dalmi-politikai fejlődés következtében
az egyes korszakokban olyan hasonló
Irodalmi-művészi jelenségeknek lehetünk a tanúi, amelyek lényegesen lcülönböznek Európa vagy a világ más
zónalnak társadalmi-politikai, Illetőleg
művészi fejiődésétől.
A Szomszédainkról an'óI tanúskodik. hogy szerzője hol tart kelet-európai kutatásaiban. A m ű tartalmi ismertetése elég bonyolult lenne, ezért álljon Itt az elvi rész címe, hIszen az

határozza meg a munka irányvonalát

Is: A kelet-európai ősszehasoniitó Irodalomtörténetirás néhány elvi kérdéséről. S ehhez tegyük hozzá, hogy

- a magyar, a cseh, a szlovák, a
lengyel, a román ás a bolgár Irodalom
mellett - a szerb és a horvát Irodalom egy-egy jelenségét Is vizsgálja.
Problémákat vet fel azzal a nyíltan bevallott céllal, hogy vitát provokáljon.
Ez - minden bizonnyal - sikerül Is
neki.

L. Cy.

VERSESKÖTETEK NYOMÁBAN

VLADIMIR STEVANOV: Legenda.
Osvit, Subotica, 1974.

lVO POPI Ć : Sunce puši modru IuIu.
Osvlt, Subotica, 1974.
PETAR VUKOV: Plamen, lement.
Osvit, Subotica, 1974.
Három kötetnyl vers, három kévényl
költészet. Gazdagok-e a kévék? Majd
sz Idő csépl őjében elválik. Szemre:
három különböző vastagságú kötet. A
legvékonyabb a legfiatalabbé. Túlzo tt
szerénység sarkallta, miközben válogatott ? Minden verse sz oldal aljára
szorul. Tiszta fehérség, bet ű nélküli
hallgatás el őzi. Intés ez, ho gy szálljunk
magunkba, mielőtt ajkunkra vesszük a
nyelv kvintesszenclált
Viadimir Stevanovnak két kötete jelent meg eddig. Az újban 128 sor ren-

deződik 4, S. 6, 8 és 9 soros versekké.
Legtöbb az 5 és 6 soros. Az el őbbi
szerint hét, sz utóbbi szerint pedig tíz
ve rs fonódik eggyé. A költ ő tehát az
5 ás 6 sorosokkal fejezi ki egkönnyebben gondolatát. A verseket római számok jelölik, csak a ciklusok címei le
hetnek árulkodóak: Harcok, fegyverek,
imák; Utak; Emlékezések, ellenszeg ű-

lések; Fájdalomtalanság - gyógyir;
Asszonyaink; A harcosok elvonulnak,
Miről vallanak ezek a ciklusok? Mi sz,
amire emlékezni fogunk kés őbb Is, mikor már rég letettük a könyvet?

Naie omžJe ledino u
razglbljenlm pralma miruje.
Zato ga. kado niko ne vldi, u bunare
bacamo najdubije.

(Fegyvereink csak.

szátnyllt mellka.o*ban nyugszanak.

Ezdrt, mikor senki sem figyel, a kutak legmélyére
vetj űk Őket.)

Fölösleges a ve rs fölé hajolni. Süt nyed a vállára nehezed ő felelősség
be lőle a mondanivaló. A két második súlya ala tt : hogy ne legyenek szétronsor elejére lökött szó szinte meggőr. csolt melikasok, a fegyvereket hozzá792
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férhetetlenekké tesszük, megsemmisítjük. És mikor fogjuk ezt végrehajtani? Mikor senki sem figyel, senki Sem
látja. Vajon miért? Az enigma megfejtése aranytallér dombormüvének tisztaságával rajzolódik elém: nem mindenki gondolkodik úgy, mint a költő ,
Vagy mint az erőszak és a háború félői általában.
A 128 sorban azonban nehéz újabb
aranyszemcsékre bukkanni. Talán még
várni kellett volna ennek a kötetnek a
kiadásával. Bízni a tektonikus er őkben,
amelyek id ővel bizonyára több nemes
fémet hoztak volna föl. Tehát nem a
szerénység, hanem a szegénység jellemzi a kis kötet válogatását.
ivo Popi ć könyve nemcsak oldalszámra, de értékes versre is nyomósabb. Szerbhorvát ős magyar gyerek
egyaránt örömmel olvashatná. Milyen
Jó lenne, ha a Vajdaságban él ő nemzetiségek tankönyveibe ilyen versek
Is bekerülnének azok helyett, amelyek
díszesen illusztrált oldalaik árnyékában
sokszor ott szerepelnek. Rím- és ritmusgazdagság, a képzelet szabad csapongása, mi kell még, hogy egy költői mű a gyermekhez közei férkózzön?
A \mutatvány néha persze eltúlzott,
akart, érthetőségét veszti, kusza, s az
illuzionista költő kalapjából Sajnos nem
ugrik ki a nyúl. Ez történik, érzésem
szerint, a Tizenkét fazekacska című
ciklussal és mindig akkor, amikor a
rímek nem perdülnek a toll alól, hanem bökdösni kell őket.
U plićaku školjka
Ostala bez oka.
(A sekély vízben a kagyló
Szem nélkül maradt.)

Az ötlet tem olyan jó, a csattanó
nem olyan frappáns, hogy feledtetni
tudná a szegényes rímet. Hasonló történik másutt is:
Dječacl voie breskve íz Rume
I banane Is daleke Burme,
(A kisfiúk a rumai ószit szeretik
És a messzi Burmábói jött banánt,)

Ez a rímek utáni hajsza néha a
képzavar örvényébe rántja a költ őt:
I plovlll p0 svim morlma svijeta.
On je bio brodski kapetan,
A ona njegova mala planeta.
(Atszelték a világ Összes tengerét.
A fiú hajóskapitány volt,
A lány meg kicsi bolygó Ja.)

De az Ilyen alél ő, lankadt sorokat feledtetik az Ilyenek:
A Dok rijeka teče
Mjesec nosi u vrbinoj kost

A hraatov 11ľ
I Jabianov ăešir
Strpa u vir.
(A folyó a holdat a fűz kosarába teszi,
S az helyette viszi.
A makkot pedig meg a nyárfa cllinderát
az Örvény vedrébe veti
S ott pergeti.)

Vagy a tengerparti városokról Írt
ciklus, melynek egyes darabjai el őbb
mind egy négysorosból állnak, amely
a köitó képe az adott városról, és aztán az egész, a további sorokban átvetül a gyermeki lélek képerny őjére.
Kad more u hiadu obrije bradu,
(Mikor a hüsben a tenger
Szakállát nyesni
Borotvát fen.)

Ivo Popi ć könyve a derű fényeivel
pásztáz be gyermek- és feln őttielket,
úgy, hogy közben, a Pegazus szárnyán
sem esik legtöbbször csorba.
Petar Vukov 1974-es kötetétől, a
Láng, lamentációtói mi sem áll távolabb, mint ivo Popi ć verseinek fenn
említett jellemzője. Kiszáradt fákra,
természet alkotta szobrokra emlékeztetnek ezek az Írások, melyekb ől a
gyöngédség, emberi melegség ‚teljesen
hiányzik. A halál, sz elröppent gyermekkor, a költészet maga folyton viszszatérő motívumok. A rövid lélegzet ű
verset éppúgy műveli, mint a munkásabb versformákat, például a szonettet. Kötetének címe ciklus- és verscím
Is egyben:
Veje s grobljanskog

Brega.
Gde Ja grob IanJskog
Snega?
Tmoio saĆe
detinjstva?
Píamen: lament.
'(Hordja e havat
A temetčdomb,óI.
Tudsz-e a tavalyi
Hćhaiomról?
A gyermekkor
Puha viaszáről?
Láng: lamentáció.)

Sok darab ebből a kötetb ől Igazán
olyan, hogy csak« beindítja az olvasó
képzeletét, s sz szinte már maga Írja
tovább a verset, teljesíti ki a költ ő
által elkezdett lelki élmény leírását.
A nyelv zenei lehetőségeinek Is
ismeróje Petar Vukov:
Nadnesen nád - Jesen
Imati svoj viastiti
Sum nád vodom
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Poeta doctus? Annak vizel felé hajózik. Szenvedélytelen. Szenvtelen.
Csak sodródik? Nem irányítja hajóját
Orfeusztól, Odüsszeusztól kísérve?
Post festum.
Három kötet. Egyazon világról alkotott három látomás könyvei, amelyek, akár kitárulkozók, akár befelé fordulók költóik, a mi televényünkb ől sarjadtak. Bezárt kapuk el őtt tehát nem
kellene várakozniok.

U diepu je4an starl
Izgulvani csel
O samoublstvu
(Az Ősz fölé hajolva
A viz fölött
Saját zajodban zakatolva
Zsebedben agy régi
Gyűrt' tanulmánnyal
Az Čngyllkosságról)

VIRÁG ÁGNES

AZ EL VÁGYÓDÁS KÖNYVE

IVANKA RACKOV: To je onaj žlvot.
Osvit, Subotica, 1974.
Elfogultság nélkül vettem kézbe a szabadkai Osvit legújabb kiadványát, Ivanka Rackov To je onaj život (Ez az az
élet) címmel megjelent elbeszélésének
gyűjteményét, mert ismerve e szerzőt, Sejtettem, hogy a Rukovet kiadói
tevékenységének nem túlságosan szí.
nes prózai palettájára éj, szokatlan
szín kerül. A kiadó azonban nagyon félénken, szinte bocsánatkér ően adta közre ezt a könyvet, legalább is erre utal a
fedőlapon olvasható néhány soros ajánlás, mely szerint a szerz ő »... szerényen ás lehetőségeinek keretein belül .... igyekszik hozzájárulni a n ői
arcélek megrajzolása irodalmunkban
elhanyagolt témakörének kiegészítéséhez.
Elbeszéléseiben ivanka Rackov elsősorban a vidéki kisváros életének
költőies megelevenítésére törekszik.
Érdekl ődése a polgári, vagy talán inkább a kispolgári réteg Sajátos sorsa
felé irányul. írásainak középpontjában
ennek a környezetnek jellegzetes alakjai állnak, ás ezeknek az alakoknak a
lélektani boncolása révén Igyekszik feltárni az általános érvény ű emberI
problémákat. A könyvből szInte sugárzik korunk irodalmának egyik jelensége, az elvágyakozás. Az ilyen életérzésnek hordozója rendszerint egy n ő
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- vénkisasszony, elvált vagy özvegy
-‚ aki menekülni próbál a megszokott,
boldogságot nem nyújtó életkeretb ől.
Sivár életének egyetlen illúziója, hogy
mégis megjön az Igazi férfi, aki kiemeli ebből a világból, aki megváltója
lesz. így ivanka Rackov írásaI n ői színezetet kapnak, illetve a szerz ő a női
lélek egy kicsit talán már közhelyszerű elvágyódásával foglalkozik. Elbeszélései bizonyos anakronizmusba torkollnak, mert a férjhezmenésl motívum ma
már távolról sem akkora horderej ű ,
mint ahogyan nála jelentkezik. Az írónő ezenfelül egy már letűnt világot
ábrázol, anélkül, hogy elhatárolná magát tőle. A vidéki kisváros ábrázolásából kiérződik a korszer ű szemlélet
hiánya; talán Innen származik az említett anakronizmus Is. Meg kell azonban
jegyezni, hogy éppen ennek a viszonyulásnak köszönhet ő bizonyos irodalmi charme is, mely általában a na ĺv
obszervációnál megragadja az olvasót.
Rövid lélegzetű novellákban nehezen bontakozik ki a szerz ő Igyekezete,
hogy lélektani felismerések felé terelje az olvasó figyelmét; rétegezettebb
kutatásra ez a keret sz űknek bizonyul.
Ezért az egész lelkivilág egy-két alapérzésre sz űkül, alakjainak formálásában az egyszín űség jelentkezik. Szemben a csalódott, magányban él ő nők-

