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Hungarolgus és jugoszlavista egyformán 
örömmel nyugtázza Bori Imre újabb, a 
délszláv-magyar irodalmi kacspolatok kér
déskörét taglaló tanulmánygyűjteményét. 
Annak ellenére, hogy jobbára ismert, ma
gyar és idegen nyelveken publikált szöve
gekről van szó. A szerző — átgondolt szer
kesztő munkával — egy jelenséget mutat 
fel s e jelenség fejlődését követi nyomon a 
középkori szerb Szent László-legendától a hu
szadik századi horvát és magyar regény ala
kulástörténetében fellelhető párhuzamokig 
s a század szerb, horvát és szlovén köté
szetének a vajdasági, a műfordítás síkján 
létrejött recepciójáig. A részmunkák szin
tetizáló egybeszerkesztése tehát ez a könyv, 
amely — mint ilyen — kérdéseket vet fel és 
old meg, más esetben további gondolko
dásra ösztönöz. Mint a szerző maga is vall
ja: „ . . . rövidebb írásaink . . . rendre felol
vasott és elsősorban problémafelvető, sem
mint problémát megoldó szövegek." (280.) 
Csak dicsérni lehet tehát az újvidéki hun
garológus eme nagy, a komparatisztika te
repén végzett munkáját, s remélni, hogy 
számos, a szövegekben felsejlö, további ku
tatásokat igénylő probléma tisztázását is 
vállalja majd. 

Bori közel negyedszázada hivatalos kol
légium keretében adja elő az Újvidéki Egye
tem Bölcsészettudományi Karának magyar 
nyelvi és irodalmi tanszékén a délszláv-
magyar irodalmi kapcsolatok történetét s 
aktív közreműködője 1970 óta az MTA 
Irodalomtudmányi Intézet és az újvidéki 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológi
ai Kutatások Intézete (korábban Hungaro
lógiai Intézet) által rendezett kétévenkénti 
kapcsolattörténeti konferenciáknak is. Ért
hető tehát, hogy már 1970-ben — épp a 
fenti konferenciák újvidéki indulásakor — 
a további kutatások feladatait vethette pa
pírra — megállapítva, hogy „a magyar, a 

szerb vagy a horvát irodalomnak nincs . . . 
szinte egyetlen olyan témája sem, amely
nek kapcsán a magyar-délszláv irodalmi 
relációkkal ne kellene számolnunk az érint
kezés komplex, nemcsak írókat vagy müve
ket érintő síkjain." (7.) Tételesen fel is 
sorolja a legfontosabbnak ítélt területeket 
és kérdésköröket — előlegezve is némiképp 
már akkor a jelen tanulmánykötet legfon
tosabb dolgozatainak ígéretét. A közép
kori kapcsolatok a Ciril és Metód-legendától 
a XV. századi szerb Szent László legendáig 
ívelnek: „ . . . a magyar vallásos irodalom 
anyanyelvűvé válása (bibliafordítások, Jó
kai-, Erdy-kódex... )" a délszláv eretnekség 
vonzáskörére utal; a XIV-XV. század té
nyei írásbeliség és foklór sajátos kapcsola
tainak . . . " vonzásrendszerét jelzik; „ . . . a 
délszláv hősi epika keletkezésének . . . kérdé
s e . . . legalább olyan mértékben a szerb-
magyar, horvát-magyar kapcsolattörténe
ti stúdiumok problémája, mint amennyire 
nemzeti irodalmi kérdés"; „ . . . a Toldi- és 
a Kraljevic Marko-monda összefüggései, az 
énekmondás és annak »rác« módja Tinódi
nál, a világi líra tapasztalatai egészen Zrí
nyiig ható erővel összefüggések új, az ún. 
nemzeti irodalomtörténeti kutatást is gaz
dagító lehetőségeire m u t a t n a k . . . " (7-8.) 
Janus Pannonius helyének, hovatartozásá
nak megnyugtató tisztázása sem megkerül
hető feladat (horvát és magyar részről egy
aránt nemzeti költőként tartatik számon); 
Balassi és a horvát Posedarsky kapcsolata 
ugyancsak fontos komparatiszti kai kérdés, 
mint ahogy a horvát és a magyar barokk 
fejlődéstörténetének érintkezési pontjai is 
bővebb megvilágítást igényelnek. 

Bori listájából nem hiányoznak az ú-
jabb kori kapcsolattörténeti fejezetek sem: 
fontosnak ítéli pl. a XVIII-XIX. száza
di magyaroszági szerb polgári irodalom 
problémakörének vizsgálatát csakúgy, mint 
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Vuk, Musicki és Kopitar magyar kapcsola
tainak feltárását, Kazinczy és a romantika 
kori magyar népiességnek „reflexeit", az 
Arany-Petőfi-Zmaj vonulatot és természe
tesen az Ady-élmény délszláv változatait, 
amelyek már egy Veljko Petrovic vagy egy 
Miroslav Krleza életmüvének magyar szem
pontú interpretációját is szükségessé teszik. 

A kapcsolattörténeti kutatásoknak ezt 
a közel negyedszázada megfogalmazott kí
vánságlistáját szemügyre véve azt tapasz
taljuk, hogy a jelzett problémák vizsgá
lata a deklarálást követően fellendült, s 
az eredmény: tanulmányok, gyűjteményes 
munkák, monografikus igényű vállalkozá
sok sokasága, amelyek tételes felsorolásától 
itt természetesen el kell tekintenünk. 

Maga Bori Imre régebbi és újabb kori té
mák kidoolgozására egyaránt vállalkozott, 
s amint a kötet anyagából kitűnik, számos 
területen jutott új, a szaktudományt előbb
re vivő eredményre, más esetben pedig a 
kutatás további irányának jelzésére vállal
kozott. Régi irodalmi tárgyú legfontosabb 
dolgozata kétségtelenül A szerb Szent Lász
ló-legendáról szóló tanulmány, amelyben a 
magyar és a szerb kutatás (Gerézdi Rá
bán, Dorde Sp. Radojicic, Mladen Lesko-
vac) eredményei nyomán — az orosz Liha-
csov és a magyar Perényi József felfogá
sával ellentétben — arra a következtetésre 
jut, hogy a szerb Szent László-legenda nem a 
szerb Pahomija, hanem — minden valószí
nűség szerint — egy „ . . . deák szerző vagy 
szerkesztő müve . . . , minthogy csakis de
ák szerző müvében jelenhetett meg ennyire 
együvé forrtan egyházi és világi jelleg, ma
gyar és szerb irodalmi hagyomány mind a 
latin és magyar, mind pedig a szerb nyelv 
ismeretével egyetemben." (11.) Az a tétele 
is meggyőzőnek látszik, hogy a szerb szár
mazású, huzamos ideig Magyarországon 
működő szerző a mű összeszerkesztésekor 
a szerb és a magyar kulturális hagyomány 
szintézisét teremtette meg, Bori szavai sze
rint „ . . . a két irodalomnak egymásba való 
felszívódása folyamataként." (22.) 

Helytálló és a kutatást előbbre vivő 
eredmények foglalata a kötet egy másik, 
ugyancsak a régebbi irodalom kérdését vizs
gáló tanulmánya, amelyben a szerző az ún. 
Prekomurska pjesmarica (Murántúli énekes
könyvi magyar eredetű verseiről értekezik. 
Olga Sojat szövegkiadása és dolgozata ösz
tönözte (Olga Sojat: Prekomurska pjesmari

ca. Forum, Zagreb, 1973, 7-8. 176-213.), 
noha Bori nyilvánvalóan ismerte Franjo 
Fancev és Hadrovics László háború előt
ti kutatási eredményeit is. Hadrovics már 
annak idején (Hadrovics László: Magyar és 
déli szláv szellemi kapcsolatok. Bp. 1944. 11 -
13.) okkal sejtette, hogy az énekeskönyv 
több darabjának „magyar eredetijét is ki 
lehetne mutatni" (ő maga Andreas Sajtié: 
Cantio de matrimonio] ának és a névtelen 
szerzőtől származó Adhortatio mulierum ma
gyar eredetét mutatta ki), s most Bori — 
lényegében ebből az alapállásból kiindul
va újból vizsgálta a két szöveget, továbbá 
általa az énekeskönyv „legérdekesebb da
rabjának" tekintett Cantio de Rakoczio tex
tusát. Különösen az utóbbi szöveg vizsgá
latának következtetései, eredményei fonto
sak — lévén, hogy a szerző a kérdéses vers 
eddig ismert két magyar nyelvű változa
ta (a Bocskor-kódex és a Szentsei daloskönyv 
tartalmazza őket) mellett egy harmadik lé
tezését is bizonyítja — meggyőző filológiai 
érvekkel. (Érdemes megjegyezni, hogy az 
énekeskönyv egyik legizgalmasabb magyar 
vonatkozású szövege egy négy részből álló 
epikus ének Szigetvár 1566-os ostromáról, 
amelynek komparatista szempontú tartal
mi, esztétikai, nyelvi elemzése még várat 
magára). 

Természetes, sőt szükségszerű vonása e 
tanulmánykötetnek és Bori tárgyválasztá
sainak a szerb orientáció. A vajdasági lét 
mintegy predesztinálja is erre, a szerb-ma
gyar együttélés kulturális tényei s a for
rások is adottak, kézenfekvő hát, hogy 
tanulmányai jelentős hányadát szenteli e 
kérdéskörnek. Szerb irodalmi tárgyú dol
gozatainak összessége (A szerb Szent László
legendáról, Szerbia felfedezője: Vuk Karadzic, 
A Szerb népdalok és hősregék évfordulóján, A 
XIX. századi magyar és szerb népiesség prob
lémáiról, Romantikakutatás a magyar-délszláv 
kapcsolattörténet szemszögéből, Jakov Ignjato-
vic-problémák, Ivo Andric művészete a magyar 
irodalom tükrében, Jovan Popovic és a magyar 
irodalom, Veljko Petrovic és a Jielyi színek", 
Az ismeretlen látványa előtt) mind a szerb, 
mind a magyar irodalomtörténet számot
tevő hozadéka, egyben szemléletes példája 
Bori ama tételének, amelyet fentebb már 
idéztünk, s amely szerint a szerb és a hor
vát irodalomnak szinte valamennyi témája 
kapcsán szembe kell nézni a délszláv-ma-
gyar irodalmi érintkezések tényével. 

128 



A szerb irodalmi tárgyú írások temati
kájának egyébként három kristályosodási 
pontja van: a romantika kora, a századfor
duló és a XX. század második illetve har
madik negyede. Bori mindhárom korszak 
szerb és magyar vonatkozásainak imponáló 
ismeretével lepi meg olvasóját, s mindhá
rom korszakról érdemi mondanivalója van. 
Vuk Karadzicról értekezve pl. a pályaív 
legfontosabb állomásait összefoglalva Vuk 
népköltési gyűjteményének magyarországi 
recepciós szerepéről s jelentőségéről, a har
mincas évektől meghatározó szerepéről szól, 
majd gondosan felfejti Vuk és a magyar 
szellemi élet találkozásának legfontosabb 
fordulóit. A Jakov Ignjatovic-életmüvet 
szemlézve is új közelítési módokat keres 
és talál — figyelmet érdemlően gazdagít
va a szerb irodalomtörténet rajzolta eddi
gi Ignjatovic-képet. Elgondolkodtató pl. a 
jeles szerb belletrista identitásának kérdé
sét illető ama megállapítása, amely szerint 
Ignjatovic elsősorban „nemzetiségi író" a 
XIX. századi Magyarországon, s ez a nem
zetiségi lét egyáltalán nem hanyagolható 
tény az életmű interpretálásakor. Élmény
világát a kor Magyarországa formálta, . . . 
prózájának gyökereit is a magyar iroda
lom talajában kell. . . keresni... " (99.), 
hisz e próza biztosan kitapintható előz
ménye a Jósikától Jókaiig ívelő magyar 
romantikus regény volt. Ingjatovic szerb 
irodalomtörténeti helye is ebből az aspek
tusból jelölhető ki megnyugtatóan, mert 
— írja Bori — „ . . . mintegy rövidített eljá
rással egyetlen életmű keresztmetszetében 
hozni tudta mindazt, amit a magyar pró
za Jósikától Tolnai Lajosig és Mikszáthig 
megtett. Hajtóerejét ugyanis nem egy, ha
nem két irodalom adta, s gondoljunk arra, 
hogy az, aki fiatal korában egy Sima Mi
lutinovic bűvkörében élt, élete alkonyán 
Zolára utalhatott, megjárva a romantiká
tól a realizmusig vezető utat, szüntelenül 
előre utalva, s mindvégig eredeti, 1848 előt
ti ihlető forrásaira mutatva." (100.) 

A századforduló s a századelő szerb-
magyar irodalmi kapcsolatainak spektru
ma igen gazdag, változatos. Érthető hát, a 
kötet szerzőjének ez irányú fokozott érdek
lődése. Mindenekelőtt a délszláv Ady-re-
cepciót s az avantgárdé-jelenségeket taglaló 
dolgozatai tartoznak ide, de itt említendő 
a Veljko Petrovic Bácska-élményét felfejtő 
tanulmány is, amely — rövid terjedelme el

lenére — az egyik legérdekesebb írás. A 
Petrovic-életmü magyar kötődésének még 
mindig feltárásra váró rétegeire irányítja a 
figyelmet, ugyanakkor egy Petrovic-Szente-
leky párhuzam tényét megállapítva Szente-
leky „couleur locale"-elméletének indítékait 
sikerül felfednie. 

Úttörő érdeme van Bori Imrének az 
Andric-életmü magyar befogadásának tör
téneti megrajzolásában is. Az első fordítás 
megjelenésétől (1924) a hetvenes évek de
rekáig terjedő időszak adatait áttekintve 
és mérlegelve a magyar Andric-kép három 
jól elkülönülő fázisáról beszél. A húszas é-
vek érdeklődése még a lírikus Andric felé 
fordult (Simon Sándor „dokumentumérté
kű" versfordítása mellett Szenteleky Kornél 
fordításai és ismertetői már korszakot jelöl
nek), a harmincas évtized vajdasági (Her
ceg János) és anyaországi (Németh László) 
írói a novellistát fedezik fel, újabban vi
szont a Nobel-díjas íróé a figyelem, „ . . . aki 
a világirodalom nagyjai között az időtlen
ség ismérveivel van jelen." (209.) Túl 
az informáló szándékon, Bori megfogal
maz jó néhány, a további kutatás számára 
irányt szabó gondolatot is. További vizs
gálódás tárgya lehet pl., hogy a „helyi szí
nek" elméletét kidolgozó Szenteleky miért 
nem fedezi fel az Andric-novellák világát 
olyannyira meghatározó, s később a No
bel-díj odaítélésében is determináns bosz
niai regionalizmust, mintahogy külön ta
nulmányt érdemelne Németh László And-
ric-képe is, amelynek „szempontjait a szerb
horvát Andric-értelmezések is termékenyen 
használhatnák." (215.) A háborü utáni 
magyar Andric-kultusz históriáját össze
foglalva is számos érdekes momentumra fi
gyel. Nem csupán a Híd a Drinán 1947-es, 
tehát igen friss, az eredeti kiadást nyom
ban követő fordítására gondolunk (Csuka 
Zoltán munkája volt), hanem Veres Pé
ter Andric-reflexióiról s a vajdasági pró
za Andric-élményéröl írottakra is. Veres 
Péter Andric-képét legalább annyira „az 
erős egyéniség alakította," miként évtize
dekkel korábban a Németh Lászlóét, s csak 
sajnálni lehet, hogy a benne tetten érhe
tő „termékenyítő együttgondolkodás" iro
dalmunkban folytatás nélkül maradt. A 
mai magyar prózában — úgy tűnik — hiá
ba keressük a Nobel-díjas déli szomszéd í-
rói szemléletének, esztétikai eredményeinek 
nyomait. Kár, hogy Bori nem mondja ki: a 
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Nyugat által nagyra becsült balkáni író — a 
világirodalmi tájékozódásunkban még min
dig fellelhető egyoldalúságokból fakadóan 
érdektelenebb, mint némely másodrendű, 
divatos, nyugati, avagy tengeren túli szer
ző. Arra viszont — lévén a kérdés legkom-
petensebb szakértője — tárgyszerűen utal, 
hogy a vajdasági Majtényi Mihály kísér
lete (a negyvenhármas keletkezésű Császár 
csatornája c. regény 1951-es új változata, 
az Elő víz) noha kétségtelenül Andric-ins-
pirációkat sejtet, mégsem lett az Andric-
mü léptékével mérhető alkotássá. Mert 
Majtényi ugyan „ , . . nagy epikus-filozofi
kus íeiieiosegeiLtri l a g a u u n meg — iiiuuuja, 
Bori — „ám kiteljesíteni, általános érvé
nyűvé tenni, bölcseletileg is megalapozni, 
nagy regénnyé fejleszteni már nem tudta 
a felkínálkozó életanyagot." (220.) Hoz
zátehetjük: a térség szellemi néprajzának, 
folklóranyagának költői prózába oldásával 
is adós a Majtényi regény. Legalábbis and-
rici értelemben. 

A XX. századi szerb és horvát irodalom 
történetének két markáns alakja Miroslav 
Krleza és Jovan Popovic. Nem az értékte
remtés azonos szintje rendeli őket egymás 
mellé, nem is a nemzeti hovatartozás (Krle
za horvát, Popovic szerb), hanem egyfelől 
az a két háború közötti áramlat, amely „so-
cijalna literatura" (szociális irodalom) né
ven vonult be az irodalomtörténetbe, más
felöl a mindkettejük fejlődését, írói szem
léletét meghatározó, életmüvüket színező 
és árnyaló magyar művelődési és irodal
mi élményanyag. A „szociális irodalom" 
eseménytörténetében ellentétes oldalon ta
láljuk őket: Popovic a harkovi konferencia 
direktíváit vállaló, egyáltalán egy mere
vebb, a sematizmus ballasztjaival terhelt 
írói gyakorlat és irodalomszemlélet apolo-
getája, Krleza viszont — már ekkor, a har
mincas évek első felében — a művészi gya
korlat és a művészetelmélet szabadságáért 
síkraszálló szépíró, szerkesztő és némiképp 
teoretikus is, aki ráadásul a „szociális iro
dalom" képviselői által elmarasztalt belg
rádi szürrealista mozgalommal szövetkezik. 
Mindennek itt és most Popovic Kassák
kritikája kapcsán van jelentősége, amelyre 
alább még visszatérünk. 

Bori okkal állapítja meg, hogy „a ma-
gyar-délszláv irodalmi kapcsolatok történe
tének . . . fontos fejezete a Jovan Popovicról 
szóló . . . . " (223.) Nem pusztán a költé

szetét determináló Petőfi- és Ady-élmény 
okán, hanem azért is, mert Popovicnak az 
egész XX. századi magyar literatúráról is 
„részletekbe menő képe van": 1930-ban ké
szült terjedelmes tanulmánya (Pokreti i Hca 
u novoj maáarskoj knjizevnosti = Az új ma
gyar irodalom mozgalmai és arcélei) Krleza 
híres, ugyancsak 1930-ból való Ady-esszé-
je mellett vitathatatlanul a legjelentősebb 
szerbhorvát nyelvű számadás irodalmunk
ról. A tüzetes tartalmi áttekintés mellett 
Bori nem mulasztja el számba venni e dol
gozat lehetséges indítékait (Ady-élmény) és 
forrásait (pl. Földessy Gyula, Hatvány La-

Ady-képe stb.), s azt 
sem, hogy rendre feltárja a nyilvánvalóan 
ismereteinek hiányaiból fakadó egyoldalú
ságokat. Popovic már említett Kassák-ké
pével kapcsolatos fejtegetései komparatisz
tikai érdeküek, amennyiben a jugoszláviai 
szocialista irodalmi törekvések egy sajátos 
ellentmondását tárja fel általuk. Popo
vic Kassákot a magyar szocialista irodalom 
(az ő fogalmai szerint szociális irodalom) 
vezető személyiségeként tárgyalja — együtt 
említve Kassák folyóiratait a müvészetpoli-
tikáról másként vélekedő 100%-kal, amiért 
aztán — négy évvel később — a Krleza-
kör és a Popovic közötti viták forrpontja 
idején — Vaso Bogdanov, Krleza munka
társa marasztalja el a Dánosban. Ezen 
a ponton nem ártott volna némi részlete
zés, hisz a magyar (főleg a magyarországi) 
szakembergárda nemigen rendelkezik kellő 
információs anyaggal a Krleza és a jugosz
láviai szociális irodalom mozgalma közötti 
polémiák eredőiről, azok zajlásáról, követ
kezményeiről. Mert a Dános pl. a kérdéses 
polémiákban és egyáltalán — fő vonula
tát tekintve — egy liberális, rugalmas, dog
mákat, sematizmust elutasító irodalomkon
cepciót vállalt, a Bogdanov-cikk viszont — 
mint láttuk — egy olyan kérdésben foglalt 
állást — igencsak balos felhangokkal és vá
dakkal — , amelyet a hazai (jugoszláviai) 
párhuzamokat tekintve éppen nem a ba
losság határozott meg. (Konkrétan a szerb 
szürrealista mozgalomra, illetve Krleza és 
e mozgalom elkötelezett együttműködésére 
gondolunk.) E polémiában a balosnak mi
nősülő Popovic dicsérte Kassákot, a Sarló 
és Kalapács, a 100% és a Korunk szellemére 
hivatkozva, a moszkvai direktívákat egyéb
ként elutasító Danas munkatársa pedig a 
reakcióval való lepaktálással vádolta meg. 
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Popovic magyar kapcsolatait méltatva 
Bori érdemben foglalkozik a délszláv köl
tő 1948-as Petőfi-tanulmányával is, amely
nek vitathatatlan értéke Petőfi lírájának — 
egyébként nem előzmények nélküli — ju
goszláviai, sőt — túl ezen — nemzetközi 
népszerűsítése. Egyfelől a forradalmár Pe
tőfi képe rajzolódik ki e portréban, akit 
a világirodalom olyan nagyjaival állít egy 
sorba, mint Puskin, Lermontov, Mickie
wicz, Heine, Freiligrath, Herwegh, Byron, 
Shelley és Branko Radicevic, másfelől vi
szont népiességének sajátosságai. Bori bő
ven idéz a tanulmány sző végből (az olvasó 
nagy hasznára), így épp a Petőfi népies-
ségét, valamint forradalmiságát definiáló 
sorokat: „ . . . a friss és új költői nyelven 
nemcsak a néphez közelálló érzéseket fe
jezett ki, gyakran a népdalok szépségével 
vetekedő módon, hanem új forradalmi esz
méket is, amelyek újak voltak az európai 
költészetben is. Itt nyílt alkalom idézni a 
híres Anyar Jánoshoz írt sorokat az »igaz« 
költészetről, a nép uralmának a költészet
ben és a politikában kérdéséről, valamint 
arról az esztétikai credóról, amelyben az 
igaztól a szépig az út a természetesen és a 
jón át vezet." (230.) 

A kötet három mértékadó, XX. száza
di tárgyú tanulmányát Krlezának szentel
te a szerző (Az Ismeretlen Valaki — Párizs — 
Az ős Kaján, Miroslav Krleza naplói), de lé
nyegében ide kapcsolhatók az Ady Endre 
a szerbhorvát irodalomban (1906-1944) és A 
magyar, a szerb és a horvát avantgárdé c. dol
gozatok is — lévén, hogy Krleza a szerb és 
a horvát Ady-recepció történetének egyik 
legfontosabb fejezetét írta meg. 

Bori már kismonográfiája megállapítá
saival jelentősen gazdagította a Krleza-filo-
lógiát, szerencsésen kamatoztatva a Krleza-
oeuvre magyar vonulataiból fakadó szem
pontokat. Dolgozatainak ezúttal is meg
határozó eleme Krleza magyarságélménye, 
különösképp az Ady-élmény, amelynek ter
mékenyítő hatása ma még éppen csak fel
sejlik a Krleza-irodalomban. Az ős Kaján 
és a Hodorlahomor Veliki (Hodorlahomor, a 
Nagy) lehetséges párhuzamairól már a mo
nográfiában is említést tett Bori, most 
viszont — Ivo Franges, Branimir Donát, 
Mate Loncar, Darko Gasparovic, Aleksan-
dar Fiáker vonatkozó kutatási eredményeit 
is kamatoztatva — igyekszik továbblépni, 
vizsgálódásainak körét tágítani. Az ered

mény: az „Ismeretlen Valaki"-motívum kr-
lezai genezisének felvázolása s a nyilvánvaló 
Ady-inspiráció bizonyítása. „Talán nem is 
egészen megalapozatlanul azt mondhatjuk 
— írja Bori — , hogy Ady Endre írásai 
segítették a tájékozódó és gondolkodó fia
tal írót, hogy müveinek Ismeretlen Valakije 
eszmeileg tartalmassá, konkrét mondani
valót hordozóvá váljék, absztrakt jellegét 
elveszítve konkrét művészi-politikai tarta
lommal telítődjék." (133.) Szükségtelen
nek érezzük a mondat elején az óvatoskodó 
fogalmazást. Mert Krleza 1930-ban ugyan 
azt állította, hogy Adyt csak későn, 1922 
körül ismerte meg (vö.: Krleza: Rainer Ma
ria Rilke. In MK: Kirándulás Oroszországba. 
Esszék. Bp. 1965. 392. 1.), naplójegyzetei 
de háborús lírája is egyértelműen arra val
lanak, hogy már 1916-ban pontosan látta 
Ady lírájának jelentőségét, s ismerte is azt. 

Krleza Ady-recepciójának egyéb ténye
ire is bőven utal Bori az Ady Endre a 
szerbhorvát irodalomban (1906-1944) c- *a" 
nulmányában, meggyőzően bizonyítva az 
Ady-élmény késői, de annál fontosabb re
zonanciáinak tényét. A Zászlók c. összegező 
regényben pl. nem csupán A Duna vallomá
sának lenyomatát konstatálja, hanem azt 
is, hogy a monumentális tabló némely sorai 
az Ady-vers parafrázisainak tekinthetők. 

1956-ban a horvát irodalmi élet szen
zációja volt Krleza naplóinak (Davni dani 
= Rég múlt napok) megjelenése. Az eladdig 
zárkózott természetű Krleza egyszerre kitá
rulkozott — sokban megkönnyítve a Krle-
za-filológia dolgát, hisz a naplók fényében 
a müvek, az életmüszeletek teljesebb átvi
lágítása vált egyszerre lehetővé. Már akkor 
látszott: az írót sokkal több szál kapcsolja 
a magyarsághoz és a magyar kultúrához, 
mint ahogyan azt az életmű addig ismert 
része sejtetni engedte. Méginkább így volt 
ez a napló folytatásának (folytatásainak) 
megjelenése után, amikor az 1942-43-as, 
később az 1958-as, 1961-es és 1967-68-as 
feljegyzések több részlete (de korántsem az 
egész!) is napvilágra került. 

Bori közel tizennégy lap terjedelmű dol
gozatban foglalkozik a naplójegyzetek ma
gyar vonatkozásaival, s e vonzalmat nála 
is — miként mindenki másnál, aki magyar
ként vagy méginkább hungarológusként ve
szi kézbe a müvet — a naplók magyar vo
natkozásai mozdítják, noha kísérletet tesz 
a feljegyzésanyag struktúrájának kitapin-

131 



tására is. Mert itt nem csupán dátumokról 
van szó, hanem arról: hogyan élte meg az 
író a dátumokhoz kötött valóság eseménye
it, illetve: hogyan lett e naplóbeli életa
nyagból a nagy müveket dajkáló szépírói 
élményanyag. A hungarológia művelőinek 
nem érdektelen tudniok, hogy e naplójegy
zetek magyar témáinak időskálája Tisza 
István korától Ady Endrén, Jászi Oszká
ron át Illyés Gyuláig terjed, s hogy van 
a naplók anyagának három olyan „epi
zód szereplője" is, mint Ady Lőrinc, Kosz
tolányi Dezső és Bangha Béla. Érdemes 
a magyar Krleza-kutatásnak megszívlelnie 
azt is, amit Bori a naplójegyzetek szem
léje kapcsán így fogalmaz meg: „Magyar 

Vitéz János latin nyelvű életmüve nem
zeti irodalmunknak kiemelkedő értéke, 
melyből most először látott napvilágot gaz
dag válogatása önálló kötet magyarul. 
Megjelenését sokrétű, alapos és mély tudo
mányos munka előzte meg, melynek során 
válogatója és szöveggondozója, Boronkai 
Iván közzétette e gyűjtemény szövegbázi
sát, Vitéz összes fennmaradt müvének kri
tikai kiadását, tanulmányokban elemezte a 
szerző nyelvét, műveltségét és stílusát, és 
antológiákban publikálta számos müvének 
magyar nyelvű fordítását. Boronkai tehát 
mindenki másnál jobban és mélyebben is
meri Vitéz Jánost, „a magyar humanizmus 
atyját", így nem csoda, ha kivételesen át
gondolt a fenti válogatás. Az olvasó átfogó 
képet nyerhet belőle az első magyar huma
nista szerző episztolaírói munkásságáról, 
és megismerheti összes politikai szónokla
tát: az első humanista levélgyüjteménynek, 
a híres Epistolariumnak kb. kétharmadát, 
az e köteten kívül fennmaradt leveleknek 
a túlnyomó részét és az összes szónoki be
szédet tartalmazza. Először szólalnak meg 
benne magyarul az Epistolarium összeállí
tójának, Ivanich Pálnak a tudós jegyze
tei, melyek a humanista levélgyüjtemény 
szerves tartozékai, és önmagukban is igen 

témáinak köre változatokban természete
sen gazdagabb a naplókban kirajzolódó-
nál. Regényeit, tanulmányait is tanulmá
nyozni kellene, ha témánkat ki akarnánk 
meríteni." (151.) 

Recenziónk keretében korántsem merí
tettük ki Bori kötetének valamennyi dimen
zióját. Apróbb polémiára is alkalmat adó 
részleteket is felsorakoztathatnánk, ám ez 
legfeljebb kicsinyesség lenne. A koncepci
ózusán megszerkesztett tanulmánygyűjte
mény értékei — az előadottak remélhetően 
érzékeltetik is ezt — olyan komparatisz
tikai nyereséget képeznek, amely minden
képp tisztelgő főhajtást érdemel.. . 

Lökös István 

érdekes dokumentumok a XV. századi kor
társ kommentátor műveltségéről és ismere
tanyagáról, sőt kötetszerkesztői elképzelé
seiről, munkájáról is. A Gyűjteményen kí
vüli levelek közül a 4. számú viszont, Vitéz 
János és Losonci Albert egyezsége, mely
nek „megszövegezője valószínűleg nem Vi
téz János", jóllehet „érdekes és jellemző 
kordokumentum", nem való ebbe a kötet
be, illetve függelékként volna helyet kapnia 
benne. 

Minden latin szerző közül az egyik leg
nehezebb feladat Vitéz János fordítása. 
Nyelve ugyan már nem középkori „bar
bár", de a Cicerótól vagy a humanista 
szerzőktől ismert tisztaság, gördülékeny
ség és világosság sem jellemző rá. Súlyos, 
bonyolult, sokszor körmönfontan keresett, 
időnként sutának látszó, göcsörtös ez a 
nyelv; a fordítónak egyszerre kell érzékel
tetnie a gondolatok szépségét és nemes
ségét, a szenvedélyek izzását, az érzések 
hullámzó áradását és az egészen miniatűr 
retorikai-stilisztikai díszítményeket, melyek 
közül a legfeltűnőbben bukkannak fel újra 
és újra az egy-két betű cseréjéből, hozzá
adásából létrehozott szójátékok. (A kötet 
jegyzetei kőzött jó néhány példát találunk 
ez utóbbiak lefordíthatatlanságára.) Bo-

VITÉZ JÁNOS LEVELEI ÉS POLITIKAI BESZÉDEI 
Válogatta, a szöveget gondozta, bevezette Boronkai Iván. A jegyzeteket írta Bellus 
Ibolya. Fordította Bellus Ibolya, Boronkai Iván. Bp. 1987. Szépirodalmi Kk. 481 1. 
(Magyar Ritkaságok) 
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