formáinak megújítását (a stiláris és 

a vizuális rétegben). 

A tudományos (scienticista) költészet jellemzői: tudományos terminológia, a költé-

szetben korábban elképzelhetetlen szakszavak, amelyek azonban az iskolából és a sajtóból 

(tényleg) mindenkinek rémlenek. (Vagy rém–lenek; matek érettségi.) 

Téma: „az Ember, az Anyag és a Világegyetem költői víziója” (Todorović). A tudo-

mányok által „létrehozott”, illetve meghódított (új) valóság, a fizika, a kémia, a biológia 

által feltárt világ, az anyag, a növények, az ásványok, a rovarok, az állatok s persze az 

ember, de főleg a világegyetem, a világűr ismert, hipotetikus vagy a költői képzeletben 

született elemei, fogalmai; lírai komoly sci-fi; pl. Todorović: „Planéta” (1965), Putovanje 

u Zvezdaliju (1971. „Utazás Csillagiába”, poéma). 

A szöveg változatai 

1. Szokványos szabad vers (ritkább és kevésbé jellemző). 2. Verbális kollázs: egymástól 

független jelentésű egységek összevágása, a szimultaneizmustól a logika szándékos és 

teljes felrúgásig (költői kubizmusnak is nevezik). 3. Argó- és zsargonvers, rokonságban a 

farmernadrágos prózával; humor, irónia, groteszk, szexterminológia. 4. A tudományos tö-

mörség és pontosság tendenciájának ágán: aforizma és haiku (vö. Tandori koanjai).  

A látványvers változatai: szöveg és kép variációi. Szövegből készült kép: 1. figurális 

képvers vagy 2. tipográfiai kép-szöveg, 3. számítógépes szerkesztésű kép-szöveg. Kollázs: 

kép, fénykép, ábra + szöveg, sima vagy képi formában; talált költészet (pl. újságcikkek 

részleteinek összevágása), ready-made költészet; plakát, képeslap, hirdetés, reklám, film. 

Névsor 

Miroljub Todorović, Ljubiša Jocić, Miodrag Šuvaković, Slavko Matković, Balint Sombati 

(Szombathy Bálint), Milorad Grujić, Katalin Ladik (Ladik Katalin), Judita Šalgo, Vlada 

Stojiljković… 

A magyarországi szerb irodalomban Nikola Radosav (Radoszáv Miklós) kétnyelvű 

művei a mozgalmon kívüli szignalizmust képviselik. 
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PERFORMANCE 

Hangvers, gesztusvers 

A szignalista csoport közös fellépésein, kiállításain és felovasóestjein már megjelent a 

hangvers és a gesztusvers. Ezzel megtörtént az átlépés a kézközegűségből (a nyelv és a 

kép kereteiből) a többközegű azaz multimediális művészetbe, a performance-ba (ang. ’elő-

adás’, ’eljátszás’). 

Verbo-voko-vizuális költészetnek is nevezték (verbális: nyelvi, vokális: hangzó, és vi-

zuális: képi). Látványvers + a jelenlévő szerző/előadó akciói. Egyszerűbb esetben kiállítás 

és felolvasás, az igazi performance azonban ennél messzebbre megy. 

A verbo-voko-vizuális rendezvények aktív résztvevői: Slavko Matković, Ladik Kata-

lin, Szombathy Bálint, Judita Šalgo. 

Az alkalmi botránytól az élet művéig 

A performance képviselői az 1970-es években többek között a KOD elnevezésű koncep-

tualista csoportba tömörülve léptek fel (Slavko Bogdanović, Slobodan Tišma, Miroslav 

Mandić és mások). 

Utcai akciók, előadások, heppening, land art intervenciók a természetben és városi 

környezetben, nem művészi tárgyak kiállítása szoborként, anarchista politikai megnyilat-

kozások – élénk jelenlét az avantgárd és egyetemista körökben, de kívülállás/kiszorítottság 

az irodalmi életből, betiltások, letartóztatások, börtönbüntetések. 

MIROSLAV MANDIĆ (1949) Ruža lutanja (1991–2001. „A kóborlás rózsája”) – tízéves 

életperformance, napi húsz kilométeres gyaloglások Európa-szerte, alprogramokkal (pl. 

Budapesten a Hamvas-emlékgyaloglás vagy a Képzőművészeti Múzeum előtti aszfaltra 

festett Európa-folt napi lemosása vödörrel és súrolókefével). A napi adagok teljesítése után 

feljegyzések a gyaloglás közbeni gondolatokról, a látottakról, a megismert emberekről. A 

folyamatosan megjelenő kötetekben a napok hordalékának esetlegessége látszólagos: a 

szerző egész (tízévi) élete nem esetleges, hanem az maga az alkotás. 

Ja sam ti je on (1984. „Én vagyok te ő”, versek), Varšava (1986. „Varsó”, versek), Ne, ne verujem 

da se ova rečenica ne čuje (1987. „Nem, nem hiszem, hogy ez a mondat nem hallatszik”, naplópróza), 

Nevini put (1991. „Ártatlan út”, feljegyzések), Dete, dečak (1991. „Gyermek, fiú”, feljegyzések), Ruža 

lutanja 1–3 (1991–1995. „A kóborlás rózsája”, feljegyzések), Sva sela – Hodanje kroz Vojvodinu (1997. 

„Az összes falu – A Vajdaság bejárása”, feljegyzések). 

A performance következő nemzedéke az 1990-es évek politikai dagálya idején jelent-

kezett. Hangulatának illusztrálására egy 1997 szeptemberében tartott belgrádi performance 

résztvevőinek nevei: Urbazóna heppening az udbazóna (’béemzóna’) ellen; tro-

toperformance egy aluljáróban; a Zombitown, a Trototerrorrock és a Párhuzamos világ c. 

urbazona videófilmek vetítése; a trotopartyn Satrotorock zene szólt. 
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ROCKKÖLTÉSZET 

A neoavantgárd következő fejezete a rockköltészet. A multimediális csoportba tartozik: 

verbo-voko-muziko-teátrális műfaj; eredeti élő formája – a rockkoncert – igazi per-

formance: Jimi Hendrix hajnalban a woodstocki színpadon vagy a KUD Idijoti az óbudai 

Diákszigeten. 

A rock a lázadó, botrányos, polgárpukkasztó, konvencióellenes avantgárd irányzatok 

egyike; az izmusokra jellemző életérzésből, művészi akarásból és tagadásból született, az 

izmusok provokatív stílusában lép fel, az izmusokhoz hasonló társadalmi és kulturális 

„fekvése” van (szemben úszik az árral, de a kommercializáció, a manipuláció és a pénz-

világ sziklái és szirénjei között). 

Nevekkel még könnyebb illusztrálni a rock avantgárdságát: a beatköltészet mint olyan 

(Corso, Kerouack, Burroughs) a szentendrei edvinista csoport festői és költői által alapított 

Bizottság együttes, Jim Morrison útja az amerikai rockarénától az avantgárd művészet 

párizsi szülőnegyedéig, de mindenekelőtt John Lennon: Beatles-dalok, abszurd versek, 

joyce-i novellák, rajzok, karikatúrák, avantgárd happeningek és békeperformance-ok – ez 

mind együtt, ez John Lennon rock és avantgárd életműve. 

Amikor én még majdnem megbuktam a gimiben 

IV. gimiben majdnem megbuktam, mert nem tudtam megtanulni kívülről valami verset. 

Hiába hivatkozám arra, hogy az a nyomorult szonett nem fér a fejembe, mert az (a fejem) 

tele vala már Metró-, Illés- és Omega-számokkal, a tanár Dučićhoz ragaszkodott. 

Mint a történelemben annyiszor, diadalmaskodott az erőszak: erőszakkal mégis meg-

tanultam a verset – valamelyest (hármasra). De hiába! Most, amikor a Dučić-fejezetet 

írtam, és idézni akartam azt a sz… szonettet, még a pontos címe sem jutott az eszembe, 

nemhogy a szöveg. Ezzel szemben áll a Trombitás Frédi: azt bármikor el tudom énekelni. 

(Végül a szonettet előbányásztam a Dučić-kötetből és lefordítottam e sorok írása előtt kb. 

fél évvel, de most sem tudnám elszavalni, sem az eredetit, sem a saját fordításomat. Vi-

szont a Horváth Charlie legutóbbi számát, bár még csak kétszer hallottam, már majdnem 

tudom hármasra.) 

Közvélemény-kutatás a Piccadillyn 

És ezzel így van az egész ország, és az egész világ, országonként. Londonban a Picca-

dillyn végigkérdeztem1 az összes 59,10 (ötvenkilenc egész tíz tized) év alatti járókelőt: 

hány Shakespeare-szonettet, illetve hány Beatles-számot tetszik tudni kívülről. 

Üzleti pályafutásom csúcsa volt ez a performance a londoni főtéren: a 350 járókelő 

közül 345,7 ember zendített rá valamelyik Beatles-dalra (az egyik belesült, őt csak 0,7-nek 

veszem); zúgott a esős fellegekre a Yesterday, a Love Me Do, a sarki bobby a Bors őrmes-

                                                 
1 Nem kérdeztem végig; anélkül is tudtam az eredményt. Ám a főszövegben ezt nem írhattam le, a fel-

tételes módú változatban pedig („ha Londonban végigkérdeztem volna…”) ott leselkedett egy újabb 

„volna” („azt a választ kaptam volna”), ami nem illett bele a mondatról alkotott stiláris elképzeléseimbe. 
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ter dalaiból adott elő egyet, a taxisok pedig a fekete pléhkoporsókban azt énekelték, hogy 

Yellow Submarine, én meg kiraktam a járdára egy gitártokot; csak úgy záporozott bele a 

money, úgyhogy hamar „tele lett a tokom” (KFT együttes), s már indulni akartam (a fel-

mérés eredménye nem volt már kétséges), amikor, szinte vigasztalóan, hozzám lépett egy 

jól öltözött gentleman, hogy ő tudna egy Shakespeare-szonettet is. Okay, mondtam, és ő 

elkezdte: „To be or not to be, that is the question”. Itt megállt, fürkészve nézett rám, én 

meg haboztam, nem akartam megsérteni, úgy tettem, mintha nem tudnám, mire ő barátsá-

gosan hátbavágott: „Fuck it, this is the Hamlet!”, mondta nevetve, és békülékenyen kezet 

nyújtott, mire én zavaromban bemutatkoztam: Mlsvts Ptr. Erre ő is megmondta a nevét: 

Paul McCartney, és elhúzott az irodájába, hogy szobát foglaltasson Michael Jacksonnak a 

london–pomázi vagy –budapesti vagy mit tudom én, melyik turnéjára. 

Vezető lírai műfaj 

A föld lakosságának fejében rögzült dalszövegek alapján ítélve kétségtelen, hogy a XX. 

sz. második felének vezető lírai műfaja a rockköltészet. Gyűjtőfogalomként használom – a 

rock and roll, a beat, a pop, a metál, a punk, a diszkó, a rap, a techno és a trance (… 

…) egész vonulatát értem alatta (tehát a rockköltészet itt szélesebb fogalom, mint a 

rock and roll a zenében). 

Két, egymásra nagyon hasonlító kulminációs fázisa volt (eddig): 1. az 1960-as évek-

ben, a nagy koncertek és a (hippi) happeningek korában – az avantgárd nagy újravirágzá-

sával együtt, és 2. az 1990-es években, a total-dance partyk, a megaturnék és világkoncer-

tek idején – a posztmodern világméretű elterjedése idején. 

Gitáros neopetrarkizmus (I love you) 

A rockköltészet alapvetően szerelmi líra, magja, alapja a szerelmi vallomás: egy gitáros fiú 

kiáll a színpadra, és azt mondja a mikrofonba: – I love you (szeretlek). Mint a reneszánsz 

idején, lanttal, az erkély alatt. 

A szerelem szerepel a rocklíra kultikus dalainak címében: She Loves You, yeah, yeah, 

yeah (Beatles), Hello, I love you, won’t you tell me your name? (Doors, Jim Morrison). 

Mint a petrarkista költők, Petrarcától Balassi Bálintig. 

Morrison vallomáskérdése paradoxon: „Szia, szeretlek, elárulnád a neved?” Előbb 

szeretlek, mintsem tudnám a neved. Mint a petrarkista költők, akiknek „elég volt meg-

pillantaniuk” hölgyüket, hogy neki szenteljék egész életüket (verbálisan). 

A rockszerelem (hippi tágításban: szeretet) az intézmények felett áll, a szabadság 

olyan formája, melyben az ember nem adatokból áll (neve, anyja neve, lakhelye). A 

rockszerelem menekülés az adatemberek világából, a civilizációból. Mint a petrarkisták 

bukolikus álmai. 

A rockköltészet és a zene az ismétlődő közlendőt (hogy szeretlek), ismétlődő formák-

ban közli: néhány ritmusképletet variál és ráismeréses metaforákat használ (klasszicista 

irányzat). Mint a petrarkizmus szonett- és strambottomániája, a horvát petrarkisták bonyo-

lult, de kötelező szimmetrikus, négytagú, a cezúrában is rímelő tizenkettese, vagy a Balas-

si-strófa. 
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A rockköltészet és eredeti formájában („trubadúrkorában”) a petrarkista líra is – éne-

kelt költészet volt (vö. Balassinál a verscímek alatti utalást a dallamra: „ad notam…”). 

Ablak alatt énekelték, vagy a palota udvarába is beengedték a dalnokot; manapság magnó-

ról hallgatják esti magányban vagy házibulikon. 

Csak a rockkoncertnek nincs párhuzama a petrarkizmusban. Az őrjöngő tömeg előtt 

elhangzó szerelmi vallomásdal valóban új és speciális dolog: amikor több száz vagy több 

ezer ember érez egyszerre szerelmet egy meghatározatlan, de mégis mindenki felé ugyan-

arról a helyről: a színpadról sugárzó vonzásban. 

Lázadás 

Már a petrarkisták sem tudtak kimenekülni a világból a birkanyáj és a pásztorok idilljébe; 

hozzájuk hasonlóan, az érzelmes és érzelgős petrarkista rockerek sem tudtak véglegesen 

elbújni a lányok gyöngyhajába.  

Másnap reggel ott álltak a világgal szemben, és borsózott tőle a hátuk – avantgárd 

helyzetben voltak tehát, és avantgárd módon reagáltak rá: a szentimentális gitáros énekes-

ből torzonborz, kihívóan öltözködő, féktelenül viselkedő, bajkeverő és botrányos lázadó 

lett. (A rock és az avantgárd találkozásának szimbolikus jelenete a Doors c. filmben Jim 

Morrison és Andy Warhol ünnepélyes és groteszk megismerkedése.) 

A rockköltészet lázadó avantgárd művészet; polgárpukkasztó változatban („Azt mond-

ta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám”, Omega) vagy politikai mondanivalóval 

(Lennon: Give peace a chance, és az egész diák-, rock-, hippi- és avantgárd béke-

mozgalom, Eper és vér). 

A rockköltészet nyelvi és stiláris szempontból is avantgárd: az irodalmi tabuk, a „mit 

szabad leírni” korlátainak áttörése, a szleng, az utca valódi nyelve, a trágárság és a 

szexszókincs használata jellemzi – párhuzamosan a farmernadrágos prózával, csak sokkal 

szélesebb publicitással (a tömegek a koncerteken és a milliós példányban eladott lemezek, 

kazetták). 

Külalak 

A rock és az avantgárd vizuális összefonódása: a rockzene külalakja az izmusok által te-

remtett látványvilágot tükrözi: lemezborítók, plakátok, hirdetések, belépőjegyek kinézete, 

öltözködés, divat, beat és rock hosszú haj, színesre festett punkfrizurák. 

Életmód: a rock- és az avantgárd művészet világa egyaránt az éjszaka, a rockzenészek 

és az avantgárd festők, írók hasonló életmódot folytatnak, ugyanúgy öltözködnek. Az 

egyén szabadságát hangoztatják, de csoportosan lépnek fel (izmusok, zenekarok). 

Helybelileg: mind az avantgárd, mind a rock szeret picékbe, aluljárókba bújni, a világ 

aktuális mitológiája szempontjából nézve ócska, lepusztult környezetben érzi jól magát – 

együtt és kölcsönösen: a rockzenés pinceklubokban avantgárd stílus uralkodik, az ártáblá-

tól a falakon lógó plakátokig és képekig. 

A mamutkoncerteken hasonlóképpen: a látványtervezők az izmusok stílusában dol-

goznak, habár itt a méretek miatt gyakran infantilis megoldások születnek. Viszont ha a 
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Rolling Stones világstadionok helyett ötvenfős klubban játszana minden szombaton, a 

helyiség falain hamarosan szürrealista és absztrakt képek kezdenének nőni a vakolatból. 

Aki nem hiszi, menjen el és nézze meg Pesten a Tilos az Á-t. Jó, tudjuk, hogy nincs 

meg már, lebontották, de emlékszünk rá, milyen avantgárd (szecessziós, posztmodern) 

városképfreskó volt a falán. 

Avantgárd belső tér és díszítés van Budapesten, a Picasso Pointban, de ugyanilyen 

rockhelyek vannak Amszterdamtól New Yorkig, Tokiótól Újvidékig (ahol Đoka Balašević 

énekel), Belgrádig (ahol Bora Čorba arénázik) és Szarajevóig (ahol e sorok írásakor 1997 

szept. éppen a U2 ad koncertet), s ahol az 1970-es és 80-as években a Bijelo dugme ját-

szott. 

Zene és szöveg dilemmája 

Nem tudom, hogyan fogjak hozzá. Milyen példát kövesek? (A „spenótban” még Szörényi 

Levente sem szerepel, pedig az hat kötet a spenót.)1 

Kit vegyek be? Azokat, 1. akik a legjobb szövegeket írták (tekintet nélkül a zenéjük-

re), vagy azokat, 2. akik (a jó zene miatt) a legismertebbek? (Ha már a kívülről tudott szö-

veg jelentőségével kezdtem.) Eltelt 1,5 óra: Megfűztem magam, hogy 1  2. 

GORAN BREGOVIĆ 
(1950) 

Tizenöt éven keresztül uralta a YU-rockot a szarajevói Bijelo dugme (’Fehér gomb’) nevű 

zenekar; tagjainak származása szerint boszniai és jugoszláv egyveleg volt. Vezetője, 

Goran Bregović, a zenekar (és Jugoszlávia) szétesése után Belgrádban telepedett le. Emir 

Kusturica filmjeihez írt zenét. 

A Bijelo dugme az 1970-es évek közepén alakult, már nem kezdő zenészekből, és 

kezdeti tapogatózás nélkül, azonnal a világ színvonalán és a világ stílusában adott hazai 

zenét a közönségnek – hazai nyelven és hazai népzenei hagyományok beépítésével a nem-

zetközi rockstílusba. A Dugme a Led Zeppelin, a Deep Purple és az Aerosmith erejével 

szólalt meg, a Balkánon összefolyó hangzások egzotikus kiegészítéseivel. 

Témák: a szerelem és a konvencionális felnőtt világ elleni lázadás. A szöveg stílusa: 

szentimentalizmus és keménység keveréke, ami a Beatles óta jellemző a rockköltészetre. 

Friss költői képek („mint a felhő a kávédon, eljövök majd egy krombi-kabátban”), sablo-

nos metaforákkal váltakozva („egy rózsaszál voltál, de már többé nem vagy”). – Gyors 

képváltások, költőiség és banalitás kollázsai, fennköltség, illetve hétköznapi nyelv és némi 

szleng többnyire szerencsés vegyítése. 

                                                 
1 A magyar irodalom története 1–6. (1964–1966); zöld borítója miatt kapta a nevét; a Horváth Iván szá-

mítógépén készülő új, komputeres magy. ir. tört. (a villanyspenót) még nincs kész, pedig abban talán 

Szörényi is benne lesz. 
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BORA ĐORĐEVIĆ 
(1952) 

A Riblja čorba (’Halászlé’) nevű együttes alapján Bora Čorba néven is emlegetett énekes 

és költő – a radikális rock-lázadás képviselője. Az 1970-es évek második felétől folya-

matosan hallatja a világot teljes egészében tagadó rockindulat elektromosan felerősített 

hangját. Megalkuvás nélküli és eredeti karakánság, szemtelenség, zaftos szellemesség, 

exponált nyelvi szabadosság, könyörtelen irónia és szatíra, verbális (metaforikus és direkt) 

politikai anarchizmus – fanatikus avantgárd. 

ĐORĐE BALAŠEVIĆ 
(1953) 

Intellektuális sanzonrock. Saját szövegeit énekli, egy szál gitárral vagy félrock-fél-

kamara zenekar kíséretében. Számainak két válfaja van: a meditatív lírai dal és a ballada. – 

Szerelmi témák és az élet általános nagy kérdései. A fogalmi síkról gyors áttérés a képire, 

a metafora görgetése, lavinás duzzasztása az egész dalon át. Finoman kikerült közhelyek, 

de vállalt érzelmesség és a mondandó komolysága; a vajdasági lokalizmusok és mentali-

táskarikatúrák humora. Politikusság: jugoszláv meggyőződés, indulatos és elkeseredett 

tiltakozó dalok az 1990-es évek háborúinak idején. 

BRANIMIR DŽONI ŠTULIĆ 
(1953) 

Zenekar: Azra. – A „Balkán” (rock) költője. (A szerző nemzeti származása kideríthetetlen, 

az 1990-es évektől Amszterdamban él.) Az álerkölcsök, az ideológia és politikai rendszer 

bírálata, gúnyolása. 1. Lázadó, forradalmi dalok, 2. ironikus, szatirikus dalok. Szókincs: 

szleng, szex, szabadszájúság. Hangulatok: kocsmák, lumpenproletárok. 

NEBOJŠA ČONKIĆ ČONTA 
(1955) 

Zenekar: Pekinška patka. – Punk. Jó házból való gyerekek elvadulása, lázadása. „Légy 

ronda, okos és fiatal.” 

ILAN MLADENOVIĆ 
(1958–1994) 

Zenekar: Ekatarina Velika (EKV). Lázadás a lázadás hiábavalóságának tudatával; keserű 

és dacos irónia, a valóság élesen látása és néven nevezése, de folytonos átlendülés láto-

másba, szorongásos álmokba. 
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MOMČILO BAJAGIĆ BAJAGA 
(1960) 

Zenekar: Bajaga i Instruktori. Urbánus, dezillúziós, bőrdzsekis, de mégis érzelmes, sze-

relmes, doromboló hangú, markáns arcú nők-kedvence. 

RADOMAN KANJEVAC 
(1960) 

Zenekar: Galija. – Szerelmes dalok „Őhozzá”. Az „Ő” kezdetben a hazát jelentette, aztán 

a politika elfajulása idején az 1990-es években az „Ő” női jelentést kapott. 

NELE KARAJLIĆ 
(1962) 

Zenekar: Zabranjeno pušenje. – A szarajevói neoprimitivista mozgalom vezéralakja. A 

Szürrealista toplista (Top lista nadrealista) c. tévéműsorban a turbo-folk paródiáját csi-

nálta, de olyan hűen, hogy a műfaj kedvelői „eredetinek” vehették. Angol humor és irónia. 

A kevert nemzetiségű közeg mint téma. A proliréteg mindennapi életének dalai. Pozíció: 

az utca túloldalán illatos bőrű lányok laknak. 

BRANISLAV BABIĆ KEBRA 
(1963) 

Zenakar: Obojeni program. – Az 1990-es évek alternatív mozgalmainak résztvevői. A 

mindennapi élet dalai; tudatos minimalizmus. 

RAMBO AMADEUS 
(1963) 

Teljes tagadás, nihil, anarchia; a szöveg abszolút felszabadítása, expresszív líraiság, kinyi-

latkoztatás, jelszó, szónoklat, káromkodás, üvöltés, hörgés; politikai anarchizmus, részvé-

tel az 1992-es belgrádi diáktüntetéseken. 

ZORAN KOSTIĆ-CANE 
(1964) 

Zenekar: Partibrejkers: Provokatív fellépés, a városi periféria vad gyermekeinek megnyil-

vánulásai; a szöveg ennek az életérzésnek direkt, deklaratív megfogalmazása. 

Antológia 

Petar Janjatović: Pesme bratstva i detinjstva – antologija rok poezije SFR Jugoslavije 

1967–1991 (1993. „A testvériség és a gyermekkor dalai – a Jugoszláv SzSzK rock-

költészetének antológiája 1967–1991”). 
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Nemzeti sorsköltészet 

A kommunista internacionalizmus + a jugoszláv „testvériség és egység” jelszava, gyakor-

lata, politikai és publicisztikai retorikája, valamint a kulturális élet intézményes formái 

elnyomták a tagnépek önkielégítésének önkiélésének lehetőségeit. Ennek ellenhatásaként, 

az 1960-as évek végétől, a szocialista érában megismétlődött az 1930-as években már 

lejátszódott folyamat: az avantgárd újra a nemzeti hagyományok felé fordult (ahogyan 

annak idején Rastko Petrović, Crnjanski, Nastasijević, a horvátoknál Krleža). 

A nemzeti irányzatot nem új nemzedékek vezették be, hanem a neomodern és neo-

avantgárd irányzatok képviselői. Ezért a nemzeti hagyományokhoz való visszafordulás 

nem jelentett poétikai visszafordulást is; kezdeményezői éppen az 1945 utáni első nagy 

újítók, az abszurd líra költői, Vasko Popa és Miodrag Pavlović voltak. Őket követték a 

neomodern és neoavantgárd áramlatokból sokan, akik közül aztán többen is a nemzeti 

irányzatban találták meg igazi énjüket. 

Változatok és fázisok 

A neomodern és neoavantgárd nemzeti költészet az 1960-as évek végén bontakozott ki, 

majd rendkívüli módon elterjedt, bélyegrányomó irányzattá lett, egészen az ezred végéig. 

Két változata és fázisa volt: 

1. A kontinuitás keresése az örökös elmúlás mögött (fölött stb.); a történelmi princípi-

um meghaladása esztétikaival. Síkok: az egyetemestől a személyesig (szülőföld); a nem-

zet, az egyén, a származás helye kozmikus, világtörténelmi, vallástörténeti keretekben, 

civilizációs körökben, mítoszokban, legendákban vagy a nyelvben és a nyelv múltjában 

vagy a helyi nyelvjárásban. 

2. A nemzet sorsa; a haza és a nemzet költői gondviselete; nemzeti szempontú történe-

lemmagyarázat és sorsjövendölés; tragikus múlt vagy dicső múlt; a nép, az állam, az egy-

ház történelmi és aktuális egységének hangoztatása és buzdítás ennek elérésére; a közös 

nemzeti öntudat táplálása; a nemzeti integritást fenyegető veszélyek; a költészet nemzeti 

küldetése. 

Az 1970-es években domináló első változatot az 1980-as években fokozatosan felülír-

ta a második; a történelem esztétikai meghaladása egyre inkább a történelem kedvéért 

folyt. S aztán amikor a történelem az 1990-es években lépett egy nagyot, a nemzeti sors-

költészet hirtelen kettős fénybe került: a történelem lépésének előkészítője volt-e, vagy a 

lépés közeledő veszélyére figyelmeztető hang? 
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MATIJA BEĆKOVIĆ 
(1939) 

Az 1960-as évek elején lépett fel mint az esztrád-avantgárd képviselője (Tako je govorio 

Matija, 1965. „Így szólott Matija”), aztán egy kihalófélben lévő montenegrói nyelvjá-

rásban írt poémákat az emberi balsorsról a történelemben (párhuzamosan a valóság-próza 

életelbeszéléseivel): Reče mi jedan čoek (1970. „Aszongya néköm egy embör”). Későbbi 

pályáján, a nemzeti bárd szerepében, már irodalmi nyelven szólt az egész szerb néphez az 

egész szerb népről, történelméről, jelenéről, sorsáról, küldetéséről, Szent Száváról, Péter 

királyról, Rigómezőről, világháborúkról, templomokról, kolostorokról, nyelvről, hazáról. – 

Beszédléptékű szabad vers vagy pattogó kötött ritmus éles rímekkel; mindkét esetben 

szavalásra alkalmas, könnyen felfogható direkt költészet, megjegyezhető szentenciákkal, 

retorikus hatásokkal. 

Főbb kötetei: Lele i kuku (1978. „Jaj és baj”), Kaža (1988. „Mese”), Služba Svetom Savi (1988. „Mi-

se Szent Szávának”), Ćeraćemo se još (1997. „Hajkurásszuk mi még egymást”), Hleba i jezika (1977. 

„Kenyeret és nyelvet”). 

LJUBOMIR SIMOVIĆ 
(1935) 

Korai költészetének avantgárd féktelenségében még életöröm vegyült a múlandóság tuda-

tával: Slovenske elegije, (1958. „Szláv elégiák”), később a halál és a háború témája domi-

nál: Šlemovi (1967. „Sisakok”), s ebből nő ki a nemzeti sorsköltészet: költői zarándokutak 

a szerb történelemben, kötelező témák (Szent Száva, Athosz-hegy, Rigómező, háborúk, 

királyok, kolostorok). – A téma korába visszatolt költői én vagy fiktív lírai hős pavlovići 

beszéde: „Csupa szentség között élek. / Szúnyogszárny is elvisz / ahová az angyaloknak 

szárnya!” (Sveta zemlja – „Szent föld”). 

Főbb kötetei: Uoči trećih petlova (1972. „A harmadik kakasok előtt”), Subota (1976. „Szombat”), 

Vidik na dve vode (1980. „Két vízre nyíló láthatár”), Deset obraćanja Bogorodici Trojeručici hilandar-

skoj (1983. „A hilandari Háromkezű Szent Szűz tízszeres szólítása”), Gornji grad (1990. „Felsővár”); 

válogatott és új versek: Učenje u mraku (1995. „Tanulás sötétben”). 

SLOBODAN RAKITIĆ 
(1940) 

Romantikus modernizmus, finom, halk líra, meditáció, komor hangulatok (Svet nam nije 

dom, 1970. „A világ nem az otthonunk”); később a nemzeti kérdésekre terelődött a fi-

gyelme, ami költészetében és aktív politikai tevékenységében tükröződött. 

ALEK VUKADINOVIĆ 
(1938) 

Szimbolista-egzisztencialista költő, létalapfogalmakról ír (a ház, a vendég, a vadász, a 

zsákmány); kifejezőeszközei a néphagyomány elemeire támaszkodnak; versformája vég-
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letekig leegyszerűsített, álnaiv, rövid soros, ritmikus és rímelt mondókautánzat, szójáték 

mint varázsige-imitáció. 

Főbb kötetei: Kuća i gost (1969. „A ház és a vendég”), Tragom plena i komentari (1973. „A zsák-

mány nyomában és kommentárok”), Ponoćna čarovanja (1981. „Éjféli varázslatok”), Ruža jezika (1992. 

„A nyelv rózsája”). 

VITO MARKOVIĆ 
(1936) 

Népköltészeti motívumok, hiedelmek, legendák elemei: szólások, mondókák, ritmikus 

folklórszövegek (átkok, varázsigék) mintájára írott versek a groteszk, tragikomikus világ-

ról. 

Főbb kötetei: Panika tela (1963. „Testpánik”), Opasnost glave (1967. „Fejveszély”), Pustoš i smrt 

(1971. „Sivárság és halál”), Telo i strah (1990. „Test és rettegés”). 

MIROSLAV TEŠIĆ 
(1947) 

Mítosz, folklór és nemzeti történelem (főleg a nemzet szétszóródása, a diaszpóra, pl. 

Szentendre témája); nyelvi kísérletezés: a nastasijevići archaikusság kombinálása szójá-

tékkal; kötött ritmus, klasszicista képletektől a mondókáig; szócsonkítás, szócsinálás, szó-

vicc, rímvicc; a nyelvi-stiláris játékosság talán a patetikus mondanivaló egyensúlyozásának 

szánt kontrasztja. 

Kötetei: Kupinovo (1986. „Kupinovo”, helynév), Ključ od kuće (1991. „A ház kulcsa”), Blago božije 

(1993. „Isten kincse”), Prelest severa (1995. „Észak bűbája”, benne a Fuga Sentandreana). 

A helyszűke áldozatai 

A tradíciókeresés irányzata tömeges méreteket öltött; a szakirodalomban és az antológiák-

ban különféle csoportosításokban vagy besorolás nélkül előforduló költők közül, részben 

vagy teljesen, ebbe az irányzatba tartoznak még: 

BOŽIDAR TIMOTIJEVIĆ (1932) – történelem, szentek, templomok, legendák. 

RADOSLAV VOJVODIĆ (1934) – a balkániság témája. 

VUK KRNJEVIĆ (1935) – a bogumil tradíció idézése. 

DRAGAN KOLUNDŽIJA (1938) – a hagyomány vonatkozása a szubjektumra. 

BOŽIDAR MILIDRAGOVIĆ (1940) – a transzcendencia ősképei. 

BOŠKO BOGETIĆ (1940) – történelmi események és személyek. 

MIRKO MAGARAŠEVIĆ (1946) – létköltészet mitikus elemekkel. 

DRAGOMIR BRAJKOVIĆ (1947) – népi hagyományok, szakrális objektumok. 

LJUBICA MILETIĆ (1948) – a nemzeti őstörténet, majd a századok. 

ZVONIMIR KOSTIĆ (1950) – a szellemi és mentalitásbeli bölcső keresése. 
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A SZENTENDREI ÁG 

A hagyománykereső líra irányzatához tartozik több diaszpórában élő alkotó, többek között 

a magyarországi szerb költők legtöbbje. 

STOJAN VUJIČIĆ 
(1933)  

Rastočenje (1973. „Szétszóratás”); a periféria tragikumának versei; a Szentendre ne-

vével diaszpóraág sorvadása, bensőségesen személyes megfogalmazásban; történelmi, 

jelképezett nemzeti, múltidéző, nosztalgikus vallomáslíra; muzikális szabad vers, nyelvi 

patina. 

PETAR MILOŠEVIĆ 
(1952) 

Sentandrejski tipik (1990. „Szentendrei regula”); a világ teremtésétől a költő őseinek 

szabadtéri szeretkezéséig a szentendrei Sztaravoda forrás bokraiban; szabad vers, a téma 

ünnepélyességének ironikus kikezdése. 

Avala express (1996. „Avala expressz”); Cseh Tamás és Bereményi Géza dalainak 

fordítása, szerbesítése, adaptációja; dalfüzér-elbeszélés a belgrádi Avala expresszel világ-

gá menő jugó fiatalokról Budapesten („hol lesz majd lakóhelyünk?”), háborúról („hányan 

kipusztultak”), új körülményeikről („néhány lepedőt összekötve”), emlékeikről („ó a régi, 

ó a… Dubrovnik”); 1. hű fordítások, 2. átdolgozások, 3. eredeti szövegek; koncertek, ka-

zetta, verseskötet.  

VOJISLAV GALIĆ 
(1956) 

Vertograd na Dunavu (1993. „Kertváros a Dunán”); az utolsó nemzedékek életében 

egyetlen biztos pont a múlt; a temető földbe süllyedő keresztjeinek betűi; halk szavú, fi-

nom líra. 

DRAGOMIR DUJMOV 
(1963) 

Sunce se nebom bori (1992. „A nap az éggel viaskodik”), Nemir boja (1998. „Hábor-

gó színek”); hosszú szabad versek múltról, templomokról, szentekről, ikonokról. 

MILAN STEPANOV 
(1967) 

Zagrade (1994. „Zárójelek”); lelkesedés nélkül regisztrálja az ember beleágyazottsá-

gát a városi civilizációba vagy a történelmi múltba; kérdő-, záró- és idézőjeles viszony a 

költői hagyománnyal. Regény: Mauzolej (1997. „Mauzóleum”). 
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Posztmodern költészet 

A régi cipőm 

Az 1990-es évek elején kivirágoztak a budapesti kirakatok; tavaszi zsongás, reneszánsz és 

barokk, manierizmus és szecesszió, vagy ahogy akkor kezdtük mondogatni: posztmodern 

bujaság és mindenféleség. A bőség egyik, eléggé domináns rétegében az 1960-as évek 

stílusa elevenedett fel; persze, számoltam magamban, 1960–1970 + 20-30 év: az egykori 

hippikből mostanra lettek középkorú, menő divattervezők és butikosok. 

Egy cipőboltban pontosan olyan kerekorrú félbakancsokat láttam, mint amilyenekben 

gimista koromban jártam; még a petróleumlámpa-bél fűző is hasonlított. Anyám hüle-

dezett: az az ócska cipő? Valahol a padláson lehet; biztosan megrágták az egerek. De azért 

előszedte. („Istenem, miket hordtatok akkoriban!” Aztán végignézett rajtam, és legyintett.) 

Kisuvickoltam a cipőt, és fölpróbáltam (húsz éve nem nőttem semmit), de lelkesedé-

sem azonnal lelohadt. A kirakatban látott cipők ugyan szakasztott olyan alakúak voltak, 

mint az enyém, mégis egészen nyilvánvalóan másmilyenek és újak: nem a gyártás éve és a 

kopottság foka szerint, hanem a nüanszokban. Azok ott ragyogtak az újdonság fényében, 

ez itt viszont tényleg csak egy ócska régi cipő volt. („Jó lesz a faternak a szőlőbe.” „Mi-

nek? Most vett egy új bakancsot a lengyel piacon.”) 

A posztmodern költészet megjelenése 

Az 1970-es években, a nemzeti sorsköltészettel párhuzamosan, de a háttérbe szorítva, elin-

dult egy új szubjektivista lírai hullám. Akkor még senki sem nevezte posztmodernizmus-

nak, sem a költők, sem a kritikusok;1 csak később állt össze a kép, és derült ki, hogy az 

egymástól független és különféle korábbi irányzatokhoz kapcsolódó vagy tagadva nem 

kapcsolódó, kóválygó és magánvaló pályák alkotják (már egy jó ideje) a posztmodern 

költészetet.2 

                                                 
1 Az irányzat másfél évtizedes jelenléte után készült alapvető antológia még mindig csak nemzedéki 

meghatározást használ az alcímben: Mihajlo Pantić–Vasa Pavković: Šum Vavilona – kritičko-poetska 

hrestomatija mlade srpske poezije (1988. „Babilon moraja – a fiatal szerb költészet kritikai-poétikai 

szöveggyűjteménye”); a két előszóban és a versekhez csatolt elemzésekben viszont mindkét szerző hasz-

nálja a posztmodern kifejezést, de nem összefoglaló, hanem stiláris értelemben, ami indokolt, hiszen a 

nemzedéki szempontú válogatásba nem csak posztmodern költők kerültek be (pl. a nemzeti sorsköltészet-

hez tartozó M. Tešić, Z. Kostić), másrészt itt még nem szerepelnek az 1990-es években induló költők. 
2 A posztmodern – a csoportosan és közös programokkal, kiáltványokkal fellépő modernizmussal ellen-

tétben – (mindig) észrevétlenül jön, mint a harmat; csak akkor vesszük észre, amikor már minden vizes 

lett. 
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Az új szubjektivizmus nem modernista tüntetésekkel, hanem posztmodern melléme-

néssel, elhaladással kezdődött: 

 Nemzeti sorsköltészet:   Posztmodern líra: 

 kollektivizmus    személyesség 

 ünnepélyesség    hétköznapiság 

 patetikus hang   nyelvjáték, irónia 

 nemzeti befeléfordulás  kozmopolita nyíltság 

Esztétizmus és antiesztétizmus 

A posztmodern költészet extrapolálja1 az esztétizáló modernség formaközpontúságát és az 

avantgárd formabontás poétikai lázadását. 

1. Modernista esztétizmus – 1/a. A nemzeti sorsköltészet széles körű, folyóiratokat és 

könyveket elárasztó kommersz kiterjedésében formai nemtörődömség uralkodott: a be-

szédritmusú, sablonos szabad vers dominált, de habozás nélkül lehetett használni bármely 

kéznél lévő kötött formát is. A formatudat hiányával szemben a posztmodern költők visz-

szatértek az esztétizáló felfogáshoz: poétikájukban újra központi helyre került a vers 

„megcsinálása”. 

1/b. A pályakezdő, de profi(nak készülő) irodalmárok számára a költészet hivatás és 

életforma volt (a szakmához tartozó munkahelyeken dogoztak vagy csak akartak, vagy 

pedig tüntetően nem akartak). S mivel az uralkodó (nemzeti) árral szemben úsztak, érvé-

nyesülésük kérdéses és problematikus volt, ezért a költészet létértelme többrétűen is fog-

lalkoztatta őket, amiből szintén esztétizmus és poétikai tudatosság származott. 

2. Avantgárd antiesztétizmus – A hetvenes évek elején induló fiatalok (ugyanakkor vi-

szont) az 1968-as diákmozgalmak nemzedékéhez tartoztak; egyetemisták vagy egyetemre 

készülő gimnazisták voltak, amikor a belgrádi bölcsészkaron barikádok álltak, és a vörös 

burzsoázia rendőrsége gumibottal kergette az utcán a hosszú hajú fiúkat és a miniszoknyás 

lányokat. 

Ennek a generációnak, Párizstól Belgrádig, nem a l’art pour l’art-ista szonett volt a ti-

pikus megnyilvánulási formája, hanem a beatzene és a neoavantgárd művészet. A szerb 

posztmodern költészetben ezért számos avantgárd vonás van (formabontás, nyelvi kísérle-

tezés), és az egész jelenséget nonkonformista, avantgárd, farmernadrágos, rock szellem és 

magatartás jellemzi. 

Stiláris jegyek 

Mint az én régi cipőm és a kirakatok: szinte mindent „láttunk már”, és mégsem ugyanaz. 

Elindul egy szonett, de a szótagszám hirtelen megváltozik, majd visszatér. Kisiklás? Nem 

– a költő a nyelvi, stiláris és formai mikrofigyelem és a szakmai magabiztosság annyi jelét 

                                                 
1 a) a függvény értékének közelítő meghatározása egy adott pontban a megelőző szakasz értékei alapján, 

b) múltbeli adatok alapján egy jövőbeli időponthoz tartozó valószínűségi változó értékének becslése. 
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és bizonyítékát adja, hogy kisiklásról nyilván szó sem lehet. Szándékosan csinálta. (De 

minek?)1 

Vagy pedig: amott megy egy szabad vers, és a kis és nAgybeTűk összevissza vannak 

benne írva; pedig nem is az a címe, hogy Agy Tűk. (Akkor meg mint jelent?)2 

Csakhogy ezt már láttuk (vö. vizuális költészet). Tényleg? Akkor tessék megmutatni. 

Az eredmény: pontosan ezt (hogy nAgybeTűk) senki sem tudja megmutatni. Mert: ponto-

san ez még sohasem volt. 

A posztmodern költészet stíluselve: a világ lehet, hogy volt már hasonló vagy majd-

nem ilyen, de pontosan ilyen, mint ebben a pillanatban, még sohasem volt; ezért lehet, 

hogy láttunk már ehhez hasonló verset, ötletet és trükköt, de pontosan ezt még sohasem 

láthattuk. 

ÉnEk 

A világhoz hasonlóan és a világgal együtt – mondja a költő – „én sem voltam még ilyen, 

mint most”. Például azért, mert ezelőtt sohasem mondtam azt, hogy nem voltam még ilyen, 

mint most. Most viszont már mondtam, tehát megint úgy áll a helyzet, hogy nem voltam 

még ilyen, mint most. 

Ezt már a görögök is tudták: „nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba” – de ezt a 

folyót nem ismerték; főleg azért, mert ez a folyó csak azáltal létezik, hogy én beszélek róla 

(mondja a költő, mert olvasta Heideggert és Derridát). Mint ahogy én is csak azért léte-

zem, mert beszélek rólam (mondja a költő). 

Amikor Ady elmondja (magáról), hogyan harcolt a disznófejű Nagyúrral, világosan 

érezzük a határt a költő életrajzi és fikcionális énje (a lírai hős) között. A posztmodern 

lírában ez a határ feloldódik, de az én többszörössége nem szűnik meg. Sőt, az ÉnEk szá-

ma megszaporodik, és nem lehet tudni, mikor melyik hol van. 

A versen kívül is van egy lírai hős, aki talán éppen azzal kísérletezik, hogy berakja a 

versbe az életrajzi Ént, amely abban a pillanatban meg is szűnik (életrajzinak lenni). A 

végén itt állunk egyetlen egy biztos Én nélkül, helyette számos bizonytalannal, melyek 

közül bármelyik lehet az igazi: „a végén elénk áll saját magunk” (Bereményi). 

A posztmodern költészetben elkezdődött Én-osztódás az 1990-es években a posztmo-

dern önéletrajzi regényben Én-kettőzés formájában fog folytatódni (a szövegben szereplő 

én és a szöveg mögötti én kettősségében); a lírában viszont kettőnél is Énnel lehet számol-

ni. 

Felosztás (nincs) 

A esztétizáló és antiesztétizáló tendenciák alapján a posztmodern költészetnek két iránya 

van: 1. az új szubjektivizmus és 2. a dekonstrukció. Ezek azonban egyszerre érvényesül-

                                                 
1 – Azt hiszem, el tetszett tévedni. Ez itt a Posztmodern. Ezzel a kérdéssel, hogy „minek”, amivel bizo-

nyára arra céloz, hogy „mi célból” (c-c), tessék átfáradni egy másik fejezetbe: ki van írva, nagybetűkkel: 

Modernizmus. 
2 – Már megint itt van? Értse meg végre, hogy a maga összes panasza a Modernizmus c. fejezetbe tarto-

zik. 



Posztmodern költészet 

 464 

nek szinte minden életműben, sokszor egy versen belül is; másrészt az ÉnEk szerepe (a 

hangsúlyozott szubjektivizmus) a formabontó művekben is jelen van. Irányok tehát van-

nak, de felosztás és konfrontáció nincsen. 

MILUTIN PETROVIĆ 
(1941) 

1. Intellektuális retorikát és ősképeket egyesítő szimbolista költészet; szabadon ritmizált, 

hermetikus gondolati versek a végső kérdésekről (élet, halál). 2. A városi hétköznapok 

banalitásai között idegenül és inadekvátan viselkedő fikcionális Én abszurd tettei és élmé-

nyei; irónia. 

Dekonstrukció: jelentés, (helyes)írás és külalak közötti feszültség; a szabad vers sab-

lonos, beszédritmusú könnyedsége elleni tiltakozás: 

Néztem a hattyút 

miközben virradt A távolban 

Fehérlett Neki már 

annyi (…) 

  (Milosevits Péter ford.) 

A tördelés elbizonytalanítja a jelentésviszonyokat; a vers megírása és befogadása erő-

feszítést, műgondot igényel – esztétizmus dekonstrukcióban. 

Főbb kötetei: Drznoveno roždestvo (1969. „Pimasz születés”), Glava na panju (1971. „Tőkére haj-

tott fej”), Promena (1974. „Változás”), Svrab (1977. „Viszketés”). 

SIMON SIMONOVIĆ 
(1946) 

Nonkonformista antivárosi líra. Kezdetben nemzedéktudat: „Üdvözlünk mindenkit, akinek 

lejárt a határideje” (Objava – „Hirdetés”); „Olyan részlet vagyunk, amely a ti ’világotokat’ 

/ Kicsorbítja” (Govor nevidljivih – „A láthatatlanok szava”). – Később a városi tényvilág 

(egy)személyes élménye; nem hangoskodó lázadás, hanem csöndes, de visszavonhatatlan 

idegenségérzés: „Magam is nagyban / éltem a városi / életet, forgattam / csuklóm, kiélez-

tem / kapcsolataimat, kurta / lábam világgá / menesztettem” (Gradski život – Városi élet. 

Milosevits Péter ford.). – Végül az idegenségélmény kiterjesztése a történelmi múltra és a 

világ más tájaira (európai útiversek); a múlt: létezett, és olyan volt, amilyen; figyelmünket 

a személyek vonják magukra, például Branko Radičević, amint Vuk Karadžić szótárával a 

hóna alatt, magányosan vonul be a szanatóriumba, meghalni. 

Végtelenül egyszerűnek látszó diszkurzív szabad vers; a sorok feltűnően nem beszéd-

szerű tördelésén kívül nem lehet rajtakapni semmiféle mesterkedésen; a visszafogottság 

olyan foka, amely a mindenütt ott bujkáló iróniára is kiterjed. 
Kötetei: Priboj (1971. „Szélmart”), Gradski život (1977. „Városi élet”), Uputstva za prevrat 

(1980. „Használati utasítások a fordulathoz”). 
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SLOBODAN ZUBANOVIĆ 
(1947) 

A városi élet hétköznapi trivialitásainak 1. költői felnagyítása és poétizálása, és 2. (azon-

nali) ironikus „helyrerakása”, de nem lerombolása: (szomorkás) líraiság idéző- vagy záró-

jelben, de (mégis) megőrizve, átcsempészve. Ironikusan antipoétikus közlések („Imádom 

ahogy a hentessegéd…”); feljegyzések, (ál)firkák, benyomások, futó reflexiók hanyagnak 

és véletlennek látszó montázsa, a valóság nyers rétegének átlebegtetése… 

Mester módra kezelt kötött formák megfúrása, ironizálása. Módszerek: a ritmus kisik-

latása; az enjambement (áthajlás) parodisztikus (?) túlzásba vitele; interpunkciós játék: a 

gondolatjel olykor – látszólag – indokolatlan – de – megállító szerepű – szokatlan – szo-

katlanul gyakori – és (– különösképpen –) szokatlan helyzetű – használata; képzeljük – ezt 

– el – például – egy szonettben. 
Kötetei: Kupatilo (1973. „Fürdőszoba”), Iz zaostavštine (1982. „A hagyatékból”), Domaći duh 

(1983. „Házi szellem”), Reporter (1986. „A riporter”), Strategija lirike (1992. „A líra stratégiája”). 

JOVAN ZIVLAK 
(1949) 

(Neo)szimbolista „nagy” témák: az idő és a tér, isten és a teremtés, a szerelem és a múlan-

dóság, a költészet és a nyelv kérdései; az ehhez illő patetikus és esszéisztikus (gondolati) 

lírai stílus – de! – a hétköznapi beszédbe való visszacsúsztatással, helyesírási és tipográfiai 

ironizálással, pl. az ah dge si („ah hol vagy”) c. versben: 

ah hol vagy. 

te általános fanyar aggodalom az 

életért. ah hol vagy. 

 Milosevits Péter ford. 

Eredmény: a mondottak „nagyságának” és patetizmusának visszavétele – „érzéstelení-

tett” líra (de azért a „nagy” témák ravaszul ott maradnak). 

Posztmodern ars poetica: „Szememmel a beszéd felé fordulva / a szív dolgai helyett”; 

„beszélj röviden és világosan mint mindenki / a maga idejében” (čini što moraš – „tedd 

amit kell”); posztmodern életérzés: „soha semmi nem fog megismétlődni és semmihez / 

sem fogunk visszatérni. / mert ha fogunk is még / szavakat szólni az nem lesz / ugyanaz 

mint amikor szavakat szóltunk” (nikad – „soha”, Milosevits Péter ford.). 
Kötetei: Brodar (1969. „A hajós”), Večernja škola (1974. „Esti iskola”), Čestar (1977. „Bo-

zót”), Tronožac (1979. „Háromlábú szék”), Čekrk (1983. „Csörlő”). 

RAŠA LIVADA 
(1948) 

A Város nonkonformista költője. Zemun (Zimony) valóságos épületei, terei, de főképp az 

ott élők (és a költő) hétköznapjai és az ebből generált reális látomás az ezredvégi civi-

lizációról; a farmernadrágos anti-termelési-regények verses párhuzama. Líraiság, reflexió, 

intellektualizmus. 
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Nyelvi bőség, a leírt világ belső stílusa, szokatlan, kötőjeles szóláncolatok. Szétzilált 

szabad vers, jobbra-balra zárt sorok, nagybetűk, sőt még képvers is akad. 

Énkettőzés: bizonyos versek végén a „Livada pedig így szól” kiscím alatt egy-két so-

ros, aforisztikus toldalék áll. Viszont ha Livada ezt mondja, akkor ki „mondta” a verset? 

Pl. a Čistilište (Tisztítótűz) vége: 

Nincs többé karantén (BENNÜNK-LEVŐ-VAN), 

De arra megtanított, hogy az embereket 

Szétválasszuk egészségesre és nyomorultra. 

Vedd hozzá ezt is: a gyűlölet, ami tart még, 

 (AMI-VOLT-ITT) 

Kitanítja az embert feledni: ki 

És mi is ő. 

LIVADA PEDIG ÍGY SZÓL 

A tanító sohasem fed föl mindent 

Tanítványainak. Ha szereti őket. 

 Veress Miklós ford. 

Kötetei: Poprskan znojem kazaljki (1969. „Az óramutató verejtékével lefröcskölve”), Atlantida 

(1972. „Atlantisz”), Karantin (1977. „Karantén”). Magyarul: Raša Livada versei (1984). 

NOVICA TADIĆ 
(1949) 

Demonológia, apokalipszis, világ-Hárshegy – posztmodern módra: a hétköznapok kis li-

dércnyomásaiból összecsöpögtetett monumentalitás. 

Stiláris heterogenitás: mikrorealizmus, banalitás, neoszimbolizmus, folklorisztikus 

mitologizmus és fantasztikum. Hangsúlyozott töredékesség, véletlen feljegyzések, kötetlen 

forma, laza, beszélős szabad vers. – A heterogén részletekből homogén egész (életmű) 

kerekedik: tarka egyformaság. 
Kötetei: Prisustva (1974. „Jelenlétek”), Smrt u stolici (1975. „Halál a széken”), Ždrelo (1981. 

„Garat”), Ognjena kokoš (1982. „Lángoló tyúk”), Pogani jezik (1984. „Gonosz nyelv”), Ruglo 

(1987. „Gúny”). 

VLADIMIR KOPICL 
(1949) 

Önironikus, farmernadrágos, beat és punk költészet. Ténylíra: amerikai útiversek, hely-

nevek, reklámfeliratok, cégnevek; „nagy” témák: kozmosz, égi hang; banalitások; trágár 

szavak; jellemző kötetcím: „Fohászok  konstrukciók”. Összességében: posztmodern 

„kaotikus katalógus”. 

A farmernadrágos életérzés, illúzióktól és érzelmességtől megfosztva – posztmodern 

tudat, pl. az Oda („Óda”) c. versben: 

Engem nem lep meg semmi, mint ahogy semmi 

Nem is tud, pontosabban: mint „nem szabad” neki 

A recens álláspontok szellemében. Ha bezárul a kijárat, 
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Kinyílik majd a bejárat, de ha fordítva lesz, 

Az se baj. 

 Milosevits Péter ford. 

Kötetei: Aer (1978. „Aer”), Parafraze puta (1980. „Az út parafrázisai”), Gladni lavovi (1985. 

„Éhes oroszlánok”), Vapaji  konstrukcije (1986. „Fohászok  konstrukciók”). 

VOJISLAV DESPOTOV 
(1950) 

Ötletvers. Urbánus rosszul-lét. Könnyű szabad vers. Szójátékfricskák a költészet (nem 

létező) értelméről. Ötletfirkák a lét (ua.) értelméről. Erotikus költészet. 

Autopoétizmus: „Arra van szükségünk, hogy vadonatúj költészetet írjunk, / olyan faj-

tát, amely segít, / hogy könnyen túléljük a költészet régi, / régi témáinak elveszését” (Zašto 

mrzim haiku – „Miért utálom a haikut”, Milosevits Péter ford.). – Komoly vicc, irónia 

(„hogy könnyen túléljük”), szatirikus kacsintás („régi, / régi” témák). 

A dolgok értelme relatív, nem kell mesterségesen és erőszakkal (pl. költőileg) „rendet 

csinálni” köztük; a káoszt a káosz fejezi ki – ismétli az avantgárd álláspontját, de siránko-

zás nélkül. 
Főbb kötetei: Trening poezije (1978. „Költészetedzés”), Perač sapuna (1979. „A szappan mo-

sója”), Pada dubok sneg (1986. „Esik a mély hó”), Prljavi snovi (1988. „Piszkos álmok”). 

MILOVAN MARČETIĆ 
(1953) 

Világvég, apokalipszis. „Az eltűnés módozatai” (kötetcím), de mindez „más szempontból” 

(verscím). Ki mondja, hogy úgy van, ahogy… Véletlen dolgok történnek, a következmé-

nyek beláthatatlanok. 

A kifejezés lehetetlensége: megingott a viszony a dolgok és a nyelv között. Ennek 

verbális megfogalmazásai: „Kilőttem egy golyót / s ez volt a hang a vizek fölött. / Lovakat, 

kutyákat, nőket / autókat hoztam / idecsalogattam a szellemeket a fákból / és a vers de-

geszre lett tömve. / Otthagytam / tovább dagadozott / s előreláthatatlan dolgokig ért el” 

(Prostor pesme – „A vers tere”, Milosevits Péter ford.); stiláris bizonyítás: „Egy ember jött 

/ kerékpáron / nem volt világos külleme / fél-ember, fél-vers” (ugyanott); végül a dolgok 

egymás közti és nyelvbeli viszonylazulásának tipográfiai demonstrálása például a Polazak 

bludnog sina / Kerempuh („A tékozló fiú útra kelése / Kerempuh”) c. versben: 

Megint      cipőt húzok 

befűzöm a fűzőt     kabátot veszek 

apám batyut ad    bekötöm 

nincs benne semmi    csak háromszáz gonoszság 

       Milosevits Péter ford. 

Kötetei: Dan dvadeset hiljada pasa (1982. „Húszezer kutya napja”), Načini iščezavanja (1986. 

„Az eltűnés módozatai”). 
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NEBOJŠA VASOVIĆ 
(1953) 

Nonkonformista, farmernadrágos avantgárd + intellektualizmus; nyelvi újítások, szójáté-

kok, szóviccek, új szavak (Vasović könyvet írt Đorđe Marković Koderről: Poezija kao 

izvanumštine – 1983. „A költészet mint elménkívüliségek”). 

Komoly dolgokat akar mondani, de tudja, hogy már nem lehet őket komolyan mondani 

(hagyományos módon és értelemben); ezért humorizál és teszi idézőjelbe vagy kérdőjel alá 

a nyelvet: megjátszott komolytalansággal mégiscsak elmondja a komoly dolgokat. – 

Posztmodern csavar (mint Zubanović trükkjei a kötött formával): Vasović olyan intellek-

tuális színvonalról tesz tanúbizonyságot, hogy a szimpla hülyéskedésnek tűnő részleteknél 

sem lehetünk biztosak abban, hogy nincs itt valami más is, amit nem vettünk észre. 
Kötetei: Struna/Suton (1984. „Húr/Alkony”), So lično (1986. „Só ló”, az eredeti szójátékból 

’Só személyesen’, ill. ’Szólósan’ a magyarban véletlenül egy más jelentésű, de ugyanolyan jó szó-

játék keletkezett), Brazil (1986. „Brazil”), Posečene su šume (1997. „Kivágták az erdőket”). 

IVAN NEGRIŠORAC 
(1956) 

Banális leírások észrevétlen átcsúsztatása reflexív, szimbolista (lebegő, sugalló) jelenté-

sekbe: „Teszem a dolgom, és még sok van hátra: ellenőrizni a kerekeket / meghatározni a 

helyes vágányt és eltávolítani a csellengőket / elegendő szenet rakni a mozdonyba / hogy 

némi irányítás segítségével átjusson a váltókon az alagutaknál és a közbülső állomásokon / 

hogy saját maga fedezze fel / végleges / célját” (Sričem pesmu – „Verset faragok”, 

Milosevits Péter ford.) – ahol az utolsó három sor egészen más nyelven íródott, mint az 

előzőek. 

A világ csak részletek sokasága, minden a nüanszokon múlik (azokban viszont a költő 

mindig sejt valamit). – Az árnyalat felé halad a forma is: a kezdetben uralkodó hosszú 

soros, prózai szabad verset felváltotta a rövidebb soros, a nyelvtant távirati stílus utánzásá-

val és helyesírási játékokkal lazító vers, például nagybetűk írása szavakon belül, szójátéki 

eredménnyel; fordítani nem lehet őket, csak utánozni: képTelenség, soHasem, 

megHasonlott, marHa jó. 
Kötetei: Trula jabuka (1981. „Rohadt alma”), Rakljar. Želudac (1983. „Vinkli. Gyomor”), Zem-

ljopis (1986. „Földrajz”). 

DRAGAN JOVANOVIĆ DANILOV 
(1960) 

Dualista poétika: a szépség kultusza, az ifjúság elménye, a művészi tökély vágya, klasszi-

kus formák és nyelvi csiszoltság – illetve kísérletezés, újítás, szemantikai csavarások, 

nyelvjáték, kompozíciós trükkök. 

Életrajzi adatból indul ki, majd átlendül mitológiai síkra, végül kibontakoztatja a ké-

pet, amelyben a túlnani világ sejlik fel. 

Euharistija (1990. „Eucharisztia”), Pantokr(e)ator (1997. „Pantokreator”). 
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LASLO BLAŠKOVIĆ 
(1966) 

„Normális vagyok én? Normális a világ?” (…) „Mit jelent valójában ez a játék? Kísérlet, 

hogy az alaktalan élettömegnek valamiféle formát adjunk, hogy életünkből művészi kalan-

dot csikarjunk ki? Vagy megsemmisítő következtetés: hazug életet élünk? Ki tudja? De 

most következik még egy lényeges filmes dolog: a montázs.” (Interjúrészlet, in: Tiszatáj, 

1997/7, 42–46.) (B. Kószó Zsófi ford.) 

Könyvhalmozó, viharos pályakezdés, nyelvi energia, humor, kísérletező kedv, a film, a 

képregény nyelvének és eszközeinek felhasználása. 

Verseskötetek: Gledaš (1986. „Nézel”), Crvene brigade (1989. „Vörös brigádok”), Ritam-mašina 

(1991. „Ritmusgép”), Imenjak: legenda o majmunskom refleksu (1994. „Névrokon: a majomreflex legen-

dája”). Regény: Svadbeni marš (1997. „Lakodalmi menet”). 
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Újregény 

 „Az újregény (fr. nouveau roman) az 1950-es évek francia prózájának egyik heterogén áramla-

tára alkalmazott gyűjtőfogalom. Nem egységes irodalmi irányzat v. iskola: spontán írói megnyilvánu-

lás, képviselői (Butor, Mauriac, Pinget, Robbe-Grillet, Simon) a tagadás alapelvében értenek egyet. 

A hagyományos regényt mind tartalmában, mind formájában elvetik: az irodalmat jelrendszerként 

fogják fel (a valóság tükrözésével szemben). Úgy vélik, a hősök ideje lejárt, nincs szükség többé jel-

lemekre, anekdotára, meseszövésre. (…) Közvetlen elődje az egzisztencialista regény. A mű alanya 

és tárgya is egyben a hős, akinek tudatán halad át minden.” (Irodalmi fogalmak kisszótára, 1996.) 

Kulcsszavak: gyűjtőfogalom; heterogén áramlat, nem egységes irányzat v. iskola. 

A szoc. táboron kívül (tágasabb) 

Amikor Titóékat 1948-ban kizárták a szocialista táborból (IB határozat), s Jugoszlávia 

szembekerült a sztálini blokkal, fitogtatnia illett a disszidensszabadságot, s ebben élvezte a 

Nyugat támogatását: nejloning, orkánkabát, farmernadrág, államkölcsön. 

A keleti ablak becsapódásának ellenszele feltépte a nyugati ablakot a kulturális életben 

is. Az 1950-es évek közepére bezúdult az összes divatos nyugati irányzat, olyan szerzők 

jelentek meg szerb és horvát fordításban, mint Camus, Sartre, Beckett. 

A világirodalmi kontaktusfelvétel eredményei: a szerb abszurd líra (Popa, Pavlović), a 

horvát farmernadrágos próza (Šoljan, Slamnig) és a szerb újregény. 

A szocreál tagadása 

A kommunista táborvezetők annak idején jól tudták, milyen veszélyes a tánczene és a 

Coca-Cola; az új formák és divatok új eszméket terjesztenek, s „károsan” befolyásolhatják 

a fiatalok gondolkodásmódját; a vicc szerint a Cseke-féle tánczenei műsorok idején a ma-

gyar közlekedési rendőrök azért hadonásztak intenzívebben a szokásosnál, hogy zavarják a 

Szabad Európa Rádió adását.1 

A jugoszláv nyitottság szellemi téren kommunista bumerángnak bizonyult: a Camus- 

és Beckett-műveken felnőtt fiatal jugoszláv írókkal az 1950-es években nem lehetett elhi-

tetni, hogy itt van már a Kánaán. A nouveau roman francia képviselői a lexikon szerint „a 

tagadás alapelvében értenek egyet” és „a hagyományos regényt mind tartalmában, mind 

formájában elvetik”. A szerb újregény alkotói az általános irodalmi tagadáson túl a szocre-

ál modell tartalmi és formai tagadásában értenek egyet. 

A szocreál azt mondja: a világ (szocialista része) nagyszerű és még csodálatosabb lesz. 

A szerb újregény azt mondja: a világ borzalmas és kilátástalan, itt és mindenütt. 

                                                 
1 „Kádár Jánosék / csak a rock and rollt félték” – Cseh–Bereményi: Mélyduma keringő. 
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Fázisok és változatok 

I. Egzisztencialista/abszurd próza (az 1950-es évek közepétől). 

II. Valóságpróza (az 1960-as évek második felétől). 

III. Farmernadrágos próza (az 1960-es évek közepétől). 

IV. Hagyományhű regionális realizmus (végig). 

V. Önéletrajzi regény (végig). 

VI. Áldokumentum-regény (1970) 

VII. Posztmodern trükkregény: áldokumentum, fantasztikum, konstrukció (1985) 

Pluralizmus1 

A franciához hasonlóan, a szerb újregény sem egységes irányzat vagy iskola – a szó éppen 

azért találó, mert olyan, mint egy szakkifejezés-kalap, amely alá belefér a nemzedéki fel-

osztások és önelnevezések szerint felaprózott egész anyag. 

Ugyanakkor, mivel nem egységes iskoláról vagy irányzatról van szó, az önelnevezések 

és a kritikákban meghonosodott kategóriák a változatok megnevezésére szolgálhatnak, 

mert egy részük jól tükrözi a tagolódást a pruralitásban. (Úgy látszik, elkiabáltam a láb-

jegyzetben; helyesen tehát: plu-ra-li-tás-ban.) 

Átjáróház 

Az újregény pluralizmusa (na?) nemcsak egymásmellettiséget, hanem összefonódást is 

jelent. Átjáróház, amelyben keresztül-kasul közlekednek stílusok és alkotók. 

1. A stílusok nem járnak magukban, hanem keverednek és összeadódnak (pl. az ab-

szurd próza és a trükkregény, a farmernadrágos próza és a valóságpróza). 

Máshová beépülő kategóriák az önéletrajzi regény és a történelmi regény. Mind a ket-

tő kitűnően alkalmazkodik a fő struktúrákhoz; az önéletrajzi regény változatai például a 

farmernadrágos próza, a valóságpróza és a trükkregény mezején is virágoznak, a törté-

nelmi regény pedig a neorealizmus és a trükkregény köntösét kedveli. 

Az önéletrajzi személyesség mint védekező gesztus a szubjektum történelmi-politikai 

háttérbe szorításának korszakaiban élte virágkorát: először az 1960-as években, a szocrea-

lista kollektivizmus ellenében, másodszor az 1990-es években, a túltengő hazafiasság 

kollektivizmusának idején. 

A történelmi témákat az 1960-as és 70-es évek fordulóján a közelmúlt politikailag el-

homályosított arca iránti érdeklődés vetette fel. Később, az 1980-as években, a történelmi 

regény a nemzeti történelem kárpótlási jegyeit kezdte benyújtani (a lírában ez korábban 

elindult): az érdeklődés az összjugoszlavizmus alá betemetett nemzeti sors felé fordult, ám 

a múlt előbányászása és értelmezése során a jelen és a jövő volt a tét. Ki gondolta volna, 

hogy ez lesz? – nézett mindenki a YU-háború idején az 1990-es években. Pedig újraolvas-

                                                 
1 Most végre, írásban, használhatom ezt a szót! Szóban már letettem róla, mert még egyszer sem sikerült 

helyesen kimondanom: mindig „pruralizmus” jön a nyelvemre, ami ugyan nem olyan nagy porbléma, de 

elég nagy probléma. Vö. Angol humor, ŕ la Galla (Miklós). 
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va az 1970-es és 80-as évtized regényeit, kiderül, hogy elsősorban arról szóltak, ami miatt 

a későbbiek bekövetkeztek. 

2. A szerzők zöme több stílust használ, fázisonként vagy egy művön belül váltogatva; 

ilyen szempontból Danilo Kiš a szerb újregény leg… kerekebb (?) képviselője, mivel va-

lamennyi változatban alkotott jelentőset. (Nem tudom, hova tegyem az ő életműdobozát, 

szétdobálni meg nem akarom, mert az árt az efféle kézikönyv praktikusságának.) 1 

                                                 
1 – Mama, méj cipeji az a kutya a hátán a másikat? 

  – Azért Pistike, mert a másiknak fáj a lába. 

  – Jé, mijen pjaktikus: közben szejetkeznek is!  
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EGZISZTENCIALISTA/ABSZURD PRÓZA 

A friss olvasmányélmények hatása alatt az 1950-es évek derekán – a szerb újregény első 

jeleként – Camus és Beckett keresztezéséből és honosításából származó egzisztencialis-

ta/abszurd művek láttak napvilágot az akkor induló huszonéves szerzők tollából1 (Miodrag 

Bulatović, Radomir Konstantinović, Bora Ćosić), s ezt folytatták többen az 1960-as évek 

elejétől (Borislav Pekić, Branimir Šćepanović, Filip David és részben Milovan Danojlić), 

de közülük néhányan más irányzatokban váltak jelentőssé. 

Változatok – 1. az abszurd realista/naturalista tálalása és 2. a lirizált vagy esszéizált 

regény és elbeszélés, gyakran mitikus kihelyezésben (bibliai témák feldolgozása). 

RADOMIR KONSTANTINOVIĆ 
(1928) 

Az egzisztencialista/abszurd próza intellektuális, filozofáló változata. A lét: semmi, űr 

vagy káosz, a külvilág sivatag vagy dzsungel, az ember belső világa irracionális és érthe-

tetlen, valóság, álom és képzelet reménytelen szövevénye. – Korai regényei: belső mono-

lógok, névtelen (általános) emberek névtelen helyeken. Későbbi munkásságában az esszé 

dominál, s ez rányomja bélyegét regényeire is. 

Mišolovka (1956. „Egérfogó”, regény) – godot-i helyen (sehol, bárhol) a névtelen fő-

hős (bárki, az Ember) a sivatag és a város, a Semmi és a Civilizáció „egérfogójában”. 

Történik: semmi (a Semmi); a pusztulás képei. 

Izlazak (1960. „Kijövetel”, regény) – Júdás monológja; az öngyilkosság előtti pillana-

tokban elborult aggyal elmondja, hogy volt szerinte ez az egész. 

Dekartova smrt (1996. „Descartes halála”, regény) – intellektuális önéletrajzi esszére-

gény. Apa és fiú viszonya könyvek és eszmék síkján. Már nem(igen) irodalom, de még 

nem (és nem is akar lenni) filozófia. 

Daj nam danas (1954. „Add meg nékünk”, regény); Čisti i prljavi (1958. „Tiszták és piszkosak”, re-

gény); Ahasver (1964. „Ahasveros”, regény); Pentagram (1966. „Pentagramma”, esszék); Filozofija 

palanke (1970. „A kisváros filozófiája”, esszék). 

MIODRAG BULATOVIĆ 
(1930–1991) 

Regionális abszurd: a lét értelmetlensége Crna Gora isten háta mögötti falvaiban vagy a 

belgrádi külváros kocsmáiban. A háború mint az abszurd lét kicsúcsosodása. – Groteszk 

naturalizmus, szenny, brutalitás. Bestiális gonoszság. Infernó: különcök, sánták, betegek, 

bolondok. Fantasztikum. Szimbolikus értelmű történelmi víziók. 

                                                 
1 Hangsúlyozom ezt az életrajzi információt. A komor és súlyos szövegek olvasásakor lebegjen a tuda-

tunkban, hogy szerzőik pályakezdő fiatalok voltak, akiknél az irodalmi hatás és a választott minta kö-

vetése közvetlenebb az átlagosnál. 
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Đavoli dolaze (1955. „Ördögök jönnek”, novellák) – belgrádi periféria, alvilág; a vi-

dékről felkerült fiatalember (Bulatović) ezt látta, s példaképei (pl. Camus) hatására ezt a 

nyersanyagot próbálta egyetemessé tágítani. 

Vuk i zvono (1958. „A farkas és a harang”, novellák) – vissza a szülőföldre: groteszk 

és abszurd sorsok Montenegró mélyén. Nemzeti és vallási különbségek miatti tragédiák a 

háborúban. 

Najveća tajna sveta (1971. „A világ legnagyobb titka”, novellák), belőlük magyar vá-

logatás: Két ördög között (1982) – tragikus sorsok. Határszituációk: a halál előtti pilla-

natban lepergő életfilm. Szimbólumok: az élet értelmét pl. egy kedvenc állat jelenti, melyet 

elrabolnak, megölnek. 

Crveni petao leti prema nebu (1959. Égre száll a vörös kakas, regény) – regionális na-

turalista abszurd. Menyegző egy montenegrói porfészekben. Tekintélyes gazda házasítja 

debilis és impotens fiát a falusi kéjheggyel. A gazda törvénytelen fia, félnótás falusi csóró, 

vörös kakassal a hóna alatt, epedve lesi a kerítés mögül a menyasszonyt. A fiút a részeg 

násznép megveri, kakasa az égre száll. Közben a közeli temetőben két részeg sírásó siker-

telenül próbál eltemetni egy hullát, odább a fa alatt két csavargó cseveg beckettien. – Elbe-

szélés alulnézetből: értelmes szavak és mondatok, reális (naturalista) jelentéssel, mégis 

úgy érezzük, hogy a történet elbeszélője nem képes elmondani azt, amit akar. Úgy kell 

kihámoznunk a sok beszéd velejét: mert hiszen van veleje (van sztori). Aztán ha kihámoz-

tuk, azt kérdezzük: hát érdemes volt? 

Heroj na magarcu (1967. „Hős szamárháton”, regény) és a folytatása: Rat je bio bolji 

(1978. „A háború jobb volt”, regény) – a háború mint pornográfia: 1945 után a monteneg-

rói megszállásból szerb és olasz katonák néhány filmessel együtt végigjárják Európa kup-

lerájait; háború vagy béke, egyre megy. 

Ljudi sa četiri prsta (1975. „Négyujjú emberek”, regény) – jugoszláv politikai emig-

ránsok és bűnözővé vált vendégmunkások a nyugati alvilágban. Terroristák ideológiával, 

gyilkosok, szörnyetegek. Nemzeti és eszmei gyűlöletek. Más szocialista emigránsok bele-

keveredése (csehek, magyarok). A Balkán és a Monarchia rendezetlen számlái miatt dúló 

vérengzés a civilizált Nyugat fényes nagyvárosainak sikátoraiban. – Publicisztikai (fiktív 

vagy valós?) dokumentarizmus, krimi és kalandregény + szimbolista történelmi fantazma-

góriák. 

BORA ĆOSIĆ 
(1932) 

Az egzisztencialista/abszurd próza szubjektív, önéletrajzi vonzású változata. Korai művei-

ben szenvtelen (az író szerint nyilván egzisztencialista) létfényképezés, később humor és 

szatíra, végül irodalmi játék. 

Kuća lopova (1956. „Tolvajok háza”, regény) – a házban lakó gyógyszerész öngyil-

kossága utáni fejetlenség. Az olvasó csak annyit tud, amennyit a rohangáló lakók (úgy-

szólván semmit). A világ érthetetlen, még a közvetlen valóság sem ragadható meg, sem az 

ember, sem az irodalom számára. 
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Svi mrtvi (1958. „Minden halottak”, regény) – egy család a haldokló szemével nézve: 

160 oldalon át lebegnek előtte (előttünk) a rokonok, ismerősök. Foszlányok a múltból, s a 

kamera-főhős találgatásai, ki mit fog csinálni, mikor ő meghal. 

Anđeo je došao po svoje (1959. „Az angyal eljött a jussáért”, regény) – egy kisfiú lesi 

a konyhából (a szokásos 160 oldalnyi terjedelemben) mostohaapja szerelmi életét, s min-

denhová egy ollót cipel magával (a kisfiú)… 

Priče o zanatima (1966. „Történetek a mesterségekről”, novellák) – Belgrád élete a 

megszállás alatt és az 1945 utáni években. 

Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji (1969. Családom szerepe a világforrada-

lomban, regény) – a család élete a gyermek szemével: hétköznapok a naivitás görbe tükré-

ben (humor). Közben, mintegy mellékesen, készülődik, kitör és lejátszódik a második 

világháború, jönnek az új hatalom képviselői, családtagok eltűnnek, visszatérnek, meghal-

nak, szóval zajlik az élet – olvasmányosan. 

Tutori (1978. „Gyámok”, regény) – monstruózus családkrónika: hömpölyög az élet, 

olvashatatlanul. Ál(?)dokumentum-regény, öt elbeszélővel, őt időben (1828, 1871, 1902, 

1938 és 1977); a családi krónika első négy fejezetét egy-egy felmenő mondja, az ötödiket 

az Író (nevű személy?). 

Bel tempo (1982. „Bel tempo”, regény) – kilencvenéves nagymama monológja: ül a 

tévé előtt, fogyasztja a médiavilágot, s mondja, mondja róla a magáét – unokájának, aki 

feljegyzi; áldokumentum-regény. 

Poslovi, sumnje, snovi Miroslava Krleže (1983. „Miroslav Krleža dolgai, kétségei és 

álmai”, regény) – Krleža 1943-as naplójegyzetei alapján az író elképzeli, mit álmodott 

Krleža. A téma: az írói mesterség értelme ezen az égtájon. Stiláris specifikum: Krleža 

nyelvének kopírozása, a valódi és fiktív idézetek közötti határ elmosása. 

Doktor Krleža (1988. „Krleža doktor”, regény) – a Krleža-téma továbbcsavarása: 

Krleža 1942-ben „szögre akasztja magát”1 (abbahagyja az írást), elvégzi az orvosit, és 

felcsap pszichiáternek. Az elbeszélő-főhős betegnek álcázva magát felkeresi és viszont-

analizálja Krleža doktort, s ennek lejegyzése lesz (ez) a regény (áldokumentum-regény). 

Közben fantasztikus világtörténelmi események játszódnak le (Sztálin 1930-ban lerohanja 

Csehszlovákiát stb.), melyeken lehet szórakozni, de a hasonmás-problémáról szóló hosz-

szadalmas krležiánus elmefuttatások unalomba fulladnak (600 oldal). 

FILIP DAVID 
(1940) 

Az egzisztencialista/abszurd próza fantasztikus és okkult változata. Az újregény része, de 

szűkebb műfaján belül tradicionalista: hű marad a klasszikus hoffmanni fantasztikus no-

vellához. 

Témák, hangulatok: éjszaka, álmok, szorongások, eltűnések, titkok, rejtélyes halálok. 

A világ abszurd és veszélyes, az emberi sors tragikus. – Módszer: a krimi poétikájához 

                                                 
1 Vö. „Szögre akasztotta a stoplis cipőt.” In: a Népsport & az öltözők nyelve. 
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hasonlóan, a rejtély felállítása, a megoldás keresésének feszültsége (az irracionalitás állan-

dó jelenlétével), végül a megoldás, amely – a krimitől eltérően – a fantasztikus műfajban 

vagy elmarad, vagy egy új, még nagyobb rejtélyhez vezet. 

Bunar u tamnoj šumi (1964. „Kút a sötét erdőben”); Zapisi o stvarnom i nestvarnom (1969. „Fel-

jegyzések valóról és valótlanról”); Princ vatre (1988. „A tűz hercege”). Magyarul: két elbeszélés, in: 

Kísértő igazság – Mai jugoszláv elbeszélők (Európa, Modern Könyvtár, 164). 

Hodočasnici neba i zemlje (1995. Égi és földi zarándokok, regény) – fantasztikus tör-

ténelmi parabola-regény az inkvizíció idejéből; vallási türelmetlenség: aktualitása az 1990-

es években; forma: a főhősnek a kivégzés előtti pillanatban lepergő élete. 

BRANIMIR ŠĆEPANOVIĆ 
(1937) 

Abszurd sorsok. Mekkora különcnek vagy baleknak kell lenni ahhoz, hogy az anekdota 

szimbolizálódni kezdjen? A hétköznapokból kibomló (kafkai, camus-i) abszurd az írói cél, 

de csak kivételesen sikerül elérni. A kudarc oka: a helyzetek komolytalanságai. 

Sramno leto (1965. Az a gyalázatos nyár, kisregény) – a főhős sokévi távollét után 

visszatér montenegrói szülőfalujába; senki sem (az olvasó sem) tudja, hol járt, miért jött 

vissza; a helybeliek először azt hiszik, hogy a hatalom embere lett, s bosszút akar állni 

egykori haragosain; amikor kiderül, hogy ez tévedés, jól összeverik. – Befejezés: a főhős 

az egészet csak képzelte, abban a pillanatban, mikor újra meglátta faluját. 

Usta puna zemlje (1974. Földbe némult száj, kisregény) – valaki leszáll a vonatról, 

nem tudja, miért; két vadász jön; nem köszön, menekülni kezd; üldözőbe veszik. 

Smrt gospodina Goluže (1977. Goluža úr halála, kisregény) – valaki megérkezik egy 

ismeretlen kisvárosba; méregetik, kérdezgetik: mit akar; unja őket, dühösen rávágja: ön-

gyilkos akar lenni; az emberek komolyan veszik, és bevasalják rajta az ígéretet. – Itt si-

került átcsúsztatni a valóságot a groteszkbe és az abszurdba.1 

Iskupljenje (1980. Megváltás, kisregény) – hazatért vendégmunkás egy kisvárosban 

megpillantja saját szobrát; a hivatalos verzió szerint ő itt 1942-ben hősi halált halt; nem 

tudja bebizonyítani, hogy él, mert a város két vezetője abból a meséből csinált karriert, 

hogy vele voltak hőstette és halála idején. – Az ötlet szatírát kívánt volna, de az író nem 

merte feláldozni a „súlyos” és politikailag bátor mondandót. 

                                                 
1 Egy pomázi amatőr társulat színpadra vitte a kisregényt; a turnékon a főhőst játszó színész már Goluža 

úrként szállt le a buszról, és egész nap bőrönddel mászkált a városban. Az emberek, ha nem is vették (be) 

egészen komolyan, zavarba jöttek – a Brecht-féle V-effektus (elidegenítés) fordítottja. 
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VALÓSÁGPRÓZA 

Az egzisztencialista/abszurd próza magasröptű, mítoszokkal teli szimbolista stílusát és az 

általános világba vetett általános ember általános problémáit megelégelve, az 1960-as évek 

derekán fellépő írók a közvetlen valóság felé fordultak. De nem a hőerőművek „hivatalos 

valósága” érdekelte őket, hanem saját életük hétköznapi felszíne. 

Megjelenésekor a valóságpróza a pillanathoz kötött stílusreagálásnak tűnhetett, de iro-

dalomtörténeti távlatban egy szélesebb neorealista tendencia részének bizonyult. 

A neorealizmus teljes vonulatának négy szakasza és változata van: 1. a valóságpróza, 

2. a farmernadrágos próza, 3. a hagyományhű regionális realizmus és 4. az önéletrajzi 

regény. 

Valóságpróza 

Fordítási nehézségeim vannak; az irányzat szerb önelnevezése, a „stvarnosna proza” kife-

jezés olyan, mintha azt mondanánk: „valóságosságos próza” (csak nem hangzik ilyen hü-

lyén). Lehetne tehát „valóságos próza”,1 „valóságpróza” vagy „reálpróza”. 

Az 1960-as évek második felében bontakozott ki, gyors egymásutánban adott néhány 

jellegzetes művet, majd feloldódott más struktúrákban. 

1. A valóságpróza tiszta formájában dokumentarista: létező személy szóbeli önélet-

elmondásának írói lejegyzése, állítólag híven, a közlő eredeti nyelvén és stílusában. „Én csak azt 

írom, amit az emberek mesélnek”, mondja az irányzat elindítója, Moma Dimić. 

A magyar irodalmi szociográfia rokon műfaja, melynek második virágkora az 1960-as évekre, 

a szerb valóságpróza kibontakozásának idejére esik: a Magyarország felfedezése c. sorozat, illetve 

Csoóri Sándor, Bertha Bulcsú, Moldova György, Végh Antal könyvei. Elődök: Illyés Gyula, Nagy 

Lajos, Veres Péter, Féja Géza, Erdei Ferenc. 

2. Másik változata: kitalált alakok imitált önelbeszélései (Dragoslav Mihailović, Pre-

drag Čudić, Danko Popović, Ivan Ivanović), amivel megkezdődik a valóságpróza átoldó-

dása más irányzatokba, melyekben szintén jellemző a valós vagy fiktív egyes szám első 

személyű narráció (farmernadrágos próza, hagyományhű realizmus, áldokumentum-

regény, önéletrajzi regény). 

MOMA DIMIĆ 
(1944) 

A valóságpróza kezdeményezője és teoretikusa: Ponovo („Újra”) c. esszéjében (Antihrist 

c. regénye 1970-es kiadásának előszava) naturalizmusnak nevezi azt az írásmódot, amely 

nem a valóság tükrözését, hanem a valóság eredetijének rögzítését tűzte ki célul. 

Živeo život Tola Manojlović (1966. „Élte életét Tola Manojlović”, regény) – az író 

nagyapai nagybátyja, falusi kőfaragó, mondja az életét. Azt várnánk, hogy időrendben 

                                                 
1 Vö. Predrag Stepanović: A „valóságos próza”, mint a mai szerb irodalom egyik jellemző irányzata. 

Tiszatáj, 1986/5. 
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meséli el, mint a kérvényekhez benyújtott önéletrajzokban szokás. De nem: a szöveg tema-

tikus fejezetekre oszlik, betegségek, szerelmek, munka, utazások stb. szerint. Ezekből áll 

össze mozaikszerűen az életrajz. (Szabadabb forma, mint a hagyományos realista regény.) 

– Ki ennek a szerkezetnek a szerzője: a mesélő vagy az író? Nem derül ki, nem is érdekes. 

Lényeg: forma és szerkezet nélkül nincs műalkotás. Nyelv: eredeti tájszólás. 

Antihrist (1970. „Antikrisztus”, hangjáték) – a Tola-regény folytatása: a főhős mono-

lógja a kórházi ágyon. 

Maksim srpski iz doma staraca (1971. „Szerb Maxim az aggok otthonából”, regény) – 

a szerző apai nagyapja önélet-elmondása. 

Šumski građanin (1982. „Erdei polgár”, regény) – egy közismert belgrádi hobó, Ra-

diša Terzić alias Babi Papuška, a YU Che Guevarra meséli életét; értetlenül áll a világ 

előtt, melyben marxista frázisok pufogtatásával mindenki karriert csinál, de ő, az egyetlen 

igazi forradalmár, parkokban alszik és rongyokban jár, s mikor elkeseredésében nyug-

díjcsalásra vetemedik, le is sittelik. 

DRAGOSLAV MIHAILOVIĆ 
(1930) 

Valóság-próza: mindenki elmondja az életét. Huligánpróza, falusi próza, történelmi re-

gény, politikai dokumentumpróza. 

Frede, laku noć (1967. „Jó éjszakát, Fred”, novellák) – a Kopár-szigetet megjárt ma-

gányos főhős szorongásos éjszakai harca egy egérrel (Gost – „A vendég”); ifjú partizán 

emlékei harcokról, kivégzésekről (Putnik – „Az utas”); kislány monológja prostituált 

édesanyjáról és mostohaapjáról (Lilika – „Lilike”); Párizs-mániás vidéki tanárnő és kollé-

gái (Frede, laku noć – „Jó éjszakát, Fred”). Stílus: nyelvi egyénítés típus, műveltség és 

életkor szerint; minden novellában más elbeszélő: egyes szám első személy. 

Kada su cvetale tikve (1968. Mikor virágzott a tök, kisregény) – belgrádi külvárosi 

bokszoló meséli életét; húgát megbecsteleníti egy huligán, a lány felköti magát, a huligán 

tüdőbajos lesz, a bokszoló mellbe vágja, a huligán belehal. A főhős minderre Svédország-

ban emlékszik vissza, ahol vendégmunkásként él új családjával. 

Petrijin venac (1975. Petrija koszorúja, regény) – parasztasszony-bányászfeleség me-

séli életét. Kelet-Szerbia; fókuszban az 1945 utáni évek. Család, szomszédok, részeges 

férj, főmérnök, orvosok, cigányok. Babonák, kuruzslók. Tájszólás, a közvetlen élet-

elmesélés illúziója. 

Čizmaši (1983. „Csizmások”, regény) – paraszti származású katonaember meséli éle-

tét. Negatív kép a királyi Jugoszlávia hadseregéről a második világháború előtti években: 

az első világháborús népi szoldátheroizmus letűnése. Beiktatott dokumentumok: az ország 

egységét szétfeszítő politikai erők. A regény kicsengése szerint ez a két tendencia vezetett 

az 1941-es gyors összeomláshoz és a további katasztrófákhoz. 

Goli otok (1990. „Kopár-sziget”, dokumentumpróza) – a sztálinizmus vádjával szám-

űzött kommunisták szenvedései a szigetbörtön munkatáborában. 
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MILOVAN DANOJLIĆ 
(1937) 

Elsősorban esszéíró. Műfajok között: költőként kezdte (Urođenički psalmi, 1956. „Benn-

szülött zsoltárok”), aztán a próza felé fordult, melyben viszont az esszé felé húz. 

Kako je Dobrislav protrčao kroz Jugoslaviju (1977. „Hogyan rohant végig Dobrislav 

Jugoszlávián”, regény) – valóságpróza: egy különc dilettáns költő életrajza, Dimić Babi 

Papuškájának elődje („Erdei polgár”). 

To (1980. „Az”, regény) – parabola farmernadrágos prózában: a főhős súlyos hipo-

chondriával betegállományba helyezteti magát, intézményektől független szabadságra 

vágyik, írásra adja a fejét, ám ekkor a belső ürességgel találja magát szemközt. (A furcsa 

címben szójátékos utalás van Tito nevére.) 

Kao divlja zver (1985. „Mint a fenevad”, regény) – a világból kivonuló főhős dilem-

mái: ha kivonul, szabad lesz, de nem tud érvényesülni. Meddig lehet elmenni a kompro-

misszumokban? Mit gondoljon azokról, akik úsznak az árral? A belgrádi értelmiség és a 

szerb „társaság” gúnyrajza. Fantasztikum: Belgrádból nem indulnak vonatok, a repülőgé-

pekre minden jegy elkelt. Nincs menekvés. (Az 1990-es években Danojlić kiköltözött 

Franciaországba.) 

Dragi moj Petroviću (1986. „Kedves Petrović”, regény) – áldokumentum-regény; egy 

hazatért disszidens levei Amerikába: milyen a YU valóság. Két vezértéma: 1. a kom-

munista rendszer szidása, 2. a csendes, de tartós gyűlölet izzása a szerbek és a horvátok 

között (a megjelenés éve 1986!). 

A kételkedés joga (Lírai esszék) – (1979. Válogatott esszék magyar fordításban) – az 

aktualitásra és a tipikusra érzékeny irodalmi publicisztika, emberi hibák és helyi speci-

fikumok: provincializmus, illetve parvenüség, az ősi értékek elkótyavetyélése, elrugaszko-

dás a természettől (a szerző vegetáriánus volt); az 1990-es években cikksorozat (Pisma 

beogradskom prijatelju – „Levelek belgrádi barátomhoz”) a jugoszláviai helyzetről, a 

nemzetközi politikáról, a nyugati sajtóról és a manipulált közvéleményről. 

PREDRAG ČUDIĆ 
(1943) 

Elsősorban szatirikus költő, de humoros társadalomkritikai elbeszéléseket, regényt és pub-

licisztikát is írt. 

Ljudske slabosti (1978. „Emberi gyöngeségek”) – szatirikus regény; az 1968-as diák-

tüntetésekben részt vett író társalgása az olvasóval („várjanak egy pillanatra, hozok egy 

sört a frigóból”); a mindennapi élet apróságai, hírek, a közélet és az irodalmi élet esemé-

nyei, az író csapongó gondolatai, asszociációi, sörről, megélhetésről, rádióhírekről, törté-

nelemről, politikáról és a rendszerről – a valóság véletlen (reálprózai) kavargása. Mindeb-

ből olyan kép keveredett ki, amely miatt a könyvet betiltották. 

Život bez muke (1986. „Gond nélküli élet”, novellák), Saveti mladom piscu (1996. „Tanácsok fiatal 

íróknak”, publicisztika). – Versek: Posle drame (1970. „A dráma után”), Opšta bolnica (1974. „Köz-

kórház”), Drug đavo (1979. „Ördög elvtárs”), Naša pesma (1990. „A mi dalunk”). 
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FARMERNADRÁGOS PRÓZA 

Salinger, Flaker 

A Salingertől származtatott farmernadrágos próza (eredetileg „proza u trapericama”, 

„jeans prose”, „JP”, Aleksandar Flaker kifejezése1) a rock és a beat (Corso, Ginsberg, Ke-

rouac, Burroughs, aztán a Beatles, a Rolling Stones stb.) által támogatva és kibővülve, 

Jugoszláviába az 1960-as években a farmernadrág zsebében érkezett a nyugati ablakon át. 

(A Super Rifle trapézváltozatának zipzár volt a farzsebén.) 

A farmernadrágos nemzedék írói saját életük közvetlenségét fedezték fel: a bulit, a 

kocsmát, a csavargást. Élményeiket közvetlenül, a fiatalok beszéltnyelvén, a szleng, az 

argó és a diáknyelv vulgáris töltelékszavakkal és a szex kifejezéseivel teli stílusában fogal-

mazták meg (Dragoslav Mihailović, Vidosav Stevanović, Miroslav Josić Višnjić, Momo 

Kapor, Milisav Savić és első könyvében Danilo Kiš). 

Stiláris rokonság a valóságprózával: a JP-elbeszélő is önéletrajz-töredékeket ír, és úgy 

mondja el őket, ahogy beszél (szleng, argó, obszcén szavak, a vidéki huligánoknál tájszó-

lás) – mint a reálpróza önelbeszélője. Ezért a speciális szerb JP-t a kortárs kritika általában 

a valóságpróza címszó alá sorolta. 

Eredeti változatban a JP tipikus főhős-elbeszélője az (elfuserált) értelmiségi vagy mű-

vészhajlamú lázadó fiatalember (Flaker); Jugoszláviában ezt a modellt követi a horvát 

farmernadrágos próza (Šoljan, Slamnig). 

Szerb ágon viszont a huligán, a csavargó, a lump, a szociális hálón átzuhant főhős 

dominál (tematikus kapocs a valóságprózával). A JP szerb változatai: trógerpróza, lum-

penpróza, bunyópróza, diliflepnipróza. Kivételek: Danilo Kiš, Milan Oklopdžić, Predrag 

Stepanović és Petar Milošević.2 

Ezzel függ össze a másik különbség: míg a horvát JP-ben (a nyugati mintához híven) 

városi, a városból menekülő fiatalok szerepelnek, addig a szerb változatban javarészt vi-

déki huligánok, kültelki kocsmatöltelékek, megyei bokszbajnokok és laktanyamenti pro-

stituáltak nyüzsögnek. 

A horvát JP-hősök a civilizációból való kiszakadással kísérleteznek (hiábavalóan: au-

tóstoppal Árkádiába), szerb társaik az elmaradottságból a civilizáció felé tartanak; életük 

fordulópontja sokszor éppen a városba kerülés (Savić). 

Unicum: a falu–város probléma újrafelvetésével a szerb JP nemcsak a valóságprózá-

val, hanem a XIX. századi realizmussal is mélyvénás kapcsolatba került. 

                                                 
1 Aleksandar Flaker: A horvát farmernadrágos próza. Helikon, 1979/4. 468–476. és Milosevits Péter: A 

horvát „farmernadrágos” próza. Tiszatáj, 1982/4. 67–72. 
2 A két utóbbi szerző a magyarországi szerb irodalomból való. S ha valaki esetleg arra gyanakszik, hogy 

Petar Milošević azonos Milosevits Péterrel, annak csak azt tudom mondani: bizony, azonos vele, nekem 

elhiheti. De ki az a Milosevits Péter? – kérdezhetik. Ennek könnyű utánanézni: ő az, aki ezt a könyvet 

írta. Vö. o. m. (olvasott mű), címlap. 
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VIDOSAV STEVANOVIĆ 
(1942) 

Sötétségpróza. Az élet mélye, alja. Perifériapróza, alvilágpróza. Háborús borzalompróza. 

Az író faluról került Belgrádba; az egyetemi kocsmaévek után kiadóházak igazgatója lett, 

az 1990-es években külföldre távozott, az 1996-os ellenzéki mozgalmak idején visszatért 

és a kragujevaci tévé igazgatója lett, aztán otthagyta az egészet. Lenn és fenn. 

Refuz mrtvak (1969. „A halott Refuz”, novellák) – külvárosi és falusi csavargók, kol-

dusok élete. Furcsa, különc alakok, elvetélt egzisztenciák. Különc hőseivel együtt: realista, 

naturalista próza. De a nyelv többrétű: hagyományos narráció, szleng, egyénített stílus; 

olykor megtekert szleng (mintha a „cefetül bepöccent” helyett azt mondanánk: „cefetálisan 

bepöcögött”). 

Nišči (1971. „Csórók”, regény) – a szegények világa; novellisztikus családregény; ál-

mok, hiedelmek; új szavak, összetételek, ószláv, egyházi szláv nyelvi elemek. Laza szer-

kezet: a főtörténet után, a második rész a mellékszereplőkről szól. 

Konstantin Gorča (1975. „Konstantin Gorča”, regény) – elfuserált kisvárosi zseni, kü-

lönc felesleges ember. Egyes szám első személy. 

Periferijski zmajevi (1978. „Kültelki sárkányok”, novellák) – az eseménytelenség, az 

üres élet prózája. 

Testament (1986. „Testamentum”, regény) – a szerb nép ezeréves történetének fél-

allegóriája egy falu életében (csak félallegória, mert nem mindig kódolt); a történelem és a 

mítosz szabad kezelése, könnyen azonosítható elemek keverésével; a szerb Száz év ma-

gány. 

Ljubavni krug (1988. „Szerelmi kör”, regény) – politikai szexregény; a volt mozgal-

már és titkos ügynök felesége, kiégett nő, az író csak szexet kap tőle; a nő végül öngyilkos 

lesz. 

Trilogija o snegu i psima (1992–1994. „Trilógia a hóról és a kutyákról”, három re-

gény): Sneg u Atini (1992. „Athéni hó”), Ostrvo Balkan (1993. „A Balkán sziget”), Hris-

tos i psi (1994. „Krisztus és a kutyák”) – egy külvárosi alkoholista családjának története az 

1990-es háborús évek alatt. Az apa fegyvercsempész, a nagyobbik fiú önkéntes egy sza-

badcsapatban. A családi környezet: mocsok, alkohol, életcsőd. A háború, alulnézetben: 

néhány fős csapatok portyái; brutalitás és rettegés, részegség és megszállottság. A háttér 

reális: plakátok az utcán; közben a néhai Elnök (Tito) monológjai a túlvilágról (fikció). 

Naturalizmus és szimbolizmus: fekete kutyák kódorognak a szereplők körül, akik végül 

maguk is kutyává válnak és csaholnak. Szentimentalizmus: a kistestvér várja a bátyját, 

hogy elvigye őt a csodák országába, Amerikába. 

MILISAV SAVIĆ 
(1945) 

Előbb a vidéki csávók és a ’68-as diáktüntetések írója, aztán azt nézi, mi lett a csávókból 

és a forradalmárokból. Valóságpróza (naturalizmus), farmernadrágos próza, önéletrajzi 

próza. 
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Mladići iz Raške (1977. „Raškai srácok”, novellák) – kisvárosi JP; kamaszkor, tánces-

tek, bunyók, első csajok. 

Ujak naše varoši (1977. „Városunk nagybácsija”, novellák) – vidéki bohémek, a far-

mernadrágos próza realizmusa fantasztikummal bővítve; közbevetett állatmesék, szim-

bolizmus, tanulságok. 

Topola na terasi (1985. „Nyárfa a teraszon”, regény) – a ’68-as belgrádi diáklázadás 

regénye; két diákvezér felidézi az eseményeket, közben pereg mai életük: az egyik meg-

próbál hű maradni az eszmékhez, ezért kiszorul a „jóból”, a másik beáll a sorba és karriert 

csinál (párhuzam Antun Šoljan, horvát JP-író Árulók c. regényével, bár az nem diák-

vezérekről szól). 

Hleb i strah (1992. „Kenyér és rettegés”, regény) – önéletrajzi töredékek, nem idő-

rendben (enyhe trükkregény, kunderás); 1. gyermekkor, az ötvenes évek a Tito-kép alatt, 

iskolai sztorik, 2. irodalompolitikai események, cenzúra, írók üldözése (Savić diákvezér 

volt, aztán szerkesztő lapnál, kiadónál), 3. az író intim élete, második feleség, válás, a nő 

halála. A három téma pár oldalas töredékekben váltogatja egymást. 

Bugarska baraka (1969. „A bolgár barakk”, novellák); Ljubavi Andrije Kurandića (1972. „Andrija 

Kurandić szerelmei”, regény); Ćup komitske vojvode (1990. „A felkelővezér köcsöge”, regény), Ožiljci 

tišine (1997. „A csönd sebhelyei”, regény). 

MIROSLAV JOSIĆ VIŠNJIĆ 
(1946) 

Falusi JP. Stíluskísérletek. Áldokumentum-regény, történelmi regény és (fiktív?) önélet-

rajzi regény. Regionális kötődés a Bácskához. 

Lepa Jelena (1969. „Szép Jelena”, novellák) – kiskorú cigány prostituált; kórházban 

haldokló paraszt látomásai; falusi ember meséli életét: mindent elivott; parasztember élete, 

amely eltelt, hogy észre se vette; falusi életmozzanatok az egyházi naptár szerint. 

Češka škola (1971. „A cseh iskola”, regény) – falusi JP: kimaradt egyetemisták falun 

próbálnak élni; közben filozofálgatnak. 

TBC (1980. „TBC”, regény) – belső monológ vonatúton; egy egész élet visszapergeté-

se, falusi sors. 

Odbrana i propast Bodroga (1991. „Bodrog viadala és eleste”, regény) – történelmi 

áldokumentum-regény: 1848 a Bácskában, szerb szempontból; az írónak a nagyapja mesé-

li 1956-ban azt, amit a nagyapjától hallott 1888-ban. A történet „eredetijét” tehát egy 

résztvevő mondja el, de hozzánk hármas közvetítéssel jut (nagyapa I, nagyapa II, s végül 

az író). Az eredeti mesélő egyszerű ember, ennek szövegbeli végeredménye: ifjúsági törté-

nelmi regény. 

Sveto trojstvo (1995. „Szentháromság”, regény) – önéletrajzi áldokumentum-regény az 

1990-es évekről. Párizsba menekült férfi, felesége, családja otthon. Mindenki naplót vezet, 

ebből szerkesztődik össze a regény. Tanulság, hangulat: mindenütt rossz, de legjobb sehol. 
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MOMO KAPOR 
(1937) 

Szórakoztató farmernadrágos próza, publicisztikus bővítménnyel a társadalmi felület aktu-

ális hullámzásáról. Rengeteg tárca, riport, rádió- és tévéjáték, novella és regény. Olvas-

mányos, népszerű szerző, beskatulyázva a könnyű irodalom kategóriájába. Gyorsan reagá-

ló, jó tollú, hatásra számító profi, szókimondó, rátarti, lezser, világot látott bohém. 

Foliranti (1974. „Sumákolók”, regény) – farmernadrágos próza a belgrádi fiatalokról 

az 1960-as években; a JP modelljét tágítva, hőseit kikíséri az életbe – vagy a halálba; 

többnyire különc alakok, bár a valóságból származnak, prototípusaikat a korabeli olvasók 

jól ismerték (pl. Alain Delon jugó testőre, akit meggyilkoltak). 

Od sedam do tri (1980. Tisztviselő-galaxis, regény) – szatirikus farmernadrágos próza: 

egy hivatalsegéd vallomása a bürokrácia taposómalmáról; a lélekölő világ gúnyrajza. 

(„Gyerekek, régóta nem volt értekezlet.”) – A főhős lázadása az evés, melytől a végén 

valószínűtlen méretűvé hízik, s ezzel a regény átcsap fantasztikumba. 

Una (1981. „Una”, regény) – politikai krimi szerelmes regényben: középkorú és há-

zasságban élő egyetemi tanár viszonya egy diáklánnyal, aki a dékánhelyettes kéme a kol-

légák közötti politikai és pozíciós harcban. 

Knjiga žalbi (1984. „Panaszkönyv”, regény) – a jugoszláv értelmiségi élet, az iroda-

lom és a politika egyik aktuális jelensége a Tito halála utáni években: előbújhatnak-e a 

disszidensek, a partvonalon kívülre állított egykori fejesek? (Đilas, Ćosić.) A főhős köny-

vesboltját egy disszidens szerző könyvbemutatója miatt bezáratják; a főhős Amerikába 

megy, és ott nyit jugó könyvüzletet. 

Zelena čoja Montenegra (1992. „Montenegró zöld posztója”, regény) – egy 1967-ben 

elkezdett forgatókönyv története: a tervezett film történelmi tárgyú sztorija és a megírás 

sztorija (a szerzőtárs időközben bekövetkezett halála). A befejezés: 1991, háború, az író a 

montenegrói és krajinai határon önkéntesek között egy kocsmában; szól a guszla, a dalnok 

régi csatákról énekel, ropognak a fegyverek: a forgatókönyv sztorija és a valóság egymás-

ba fut. – Ezt követően Kapor az 1990-es években a frontokat járva több könyvet írt a dél-

szláv háborúról: Hronika izgubljenog grada (1996. „Egy elveszett város krónikája”), Smrt 

ne boli – priče iz poslednjeg rata (1997. „A halál nem fáj – elbeszélések a legutóbbi hábo-

rúból”). 

MILAN OKLOPDŽIĆ 
(1948) 

Igazi farmernadrágos próza. Beatpróza, bluespróza, hippipróza. Drogpróza. Formabontás. 

Jeansnyelv, szleng, csúnya szavak. 

Ca. blues (1981. „California blues”, regény) – egyes szám első személy. A jugó főhős 

Amerikában jár egyetemre. Szerelmi sztori. Szereplők: kitalált személyek és valóságos, 

emberek, ismert művészek, zenészek (pl. Jimi Hendrix). Megszervezett csoportos „utazás” 

(drog). Eredmény: kórház; diagnózis: nincs remény. A főhős megpróbál menekülni: kiug-
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rik egy földszinti ablakon – a sötétbe. Formabontás: a szöveg olykor kéthasábos, mint a 

forgatókönyvek. 

Audio-video (1982. „Audio-video”, regény) – multimediális regény: irodalmi „tévé-

felvétel” a TV-ház néhány órájának eseményeiről. Formabontás és nyelvi kísérlet. 

Metro (1983. „A metró”, regény) – farmernadrágos sci-fi-regény; a jövőbeli Belgrád 

képzeletbeli metrójának ünnepélyes megnyitója; társadalmi típusok pózolása; a szerelvény 

elindul, minden állomáson kiszáll valaki, és a felszínre megy – a hullaházba. A technikai 

civilizáció antiképe, antiregénye. 

Horseless (1986. „Horseless”, regény) – forgatókönyv formájú regény két kábítószer-

csempészről, akik között homoszexuális vonzalom sejthető. Rock-zene, drog, csavargás, 

csalódottság, érzelgősség, vadság. Az operatőrnek szóló utasításokkal technikai valószerű-

séget nyert történet végén a két főhős – felszívódik egy álomban. 

PREDRAG STEPANOVIĆ 
(1942) 

Magyarországi szerb író. Farmernadrágos próza és valóságpróza. Műfajok: kisregény, 

elbeszélések. 

Prepolovljeni (1982. „Meghasonlottak”, kisregény, magyar hangjátékváltozata: Az 

úszókő, 1972) – JP: egykori főiskolások ötéves találkozója; jelen és múlt a vodka ködén át; 

régi szerelmek; titkolt vonzalmak lelepleződése; szembenézés a néhai ambíciókkal és a 

megtett életúttal; hűség és árulás, bátorság és konformizmus; őszinteség és önbecsapás. – 

Diáknyelv, szleng, bölcsészokoskodások paródiája. 

Malogradske i druge priče (1984. „Kisvárosi és egyéb történetek”, novellák) – való-

ságpróza: mohácsi történetek; ismert személyek, a közös emlékezetben megőrzött esemé-

nyek. Tipikus alakok, foglalkozások (pásztorok, parasztok). – Krónikás stílus: amit az 

emberek mesélnek; ezért: anekdotikus szerkezet. A szereplők nyelve: tájszólás. 

PETAR MILOŠEVIĆ 
(1952) 

Nemcsak hogy magyarországi szerb író, hanem azonos azzal a személlyel, aki ezeket a 

szavakat írja; kényszerhelyzetben van, mert úgy ítélte meg, hogy ebben a Magyarországon 

készült szerb irodalomtörténetben a magyarországi szerb írókról mindenképpen szót kell 

ejteni, s mivel ő maga is közéjük tartozik, most a saját csapdájába esett. 

Naći ću drugog (1994. „Találok majd valaki mást”, novellák) – az 1960-as évek fia-

taljai tíz-húsz évvel később; vajon mindenki „áruló” lett-e; beat, rock, szex, alkohol; városi 

közeg, kocsmák, koncertek, albérletek; egyetemista, értelmiségi hősök; Lennon és Tolsz-

toj; szerelem. 

London, Помаз (1994. „London, Pomáz”, regény) – pomázi főhős londoni szerelme; 

nagyvilág és periféria; a címbeli „London”: utalás Crnjanski London regénye c. művére; 

izoláltság, útlevélnélküliség; szocialista valóság és álmok a (nyugati) hippivilágról; Kelet 

és Nyugat a kommunizmus alatt és a bukása után; a délszláv háború; belgrádi diáktünteté-
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sek; menekültek; az embargó új vasfüggönye. – Posztmodern játék: a cirill betűs alapszö-

vegben az idegen eredetű szavak és szótövek következetes latin betűs írása (pl. 

зadominiрала) 200 oldalon át – a komputerkori dilemmák, a széthúzó és/vagy összekap-

csoló történelmi és szellemi erők vizuális jelzése. 

Mi že Sentandrejci (1997. „Hát mi, Szentendreiek”, regény) – alcíme: Családi rük-

vercregény. Az utolsó szentendrei szerb halálától, 2014-től visszafelé folyó cselekmény 

(XX. század regény) az első világháborúig, amely után a tömeges repatriálás miatt a szent-

endrei és a magyarországi szerbek száma jelképesre fogyatkozott. – Ők az időben előrefelé 

haladva fogynak el, a regény az időben visszafelé haladva megy előre. – Posztmodern 

játék: a regényben Čarnojević pátriárka, Venclović, Ignjatović és Crnjanski is szerepel, de 

tudni, pontosan hol – a főhős képzeletében (?), az egyik szereplő festményein (?), a regény 

cselekményéről szóló (de csak a regényben létező) szabadtéri színjátékban (?) vagy (tény-

leg) ebben a regényben? 
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HAGYOMÁNYHŰ REGIONÁLIS REALIZMUS 

Tautológia? 

A „hagyományhű realizmus” elnevezésben a jelző majdnem felesleges: a „realizmus” 

biztosan „hű” a saját hagyományához (tautológia). De más a hűség, mint az azonosság: 

stiláris Horatius-hűsége dacára Berzsenyi mégsem rohangált Miklán egy szál lepedőben 

tóga gyanánt, mint ahogy a Gyöngyhajú lány (Omega) és a Hogy Júliára talála… (Balassi) 

között is van különbség, holott mindkettő hű a petrarkista dal hagyományaihoz. 

A hagyományhű realizmus a reálpróza olyan irányzata, melynek képviselői a XIX. 

századi realizmus eszközeivel a XX. sz. második felében saját koruk reális embereit ábrá-

zolják reális körülmények között – kitalált alakokról írnak valóságosnak tűnő történeteket, 

melyekben a megragadott életdarab tükröződik. 

Témák és változatok: falusi élet, paraszti sorsok (Markov, Ivanović); városi emberek, 

polgári környezet (Tišma); regionális színek, szereplők tájnyelvi beszéde (Markov: a Bá-

nát, Tišma, Miroslav Popović: a Vajdaság, Ivanović: Dél-Szerbia); ezért regionális. 

Alkatfüggő irányzat: olyanok képviselik, akiknek csak ez a stílus fekszik; a konzerva-

tivizmus miatti félelmükben elkövetett paradigmaváltási kísérleteik rendre kudarchoz ve-

zetnek (Markov, Ivanović trükkregényei). 

VLADAN DESNICA 
(1905–1967) 

Lírai művészregény. – Horvátországi szerb író; mindkét irodalomban helye van. Hely-

zete hasonló Janus Pannoniuséhoz, akit a magyar és a horvát irodalom is a magáénak vall-

hat.1 Mindkét esetben egy-egy holt nyelv a közös nevező. 

Zimsko letovanje (1951. „Téli üdülés”, kisregény) – háború, bombázások, falura me-

nekült városiak. 

Proljeća Ivana Galeba (1957. A tavasz és a halál játékai, regény) – hegedűművész a 

kórházi ágyon felidézi életét; mozaikosság, események, elmélkedések, esszészerű részle-

tek; a valóság mint az emlékezet hordaléka. 

ALEKSANDAR TIŠMA 
(1924) 

A történelemben kallódó kisember történetei. A soknemzetiségű Vajdaság írója. Fókusz-

ban: élet a második világháború éveiben és a túlélőkben maradt nyomok. 

Za crnom devojkom (1969. „A barna lány nyomában”, regény) – a főhős egy alka-

lommal szeretett egy lányt, aztán egész életében keresi, hiába. 

                                                 
1 Desnicát indokoltan tárgyalja Lőkös István A horvát irodalom c. könyve (1996. 316–317). 
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Knjiga o Blamu (1972. Blahm könyve, regény) – központi hősű családregény; az újvi-

déki zsidó fiatalember háború előtti gondtalan élete és a háború utáni kiégett énje; a pan-

non város képei, hangulata. 

Upotreba čoveka (1976. Az ember ára, regény) – központi hősnős többcsaládregény; 

magyarok, szerbek, németek, zsidók élete Újvidéken a második világháború alatt; erotika 

és pszichologizálás: az ember érzelmi kiszolgáltatottsága. 

Krivice (1961. „Bűnök”, novellák), Nasilje (1964. „Erőszak”, novellák), Povratak miru (1977. 

„Visszatérés a békéhez”, novellák), Škola bezbožništva (1978. „Az istentelenség iskolája”, novellák), Be-

gunci (1981. „Menekültek”, regény), Kapo (1987. „Kápó”, regény), Široka vrata (1989. „Széles ajtó”, 

regény). 

ĆAMIL SIJARIĆ 
(1913–1990) 

Hagyományos történelmi regény. Regionális (boszniai) realizmus, számos novelláskötet és 

történelmi regény az 1950-es évek közepétől. 

Raška zemlja Rascija (1979. „Raška földje Rastia”) – történelmi regény a scotti mo-

dell szerint: középhelyzetű főhősök; kor, téma: a szerbek 1690-es Magyarországra mene-

külésének közvetlen előzményei. 

BOŠKO PETROVIĆ 
(1915) 

Professzor úr, régi vágású újvidéki értelmiségi (Veljko Petrović vonala), a vajdasági kul-

turális élet aktív és elismert alakja, képzőművészeti kritikus. – Irodalmi pályáját költőként 

kezdte: dallamos versek intim érzelmekkel, szülőföldi tájleírások, a régi Újvidék kontúrjai; 

ezt tette át novelláiba is. 

Dnevnik nemačkog vojnika (1962. Egy német katona naplója, dokumentumközlés) – 

1945-ben lövészárokban talált valódi napló fordítása, kommentárokkal; humanizmus (a 

német katona ellenség volt). Távoli, véletlen és csak formális rokonság a dokumentarista 

trükkregénnyel. 

Pevač (1981. „Az énekes”, regény) – kétrészes regénykolosszus. Párhuzamos idők, 

összekötő trükk nélkül. – 1. Jelen idő: egy irodalomprofesszor az 1804-es felkelés híres 

guszlás énekese, Tešan Podrugović életét kutatja; eközben kibontakozik a professzor csa-

ládjának története másfél évszázadon át (távoli rokonság az áldokumentum-regénnyel). – 

2. Múlt idő: a felkelés eseményei; nagy hangsúly a szerb nép történelmi megosztottságán: 

a szerbiai (akkor törökországi) és a „túlnani”, vajdasági (akkor magyar, osztrák állambeli) 

szerbek eltérő helyzete, sorsa és mentalitása. – Ennek politikai aktualitása volt (Vajdaság, 

Szerbia, Jugoszlávia), ezért „Az énekes” az 1980-as évek nemzeti sorsregényeinek sorába 

tartozik. 

Zemlja i more (1951. „A föld és a tenger”, versek), Lagano promiču oblaci (1855. És a felhők elvo-

nulnak, novellák), Razgovori o tajnama (1972. „Beszélgetések a titkokról”, novellák), Dolazak na kraj 

leta (1972. „Érkezés nyár végén”, regény). 
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MLADEN MARKOV 
(1934) 

A Bánát írója. Elbeszélések a falu és a parasztok életéről, a bánáti „lassú” mentalitásról. 

Békés nemzetiségi tarkaság, illetve a béke felborulása a második világháború idején. Fó-

kuszban: az 1945 utáni évek. Kényes témák: államosítás, a németek kitelepítése. – A 

klasszikus realizmus nyomdokain. Anekdotikusság. Hajlam a groteszkre: különc hősök, 

extrém sorsok és események. 

Smutnoe vreme I–II (1976–1978. „Zavaros idők”, regény) – történelmi regény a ma-

gyarországi szerbekről a mohácsi csata idején. Jovan Nenada, a Fekete Ember néven is-

mert parasztvezér szerb serege. Mely oldalra álljanak a zavaros időkben? Magyar nemesi 

rangban élő szerb urak és a pórnép. – Trükkregény: egy emberi bőrre írott mágikus könyv 

hányatott sorsa, s ennek kapcsán fantasztikum, álmok, látomások. 

Isterivanje Boga (1984. „Isten kiűzése”, regény) – vissza a novellák világába: 1945 

után, beszolgáltatások, államosítás, Informbüró. Novellisztikus szerkezet. Szimbolista 

kifutások. Besokallás. 

Banatski voz (1973. „A bánáti vonat”, novellák), Žablji skok (1874. „Békaugrás”, novellák), Srednje 

zvono (1979. „A középső harang”, novellák), Starci na selu (1986. „Falusi öregek”, novellák). Magyar 

válogatás: Bánáti vicinális (1986, novellák). 

IVAN IVANOVIĆ 
(1936) 

Dél-Szerbia krónikása. Elbeszélő-főhősei mögé rejtőző író. Népszerű focistakönyve nem 

hízelgő Jugoszlávia-képe miatt évtizedekig mellőzve volt. 

Crveni kralj (1972. „A vörös király”, regény) – sportregény; egy Amerikában játszó 

jugoszláv focista monológjai a labdarúgás sajátos világáról. A sport példáján a jugoszláv 

valóság sötétebb oldaláról beszélt (a neorealizmus különféle változataiban megjelenő kri-

tikus élű valóságleleplező írásokat „fekete prózának” is nevezték); az író háttérbe szorítá-

sában a hatalom közelében álló és magukat találva érző labdarúgó-vezetőknek is szerepük 

volt. 

Arizani (1982. „Az Arizan család”, regény) – dél-szerbiai paraszt meséli életét a má-

sodik világháború alatt és után; csetnikek és partizánok; a falu régi életének széthullása az 

új rendszerben. Tájszólás, népies stílus. Népszerű olvasmány, több kiadás. 

Braća Jugovići (1990. „A Jugović testvérek”, regény) – az alcímben regény-drámának 

nevezett könyvkolosszus; kitalált szereplők dialógusai, monológjai, plusz valódi dokumen-

tumok, újságcikkek az 1980-as évek végéről. Szöveggyűjtemény a szerb ellenzéki pártok 

formálódásának idejéről; a politikai hangulat dokumentuma. 

Crni dani Rake Drainca (1997. „Raka Drainac fekete napjai”, regény) – a csetnik és 

partizán probléma; tézis: nem csak a partizánok harcoltak a fasizmus ellen, sőt, amíg a 

többi ellenálló a nép megmentésével törődött, a kommunistáknak csak az ideológia volt a 

fontos. 
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MIROSLAV POPOVIĆ 
(1926–1985) 

A Vajdaság soknemzetiségű életének írója. Sudbine (1984. „Sorsok”, regény) – néhány 

összefűzött szálon futó hagyományos regény a második világháború előtti évekről egy 

(fiktív) vajdasági kisvárosban. Szerb, magyar, sváb, zsidó kereskedők, polgárok, mester-

emberek, segédek, inasok, szolgák, kocsmárosok, idősek, fiatalok hétköznapjai, életük 

szebb és nehezebb pillanatai, munkájuk, szerelmük, megöregedésük, haláluk. – Az 1980-

as évek közepén, a trükkregény térhódítása idején, a hagyományos irányultságú olvasó 

ebben a regényben az eltűnt polgári világot láthatta viszont, amely évtizedeken át feledésre 

volt ítélve. 

Tvrdo nebo (1986. „Kemény égbolt”, novellák), Udri bandu (1988. „Üsd a bandát”, memoár-regény 

a Kopár-szigetről). 

DANKO POPOVIĆ 
(1928) 

A szerbiai paraszt történelmi hányattatásainak írója. Knjiga o Milutinu (1985. „Könyv 

Milutinról”, regény) – paraszti történelemregény, önéletrajzi áldokumentum: egyszerű 

paraszt meséli életét 1914 és 1947 között; két világháború, rendszerváltások. Falusi kis-

ember a történelemben: ahogy ő látja a történelmet. Szabadon mesél, csapong az időben, 

eseményeket mond el és kommentál. Paraszti politizálás, az egyszerű (egyszeri) ember 

odamondogatásai: egykori tabutémák, melyekkel tele volt az 1980-as évek levegője 

(szerb–horvát viszony a két háborúban, a titói kommunista rendszer szidása). – Tájszólás, 

népi mesélés (vö. Ivanović: „Az Arizan család”, 1982). Óriási népszerűség, számos ki-

adás; egy időben a trükkregénnyel: ellensúly, egy másik olvasótábor igényei (vö. Miroslav 

Popović: „Sorsok”, 1984). 

Svečanosti (1962. „Ünnepségek”, novellák), Čarapići (1969. „A Čarapić-ház”, regény), Kukurek i 

kost (1976. „A hunyor és a csontok”, novellák). 
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ÖNÉLETRAJZI REGÉNY 

Főfaj és alfaj 

Cseppfolyós jelenség: néhol forma, néhol tartalom. Modell vagy téma. Három változata és 

fázisa:  

1. valódi önéletrajz vagy memoár (Borislav Mihajlović Mihiz, Dejan Medaković); 

2. önéletrajzi alapú regény (Mirko Kovač, Pavle Ugrinov, valamint a hagyományos re-

alista Vladan Desnica, az egzisztencialista/abszurd Bora Ćosić, az áldokumentum-

regényes Danilo Kiš, a posztmodern trükkregényes Dragan Velikić bizonyos művei és a 

reálpróza, a farmernadrágos próza, az áldokumentum-regény számos alkotása); 

3. posztmodern Én-kettőző önéletrajzi regény (David Albahari, Vladimir Arsenijević). 

Mint a 2. pontból látható: az önéletrajzi jelleg más irányzatokban is szerepet játszik, 

beindázza az egész újregényt: ilyen a valóságpróza főhőseinek önéletelmondása (igaz, ez 

nem a szerző, hanem a főhős önéletrajza); a farmernadrágos próza egyes szám első szemé-

lyű szövege (a narrátor-főhős általában itt sem azonos az íróval); a posztmodern regény 

fiktív dokumentumai (fiktív személy fiktív önéletrajza). – Az önéletrajziság széles körű 

jelenléte természetes: az önéletrajz mindig is a regény lelke volt (Fielding, Goethe, Kár-

mán, Balzac, Ignjatović, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Thomas Mann, Kafka, Bulgakov, 

Salinger, Kerouac, Szolzsenyicin, Kundera, Ottlik, Nádas). 

VALÓDI ÖNÉLETRAJZ (MEMOÁR) 

Önmagukat hiteles dokumentumnak deklaráló önéletrajzok vagy regényesített memoárok; 

első szándékban történeti írások, másodlagos irodalmi és esztétikai hozadékkal. A mű 

jelentősége az író életének jelentőségétől függ. 

BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ 
(1922–1997) 

Kritikus, az 1950-es években a szocrealista dogmatizmus elleni harc egyik legaktívabb 

publicistája. 

Autobiografija – o drugima (I. 1991, II. 1993. „Önéletrajz – másokról”) – valódi élet-

rajz: gyermekkor, karlócai gimnáziumi évek, háború, majd az 1945 utáni évtizedek, me-

lyek kulturális életében az író aktív szerepet játszott. Olvasmányos memoárpróza, de ettől 

a szerzőtől az olvasót elsősorban az irodalmi vonatkozású részek érdeklik. 

DEJAN MEDAKOVIĆ 
(1922) 

Művészettörténész, többek között a magyarországi szerb templomok és ikonok szakértője. 

Önéletrajza az 1990-es években népszerű olvasmány volt: Efemeris I–V (1990–1994. 

„Efemeris I–V.”, memoárpróza) – valódi önéletrajz; gyermekkor, szülők, karlócai gimná-

zium stb. A háború előtti polgári és értelmiségi világ, amely 1945 után elsüllyedt. A szerző 



Újregény – önéletajzi regény 

 491 

horvátországi szerb családból származik, életének felidézése tartalmazza a horvát–szerb 

(krajinai) kérdést, ami közrejátszott a könyv népszerűségében az 1990-es évek első felé-

ben. 

ÖNÉLETRAJZI ALAPÚ REGÉNY 

A részletek empirikus valóságossága ellenőrizhetetlen és lényegtelen, de a mű a szerző 

közismert, fülszövegekben szereplő adatai alapján önéletrajzinak tekinthető. Önéletrajzi 

alapon történik a földrajzi és szociális környezet kiválasztása, a szereplők foglalkozása, 

szellemi szintje. Talán egyetlen részlet sem származik konkrétan az író életvalóságából, de 

a legtöbb részlet olyan, hogy az író életvalóságában tipikusan elképzelhető. 

MIRKO KOVAČ 
(1938) 

Fikció és empíria. Változatok: 1. keretül szolgáló fikcionális önéletrajziság (a cselekmény 

elhelyezése az író életéből ismert térben és időben: pl. Hercegovina 1945 után), 2. nar-

rátori önéletrajziság (az író elmondja, hogyan találkozott azzal, akiről a történet szól), 3. 

igazi önéletrajziság, amikor közvetlenül saját életéről ír („igazat” vagy nem). 

Gubilište (1962. „Vesztőhely”, regény) – a főhős meséli életét, születésétől kezdve; 

egy kisváros képei. A bulatovići (camus-i) egzisztencialista regény és a dezillúziós reál-

próza között (a létbe vetett ember – egy balkáni porfészekben). 

Životopis Malvine Trifković (1971. „Malvina Trifković életrajza”, regény) – áldoku-

mentum-regény; szerb lány, a budapesti Angelianum növendéke, megszökik és férjhez 

megy egy zágrábi horvát kereskedőhöz (akinek az anyja szintén szerb volt). A szerb–

horvát viszony; a nőt kiutálja a sógora: válás; sógornője viszont szereti: leszbikus kapcso-

lat; a sógornő szül (ki az apa?), belehal; Malvina neveli a lányt; hozzáadja egy titkos ügy-

nökhöz (politika); az ifjú házaspárt meggyilkolják (a lány apja? Malvina? politikai gyil-

kosság?); Malvina kolostorba vonul. – Az egész könyv naplók, levelek, jegyzőkönyvek 

stb. formájában készült. 

Uvod u drugi život (1983. Bevezetés a másik életbe, regény) – önéletrajzi jegyzet-re-

gény; gyermekkori emlékek, szülők, ismert személyek, barátok, ismerősök, szerelmek, be-

szélgetések, utazások, idézetek olvasmányokból, gondolatok, képzelgések, álmok. 

Nebeski zaručnici (1987. Égi jegyesek, novellák) – az író mint író lép fel; találkozik 

egy-egy furcsa alakkal, s innen két szint nyílik: 1. a furcsa alak története, 2. a furcsa alak 

és az író kapcsolatának sztorija. Az alak története titokzatos, olykor fantasztikumba csap 

át; a megoldás (vagy a megoldás elmaradása) a másik szinten, az alak–író vonalon törté-

nik. – A kilenc elbeszélés legtöbbje az Informbüró éveiben játszódik. 

Kristalne rešetke (1995. „Kristályrácsok”, regény) – önéletrajzi Belgrád-regény; Mir-

ko Kovač a vegyes lakosságú Hercegovinában született, aztán Belgrádban élt és ott lett 

jugoszláv szerb író, az 1990-es években Rovinjba (Horvátországba) települt, és horvátul 

kezdett írni, a belgrádi jugoszláv éveket idéző „Kristályrácsok” pedig Szarajevóban 

(Boszniában) jelent meg. 
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Moja sestra Elida (1965. „Nővérem, Elida”, regény), Rane Luke Meštrevića (1971. „Luka Meštrević 

sebei”, regény), Vrata od utrobe (1974. „Gyomorszáj”, regény). 

PAVLE UGRINOV 
(1926) 

Lírai regény. Robbe-Grillet-i eseménytelen mikroprózával kezdte, később önéletrajzi ala-

pokon nyugvó, lírai, de a társadalmi valóságot is megragadó regényeket írt. Fő műve egy 

trilógia: 

Fascinacije (1976. „Káprázatok”, regény) – önéletrajzi regény; egyes szám első sze-

mély, gyermek és kamasz narrátor; freudista közhelyek; kukucskálás a gyermekkor függö-

nye mögül a második világháború előtti társadalomra. 

Zadat život – (1979. „Feladat-élet”, regény) – önéletrajzi alapú regény: egyetemisták 

az 1945 és 1949 közötti időszakban, a felszabadulástól az Informbüró határozatáig. 

Carstvo zemaljsko (1982. „Földi királyság”, regény) – az előző könyv folytatása a ’68-

as diáklázadásokig. 

Elementi (1968. „Elemek” novellák), Senzacije. Elementi 2 (1970. „Szenzációk. Elemek 2”, novel-

lák), Domaja. Elementi 3 (1971. „Szülőföld. Elemek 3”), Otac i sin (1986. „Apa és fia”, regény), Tople 

pedesete (1990. „A forró ötvenes évek”, regény), Kristalizacija (1991. „Kristályosodás”, novellák). 

POSZTMODERN ÉN-KETTŐZŐ ÖNÉLETRAJZI REGÉNY 

A borítón olvasható név alatt futó egyes szám első személyű elbeszélés közvetlen önélet-

rajzisága itt csak látszat: a szövegben szereplő Én nem azonos a szöveg mögötti Énnel. A 

szövegben megjelenő Én csak „szereplő” – a szöveg mögötti Én által kreált, kitalált és 

vezetett alak. A két Én közötti távolság vagy megegyezés százalékos aránya az író magán-

ügye (lehet, hogy a legapróbb részlet is „igaz”), ami vonzza az olvasói kíváncsiságot, s 

ezért az Ének közötti (az olvasó számára talányos) vibrálás a szöveg hatásának lényeges 

forrása. 

Az 1990-es évek közepén az önéletrajzi regény személyes közvetlensége, formai egy-

szerűsége és hagyományos módon való olvashatósága a posztmodern trükkregény mu-

tatványaiba már belefáradt író és olvasó nyugalomra vágyásának tett eleget, és ezáltal 

erősödött jól kivehető és népszerű irányzattá. 

Másrészt, az önéletrajz magával hozta a regénybe az aktuális valóságot: az 1990-es 

években a fiatalabb írók Én-kettőző önéletrajzi regényeiben a (főleg városi) közönség 

ráismert saját életére Jugoszlávia szétesésének háborús éveiben; a kép végre valóban isme-

rős volt a hétköznapokból, amelyek távol álltak a tévé és a sajtó által közvetített hivatalos 

„valóságtól”. 

Ismerős volt a kép a hétköznapokból, mert a posztmodern Én-kettőző regény nem köz-

vetlen háborús irodalom; az a paradoxon, hogy Szerbia („kis-Jugoszlávia”) nem vett részt 

a róla is szóló háborúban, amely azonban ott lángolt körben a határokon és egy pillanat 

alatt felforgatta az élet korábbi rendjét – ez a sajátos helyzet különös tudatállapotot és 

hangulatot szült. A posztmodern Én-kettőző regényben ez egyrészt a valóság hiányában 
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vagy távollétében jelentkezett (háború nélküli háborús regények), másrészt éppen a sajátos 

formában, az Én megkettőzésében tükröződött (az én életem nem velem történik). 

DAVID ALBAHARI 
(1948) 

Önfigyelem. Az áttételes, kitalált szereplőkre ruházott életrajzi alapú regénytől a posztmo-

dern Én-kettőző életrajzi regényig. 

Porodično vreme (1973. „Családi idő”, novellák) – gyermek- és ifjúkor; fókuszban: az 

apa alakja. 

Sudija Dimitrijević (1978. „Dimitrijević bíró”, regény) – az apa egyedül neveli a fiát; 

az anya visszatér; a fiúnak ez nem tetszik, de rezignáltan belenyugszik. Mozaikos szerke-

zet. 

Snežni čovek (1995. „Havas ember”, regény) – az író ösztöndíjjal Kanadába megy al-

kotni; otthon háború; a kanadaiak (a dékán, a politológiaprofesszor) faggatják, illetve ma-

gyarázzák neki, mi is zajlik ott náluk a Balkánon; az író zavartan pislog és folyton na-

rancsszörpöt szürcsöl; lakása falát történelmi térképekkel tapétázza ki, rájön a földrajz és a 

történelem (a háborúk) közvetlen okozati összefüggéseire. – Bekezdés nélküli, aprólékos 

önfigyelemregény. Gördülékeny, olvasmányos stílus; irónia. 

Mamac (1996. „Csali”, regény) – az előző folytatása: az író letelepedett Kanadában; 

térképek fölött magyarázza egy ismerősének és saját magának a Balkánt; magnóról édes-

anyja elbeszélését hallgatja (és idézi a szövegben): a szerb–zsidó család története a törté-

nelemben; az író meditációi a hallottakról. – A korábbi stílus folytatása. Ironikus Én-

kettőző trükk: a szövegben szereplő író folyton panaszkodik és elnézést kér, hogy ő nem 

tud írni. 

Mrak (1997. „Sötétség”, regény) – nem lehet elmenekülni a sötétségtől, amely ellepte 

az író egykori hazáját; az írók és az értelmiség felelőssége a sötétség előidézésében és 

tartósításában. – A thriller és az összeesküvés-sztorik imitálása. 

Obične priče (1978. „Szokványos történetek, novellák), Opis smrti (1982. „A halál leírása”, novel-

lák), Fras u šupi (1984. „Frász a fészerben”, novellák), Jednostavnost (1988. „Egyszerűség”, novellák), 

Cink (1988. „Cink”, regény”), Kratka knjiga (1993. „Rövid könyv”, regény). 

VLADIMIR ARSENIJEVIĆ 
(1965) 

Háború távolnézetből. A túlélés melankóliája. U potpalublju (1994. „A fedélközben”, 

regény) – éppen megnősült belgrádi fiatalember önéletelmondása; családi hétköznapok 

(szülők, feleség), haverok (buddhisták, drogosok); a tévéképernyőn: háború dúl; valahol 

messze, mégis behatol a hétköznapokba; egy rokon fiú elesik, Belgrádban temetik. Inf-

láció, kenyérgondok. Közben jön a gyerek. – A hétköznapok prózája mögött lebegő iszo-

nyat. Eszköztelen stílus, közvetlen reálpróza. 
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Anđela (1997. „Anđela”, regény) – az előző regény tartalmi és stiláris folytatása. – A 

modell önfelfalása: a puszta valóság kevésnek bizonyult, a közvetlen életelmesélés önnön 

egyszerűségének dugájába dőlt. 
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POSZTMODERN ÁLDOKUMENTUM-REGÉNY 

Írta a hóhér! 

– Mondja kérem, maga írta ezt a könyvet? 

– Írta a hóhér! 

– Ja, tényleg, látom már: A hóhér feljegyzései. De akkor miért áll az ön neve a címlapon? 

Civilben hó… 

– Nem. De a hóhér feljegyzéseit én rendeztem sajtó alá. 

– Ez magának rendezés? Miért kell a hóhér feljegyzéseit lóugrásban olvasni? 

– Mert ez egy sakkjátszmaregény. Lóugrásban olvasva teljesen más a cselekménye, mint 

futólépésben. Parasztmenetben népies. Móricz Zsigmond. 

– És mindegyik változatban más a gyilkos? Illetve az áldozat, akit a hóhér felköt? 

– Nem, csak két gyilkos, illetve áldozat van. Elölről a vége felé olvasva az áldozat a szer-

ző, hátulról előrefelé haladva viszont a hóhért akasztják fel. 

– De ha az elején felkötik, akkor hogy írhat feljegyzéseket? 

– Virtuálisan. 

– Virtuálisan kötik fel, vagy virtuálisan ír feljegyzéseket? 

– (némi töprengés után) Igen. 

A piacgazdaság begyűrűzése 

– És miért áll a fülszövegen, hogy a könyvet 32 példányban kell megvenni? 

– Másképp nem tudja elolvasni. Ha például lóugrásban kezdi az olvasást, a csikó harminc-

két mezőn (könyvoldalon) kerül olyan helyzetbe, ahol leüthetik. Ez abból derül ki, hogy 

ezeken az oldalakon az elolvasott betűk azonnal felszívódnak. Így 32 üres lap keletkezik, 

ami a következő olvasatban, például bástyamódra, értelmetlenné teszi a cselekményt. Ezért 

mind a 32 figura olvasatához új példányra van szükség. 

– Kinek van erre pénze? 

– Tessék pályázni. 

– Én maximum a Sörös Alapítványt ismerem. 

– Van egy Alapítvány-számontartó Alapítvány. Be tetszik nekik nyújtani hatvanezer pá-

lyázatot, és ők megadnak minden információt mind a hatvanezer alapítványról. 

– Inkább nem olvasom el a hóhér feljegyzéseit. 

– Várja meg, amíg megjelenik floppin. Megveszi egy példányban, aztán otthon a kompu-

terben elmenti magának 32 változatban: hoher1.doc, hoher2.doc… hoher32.doc. 

– Szegény Thomas Mann, milyen naiv volt még: szerinte A varázshegy megértéséhez két-

szer kell elolvasni a könyvet, de elég ugyanazt a példányt. 

– Thomas Mann?! Ugyan kérem. Hát olvasott ő Borgest? 

– Talán nem olvasott. Legfeljebb virtuálisan. Hajóúton Don Quijotéval.1 

                                                 
1 Egy Thomas Mann esszé címe. In: Thomas Mann művei (1970. 10. kötet, 493–542). 
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Nagyanyó van nagyapón? 

Nincs-e egy kis kategoriális zűrzavar? A posztmodern regény az újregény alá tartozik? A 

nagyobb doboz van a kicsiben? Sütőtök helyett töksütő? 

Nem így van. A posztmodern egy korszak, az újregény pedig egy stíluskéve, melynek 

egyik szára belenyúlik a posztmodern korszakba. 

A posztmodern 

A posztmodern korszak a Modern megőrizve meghaladása; a Modern a célirányos, az 

előre és magasabbra vivő Új jegyében telt: előbb az Ész Birodalmát akarta létrehozni, 

később különféle tornyokat épített (Eiffel-torony, elefántcsonttorony, World Trade Center 

Torony1); a posztmodern a Létező és a Létrejövő (az Új és a Régi és a Visszatérő) jóváha-

gyása. Ezért eklektikus, és stilárisan (főleg az építészetben, ahonnan elindult) a szecesszió-

ra emlékeztet. Az irodalomban: „a történetelvű elbeszélés felszámolása”, „a szövegek 

közötti kapcsolatok”, „a szövegen belüli és a szövegen kívüli kettősségek eltüntetése”, „a 

mű határainak feloldása”, „az énen túli szövegszervező elvek játékának igenlése”.2 

A „talált kézirat” mint regényforma 

Az 1960-as és 70-es évek fordulójától kezdve a szerb irodalmat elárasztotta a „talált kéz-

iratok”, fiktív naplók, levelek, emlékiratok, feljegyzések és különféle áldokumentumok 

„sajtó alá rendezett” formájában írott regények özöne. A módszer kezdetben egyes írók 

(Pekić, Kiš) alkalmi ötletének tűnhetett, később azonban évtizedekre kiterjedő, domináns 

irányzattá vált. 

Két fázisra és alstílusra oszlik: 1. az áldokumentum-regény (1970) és 2. a fiktív do-

kumentum és fantasztikum kombinációs játékából konstruált trükkregény (1985 ). 

A fiktív dokumentum divatja 

Az 1970-es években a posztmodern kifejezés Jugoszláviában még nem volt használatban: 

az ekkor keletkezett áldokumentum-regényekről csak utólag derült ki, hogy a posztmodern 

próza első fázisát jelentik. 

A műfajváltozat nem vadonatúj; fiktív levelek, naplók, memoárok formájában koráb-

ban is születtek regények, pl. az összes szentimentális levélregény, számos kalandregény 

(Fieldingtől Thomas Mannig: Egy szélhámos vallomásai), de fiktív önéletírás és napló a 

Robinson is, a Don Quijote pedig „talált kézirat” (Cide Hamete Benengeli „műve”). A 

szerb irodalomban Ignjatović „Milan Narandžić” (1860) c. regénye az előd. 

1. Az áldokumentum-regény egyszerűbb változata a (fiktív) önéletrajz. Ez csak abban 

különbözik a hagyományos regénytől, hogy az eseményeket kizárólag az elbeszélő-főhős 

szemével látjuk, s a nyelv és a stílus nem a szerzőé, hanem a fiktív elbeszélőé (Pekić, 

Kovač, Selenić, Velmar-Janković). 

                                                 
1 Tower v. building (vö. Empire State Building, body-building v. budi-building). 
2 Irodalmi fogalmak kisszótára (1996. 344–345.) 
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Átjáróház: az önéletrajzi forma stiláris hasonlóságot mutat a valóságpróza alapváltoza-

tával, a lejegyzett önéletrajzzal (Dimić, Danojlić), amely így az áldokumentum-regény 

műfajába is tartozik. 

2. Bonyolultabb szerkezet jön létre, amikor a „dokumentum” nem egységes egész, ha-

nem beépített rész (Kiš, Selenić, Markov). Ennek két fokozata van: a) a „dokumentum” a 

hagyományos narrátori (szerzői) szövegbe épül be, b) több „dokumentum” épül egymásba. 

Több „dokumentum” esetében az olvasó be van vonva a mű keletkezésébe, a „kiad-

vány” létrehozásának folyamatába: az „anyag” összegyűjtésébe és „megfejtésébe”, a „va-

lóság” rekonstruálásába a „dokumentumok” alapján. S ez – az olvasó beavatása és át-

csempészése foteljének empirikus valóságból a mű valóságába – már a létsíkok hagyomá-

nyos rendszerének felülírását jelenti, ami a posztmodern áldokumentum-regényből a 

trükkregény felé nyitja meg az utat. 

A valóság szaporítása 

Az áldokumentum regényformai szerepe és eredménye a valóság megkettőzése, meghá-

romszorozása. 

A hagyományos (pl. balzaci) regényfelállásban létezik a valódi valóság (amelyben mi 

vagyunk és Balzac), és van egy másik valóság, a mű valósága (amelyben a regény sze-

replői léteznek, pl. Goriot apó) – és kész. 

Az áldokumentum-regény e két hagyományos valóság közé egy harmadik valóságot 

ékel, mégpedig úgy, hogy megkettőzi a mű valóságát: a művön belül, a szereplők valósága 

mellett, van egy másik („valódi”) valóság, amely nem azonos a miénkkel. Ha Balzac a 

Goriot apó szövegéről azt mondta volna, hogy „talált kézirat”, tehát nem ő írta, hanem 

Goriot apó, akkor lenne: 1. a Goriot apó által „írt” valóság, 2. a Goriot apó által „élt” való-

ság és 3. a mi valóságunk a művön kívül. 

Ezt a valósággyarapodást azonban nem nehéz követni, az olvasó jól kiigazodik fikció 

és nem fikció között: a mi valóságunk és a mű megsokszorozott valóságai között még vi-

lágos a határ. (A trükkregény majd ezt a vonalat próbálja meg eltörölni.) 

DANILO KIŠ 
(1935–1989) 

Önspiráció: önéletrajzi farmernadrágos próza, családciklus. Az önspiráció kimerülésével: 

áldokumentum-próza és trükkregény: mások (ál-rekonstruált) életrajzai. 

I. 
Mansarda (1960. Manzárd, regény) – intellektuális önéletrajzi farmernadrágos próza; 

egyes szám első személy; az író a barátjával él egy manzárdszobában: rendetlenség, köny-

vek, csikkek, gitár (v. lant: az író beceneve Orfeusz); elmélkedések és éjszakai beszél-

getések a Nagy Kérdésekről (irónia: a Nagy Kérdések lajstroma); lányok: Euridiké, az 

Ideál, aki elvész; szerelmi bánat, menekülés, prostituáltak, kocsmák; magányos Sziget; 

öngyilkos gondolatok; visszatérés az életbe: a lakók névsora, beszélgetés a szomszéd bá-

csival, az ablakban egy lány énekel és mosolyog. – Lezser, töredezett mesélés, az összera-
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kás az olvasó dolga; homályos határ a valóság és az elbeszélő-főhős képzelete, álmai közt. 

Kiszólások: én most regényt írok; vigyázz, szereplő leszel a regényemben; a vége felé 

felolvassa valakinek – ennek a könyvnek a kezdőmondatait. 

Psalam 44 (1960. 44. zsoltár, regény) – szimbolizáló realista regény a koncentrációs 

táborról; a főhősnő a barakkban gyermeket szül; sikerül vele megszöknie; egy német nőnél 

bujkál; később egymásra találnak a gyermek apjával; évekkel a háború után felkeresik a 

tábort. 

Aszimmetrikus regény: a középpontban a szökés előtti percek (a gyermek már meg-

született), és innen 1. tudatfolyam visszafelé: az addigi élet felidézése (+ a helyzet és szö-

kés előtti feszültség), majd 2. gyors akcióregény (a szökés), s végül 3. a szabadság, a buj-

kálás és a láger felkeresése: hosszú időtartam összefoglaló narrációval. 

Bibliai utalások, párhuzamok: a cím (Dávid zsoltárai), a gyermek születése a barakk-

ban, menekülés a kisdeddel (az anya neve Mária), a csodával felérő megmenekülés (meg-

váltás) – sajátos, szimbolista változata az egzisztencialista regény mitologikus fajtájának 

(Konstantinović, Pekić). 

II. 
Bašta, pepeo (1965. Hamu, kert, regény) – önéletrajzi alapú lírai családregény, a ké-

sőbb összeálló családi ciklus első darabja; egyes szám első személy: az egykor gyermek-

fejjel átélt világot az érett, profi író írja le (nem mímel infantilis narrációt). Fókuszban: az 

Anya és az Apa – a gyermek szemében. 

Mikroönfigyelem: a környezet intimitása, a szoba, a függöny, a reggelizőtálca, illatok, 

aztán kifelé: az utca, a fák, ismerősök, a grófi parkban tett séták stb. Mindez az Anya alak-

ja körül lebeg: a világ első, közeli körét az Anya közvetíti. 

Az Apa belépése a nagyvilágot nyitja meg: a nyugalmazott vasúti főfelügyelő egy fan-

tasztikus Menetrendet ír: az egész világot behálózó vonat-, busz-, hajó- és repülőjáratok 

képtelenül precíz rendszerét, melyet rajzokkal és képekkel illusztrál. 

Ám az Apa zseniális bogarassága katasztrófa a családra nézve: alkoholista és különc, 

megszállott csavargó, aki állandóan eltűnik; enciklopédikus tudású filozófus, sziporkázó 

beszédeket tart részegen a kocsmában, ahonnan talicskán hozzák haza. A család tönkre-

megy, egyre rosszabb körülmények közé kerül (többször kell költözniük: életrajzi és jel-

képes zsidósors). A háttérben felködlik a történelem, háború, zsidóüldözések. Végül az 

Apa örökre eltűnik; a fiú és nővére az Anyával maradnak, aki esténként a múltról mesél és 

fényképeket mutogat. A fiú fejében összekeveredik mese és valóság, múlt és jelen, álom és 

ébrenlét; az elhunytakat ábrázoló képek hatására magát is halottnak képzeli, az egykori 

grófi parkban tett sétákról álmodik, mígnem ráborul az éj. 

Vállalt líraiság, ízléssel, de bátran adagolt szentimentalizmus az Anyához fűződő szö-

vegrétegben, intellektualizmus, illetve pátosz és irónia különleges keveréke az Apára vo-

natkozó részekben. 

A mű óvatosan és nagyobb feltűnés nélkül bújik ki a hagyományos regény kereteiből; 

az olvasó leginkább azt veszi észre, hogy a történet alapvető mozzanatait és összefüggése-

it, a rengeteg információ dacára, nem látja kristálytisztán (pl. mikor, hol, miért, hogyan és 
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hová tűnt el az Apa). Nyilvánvalóan nem ezek a részletek a lényegesek; csakhogy éppen 

maga a regény, az elbeszélő-főhős emlékező önkeresése ébreszt ilyenfajta kíváncsiságot 

(is); a kíváncsiság felkeltése és részben kielégítetlenül hagyása a regény bizonyára tudato-

san kiépített hatásmechanizmusai közé tartozik, amit Kiš később is alkalmazni fog. 

Rani jadi (1970. Korai keservek, novella-regény) – önéletrajzi lírai novella-füzér, a 

családi ciklus következő fejezete. Fókuszban: a gyermek – a saját szemében. 

Két bevezető: egy lírai próza az emlékek morzsáiról és egy novellácska az elbeszélő-

főhős felnőttkori látogatásáról egykori utcájukban, melyben már nem áll a házuk. Járó-

kelőktől érdeklődik – saját maguk iránt. Itt már mindenki a nevén szerepel: a fiú Andreas 

Sam, az Apa Eduard Sam, az anya Marija. 

A bevezető után rövid elbeszélések következnek a gyermekkorról. Az első novellában 

(harmadik bevezetés) az Apa meglesi a fiút a kulcslyukon át, amint libatollárust játszik: az 

anya családjának vére csorog tehát ereiben. A többi novellában kameraváltás: a fiú nézi 

önmagát és mesél; kis történetek arról, hogy bepisilt, dolgozatot írtak az iskolában, az első 

csók, az elkóborolt tehén, az apa bőröndje, melyben egy fantasztikus Menetrend van, és 

kedvenc kutyájának elveszítése. 

Az elbeszélés néhol egyes szám első személyű, néhol egyes szám harmadik személyű 

(„a kisfiú”); a váltogatás tudatos, célja: a líraiság biztosítása; egyes szám első személyben 

a kisfiú nem beszélhet önmagáról érzelmesen, a külső elbeszélő beleélős stílusából viszont 

kisugárzik a kisfiúra irányuló tekintet melegsége, hasonlóan Branko Ćopić népszerű 

gyermeknovelláihoz. 

Ki kicsoda? A családi bőröndben talált Menetrendről az egyes szám első személyű el-

beszélő-főhős (Andreas Sam) azt írja, hogy ez a mű egyszer még fel fog magasztosulni – 

„az én egyik könyvemben”. Ez vagy azt jelenti, hogy Andreas Sam (is) író lett, vagy azt, 

hogy Danilo Kiš, szándékosan vagy véletlenül, egy pillanatra elfelejtette, hogy ő (D. K.), 

saját névvel és lénnyel, nem szerepel a könyvben. (Civil a pályán, író a könyvben!) Mes-

terfogás vagy elütés? Posztmodernileg édesmindegy. 

Peščanik (1972. Fövenyóra, regény) – családi áldokumentum-regény és trükkregény, a 

családi ciklus harmadik, befejező része. Fókuszban: a Világ – az apa szemében és sorsá-

ban. 

Az apa alakjának és életének rekonstruálása néhány dokumentum összevágásával. A 

dokumentumok: Útirajzok (Slike s putovanja), Egy őrült feljegyzései (Beleške jednog 

ludaka), Vizsgálati eljárás (Istražni postupak), Levél vagy Tartalom (Pismo ili Sadržaj). 

Ezek a regény fejezetcímei; a fejezetek azonban nem egységben következnek egymás 

után, hanem részletekre bontva váltogatják egymást, kivéve a Levelet, amely egészben áll 

a könyv végén. Valamennyi dokumentum szerzője az Apa, Eduard Sam (sajátos formában 

még a Vizsgálati jegyzőkönyv esetében is). 

Az Útirajzok és az Egy őrült feljegyzései E. S. külső és belső önéletrajza, amelyből 

azonban nem áll össze egy élet teljes képe, de még a váza sem. Mindenfélét megtudunk 

egy emberről és a világról, melyben mozgott és amelyről véleményeket formált, de a 

könyv becsukása után Eduard Sam életét nem tudnánk elmondani. Viszont hosszasan tud-

nánk róla mesélni, hogy milyen ember volt, merre járt, miket olvasott és beszélt. 
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Hasonló hasznot hoz a Vizsgálati eljárás jegyzőkönyvszövege. Szabályos kérdés-

felelet formában folyik a vizsgálat – de nem derül ki, milyen ügyben. Vagy éppen nagyon 

is kiderül: E. S. élete és személyisége az ügy, csakhogy ilyen vizsgálat nem létezik. Az 

állítólagos (névtelen) tanú, aki vallomásában harmadik személyben emlegeti Eduard 

Samot (ő, E. S.), egyre több olyan kérdést kap, amelyekre csak Eduard Sam tudhat vála-

szolni. („Mikor győződött meg róla E.S., hogy Hordós úr végképp a veséjébe látott?” – 

Borbély János ford.) Eduard Samról tehát Eduard Sam tesz tanúvallomást. 

Nem jelent nehézségét a Vizsgálati eljárás szövegét E. S. önmaga ellen folytatott (lel-

ki) vizsgálatának tekinteni; lehet teljes irodalmi fikció, lehet a főhős által valóban lejátszott 

önanalízis (Freud is megcsinálta), de még „szövegnek” is felfoghatjuk (hogy E. S. leírta, 

mint a többi „dokumentumot”). Ám az elején bedőltünk, hogy a vizsgálat valódi, mert az 

első néhány kérdés rendőrségi és bírósági tényekre vonatkozhatott (volna), és a kihallga-

tásstílus, nyelvileg, végig ébren tartja ezt az első hitünket, amelyről csak fokozatosan derül 

ki, hogy hamis. 

Első (hamis) hitünket ugyancsak végig táplálja a trükkregény ravasz szerkezete: a Le-

vél vagy Tartalom a könyv végén. Állítólag ott minden tisztázódni fog, sőt az egész regény 

arra „kell”, hogy a levélben olvasandókat majd megérthessük. Tehát a krimipoétika csap-

dájában is vagyunk. 

Na és legalább tényleg minden kiderül a levélből? Persze: E. S. nyíltan megírja a hú-

gának, hogy „1 kg disznóhúst, némi sonkaszeletet, oldalast, szalonnát, belsőséget hoztam 

haza”. Továbbá: „…a feleségem kénytelen volt haladéktalanul két fazekat, négy csészét, 

négy kiskanalat, pléhtányérokat stb. venni, összesen körülbelül nyolc pengő értekben.” S 

azt sem hallgatja el, hogy „Nettiék mindenféle gyanús ajánlatot tesznek a lisztbeszerzéssel 

kapcsolatban”. S miután ily módon minden tisztázódott, a levél és a regény így fejeződik 

be: „Úgy nézem, már jövő héten otthon leszek, s erről majd értesítelek. Minthogy pedig én 

soha az életben még egyszer át nem lépem a küszöbödet, arra kérlek, te látogass meg en-

gem, mert igen komoly beszédem van veled.” 

Hoppon maradtunk tehát: ott ahol a megoldást és a befejezést vártuk – egy új kezdés, 

egy „igen komoly beszéd” beharangozása áll. Ez a nyitott mű a posztmodern trükkregény 

első igazi példánya a szerb irodalomban. Mert bármennyire is bizonyos, hogy minden 

egyes részletnek pontos helye és értelme van a családi cikluson belül (valószínűleg még a 

bejelentett „komoly beszéd” tárgyát is ki lehet találni, mint a jó krimikben a gyilkost), 

nyilván nem ez a tét. 

A családi ciklus éppen azt próbálja kideríteni, hogy az élet tényeinek kicsinyes zűrza-

varából rekonstruálható-e valami, ami az ember életének integritását és értelmét jelentheti 

– a maga és mások számára (Apa, Anya, fiú). Milyen poétikák alkalmasak erre? Kiš a lírai 

vallomásprózától a posztmodern trükkregényig ment, fittyet hányva a ciklus hagyományos 

értelemben vett egységére. 

Ennek ellenére meghonosodott a Családi ciklus kifejezés nagybetűs változata, mint a 

három mű közös címe, sőt Kiš szójátéka nyomán Családi cirkusz alakban is elterjedt (a 

cirkusz nyilván kétértelmű: családi dili és családi kör). Ebben a felfogásban, szintén Kiš 

javaslatára, a keletkezés időrendjét felülírva, a ciklus élére a Korai bánat került, s a külön-
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féle válogatott és összegyűjtött művek már meglévő és majdani kiadásaiban ez a sorrend 

szerepel. Pedig Kiš fölöslegesen korrigálta önmagát: akkor volt igaza, amikor írt, nem 

amikor rendezkedett. A Családi ciklus nyitánya valóban az elsőként megírt, az Apa–

Anya–fiú háromszöget egyszerre felrajzoló Kert, hamu, amelyet a később írott Korai bá-

nat és a Fövenyóra „csak” kiegészítenek; az egyikben a fiú, a másikban a világ felé nyílik 

a triptichon. 

A Családi ciklus hangsúlyozott magánszférája, az esetleges látszat ellenére, még ér-

zelmileg sem hermetikus; a család egészét és egyes tagjait külön-külön betemető tragikum 

a történelmi térben működik; a Sam család története nagy XX. századi elbeszélés: zsidó 

történet és közép-európai történet, a fasizmus sötét árnyékában. 

III. 
Az önspiráció körének kitöltésével Kiš mások sorsában keresett ihletet: az önéletrajzi 

műveket a dokumentumpróza fázisa követte. S a Családi ciklusban önéletrajzilag aktuális 

fasizmus után, írói és etikai érdeklődése a XX. század egy másik nagy és tragikus el-

beszélése, a kommunizmus felé fordult. 

Grobnica za Borisa Davidoviča (1976. Borisz Davidovics síremléke, novellák) – való-

di dokumentumokat is felhasználó áldokumentum-próza a kommunizmusról és a sztá-

linizmusról. A cím jelképes értelme: sírhely azoknak, akiknek a sírja üres vagy ismeretlen. 

A könyv helyzeti különlegessége: egy antisztálinista, de kommunista államban, Ju-

goszláviában született. 

Téma: a XX. századi baloldali mozgalom különös sorsú alakjai, forradalmárok, kom-

munisták tragikus vagy másoknak tragédiát okozó történetei. Színtér: egész Európa, Len-

gyelország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Románia, Magyarország. A szereplők 

titkos erők általi mozgatása, konspiráció, csapdák, bujkálás, európai nagyvárosokban el-

követett gyilkosságok – politikai krimi nemzetközi méretekben. Bulatović a kelet-európai 

antikommunista emigráció politikai alvilágát ábrázolta („Négyujjú emberek”, 1975), Kiš 

az európai kommunista illegalitás bugyrait írta le. 

Itt kamatoztatja Kiš epikus kibontóképességét, amelyre korábbi jelek utaltak: a 44. 

zsoltár ötlete egy újsághírből származott (egykori foglyok látogatása a koncentrációs tábo-

rokban), mint az Anna Karenina: Tolsztoj is újságban olvasott egy nő szerelmi öngyil-

kosságáról; a Fövenyóra esetében pedig Kiš az édesapjának valóban létező (magyar nyel-

vű) leveléből bontotta ki speciális formáját. 

A Borisz Davidovics… novelláiban a felhasznált forrásokban (valódi dokumentumok-

ban) nem irodalmi szándékkal leírt életrajzi vázlatok adataiból kerekedik ki a történet, 

melyben kettős hatás érvényesül: a dokumentummal bizonyított valóság irodalmi valóság-

gá válásának feszültsége, és a történetben lévő belső feszültség, a szereplők sorsának saját 

súlya. 
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Módszer: valódi dokumentumokból történő kiindulás, aztán elrugaszkodás és elszaka-

dás, illetve fiktív dokumentumok létezőként való beállítása.1 

Az elbeszélő szenvtelen, a dokumentumréteghez illő gazdaságos stílusban ad elő; a 

valódi és áldokumentum-próza trükkje: az irodalom elől a dokumentum felé menekülve ér 

el irodalmi hatást. 

Enciklopedija mrtvih (1983. „A holtak enciklopédiája”, novellák) – különleges halállal 

elhunyt létező és fiktív személyek valóságos és kitalált történetei. 

Témák: legendarevízió a Krisztus utáni évekből Csodatévő Simonról (vö. Pekić: „Cso-

dák kora”, 1965); történelmi anekdota egy magyar szabadságharcosról (az egyik Es-

terházyról); fantasztikus krimi egy kislányról, aki tükröcskéjében előre látja apja meg-

gyilkolását; dokumentarista életrajz-rekonstrukció az író apósáról, annak (bizonyára) va-

lóságos, de fantasztikus haláláról (az idős férfi váratlanul festeni kezd, mindenhová ha-

talmas, burjánzó virágokat rajzol: halála után kiderül, hogy a testében terjedő rákot festet-

te); a Borisz Davidovics… sorába illő politikai áldokumentum-novella egy mágikus erejű 

könyvről, amely többek között nagy hatással volt egy amatőr festőre, a Mein Kampf ké-

sőbbi szerzőjére, és egy grúziai szeminaristára; irodalmi, politikai és szerelmi áldokumen-

tum-novella egy kitalált, de beszélő nevű orosz író (Mendel Oszipovics) ismeretlen levele-

iről és az őket őrző egykori kedvesről. 

Stílusfolytatás, finomítással: a megtörténtség illúziója, a valóság irodalmi megszületé-

sének misztériuma; valós és fiktív események egyformán való kezelése, de a Borisz Davi-

dovics… szövegbe épített dokumentumapparátusa nélkül – az áldokumentum-novella 

klasszicizálása. (A források megjelölése itt a Post scriptumba, a szövegen kívülre van 

utasítva.) 

Lauta i ožiljci (1994. „Lant és sebhelyek”, novellák) – művészsors-elbeszélések a 

klasszicizált áldokumentum-novella és a felcsípett adat kibontásának módszerével. 

Valóságos személy valóságos története: Ödön von Horváth, a közép-európai hazátlan 

író halála 1938. június 1-jén Párizsban a tomboló viharban (Apatrid – „Apatrid”, azaz 

hazátlan ember). „Félvalóságos” személy: egy orosz író regényhősének Kiš által továbbírt 

élete, melyben három XX. századi történet kereszteződik: Auschwitz, a Gulág és az emig-

ráns sors (Jurij Golec – „Jurij Golec”). Önéletrajzi novella egyes szám első személyben. 

Ifjúkori események felidézése és célzás saját korábbi művére (a címadó novella címében a 

lant a Manzárd egyik motívumára utal). A vidékről Belgrádba jött egyetemista lakása; 

szerelmek; a fiatal író forgolódása irodalmi körökben (irónia); oroszországi turné, Doszto-

jevszkij sírja (Lauta i ožiljci – „Lant és sebhelyek”). Jugoszláv politikai és irodalmi téma 

az 1950-es évek elejéről: egy jelentéktelen költő bátor (Tito-ellenes) verset ír; börtönbe 

                                                 
1 Jovan Delić: Kroz prozu Danila Kiša (1997. „D. K. prózáján át”) c. könyvében kimutatta, hogy a Borisz 

Davidovics… legtöbb novellájának alaptörténetét Kiš Karlo Štajner 7000 dana u Sibiru (1971. „7000 nap 

Szibériában”) c. könyvéből merítette. – A valós és fiktív dokumentumok keverésének technikája miatt a 

Borisz Davidovics… megjelenése után Dragan Jeremić plágiummal vádolta Kišt, amiből óriási, önálló 

könyvekké duzzadó polémia kerekedett; így született Kiš Čas anatomije (1977. „Anatómiaóra”) c. iroda-

lomelméleti és ars poeticai kötete. 
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vetik, ahol a vers az évek során dicshimnusszá változik (Pesnik – „A költő”). Beleéléses 

novella: önéletrajz másba kivetítve. Kiš már tudott halálos betegségéről (tüdőrák); a halál 

közelében egy haldokló öreg íróról írt novellát (Dug – „Az adósság”). 

„Az adósság” keletkezése: Kiš olvasott egy felsorolást azokról a személyekről, akik 

szerepet játszottak Ivo Andrić életében (pl. a némettanár, a jóindulatú börtönőr, egy szállo-

dapincér). Őket veszi sorra a halálos ágyon fekvő (a novellában névtelen) író, az Andrić-

életrajzból ismert valódi neveiken. Úgy érzi, hogy adósuk maradt, és képzeletben néhány 

koronát testál mindegyikre. De nincs elég pénze. Az ápolónőtől kér kölcsön, ám amikor a 

lány behozza a pénzt (dinárban), az író már halott. 

A novella stilárisan befejezetlen, félbeszakadt mondatok, szinonimaváltozatok marad-

tak benne. Kiš első korszaka is nyitott (a Fövenyóra utolsó szavai: „komoly beszédem van 

veled”), az életművét végleg lezáró alkotása pedig befejezetlen. 

Nyilván komoly beszéde lett volna még, ám a sors posztmodern megoldást választott. 

Danilo Kiš viszont nem hagyta magát: halála előtt még(is) összefűzte a szálakat, lezárta az 

Életmű ciklus többszörösen nyitott, mégis összeérő körét. Utolsó írásaiban klasszicizálta 

életműve második szakaszának jellegzetes stílusát, az áldokumentum-próza módszerét 

(„Apatrid”, „Jurij Golec”), de visszahozta a pálya első felében uralkodó önéletrajziságot is 

(„Lant és sebhelyek”). Legutolsó és jelképesen befejezetlenül maradt novellájában pedig 

összefűzte a kettőt: egy más személyre vonatkozó filológiailag hiteles dokumentum alap-

ján – önmagáról írt: az élettel való elszámolásról a halál küszöbén („Az adósság”). 

Életműve irodalomtörténetileg is nyitott: a szerb posztmodern próza mindkét ága, az 

áldokumentum-regény és a trükkregény is Danilo Kiš munkásságában gyökerezik, s az idő 

múlásával egyre nyilvánvalóbban látszanak a hozzá visszafutó szálak. 

BORISLAV PEKIĆ 
(1930–1992) 

Történelem és (anti)utópia. A nagy mű és a parttalanság (az elúszás) paradoxona: monu-

mentális regényekkel kísérletezett, de maradandót a rövid prózában, a kisregényben alko-

tott. 

Élet és életmű paradoxona: a közélet és a politika vonzásában élt (ifjúkommunista 

volt, börtönben ült, önkéntes száműzetésbe vonult Londonba, az 1990-es években ellenzé-

ki politikus és demokrata képviselőjelölt lett) – de életét az írásra tette fel; nem csak hiva-

tásos, hanem elhivatott író volt, vátesz, prófétáló író, aki annál mélyebben hitt az iroda-

lomban, minél inkább a világ (és az irodalom) menthetetlenségéről írt (negatív próféta). 

Termékeny és formaváltó író: az újregény szerb változatainak szinte mindegyikét mű-

velte; igazi műfaja az áldokumentum-regény volt. 

Vreme čuda (1965. „Csodák kora”, novellák) – az egzisztencialista/abszurd próza mi-

tologikus fajtája: újszövetségi történetek, abszurd, „igazi” változatai Camus: „Sziszüphosz 

mítosza” (1942) mintájára, de Beckett is inspirálhatta: „Az egyik lator üdvözült (Szünet) 

Nem is rossz százalék” (Godot-ra várva). Pekić anticsodáiban azonban senki sem üdvö-

zül. – Realista történetelmondás, biblikus és objektív stílus keverve. 
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Hodočašće Arsenija Njegovana (1969. „Arsenije Njegovan zarándokútja”, regény) – 

áldokumentum-regény: a főhős naplója. Az egykori belgrádi nagypolgárság utóélete, gro-

teszk, abszurd tálalásban. 

Az elbeszélő-főhős ingatlankereskedő – volt, de ez utóbbit ő nem tudja. Szívbeteg, év-

tizedek óta nem lépett ki a lakásból, az ablaknál ül az emeleten, távcsővel nézi a várost, a 

még mindig magáénak hitt házait. Végül az egyik házzal kapcsolatban utána akar járni 

valaminek, s titokban elhagyja a lakást: 1968 júniusa van, az utcán a tüntető diákok és a 

rendőrség összecsapása. A főhős azt hiszi, ez még az 1941-es háborús zavargások része; 

komikus helyzetekbe kerül, megverik, hazamenekül, ír, aztán a feljegyzések egy mondat 

közepén megszakadnak; a könyvet az „emlékiratokat sajtó alá rendező író” technikai meg-

jegyzései zárják. 

Ez a sztori, de a könyv nem erről szól, hanem a Njegovan családról; családregény, de 

nem a hagyományos időrendi szerkezetben, hanem a főhős emlékezetének szeszélye (az 

áldokumentum-regény struktúrája) szerint. – Parabola: a magántulajdon és a köztulajdon 

mint a régi és az új világ két nagy mítosza. 

Szerkezeti paradoxon: az abszurd sztori rövid formát kívánt volna, a főhős kidomborí-

tása és a családregény viszont nagy formát követelt, amelybe aztán a könyv belefulladt. 

Stílusparadoxon: a főhős a művelt polgári réteg enyhén archaizált nyelvén „ír”, ami ilyen 

terjedelemben végigvalósítva stílusbravúr, de, éppen a szövegmennyiség miatt, fárasztó. 

Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana (1975. Ikarosz Gubelkijan szárnyalása és buká-

sa, kisregény) – áldokumentum-kisregény; ismét abszurd alapötlet, de ezúttal adekvát 

terjedelemben. Egy műkorcsolyázó meséli életét: különleges, nagy ugrásra készül, a fizika 

határain; próbálja, próbálja, de folyton fenékre esik. Így jár a német megszállók vezérkara 

számára rendezett ünnepségen is. A szerbek hazafias allegóriának, a németek komikum-

nak fogják fel. Gubelkijan kénytelen elfogadni az utóbbi értelmezést, évekig komikusként 

ugrál és zuhan egyre bravúrosabb változatokban, mígnem megundorodik önmagától: újra 

az igazi ugrásra készül – s kitöri a derekát. 

Odbrana i poslednji dani (1977. Védőbeszéd és utolsó napok, kisregény) – áldoku-

mentum-kisregény; a főhős antihős: ártatlan, de gyilkosnak kell hazudnia magát, hogy 

megmentse a bőrét, s ezzel hős lesz belőle. Képtelenség? Nem, csak történelmi abszurd; a 

főhős strandfelügyelő volt a megszállás alatt; kimentett egy fuldokló német tisztet, amiért 

később rásütik a kollaboráns bélyeget; vállalnia kell a gyilkosság vádját, miáltal az ellenál-

lás hősévé válik. 

Kako upokojiti vampira (1977. „Hogyan szelídítsük meg a vámpírt”, regény) – áldo-

kumentum-regény a lelkiismeretről; egykori gestapós tiszt levelei, melyekben felidézi 

vitáit a felettesével egy ártatlan ember kivégzéséről; az egykori áldozat kísértete őrületbe 

kergeti a főhőst, aki autóbalesetben meghal. 

Zlatno runo I–VII (1978–1986. „Aranygyapjú I–VII”, regényfolyam) – prozopeia; a 

Njegovan-család története az emberiség történetébe ágyazva. Történelem, legenda és kép-

zelet hömpölygő masszája egy nem túl unalmas tudományos ismeretterjesztő előadás mo-

dorában; csakhogy a TIT-előadások 45 percesek voltak. – Miodrag Pavlović ebben az 

időben a félhosszú versben kezelhető formát talált az egyetemes dimenziók, a történelem 
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és a mítosz megragadására; ugyanezt Pekić a forma megkerülésével próbálta megvalósíta-

ni: mennyiségileg akarta kifejezni az egyetemest, de forma nélkül csak halott mű szület-

hetett. (A hagyatékból: U traganju za Zlatnim Runom – 1997. „Az Aranygyapjú nyomá-

ban”, műhelyfeljegyzések.) 

Besnilo (1983. Veszettség, regény) – politikai katasztrófa-sci-fi. A londoni repülőtéren 

egy veszett kutya ismeretlen vírussal fertőzi meg az ott tartózkodó negyedmillió embert; a 

repteret lezárják; a zárt térben, A varázshegy vagy a Tíz kicsi néger modellje szerint, mint 

a kísérleti körülmények között, az ezredvég civilizációjának dantei gyűjteménye kavarog: 

szovjet kémek, fasiszták, iszlám fanatikusok, zsidó régészek, rendőrök, tudósok; kiderül, 

hogy a fertőzés a náci koncentrációs táborokban folytatott kísérletekkel elkezdett nagy 

manipuláció része. Megérkeznek a nagyhatalmak vezetői, s döntésük alapján a repülőteret 

az ott lévő betegekkel együtt atomcsapással elpusztítják. A csapást csak egy öregember éli 

túl – és a kutya, a vírusgazda. 

1999 (1984. „1999”, regény) – sci-fi; 1999-ben elpusztul (ez) az emberiség. Hogyan és 

miért? Szándékosan, véletlenül, a robotok lázadása miatt vagy egy régebbi korban kiter-

velt program szerint? 

Novi Jerusalim (1988. „Új-Jeruzsálem”, novellák) – áldokumentum-sci-fi; a címadó 

novella egy 2999-ben „született” régészeti munka, amely a „jégkori Új-Jeruzsálem” feltá-

rásáról számol be. A leírásban a Gulág-világra ismerünk. (Oldalági dokumentum: Szolzse-

nyicin ismert könyve, amelyből a novella mottója idéz.) Milyennek fogja látni, illetve re-

konstruálni a jövő régésze a mi világunkat? 

Godine koje su pojeli skakavci (1991. „Évek, melyeket felfaltak a sáskák”, önéletrajzi 

regény) – börtönmemoár, valódi önéletrajz az élet egy szakaszáról; tematikusan rend-

szerezett élmények + kommentárok; élet és irodalom, játék az áldokumentum-műfajjal: 

Pekić saját korábbi műveinek (fiktív) hőseiről mint valóságos személyekről emlékezik 

meg. 

RADOSLAV PETKOVIĆ 
(1953) 

Sudbine i komentari (1993. „Sorsok és kommentárok”, regény) – bonyolult áldokumen-

tum-regény, számos narrátori hanggal; szerb származású orosz tiszt története a napóleoni 

időkből (XVIII–XIX. sz.) + egy XX. századi történész sztorija, aki viszont XVII. századi 

témákat kutat. Több magyar vonatkozás: a történész Budapesten is anyagot gyűjt, közben 

tanúja lesz az 1956-os eseményeknek, kutatása tárgya pedig Brankovics György és a 

Čarnojević pátriárka vezetésével 1690-ben Magyarországra települt szerbek története. 

Stílusrétegek: a régi kalandregény imitálása (pl. a fejezetek előtti összefoglaló alcí-

mek), fantasztikumba hajló narráció (egy athosz-hegyi szerzetes misztikus alakja körül), a 

hagyományos történelmi regény (parodizált?) stílusa (Brankovics György és kortársai 

színrelépéseinél), a naplóstílus imitálása (a történész feljegyzései munkájáról és magán-

életéről), újságírói stílus (az 1956-os pesti utca eseményeiről). 
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Put u Dvigrad (1979. „Utazás Dvigradba”, regény), Zapisi iz godine jagoda (1983. „Feljegyzések az 

eprek évéből”, regény), Senke na zidu (1985. „Árnyak a falon”, regény), Izveštaj o kugi (1989. „Jelentés a 

pestisről”, novellák). 

SVETLANA VELMAR-JANKOVIĆ 
(1933) 

Történelmi városnézés és a néhaiak hangja. Első regénye (Ožiljak, 1956. „Sebhely”) 

visszhangtalansága után kortársi irodalomkritikával foglalkozott, szerkesztőként dolgozott, 

aztán az áldokumentum-regény divatja idején írt néhány népszerű könyvet ebben a műfaj-

ban. 

Dorćol (1981. „Dorćol”, novellák) – történeti városnéző próza; a Dorćol a Kalemeg-

dan vár alatt a Duna felé eső történelmi városrész Belgrádban; utcanevekhez fűződő törté-

netek, hadd tudják meg unokáink is. 

Lagum (1992. „Lagúna”, regény) – tág értelemben bizonyára önéletrajzi alapú áldo-

kumentum-regény: idős hölgy meséli életét; a polgári réteg sorsa 1945 után; a férj le-

tartóztatása és kivégzése; egykori barátok, ismerősök, szomszédok viselkedése; az asszony 

küszködése és helytállása a kommunista uralom alatt. – Némi trükkregénykedés a tradici-

onalista mesélésben: a szöveg írása közben az elbeszélő-hősnő leánya elképzelt közbeszó-

lásaira reagál. („Most biztos azt mondod, régimódi vagyok…”) 

Bezdno (1995. „Feneketlen mélység”, regény) – történelmi áldokumentum-regény: 

Mihailo Obrenović király udvari fotográfusának (fiktív) feljegyzései. Mondanivaló: dina-

sztiaváltás történt, de minden maradt a régiben (feneketlen mélységben); nyilvánvaló vo-

natkozás a regény írásának idejének politikai helyzetére (nemzeti sorregény). 
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POSZTMODERN TRÜKKREGÉNY 

Álom az álomban 

Mindenki álmodott már álmában. Az álombeli álom csak úgy lehetséges, hogy alvás és ál-

modás közben valamink tudja, hogy most éppen alszunk és álmodunk – álmot az álomban. 

Csak az a kérdés, hol helyezkedik el az a valamink, amelyik ezt tudja. Igazi, ágyban fekvő 

lényünk valamijében? Vagy álombeli lényünkben, amely azt álmodja, hogy álmodik? 

Vagy amely azt álmodja, hogy álmában álmodik? 

A sorozat elvileg végtelen, de végig – vagy legkésőbb ébredéskor – tudjuk, hol a határ 

az álom és a való közt. Bármikor elintézhetjük egy legyintéssel: az egészet csak álmodtuk. 

Ilyen a trükkregény is. Valóságok és fikciók, valódi és nem valódi dokumentumok, le-

velek, memoárok, létező és nem létező tudományos és irodalmi művek végtelen sorozatai-

ba vagy labirintusába vezet, mint a sokszorozott álom, teljesen összezavar – de bármikor 

kiléphetünk belőle: hiszen ez csak egy regény. 

A Don Quijote írói és olvasói 

Posztmodern burjánzása előtt a trükkregénynek volt már egy virágkora: az újkori regény 

keletkezése idején. (Következik-e ebből, hogy posztmodern kori újramegjelenése az újkori 

regény végét jelenti?) 

A trükkregény első jeles képviselője Cervantes. A Don Quijote (I. 1605, II. 1615) nem 

csak áldokumentum-regény („Cide Hamete Benengeli arab történetíró műve”1), nem csak 

narrátorváltogató mű (szinte minden fő- és mellékszereplő előlép elbeszélővé is, sorjáznak 

az ilyen fejezetcímek: „Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijotének s a többiek-

nek?”, „Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét”) – mindezen felül 

a Don Quijote igazi valóság és fikció közötti határokat kuszáló trükkregény. 

A Don Quijote c. regény második részében néhány mellékszereplő – a Don Quijote c. 

regényt olvassa.2 Álom az álomban, regény – saját magában. A könyv szereplője ön-

magába botlik – a könyvben, mint az utcán. A könyv és az utca ugyanabba a létcsoportba 

kerül. 

A valóság valósága és a könyv valósága 

Az újkori regény kialakulása idején nem a leírt események valósága, hanem a könyv va-

lósága volt a tét. Az, hogy a regény létezik: mint az óda vagy az eposz, vagy mint a ló és a 

                                                 
1 Cervantes: Don Quijote (1970. 74). Kiszúrta: Thomas Mann: Hajóúton Don Quijotéval. In: Válogatott 

tanulmányok (1970. I. 502). 
2 Cervantes, 1970: 873. Igaz, itt a Don Quijote plágiumos és kontár folytatásáról van szó, de a létszintek 

mindenképpen megkettőződtek: Don Quijote egy beszélgetést hall, amelyben nem őróla, a beszélgetést 

hallgató Don Quijotéról, hanem egy regénybeli Don Quijotéról van szó, aki nincs itt és nem hallja ezt a 

beszélgetést, amely róla szól. 
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kard. Hogy ez nem volt azonnal nyilvánvaló, abból is látszik, hogy másfél évszázaddal a 

Don Quijote után Sterne még mindig trükkregényt írt – a regényírás képtelenségéről (Tris-

tram Shandy, 1759–1767). 

Csak a realista regény lépett fel a leírtak valóságként való felfogásának igényével, ami 

a könyv valóságának elfedésével járt. Ez a fajta irodalom feladta saját külön státusát, és a 

valóság közvetlen része lett: az eposzokat csak dalnokoktól lehetett hallani, a dalokat tru-

badúroktól, a drámáért színházba kellett menni; a regényt ellenben otthon lehet olvasni, 

papucsban, pizsamában. A valóságosnak vett szereplőkről úgy beszélgetünk, mint életbeli 

ismerőseinkről, izgulunk értük, beléjük szeretünk, és megsiratjuk őket. Ez a valóságérvény 

tette lehetővé a realista regény megfilmesíthetőségét és zökkenőmentes átalakulását tévé-

sorozatokká. 

A XX. sz. elején a realizmus valóságossága már naivitásnak tűnt, a műfaj kifutotta 

magát időben és mennyiségben (pl. a családregény túltermelése a német irodalomban). 

Joyce, Proust és Kafka ugyanolyan ósdinak érezhették a klasszikus regényt, mint a beat-

korszak ifjai a keringőt. Másrészt a hagyományos regény addigra már az epigonizmus és a 

ponyvásodás fázisába jutott. A Don Quijote a lovagregény ponyvaparódiájának 

trükkregényével indította útjára a klasszikus regényt, amelyen aztán a modern és a poszt-

modern trükkregény lépett túl. 

Kafka 

A romantikus, folklorisztikus és szimbolista-szecessziós fantasztikus irodalom (E. T. A. 

Hoffmann, Gogol, Poe, H. G. Wells, Karinthy) nem csorbította a realizmus valóság-

hitelét: inkább hangsúlyozta a léthatárokat, mintsem elmosta őket (nem a műveken belül, 

hanem a fantasztikus és a realista művek között), s ezt tette, akarva-akaratlan, a szürrea-

lizmus és a sci-fi is. 

Csak az abszurd irodalom kezdte eltörölni a reális és a nem reális közötti határt. Kafka 

Átváltozás c. novellájában még a hagyományos fantasztikum látható, A kastély és A per 

viszont már túl van valóság és fikció dualitásán. Ám Kafka még nem írt trükkregényt, nála 

a valóság és fikció egyneműsége klasszikusan szilárd és zárt formát eredményezett. 

Bulgakov 

Bulgakovnál viszont már megjelentek a valóság és fikció (fantasztikum) kölcsönös átcsa-

pásainak strukturális következményei a regényben. 

A Mester és Margarita nem egyszerű regény a regényben, benne több regény és több 

szerző kereszteződik, kölcsönös következményekkel – egymásban; például: az idegenfor-

galmi hivatal alkalmazottját a Sátán bálján (a fantasztikum szférájában) gyilkolják meg, de 

a regény végén kiderül, hogy tényleg meghalt (realitás), de (ebben a síkban) nem tudni, 

hogyan. 

Tudjuk, hogy a Mester regénye és Lévi Máté pergamenje fikció, azaz áldokumentum. 

De ott lappang bennünk a röstelkedve palástolt gyanú (nem vagyunk elég tájékozottak), 

hogy a regénybeli Máté azonos a bibliai Máté-evangélium szerzőjével, mely esetben A 

Mester és Margarita egy újszövetségi könyv születéséről (is) szólna. Csakhogy Lévi Máté 
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idézőjelben közölt mondatai (pl. „A pergamenre már feljegyzett egyet-mást: »Szállnak a 

percek, én, Lévi Máté, itt ülök a Koponyahegyen, de a halál még nem következett be«”) 

nem tűnnek ismerősnek a Bibliából. 

Borzongunk tehát: van egy másik Máté-szöveg is? Mármint Bulgakov szerint. Azaz 

hogy a Mester szerint. Vagy tényleg? 

Borges 

Erre a borzongásra apellál Jorge Luis Borges (1899–1986) argentin író prózája: elbeszélé-

seinek „főszereplői” létező és nem létező könyvek, elveszett, töredékes, titokzatos és rontó 

hatású kéziratok. A cselekmény az irományok története: leírásuk, felkutatásuk, rekonstruá-

lásuk stb. 

Mindez nagy komolyan, tudományos stílusban, lábjegyzetekkel, évszámokkal, eredeti 

címekkel a világ összes nyelvén. Az olvasó egy idő után rájön, hogy nem lehet mindent 

készpénznek venni, de nem tudja pontosan kettéválasztani a tényeket a kitalációktól. Ez a 

„tudományos apparátusra” is érvényes; semmi sem garantálja, hogy a lábjegyzetben vagy 

zárójelben közölt bibliográfiai adat valós, s még azt sem, hogy létező dologra vonatkozik. 

Első reflexből ellenőrizni akarjuk a leírtakat, aztán észbe kapunk: a művön kívül a té-

nyek és a nem tények egyaránt érdektelenek. (Különben is hátrányban vagyunk az íróval 

szemben: saját novellájában Borges játszik hazai pályán.) 

Marad tehát a kíváncsiság. (Ha meg nem: kuka.) Hízik bennünk a sznob: imponál, 

hogy be vagyunk vonva két nagy agyú kozmopolita, Borges és a barátja munkájába: látjuk 

őket, ahogy beröpködik a kontinenseket és a világ összes fővárosában mamutkönyvtá-

rakban és zugantikváriumokban kutatnak valami könyv vagy egy adat után. De felkeltheti 

érdeklődésünket maga a téma, a „keresett” könyv vagy iromány tartalma; például egy nem 

létező bolygó enciklopédiája, amelyet tudósok titkos társasága írt (a Tlön, Uqbar, orbis 

Tertius c. elbeszélésben); figyelhetünk az enciklopédiát író titkos társaság sztorijára, de 

belemélyedhetünk a nem létező bolygó leírásába is, mivel az író az enciklopédia tartalmá-

nak ismertetésével egy fiktív világot varázsol elénk. 

Borges köpenyéből 

Borges stílusa, melynek sajátos arculata az 1940-es években bontakozott ki, s amelyet má-

gikus realizmusnak neveznek, de ugyanúgy illene rá a műveltségi fantasztikum név is, 

alapvetően meghatározta a XX. sz. második felében oly népszerűvé vált dél-amerikai re-

gényt és a posztmodern trükkregényt. 

Mivel Borges köpenyéből bújt ki, a posztmodern trükkregény trükkjének lényege az, 

hogy irodalmi trükk; a könyv valóságára vonatkozik, és arra szolgál, hogy kibillentse és 

megszüntesse a hagyományos helyzetet: én megírtam, te meg olvasod. Nem így van már 

(„írta a hóhér!”), ezek a naiv idők elmúltak, mondja a trükk; a regény létrejötte és léte 

ennél súlyosabb és bonyolultabb ügy. A trükkregény titok és struktúra, játék és konstruk-

ció, fantasztikum és precíz mechanika. 
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Új fantasztikum 

Hajlamosak vagyunk legyinteni: ezt már ismerjük. Mit jönnek nekünk a XX. sz. végén, 

400 évvel Cervantes után – áldokumentumokkal, 150 évvel Hoffmann és 50 évvel Kafka 

után – fantasztikummal? 

Igaz: ismertük már, de nem eléggé és nem véglegesen. Nem gondoltuk, hogy a hát-

térben egy bálnaraj úszik, és hogy ekkora. 

Kiderült, hogy az igazi lehetőségek még előttünk állnak, hogy a romantikus és szimbo-

lista-szecessziós fantasztikumot felül lehet múlni. De úgy, mintha a felülmúlás csak a mű-

fajban rejlő lehetőségek végigvitelét jelentené. 

Hát ezt is lehet? – kapta fel a fejét a Beatles-nemzedék, amikor Robert Plant (Led 

Zeppelin) 1969-ben olyat üvöltött a mikrofonba (Looooove!), amilyet addig még soha 

senki nem hallott. Ám rögtön világos volt, hogy mindenki ilyet akart üvölteni, Elvis Pres-

ley-től John Lennonig. Nélkülük a Zeppelin sem tehette volna meg, de tény, hogy ők jutot-

tak el idáig, és teremtettek új minőséget. 

Ilyen a posztmodern trükkregény helyzete is. Nem előzmények nélküli, de jól artiku-

lált újdonság, a XX. sz. második felének egyik vezető regényformája. Vannak bátortalan, 

alig észrevehető változatai (Márquez) és agyonkomplikált torzszülöttei (sokan). Remek-

művek mellett bóvlikat is adott (könnyen lesz belőle sznob-ponyva  értelmiségi bestsel-

ler). 

De éppen ez a kettősség bizonyítja, hogy a látszat csal: a trükkregény nem könnyelmű 

játszadozás. És egyáltalán nem könnyű ilyet írni, amint azt a divat után futó, de alkatilag 

tradicionalista írók trükkregénykísérleteinek kudarca tanúsítja. 

Néhány ismertebb trükkregény 

Cortázar: „Ugróiskola” (1963): a fejezetek különféle sorrendben való olvasásával új regé-

nyek keletkeznek. 

Márquez: Száz év magány (1968): Melchiades pergamenjei. 

Esterházy: Termelési-regény (kisssregény), (1979): a főregény és „E. följegyzései”; és 

Esterházy: Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk (1987): álszerző álregénye. 

Eco: A rózsa neve (1980): egyrészt áldokumentum, állítólag egy szerzetes hányatott sorsú 

kéziratának másolata, másrészt a történet egy másik áldokumentum utáni nyomozásról 

szól. 

Kundera: Halhatatlanság (1990): az Agnesről íródó regény regénye egy Goethéről szóló 

történettel kombinálva, illetve az Agnes-regény valóságának átbillenése az Agnes-

regényről írt regény valóságába; és Kundera: Lassúság (1995): a jelen idejű, önéletrajzinak 

beállított történet összefűzése egy kétszáz évvel korábban játszódó francia elbeszéléssel. 

Gaarder: Sofie világa (1991): a regénybe ékelt önálló fejezetek a filozófia történetéről a 

főhősnő számára, aki csak a regény egyik szereplője által kitalált történetben létezik. 

Szerb trükkregénydivat 

A szerb irodalomban Milorad Pavić Hazarski rečnik (1984. Kazár szótár) c. könyve rob-

bantotta be a trükkregényt, amely aztán rendkívüli módon elharapózott (Slobodan Selenić, 
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Svetislav Basara, Dragan Velikić, de még a szocrealista Dobrica Ćosić, a tradicionalista 

Mladen Markov és Boško Petrović is kacérkodott vele). 

A trükkregénydömping kontextusában, némi optikai eltolódással, az áldokumentum-

regény trükkössége is feltűnőbb lett, miáltal a két változat közötti határ és átmenet egyre 

jobban elmosódott. 

Tematikai befogadókészség szempontjából a szerb trükkregény univerzális formának 

bizonyult: először a nemzeti sorsregény szólalt meg benne (Pavić, Selenić), de alkalmas 

volt a nemzeti mítosz és a politikai rendszer allegorikus bírálatára és szidására (Basara), de 

ideológiai és történelmi önvizsgálatra is (Ćosić). 

Vízállásjelentés és előrejelzés (megbízhatatlan) 

A fiktív dokumentum formájú művek és a trükkregény áradata az ezredvégen még tart, s 

egy paradoxon gátján duzzad: már mindenki így ír, még az öregek és a konzervatívok is, 

ezért egyre inkább túlsúlyba jut az értéktelen fércmű és az epigonizmus, tehát a forma 

normál körülmények között már kommersznek számítana. Viszont aki nem így ír, elavult-

nak minősül. Ugyanis a másképpen írott műről nem derül ki feltétlenül, hogy ez már nem 

trükkregény; lehet, hogy még nem az. (Ennek ellenére, a sallangmentes önéletrajzi regény 

olvasottsági görbéjének felívelése az 1990-es évek derekán jelzi a trükkregény iránti tom-

pulást és a műfaj fáradását.) 

Lesz-e a XXI. század elején regényklasszicizmus? Fogunk-e úgy tekinteni Balzacra, 

mint Berzsenyi nézett Horatiusra? Vagy ez már, észre se vettük, régóta a tévésorozatok 

monopóliuma? 

Nagyon úgy néz ki, hogy a trükkregényt csak újabb trükkökkel fogjuk meghaladni. 

Amelyek nem is biztos, hogy irodalmi eredetűek lesznek. Mi lesz, ha a regény nem könyv-

testben akar majd létezni? Lehet, hogy a regény jövője a komputerben van eltemetve? 

MILORAD PAVIĆ 
(1929) 

Történelmi parabola szótárregény, étlapregény, tarokkregény stb. formájában. Pavić ko-

moly tudós, irodalomprofesszor, számos monográfia szerzője. Különös, átmenti korszakok 

érdeklik: a szerb barokk, a preromantika, Ilić, s a különös iránti vonzalma és tudós művelt-

sége szépírói munkásságán is meglátszik. 

Irodalmi tevékenységét erudita versekkel és fantasztikus novellákkal kezdte, aztán az 

1980-as évek közepén egy-két regényével telibe találta a levegőben lógó szerb nemzeti 

sorskérdéseket, a kulissza mögötti és előtti politikai aktualitásokat. 

Mivel akkoriban az egész nemzet ezzel foglalkozott, s mivel a pavići trükkregényben 

mindenki találhatott magának való réteget: nemzetfilozófiát, exkluzív műveltséget, fan-

tasztikumot, titkot, krimit, szexet, valamint a kíváncsiságot és a képzeletet provokáló kü-

lönleges formát, szerkezetet, konstrukciót – regényei 1. rekordkiadásokat értek meg és 2. 

divatot indítottak el. 
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Ő maga viszont saját sablonjának foglya lett: újabb és újabb trükkregényformákat ta-

lált ki, már csak bizarr, mondvacsinált témákhoz. Visszafelé, a trükkregény elé nem lép-

hetett, előrefelé pedig ismét csak a levegőben lógó, kézenfekvő ötlet után kapott: megpró-

bálkozott a komputerregénnyel (CD-ROM), de ezt a műfajt nyilván meg kell hagyni a 

számítógépes nemzedék jövendő íróinak. 

Sikerregényeit számos nyelvre lefordították, s bár a protokolláris kiadói kapcsolatok és 

az olvasottság nem feltétlenül esnek egybe (az Újvidéken megjelent magyar fordítás pél-

dául észrevétlen maradt), Pavić külföldi ismertsége kétségtelen, mégpedig az Umberto Eco 

féle trükkregény (A rózsa neve) holdudvarában. 

Hazarski rečnik (1984. Kazár szótár) – szótárregény formájú hármaskönyv. Téma: egy 

valóságos, de részleteiben kevéssé ismert történelmi esemény – az államhitre vonatkozó 

keresztény, héber és iszlám versenytárgyalás a kazároknál a IX. században. (Történelmi 

nép: a Kaukázusban éltek, birodalmuk kb. a X. századig állt fenn, amikor a kazár nép 

nyomtalanul eltűnt.1) Forma: a kán előtt zajló polémia szótár- azaz enciklopédia formájú 

rekonstrukciója, keresztény, iszlám és zsidó források alapján. A polémiában a keresztény-

séget Cirill és Metód képviselték, kazár küldetésük 860-ban életrajzi tény. Cirill ezzel 

kapcsolatos, más forrásokban emlegetett írásai ugyan elvesztek, de (higgyük el) léteztek; 

speciális alfaj: nem kitalált, hanem valóban elveszett áldokumentum. 

A szócikkek ábécésorrendben következnek.2 Zömmel a témában (a regény állítása sze-

rint) érintett személyekről szólnak, s van néhány általános cikk (pl. a „Kazárok”, a „Kazár 

hitvita”). Az ábécésorrend háromszor körbefut: keresztény források („Vörös könyv”), 

iszlám források („Zöld könyv”) és héber források szerint („Sárga könyv”). 

A címszavak zöme mindhárom könyvben szerepel – más-más szövegváltozattal; a 

trükkregény szerkezete szatirikus történelmi általánosítást tett lehetővé: mindenki a saját 

szempontja és érdeke szerint magyarázza a történelmet. Hatásmódok: folyamatosan olvas-

va a könyvet a visszarémlő változatok közötti különbségek a történelmi üzenetet közvetí-

tik, a variánsok egymás utáni olvasása viszont inkább humoros hatású. 

A hármas ellentükrök játékában nincs részrehajlás, egyik színű könyv sem tűnik iga-

zabbnak vagy jobbnak a másiknál; senki sem sértődhet meg (vagy mindenki egyformán). 

A dokumentarista pártatlanság látszata ellenére a Kazár szótár – nemzeti sors-regény. 

A kazár nép története a szerb nemzeti önkép allegóriája az 1980-as évekből: 

A kazárok, valamint a görög és zsidó bevándorlók országos aránya persze olyan, hogy az utób-

biak legfeljebb egyötödét teszik ki az előbbieknek, de ennek a ténynek nincs jelentősége, mivel a lé-

lekszámot és az erőviszonyokat nem egyetemlegesen összegezik, hanem kerületenként. 

                                                 
1 Bereményi Géza 1996-ban filmet tervezett a kazárokról, mivel a magyar honfoglalással is volt valami 

kapcsolatuk, de pénzhiány miatt csak a forgatókönyv készült el. 
2 A regény cirill és latin betűs szerb kiadása tehát nem lehet azonos felépítésű (nem tudom, van-e latin be-

tűs szerb kiadás), a fordításokban pedig nemcsak az ábécék közötti különbség, hanem a szavak kezdőbe-

tűi miatt is felborul az eredeti sorrend. A magyar fordításban pl. az „Álomvadászok” címszó az előkelő 

második helyre ugrott elő, amely az eredetiben „Lovci na snove” alakban valahol középen áll. A szótár-

szerkezet tehát valóság, de szemben az igazi szótárakkal vagy enciklopédiákkal, a Kazár szótár csak 

akkor kap értelmet, ha – valamilyen sorrendben – elolvassuk az egész könyvet, Á-tól az utolsó betűig. 
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A kerületek küldötteinek száma az udvarnál nincs arányban az általuk képviselt lakosság lélek-

számával, hanem a kerületek száma szerint nevezik ki őket, ami azt jelenti, hogy az udvarnál mindig 

azokból van több, akik nem kazárok, pedig az államban fordított a helyzet. (…) 

Ám a déli kerületek központjaiban, ahol görögök élnek, vagy a nyugatiakéban, ahol zsidók tele-

pedtek le, vagy keleten, ahol perzsák, szaracénok és más nemzetiségek élnek, a kitüntetéseket csak az 

itt felsorolt népeknek juttatják, a kazároknak pedig nem, mert ezeket a provinciákat vagy kerületeket 

nem kazár körzeteknek tekintik, habár annyi kazár lakja őket, amennyi másfajta nép. Így tehát a kazá-

rok a maguk országrészében kenyerüket megosztják a többiekkel, a többi országrészben pedig még 

morzsa sem jut nekik. 

Nagyobbrészt a kazárokra hárulnak különben a katonai szolgálat terhei, merthogy a legszámo-

sabbak, de parancsnokok származásuk szerint azonos számban kerülnek a többi népből is. A kato-

nákba belesulykolják, hogy a világon csupán a háborúskodók vannak egyensúlyban és összhangban, 

a többiek méltatlanok a figyelemre. Ekként a kazárok dolga fönntartani az államot és annak egységét, 

az ő tisztük, hogy védelmezzék a birodalmat és harcoljanak érte, miközben a többiek persze – zsidók, 

arabok, gótok és perzsák, akik Kazáriában élnek – mind a maga fajtájához, vagyis anyaországához 

húz. 

Háborús veszély idején érthető okokból megváltoznak a birodalom fentebb ecsetelt viszonyai is. 

Ilyenkor a kazárok nagyobb szabadságot kapnak, számos dolgot elnéznek nekik, fölelevenítik régi 

hadi diadalaikat, mert a kazárok derék katonák, kopját és kardot lábbal is el tudnak lódítani, két 

fegyvert markolnak egyszerre, és nem mondhatók sem jobb-, sem balkezeseknek, hanem gyermekko-

ruktól kezdve mindkét karjuk egyformán a fegyverforgatáshoz edződött. Háború esetén a többiek 

mind anyaországukhoz csatlakoznak: a görögök a római csapatokkal együtt gyújtogatnak, és egyesí-

tést követelnek, csatlakozást a keresztény anyaországhoz; az arabok átállnak a kalifa és flottánk olda-

lára, a perzsák a körülmetéletleneket keresik. Mikor aztán a háborúnak vége, mindez gyorsan fele-

désbe merül, az idegen népek fiainak a kazár hadseregben is elismerik a rangot, amelyet az ellensé-

ges uralom alatt szereztek, a kazárok pedig megintcsak elesnek a megfestett kenyértől. („Zöld 

könyv”, Kazárok. Brasnyó István ford.) 

Így látták magukat a szerbek Jugoszláviában az 1980-as években. A regény 1984-ben 

jelent meg, a vérzivataros jugoszláv széthullást megelőző évtized közepén, amelyről utó-

lag, az 1990-es években mindenki azt mondta: ki hitte volna akkor, hogy ez lesz?! A Ka-

zár szótár egyike volt azoknak a könyveknek, amelyekben a későbbi eseményeket kiváltó 

okok és tendenciák benne foglaltattak, de a sziporkázó trükkregényforma ezt talán eltakar-

ta. 

Trükkapparátus: egyik alcíme szerint a regény „Az 1691. évi (1692-ben megsemmi-

sített) Daubmannus-féle őskiadás rekonstrukciója kiegészítésekkel a legújabb időkig”. Ez 

a trükk elhárítja az idő korlátait („a legújabb időkig”): a hármaskönyv szócikkeinek abla-

kain át a szereplők és az események szabadon röpködnek a IX. és a XX. sz. között. A 

forgalom három idő-, tér- és személybeli csomópont körül csúcsosodik ki: 1. a kazár hitvi-

ta ideje, helye és résztvevői (IX. sz.), 2. a XVII. századi Balkán, Szerbia, Dubrovnik, a 

Brankovicsok és a szótár „őskiadásának” kora, 3. a XX. sz. második fele, egy gyilkossági 

ügy. Elöljáró megjegyzések, útmutatók, levelek, appendixek, jegyzőkönyvi kivonatok, 

fakszimilék, emblémák. 

Fantasztikus lények és események. Klasszikus hoffmanni és erudita borgesi fantaszti-

kum (tudós filológiának álcázott képtelenségek). Álmok. 
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Stílus: a lexikon formai jellemzői, a szótár tömörsége, szaknyelv, esszé, retorika, kri-

mi, zsargon, szürrealizmus. Nyelv: alaprétege professzorosan korrekt, telehintve meg-

hökkentő extremitásokkal. Fantáziadús lelemények, de gyakoriságuk miatt az olvasó elér-

zéstelenedik, rájön, hogy ilyeneket bármikor és bármivel kapcsolatban lehet gyártani, s így 

a stílus eredetisége és a modorosság között elmosódik a határ. Példák: 

Ez a szerzetes oly módon imádkozott, hogy a kolostorban eltöltött hosszú élete folyamán – ott 

rajta kívül még tízezer szűz élt –, valamennyi apácát megtermékenyítette. És ugyanennyi gyermeke 

született. Tudod, mitől halt meg? Lenyelt egy méhet. És tudod-e, hogyan halt meg? Tízezerfélekép-

pen halt meg egyszerre, tízezerszeres halála volt. Mindegyik gyermekéért meghalt egy ízben. El sem 

kellett temetni. Többszörös halála oly apró darabokra vetette széjjel, hogy nem maradt belőle egyéb 

ennél a történetnél. („Zöld könyv”, Maszúdi Juszuf.) 

…minden álmát sorra végigálmodta, csakhogy fordított sorrendben. (…) Harminchét éjszaka 

múltán túl volt a dolgon, elérkezett legkorábbi gyermekkori álmaihoz, azokhoz, amelyekre ébren már 

nem emlékezett; arra a következtetésre jutott, hogy szolgája, a mulatt Aszlán, aki a szennyes edénye-

ket szakállával törölgette, s csak úszás közben ürített, kenyeret pedig a csupasz lábával vágott, most 

hasonlatosabb hozzá, mint ő harminchét évvel korábbi önmagához. 

Megnevezetlen idős hölgy ébresztőórát kínál eladásra, amely az álmot rózsaillattal vagy tehén-

trágya szagával űzi el. („Zöld könyv”, Muávija, Abu-Kabír. Brasnyó István ford.) 

Predeo slikan čajem (1988. „Teával festett táj”) – keresztrejtvényregény; olvasható 

vízszintesen vagy függőlegesen.1 Téma – a főhős fausti metamorfózisai: előbb apja nevén 

gazdag üzletember lesz, majd Tito alteregójává válik, s Amerikában felépíti a titói rezi-

denciák, nyaralók, vadászparkok pontos mását. Ezek részletes leírása a regénynek maga-

zinszintű érdekességet biztosít: az olvasó elképedve és felháborodottan látja a néhai diktá-

tor életének és környezetének fényűzését. Ennek súlyát egyaránt értékelni tudták a köz-

gazdászok és a háziasszonyok, de megfelelt az aktuális politikai tendenciáknak is, mivel 

Titóra éppen minden oldalról rájárt a rúd: az antikommunisták azért nem szerették, mert 

kommunista volt, a nemzeti irányba induló szerb kommunisták és az általuk befolyásolt 

közvélemény szerint pedig Tito volt az oka annak, hogy a szerb nép hátrányos helyzetbe 

került Jugoszlávián belül (vö. a Kazár szótár allegóriája). 

Palimpsesti (1967. „Palimpszesztusok”, versek), Mesečev kamen (1971. „Holdkő”, versek), Konji 

svetoga Marka (1976. „Szent Márk lovai”, novellák), Ruski hrt (1979. „Orosz agár”, novellák), Nove 

beogradske priče (1981. „Új belgrádi történetek”, novellák), Unutrašnja strana vetra (1991. „A szél 

belső oldala”, tükörregény, a könyv mindkét oldala címlap, egyik oldalról a főhős, a másik oldalról a 

főhősnő története olvasható), Poslednja ljubav u Carigradu (1994. „Az utolsó szerelem Isztambulban”, 

tarokkregény). 

SLOBODAN SELENIĆ 
(1933–1995) 

Apák és fiúk leveleit, naplóit sodorja a történelem szele. Nemzeti sorsregények – áldoku-

mentum-regény és posztmodern trükkregény formájában. 

                                                 
1 Nem az olvasó testhelyzetét értve alatta. 
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Memoari Pere Bogalja (1968. „Nyomorék Pero emlékiratai”, regény) – gyermekkorá-

ban a háború alatt nyomorékká lett főhős meséli életét; apja partizán volt, aztán funkcio-

nárius lett; a főhős anyja cseléd férje és a kommunista fejesek orgián, s végül öngyilkos 

lesz. 

Očevi i oci (1988. „Apák és atyák”, regény) – áldokumentum-regény a királyi Jugo-

szláviáról 1920 és 1945 között. Politika és a polgári réteg élete a második világháború 

előtt. – Két elbeszélő: 1. a főhős meséli életét visszaemlékezve; 2. a feleség korabeli leve-

lei egy barátnőjéhez. – A feleség angol származású: a külföldi szemével lát mindent (a le-

velek rossz szerbséget imitáló stílusban íródtak). Az idegen nő befogadása a férj családjá-

nál Belgrádban: a patriarchális realizmus problémája (Lazarević: „A kútnál”), de ellenkező 

szimbolikával: a nőnek (már) nem kell kenyeret ennie, ha nem akar. – A főhős al-

kotmányjogász; hivatali pályájának felidézése a királyi állam politikai életének belső képe: 

Jugoszlávia létének alapkérdései (nemzeti sorsregény, 1988-ban jelent meg!): szerb 

hegemonizmus, horvát és szlovén szeparatizmus. Királypompa, fogadások az udvarnál: az 

1980-as évek végén ez politikailag aktuális és magazinok oldalaira kínálkozó téma volt (a 

külföldön élő trónörökös Karađorđević politikai fellépése: évtizedekig szunnyadtak hamu 

alatt a royalizmus politikai, sznob és populista változatai). – A regény végén a fiúgyermek, 

az apa egész életének megtagadásaként, kommunista lesz, és 1945 áprilisában elesik a 

hírhedt szerémségi fronton. 

Timor mortis (1989. „Timor mortis”, regény) – áldokumentum-regény a horvátországi 

szerbekről; egy 104 éves szerb bácsi meséli életét „az írónak” 1944-ben; kintről a háború 

és a megszállás alatt álló Belgrád zajai, az öreg elbeszélésében pedig a horvát–szerb vi-

szony a kevert területeken a múltban és a jelenben (melyben dúl a második világháború). 

Egyik oldalon a jugoszláv eszme, melynek születésekor már felmerült: melyik nép legyen 

a leendő közös államban a vezető. Másik oldalon a politikai valóság: a horvát nacionalista 

pártok és a horvátországi szerbek szembenállása (a Monarchiában nem támogatták a hor-

vát nemzeti ügyet). A főhős 1941–1944 perspektívájából mondja: „nem hittük volna, hogy 

ez lesz” (az usztasákról beszél), „de most kiderült, mi van a felszín alatt”. (A regény 1989-

ben jelent meg!) 

Ubistvo s predumišljajem (1993. „Gyilkosság előre megfontolt szándékkal”, regény) – 

áldokumentum- és trükkregény; előtérben az 1990-es háborús évek (az 1992-es belgrádi 

diáktüntetések ideje), a másik szinten az 1940-es évek. Számos fiktív dokumentumból álló 

mozaik, rengeteg elbeszélővel; minden dokumentumnak saját narrátora van. Főhőse egye-

temista lány, aki elmondja (alapszöveg), hogy könyvet ír a nagyanyjáról. Talált egy csomó 

dokumentumot: nagyszülei leveleit, nagybácsija naplóját, hozzájutott rendőrségi iratokhoz; 

ezek mind megjelenő „szövegek”. Felkutatja nagyanyja egykori ismerőseit, kiknek elbe-

szélései újabb „szövegek” (s bennük további idézett „szövegek” vannak). 

A levelekből és naplókból közölt részletekből összeálló kép: a belgrádi polgári réteg 

élete és pusztulása 1945 után. A nagyanya fiatalkori sztorija: abban a reményben, hogy 

meg tudja menteni nevelőapja életét (akit mint egykori gyárost elvittek a kommunisták), a 

nagymama lánykorában odaadja magát egy kommunista tisztnek (hiábavalóan: az öreg 

felköti magát a börtönben). A gyáros fia rossz szemmel (erkölcsi kifogásokkal és féltéke-



Újregény  – Posztmodern trükkregény 

 516 

nyen) nézi mostohahúga viszonyát a tiszttel, akit végül megöl, majd öngyilkos lesz. (A 

lány nem tudja meg, ki volt a nagyapja: a tiszt vagy a gyáros fia.) 

A lány jelen idejű történetének rétegei: 1. a dokumentumok felkutatása és kommentá-

lása (ez még nem az a könyv, amelyet a lány ír: az teljesen fiktív dokumentum marad, szö-

vegként nem jelenik meg), 2. a lány viszonya egy fiúval, aki a regény végén önkéntesként 

elesik a krajinai fronton; a lány odamegy megkeresni a holttestét: közelképek a regény 

írásának idején folyó háborúból. 

A regényt „A kiadó jegyzete” zárja – mármint a lány által (ezek szerint) megírt könyv 

kiadójáé. Mi azonban azt a könyvet sohasem láttuk, csak megírásának szándékáról és elő-

készületeiről olvastunk egy könyvet. Most viszont kiderül, hogy ugyanarról a könyvről van 

szó: az elkészült könyv azonos (lett) az elkészüléséről szóló könyvvel. Éppen a kezünkben 

tartjuk. Kiadója a jegyzetben Đurađ Đurić néven mutatkozott be. Az impresszumban más 

név szerepel. A könyv borítóján pedig egy harmadik: Slobodan Selenić. Persze, hiszen ő 

írta az egészet. Ez benne a trükk(regény). 

DRAGAN VELIKIĆ 
(1953) 

Mediterrán próza, szerbül. Pula, Pula, Pula (Póla)! Rögeszmés szülőföldpróza több válto-

zatban: a szentimentális és tradicionális elbeszéléstől az áldokumentum-regényen át a 

trükkregényig. 

Pogrešan pokret (1983. „Hibás mozdulat”, novellák) – ernyedt, emlékezéses dalmáci-

ai elbeszélések; a harmincéves ember idézi gyermekkorát; színek, illatok. 

Staklena bašta (1985. „Üvegház”, novellák) – esztétizáló művésznovellák, hagyomá-

nyos stílusban, írásról, valóságról és fikcióról. Szobában folyó élet eseménytelensége; 

elmozdulás csak a bizarr és a különcség irányában. – Az írót a hasonmása arra akarja rá-

venni, hogy a novellát krimiként fejezze be; egy kisfiú, aki arról álmodik, hogy egyszer 

majd neki is lesz története. 

Via Pula (1988. „Via Pula”, regény) – intellektuális földrajzi regény: pszichiáter és 

páciens beszélgetései, emlékezései, képzelgései Pula valós és képzelt történetéről; a Joyce-

mánia kezdete (Joyce egy ideig Pulában élt). 

Astragan (1991. „Asztrahán”, regény) – politikai krimi áldokumentum formában; a 

főhős regényt ír az apjáról, egy nyugdíjas kommunista titkosrendőrről; beszőtt szálak: 

Lenin évei Nyugaton, Nabokov emlékiratai. Politikai krimi: a főhősnek a regény miatt 

disszidálnia kell; nevet és identitást cserél; egy térképkiadó munkatársa lesz, aztán rájön, 

hogy kémszervezetbe keveredett. Ki akar lépni, bolondokházába záratják; itt emlékiratokat 

ír, s valóban becsavarodik (identitászavar); a kémszervezet végül likvidálja; a főhős em-

lékiratai alapján az orvosa álnéven krimiket ír; egy olvasó meghökkenve ismer saját életé-

re, levelet ír az orvosnak, aki nem válaszol, de ezt a sztorit is beépíti egy újabb krimibe. 

(Latens trükkregény.) 

Severni zid (1995. Északi fal, regény) – önéletrajzi alapú regény az érzelmi menekül-

tekről: átlagsorsú átlagemberek igyekeznek alkalmazkodni az új környezethez, megpróbál-
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ják feltölteni lemerült házaséletüket; fásult kozmopolita közhelyeket mondanak egymás-

nak és a bécsieknek, szörnyülködve nézik vagy kerülik a tévében látható képeket Boszniá-

ból. – Közbeiktatott fejezetek Joyce pulai éveiről; nem sok strukturális és érzelmi vizet 

zavarnak. 

Danteov trg (1997. „A Dante tér”, regény) – művész-regény trükkregényben: három 

író élete és életműve kergeti egymást a regényben, míg végül néhány kalandos sorsú, gaz-

dákat cserélő tárgy marad utánuk egy régiségboltban a Dante téren (természetesen Pulá-

ban). 

A központi író-hős a regény indulásakor: halott (legyen HÍ); gyermekkorát Pulában 

töltötte, aztán Belgrádba élt, az 1990-es években érzelmi menekültként Nyugatra ment, és 

ott halt meg. A második író egy könyvtáros (KÍ), aki HÍ irodalmi hagyatékának kezelője. 

A harmadik író HÍ életét próbálja rekonstruálni (RÍ). 

Álregények a regényben: 1. HÍ művei és naplója már „léteznek”, ezekből a regénybeli 

írók lábjegyzetekben idéznek. 2. RÍ regénye, amely még nincs kész; RÍ Amerikából jött, és 

HÍ életéről akar könyvet írni, amelyben a közép-európai író típusát ábrázolná. HÍ után 

kutatva Danilo Kišbe botlik (fikciós játék egy Kiš-hős és RÍ felmenői között). HÍ adatai 

összecsengenek Dragan Velikić fülszövegadataival (Pula, Belgrád, Nyugat-Európa), vi-

szont az RÍ-réteg a szerzői önéletrajziságot átbújtatja az irodalmi síkba: Dragan Velikić 

hőseit, könyveit és magát Velikićet Danilo Kišhez kapcsolja. (Személyes, erkölcsi, poéti-

kai gesztus vagy stílusfogás.) 

Trükkregény: a harmadik író, KÍ, egy könyvtár pincéjében életművét könyvek margó-

jára írja; eleinte csak kiegészítéseket firkál a kikért könyvekbe, később már tudatosan ír 

Egy könyvet a Többi könyvben; Műve így örökre szétszórt marad, az Egészet csak a Min-

denható látja, amiért a Modern még panaszkodott („Minden Egész eltörött”, Ady), a 

Posztmodern viszont ezen nyugszik és ebből él. 

SVETISLAV BASARA 
(1953) 

Világtörténelem-fantazmagóriák és politikai pamfletallegóriák trükkös áldokumentum-

regényekben. Kényes egyensúly a komoly mondanivaló, illetve a blődli, a bombasztikus-

ság, a publicisztikus felületesség és a közhelyesség között. 

Priče u nestajanju (1982. „Eltűnőfélben lévő elbeszélések”, novellák) – a főhős el-

nyerte a magány Nobel-díját; történetei az anyja agyában játszódnak: jó kis hely, van ben-

ne büfé is; befejezés: a könyvesboltban valaki ezt a könyvet keresi, dehát ezek az el-

beszélések eltűnőfélben vannak. 

Kinesko pismo (1985. „Kínai levél”, regény) – két ügynök jön, s ráparancsolnak az 

íróra: írjon 100 oldalt! „Nincs semmi mondanivalóm”, sopánkodik az író; az anyját keresi, 

megpróbálja összehozni a száz flekket, közben elpuskázza a szomszéd kínálkozó lányát. 

Napuklo ogledalo (1986. „Megrepedt tükör”, regény) – „Hát ez meg milyen kezdet? – 

kérdezte a gépi szedő a nyomdában, amikor elolvasta: – Hát ez meg milyen kezdet?” 
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Könyv a könyvről: a szerző leírja, hogy ezt a könyvet írja, és semmi más nem létezik, csak 

amit ő leír. 

Fama o biciklistima (1988. „Fáma a biciklistákról”) – áldokumentum-regény: az 

„evangéliumi biciklisták titkos szövetségének” történetéről szóló „írások” gyűjteménye. A 

szöveget ábrák egészítik ki: szimbólumjáték a kerékpár sablonjával (két kör és egy három-

szög). 

Ronda Károly a XIII. században előre megírta az emberiség történetét, ahogy valóban 

lejátszódott; később más „szerzők” is bekapcsolódtak, s a regény ezekből az írásokból és 

dokumentumokból ad válogatást. A különféle tanulmányokban, naplókban, levelekben, 

jegyzőkönyvekben, okmányokban vagy versekben – a világegyetem, a történelem, a val-

lás, a tudomány, a művészet, a politika stb. kérdéseiről szóló rengeteg, heterogén elmefut-

tatás és vélemény, melyek között vannak tények és képtelenségek, elgondolkodtató dolgok 

és ostobaságok, szellemes ötletek és unalmas szócséplések. A „sajtó alá rendező” író nem 

foglal állást, stilárisan sem jelzi a véleményét; mindenki maga dönti el, mi vesz komolyan, 

mit tekint hülyeségnek. Ilyen például a Nagy Mester beszéde a könyv Metafizika grada (A 

város metafizikája) c. fejezetében:  

Minden város, mint tudjuk, visszhangzik az elviselhetetlen lármától. Úgy tűnik, hogy itt min-

denféléről beszélnek; ám minden beszéd egy egyszerű mondatra vezethető vissza: solus ipse sum. A 

misztikusok is pontosan így írják le a poklot. Gyehenna minden város, és nem valamilyen másik vá-

ros, miként Szent Ágoston tanítja. Isten országához hasonlóan a pokol is bennünk van. Ez a szolip-

szizmus. A világban lévő gonosz a mi belső gonoszságunk kivetülése, olyan projekció, mely a sem-

leges külsőről visszaverődve, százszorosan felerősödve megsemmisíti a szubjektumot. 

A biciklisták a rosszat mindenhatóvá teszik, de valójában nincs minden veszve. A rossz ugyanis 

bukásra van ítélve, mert határolt. A rossz egyfelől maga a határ, mely megkettőzi és széttöri az egy-

séget; ám másfelől, mint határ, éppen önmagát, mint rosszat korlátozza azon törekvésében, hogy vég-

telenné váljék. Más szavakkal, a rossz nem entitás, miként azt a manicheusok vélték. A rossz valójá-

ban jó, mely letért a célja felé vezető útjáról – mely a legfőbb jó felé vezette –, így önmagába fordul-

va eltévedt. És ebben az esetben a cél már bármilyen eszközt szentesíthet. Ha nincs egyéb célom, 

mint önmagam, s önnön kényelmem biztosítása, valójában rossz vagyok; idegen javak előtt hajlok 

meg, a másikra nem mint társra, hanem mint ellenfélre, sőt, mint ellenségre tekintek. Egy ilyen meta-

fizikailag igazságtalan konkurenciában gyökerezik a világ minden szenvedése. A másik elleni harcba 

nem indulunk felkészületlenül. A család, az iskola és a többi intézmény nyíltan hangoztatja és tanítja, 

hogy a célhoz másokon keresztül juthatunk el, s ha ellenállásba ütközünk, akkor akár a holttesteiken 

keresztül is átgázolhatunk. Csak így történhetett, hogy a világ feletti uralom fosztogatók, alkoholis-

ták, hitványok és betörők kezébe került. (Varga Gusztáv ford.) 

Az evangéliumi biciklisták: meg akarják akadályozni az Építészek tervét, akik a bábeli 

torony újrafelépítésén fáradoznak. A biciklisták a mai napig Bizánc legitim alattvalóinak 

vallják magukat, nem ismerik el a Bizánci Birodalom területén létrejött államokat; a Biro-

dalom visszaállításán dolgoznak, tevékenységük fő színtere az álom. A könyv végén az 

evangéliumi biciklisták délkeleti csoportjának titkos névsora áll, csupa ismert és létező 

személy, pl. Ionesco, Gavrilo Princip, Karády Katalin, Đilas, Martina Navratilova stb., 

valamint Eduard Sam, Danilo Kiš regényhőse (aki Velikićnél is létező személyként fordul 

elő: „A Dante tér”). Kiš ilyen trükkös megidézése nem véletlen: a fantasztikus világ-

történelmi összeesküvés dokumentumainak ötletét Kiš inspirálhatta a Borisz Davidovics 



Újregény  – Posztmodern trükkregény 

 519 

síremléke és „A holtak enciklopédiája” egyes novelláival, főleg Knjiga kraljeva i budala 

(„Királyok és bolondok könyve”) c. elbeszélésével. 

Basara regényének megjelenése: 1988. A kommunizmus utolsó évei, a nemzeti esz-

mék és mítoszok felvirágzásának ideje az egész térségben, Jugoszláviában az ország szét-

esését, a háborút megelőző és előkészítő idő. Kelet és Nyugat újabb összecsapása lóg a 

levegőben, a könyvben központi szerepet játszó Bizánc a politika és a sajtópropaganda 

kedvenc jelképe: szerb szempontból az európai kultúra igazi bölcsőjét jelenti, nyugati 

szemmel a „Balkán” despotikus és elmaradott világát. 

A mű fantasztikuma tehát aktuális történelmi és politikai kérdésekre vonatkozik, ame-

lyekben a – csupán más „szerzők” tollából származó „dokumentumukat” tartalmazó – 

„szöveggyűjtemény”-regény látszólag nem foglal állást. 

Na gralovom tragu (1990. „A grál nyomában”, regény) – a biciklisták történetének 

folytatása a politikai allegória irányában; ismét különböző, az előző könyvből részben 

ismert „szerzők” írásaiból és egyéb „dokumentumokból” áll össze a kép. Az allegória: a 

„Hamisítók földjén” fantasztikus történelemátírás és mítoszgyártás folyik; könnyű ráis-

merni a történelemmámor hullámára Jugoszlávia népei körében az 1980-as évek végén. 

(Az egyik „dokumentum” szerint például számítógépes összeesküvés folyik a pravoszláv 

világ ellen.) 

De bello civili (1993. „De bello civili”, regény) – abszurd gyilkosságok az állami 

komputer programja szerint. 

Ukleta zemlja (1995. „Elátkozott föld”, regény) – áldokumentum-regény, politikai al-

legória; a bevezető után a regény 29. oldalán új címlap nyílik, rajta a fiktív szerző és a 

továbbiakban következő fiktív mű címe (azonos a regény valódi címével). Téma: Nagy 

Etrascia restaurálása a Köztársasági Elnök idején. A fiktív szerző angol diplomata Nagy 

Etrasciában; a szöveg: a diplomata feljegyzései és levelei, illetve az elnök lehallgatott 

monológjai; swifti szatíra és domanovići politikai abszurd. Az egyik jelenetben az Elnök 

elődei szellemével konzultál: 

Tegnap is audiencián voltam. Szent uralkodónk Psyho Sylni kérdezteti, meddig jutottál Nagy 

Etrascia restaurálásában. Mutattam neki a térképet. Nem repesett a boldogságtól. Azt mondja, ször-

nyen kusza és áttekinthetetlen az egész. Olyan, mint egy átkozott tintapacni. Végül sikerült valahogy 

megnyugtatnom. Őt is meg kell érteni: nem képes felfogni a korszerű hadviselés logikáját. A lelke vi-

szont nem lel nyugodalmat, amíg a birodalom újra el nem éri az általa kijelölt határokat. Ráadásul új 

területeket követel mind a négy égtáj irányában a vérbosszú és a szokásos banki kamatok jogán. Én, 

persze, téged is tökéletesen megértelek. Ezek az izgő-mozgó határvonalak, hajszálvékony korridorok, 

rejtett ebszögellések és kacskaringós folyómedrek hatalmas előnyt biztosítanak számunkra. A NATO 

repülőgépei képtelenek eltalálni területeinket, a humanitárius segélycsomagok pedig, amelyeket a 

bogumiloknak dobálnak, rendszerint a mi raktárainkban végzik. A háború után majd úgyis könnyen 

annektáljuk a maradékot – a védett övezeteket és a mittudoménmicsodákat. 

És ne törődj a kortársak véleményével. Tudom, hogy nem törődsz, de nem győzöm hangsúlyoz-

ni. Mit tudhatnak a kortársak? Az ember szart sem ér, amíg meg nem hal. Az az örökös aggódás a 

család meg a munkahely miatt! Irigység, szenvedélyek, előítéletek! Vagy tán azt hiszed, hogy Nagy 

Sándor népszerű volt a maga idejében? Ugyan! A nagy tettek nagy áldozatokat követelnek, a pórnép 

pedig nem hajlandó önként feláldozni magát. Az istennek sem. Csakis erőszakkal lehet fennkölt cse-

lekedetekre sarkallni. Helyes. Azt azonban nem értem, hogy a Gondviselés, amely ekkora feladatot 
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bízott ránk, miért ilyen lusta és háládatlan népet mellékelt a megvalósításhoz. Azt hiszik, az ember 

arra született, hogy éljen, nem pedig arra, hogy meghaljon. Tobzódnak a luxusban. Minden nap esz-

nek. Utazgatnak. Cseppet sem irigyellek. Az én időmben a degeneráció még nem volt ennyire általá-

nos. Csökkentsd a fejadagjukat! Ne feledd: mi pravoszlávok vagyunk. A böjt megtisztulást hoz. Erő-

síti az akaratot. Óvd őket a nyugati puhányság fertőzésétől. (Sztepanov Milán ford.) 

Loony tunes (1997. „Loony tunes”, regény) – politikai pamfletregény farmernadrágos 

íróregény keretében; fókuszban a Nagy Disszidens – Dobrica Ćosić mint a kommunizmus 

és a nagyszerb ideológia szintézisének atyja, és a politikát háttérből irányító fő manipulá-

tor. A mellékszálon futó fantasztikus krimi itt csak a regénymérethez szükséges oldalszám 

teljesítésére szolgál. 

Ez most komoly? 

Svetislav Basara prózája a trükkregény és áldokumentum-regény szakítószilárdságának 

próbája: mikor csap át a valóság és fikció játéka struktúrából infantilizmusba? 

Trükkregényeket ír Basara, vagy trükkregény-paródiákat? Van-e jelöletlen paródia? Vé-

gigkacarászná-e bárki is a Szigeti veszedelem mindahány strófáját, ha előkerülne egy cetli 

Zrínyi kijelentésével, miszerint az ő eposza az Íliász paródiája? 

Basara nem tesz ilyen kijelentést, sőt esszéi és interjúi azt mutatják, hogy könyvei 

üzeneteit komolyan gondolja. A játék tehát nem parodisztikus (nem valami másnak az 

„eze”; legfeljebb akkor, ha az interjúk is jelöletlen paródiák). De ha nem paródia, attól 

még lehet – játék. A játékban vagy a játékon nem kell feltétlenül nevetni, és nem szüksé-

ges a játékot allegorikusan értelmezni és lefordítani; hunyózás vagy fogócskázás közben 

az ember/gyerek nem azért rohan a másik után, mert „az élet is csupa keresés és kergető-

zés”, hanem azért, hogy elkapjon valakit (Popa: Játékok). A játéknak ezt a valóságát, ezt a 

posztmodern komolyságot várja a nézőtől például a Twin Peaks vagy az X-akták c. tévéso-

rozat, melyekből már eltűnt a hagyományos sci-fire és horrorra jellemző világos határ 

mese és nem mese között. 

Svetislav Basara könyvei is ezen a csatornán foghatóak: a struktúrajáték önmagában-

való komolysága, mely nem igényel fordítást sem allegorikus, sem parodisztikus irányban. 

Ezért jelent visszalépést Basara pályáján a politikai allegória és a pamflet bevonása a 

trükkregénybe. 

Relax 

A visszalépéshez vezető óvatlanság a posztmodern nyitottság és szabadság felületes értel-

mezésével függ össze. A posztmodern Kelet-Európában a kommunizmus összeomlása 

után terjedt el szélesebb körökben, ezért a szabadság szinonimája lett. A szerb irodalmi 

életben az 1990-es évek derekán szenvedélyes viták dúltak róla, melyekben fogalmi zűrza-

var uralkodott, politikai és ideológiai alapon: aki nem állt a hatalom oldalán és nem volt 

nacionalista – automatikusan posztmodern lett, formai és stiláris tényektől függetlenül. 

Másrészt pedig, még nagyobb paradoxonként, a konzervatívok és szocrealisták – mo-

dernisták lettek! 

A szembenállásnak hétköznapi vonzatai is voltak (pozíciók az irodalmi életben, mun-

kahelyek, állami támogatás, külföldi szponzorok stb.), ami a politikai és ideológiai terepre 
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tévedt posztmodern vitába a nemzedéki ellentéteket is bevonta. Így végül posztmodern lett 

minden, ami újnak és eredetinek látszott, s ennek összeredményeként a posztmodern körül 

eluralkodott a könnyedség hangulata: könnyű posztmodernnek lenni, illetve: ami könnyű, 

az posztmodern. (Sznob és primitív változatban: prosztmodern.) 

Basara könnyen megírt, érezhetően elsőötletes és egymást gyorsuló tempóban követő 

könyvei nagyban hozzájárultak e hangulat kialakításához, de maguk is viselik e hangulat 

hatásának nyomait. Viszont a könnyedség nélkül Basara olvashatatlan lenne, vagy nem is 

írna. Jelentősége éppen az új komolyság kényes egyensúlyának felmutatásában van, ami a 

politikai pamflet felé való elkanyarodást megelőzően sikerült neki. 

Hejessirás 

A trükkregény kellékeire oly sok gondot fordító Basara könyveiben meglepő nyelvhelyes-

ségi és interpunkciós hibák vannak, a szokatlan tipográfiai megoldásokkal és ábrákkal 

operáló szövegben dilettantizmus jellemzi a nyomdai jelek használatát, a szavak elválasz-

tása a szerbül nem tudó komputer kénye-kedve szerint történik, amit se a szerző, se a lek-

tor nem vesz észre; a könnyedség felületességbe torkollik. 

E felületi felületesség múlandóságának reményében, kíváncsian várjuk, mi lesz az iga-

zi posztmodern jövőlya1. 

                                                 
1 jövője. 
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Hátlapszó 

Tehát „A szerb irodalom történeté". A történetek létformája az elbeszélés, elbeszélni 

pedig (Adorno szerint) annyit tesz, mint valami különöset mondani. Nem törekedtem arra, 

hogy szubjektíve valami különöset mondjak, de önmagában is elég különös (nekem) az a 

tény, hogy a szerb irodalomnak ezt a történetét én írtam, itt és most. (A szerb irodalom 

története én vagyok.) 

Itt: Magyarországról nézve biztosan másképp néz ki a szerb irodalom története, mint 

Belgrádból vagy Párizsból, ha pedig mégis megpróbáltam Belgrádba és Párizsba is kép-

zelni magamat, inkább a közeli és a távolabbi világot néztem a szerb irodalom történeté-

nek szemszögéből. Az eredmény (remélem): irodalomtörténeti szempontból szisztematikus 

és klasszikus kézikönyv, összehasonlító szempontból integratív és asszociatív kontextus-

vázlat, erős magyar akcentussal. 

Most: a tervezett cím – „A szerb irodalom története a IX. századtól 1997. november 7-

ig" – második fele az utolsó pillanatban érvényét vesztette: a kézirat befejezésének filoló-

giailag hiteles dátuma, 1997. november 7. után, decemberben elhunyt a könyvben tárgyalt 

egyik szerző. Összecsapott bennem a pozitivizmus és a szimbolizmus; kockán forgott a 

könyv egészére jellemző aggályos adathűség és realizmus (melynek szellemében még 

valóságosan elhangzott kávéházi beszélgetésekből is idézek a lábjegyzetekben1), másrészt 

viszont elveszhetett volna november 7-e jelképe, most, korszakok, századok és ezredek 

végén (v. elején). így aztán az alcím megszüntetve-megőrizve a Hátlapszóba került. 

Milosevits Péter 

 

 

 

                                                 
1 A „kávéházi" terminus itt a Hátlapszó kiemelt helyzete által kikényszerített eufemizmus; valójában 

kocsmai beszélgetésekről van szó, vö. Milosevits Péter:  A szerb irodalom története, j. m. (jelen mű), 392. 


