
A nap okban egy albán fiú, Sa-
dik Merhori, újságíróval beszél
getett. Körülbelül ezeket mon

dotta: »Két éven át a partizá
nokkai harcoltam, 'mint ifjúsági 
vezető. Amikor hozzáfogtak a 
brasko-banovicsi vasút építésé
hez, odamentem. Két és fél hó
napon át dolgoztam, rohammain-
kás lettem. Megtanultam az »ak-
názást«, hazajöttem a hazámba, 
Albániába. Itt a Kukus-Peskopi 
közötti autóutat építettük, majd 
egy másik autóutat. Amikor 
hozzáfogtunk a dracs-elbassáni 
vasútépítéshez, azonnal idejöt
tem ós itt maradok végig. Igye
kezni fogunk, hogy a brigádunk 
a legjobbak közé keruljon«. 

Ez nem regény és nem is pro--
pagandaTv— ez valóság. Ilyen fia
talok tszületmek, ha felébred a 
dolgozó nép — és ilyen fiatal 
•volt Korcsagin Pavle, ilyen fia
tallá edződött, acéllá. 

Fiúk és * lányok harcoltak 
együtt. Kezdődő szerelmeket ép
pen olyan mesteri tollal ír Oiszt-
rovszkij, mint a harcokról "és 
mint az egyszerű hétköznapok 

•egyszerű eseményeiről. A nagy 
orosz realistának, a legnagyobb
nak, Gorkijnak méltó tanítvá
nya ebben az egyetlen elkészült 
regényében is. Mert a másikat, 
>A vihar szülötté«-t már nem 
tudta befejezni. 

Korcsagin Pavle — Osztrov-
szkij regényének hőse — »csak« 
egy' a népből. Nem mozgatja az 
eseményeket, hanem együtt női 
az eseményekkel. Így lesz óriás
sá. Olyan könyv ez, »amit nem 
lehet letenni«. Olyan könyv, 
aminek folytatását magunk is 
éljük, tudatosan és örömmel. 

Csak a »meserol« szóltunk, — 
fordításból csaknem lehetetlen 
az író stílusára következtetni. 

A két könyv a budapesti -Cse
répfalvi-kiadó kiadásában jelent 
meí?. 

Gál László 
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- HÍD A DRINÁN 

Szikra kiadás, Budapest 1947 

Mihail Sadoveanu, a legna-* 
gyobb élő román író a haladó 
irodalpm és művészet fejlődését 
budapesti látogatása során így 
fogalmazta meg: 

»Milyen szívdobogtató távlat 
lenne, ha a kis dunai népek, a 
jugoszlávok, bulgárok, csehszlo
vákok, a magyarok és románok, 
sőt a lengyelek is olyan szor̂ xs 
szellemi egységre lépnének, hogy 
egymás művei a nyelvi n:e;héz-
ségeket leküzÜvíey szabadon ke
ringhetnének a\ széles dunai tér
ben«. 

Sadoveanu fennti mondata tö
kéletesen megvilágítja irodalmi 
életünk képét: a hosszú évszáza
dos együttélésben, egymás közel
ségében nem juthattunk el odáig, 
hogy megismerjük egymás iro
dalmát s ejzzel a megismeréssel 
valóban utat nyissunk] az igazi 
nagy művek szabad keringésé
nek. A magyar olvasó nem is
meri a román irodalmat* nem 
ismeri a jugoszláv irodalom leg
szebb alkotásait, — a cseh, a len
gyel, a bolgár irodalom meg ép
penséggel kiesett érdeklődési kö
réből. Nem véletlen következmé
nyei e z e nem az irodalmárok, a 
fordítjők bűne, hanem a letűnt 
boré és társadalmi rendszeré, 
amely hűbéres-imperialista poli
tikájával minden idjőben a nagy 
népi összefogások megbontására 
törekedett. A román ifjúság hiá
ba rajongott Adyért, a jugoszláv 
irodalom legnagyobbjai hiába 
fordították Petőfit, Aranyt és 
Adyt — a rendi Maigyarország 
irodalmi pjénzmágnásai nem tár
tak ablakot a szomszédnépek fe
lé, hogy azon beáradjon a jugo : 

szláv, a román, a bolgár demok
rácia szelleme* s dolgozó népének 



őszinte, ábrázolásával terméke
nyítsen. 

A megismerésnek és az iro
dalmi e-gyüttmíSsödléisnek a le
hetőségét a fölszabadulás, а né
pi demokráciák minden szellemi 
gátat Jebontó fejlődése valósítot
ta meg. Popovics Jován épp úgy, 
mint Sadoveánu hisz ennek a 
nagy lehetőségnek a tartósságá
ban és a budapesti író-találkozó 
élménye, а magyari nyelven ed
dig megjelent két jugoszláv író 
műfordítása és az újabb művek 
fordítása előkészülete a ma|gyar 
irodalmi étlet és a magyar iro
dalom-politika helyes útját jelö
li nueg. 

* 
Kovacsics I . Gorán elbeszélő 

költeménye, а »»Јата« fordítása 
után most Andrics Ivó köny
ve jelent meg magyar nyelvben 
ugyancsak Csuika Zoltán fordí
tásában. A »Hid a Drinan« Can-

* kár után és a fölszabadulás óta 
az első* je;lentős jugoszláv szép
próza a magyar könyvpiacon. 
Visszhangját csak a hazad iro
dalomban ismerjük, a magyar
országi még nem jutott el hoz
zánk, hogy figyelemmel kísér
hetnénk а regény lit ját а Bosz
niától távoleső és а bosnyák né
pet talán nem is ismerő olvasók 
körébon. 

Andrics Ivó az első jugoszláv 
íA>k közé tartozik, akik mind
járt a fölszabadulás után alko
tó munkába fogtak s akiknek 
müveiben az iredalmi újjászüle
tés hangjai szólalnak meg. No-
ve,llái és kisebb művei titán B45 
végén jelent meg a háború alatt 
készült nagy .műve, a »Ша a 

шсш<. Néhány életrajzi és 
bibliográfiai adat a mű születes
senek körülményeit jelöli meg. 
Andrics Ivó a háború nehéz 
éveiben, a megszállás alatt is 
dolgozott, de műve az alkotó ke
zeitől egyetlen rövid utat tett 
meg az íróasztal fiókig, hogy 

a mélyébe ásott mondanivaló 
megmaradjon az elkövetkezendő 
nagy kor olvasói számára. Ahogy 
a könyv zárósora mondja, 1942 
júliusában kezdett hozzá a re
gény írásához és 1943 decembe
rében fejezte be. E két dátum 
közötti idő a dolgozó nép tör-

+• ténelmének ejgyik legnehezebb 
korszaka volt, amely éppen küz-
delm«issi%énél fogva terhes volt 
a nagy jövendővel. 

Andrics Ivó így a nagy vihar 
elvonultával jelentkezett olyan 
kibontakozásban, mint akit a vi
har és á győzelem utáni föllen
dülés megtermékenyített. 

Három megjelent műve közül 
a »Hid a Drinan« a legnagyobb. 
A szorosan vett műfaji megha
tározás szerint nem szabványos 
regény, de krónikás jegyzetek
nek sem lehet nevezni, mert szer
vesen egybefolyó- cselekménye 

van, amielynek központiában a 
drinai híd áll. Valójában a dri-
nai kőhíd a főhőse ецтек a tör
ténelmi regénynek és minden 
ami történik két évszázad alatt 
Bosznia szivében, a kisvárosi 
életek fülledt levegőjében, árról 
a hídkörüli »ember,zajlás« ad hírt 
és kérdéseinkre Visegrád népé
nek vergődése ad feleletet. A híd 
építésének gondolata ^azoknak a 
szerb gyermekeknek egyikeiben 
születeitt meg, kiket a török hó
dítók elraboltak, hogy belőlük 
Sztambulban harcosoikat, vezére
ket neveljenek maguknak. Meh-
med Szokolovics vezér gyermek
kori élményének állított így em
léket a Drina-folyón, hogy a tő
rök birodalomnak Szerbián ke
resztül utat nyisson nyugat fe
lé. Az idők múlásában és a nagy 
dolgok fejlődésében valósággal a 
népek országútjává vált a tizen
egy íven nyugvó hatalmas kő
híd s képe úgy élt a népben — 
nemcsak az építkezés századá
ban, hanem emberöltők múltán 
is — mint Bosznia és talán az 



egész Balkán legcsodálatosabb 
építménye. 

»Ћапу vezére vagy gazdag 
embere van a világnak, aki örö
mét vagy gondját, avagy kedvét 
és szabad idejét ilyen helyen 
tölthetné? Kevés, nagyon kevés. 
$ századok folyamán, nemzedé
kek során hányan üldögélték itt 
közülük át a hajnalt, az esti ima 
idejét vagy az éjszakai órákat; 
amidőn 'észrevétlenül mozdult el 
fejük fölött a csillagos égbolt... 
Valaki régen azt erősítgette 
(igaz, az is idegen volt s tréfád 
bál szólott), hogy a híd kapujá
nak hatása volt a kisváros sor
sára, wt polgárainak jellemére 
is...« 

Nem vojt hatással az embe
rekre, hanem a hídon, mintegy 
történelmi színpadon zajlottak le 
azok az események, amelyek 
Boszniában értek vagy B'osznia 
fölött elvonultak. Mert Andrics 
Ivó regényében neon épített ki 
egy zárt szigetvilágot, amely ön
magában els önmagának él, ha
nem több mint két évszázad éle
tét mutatta be a nagy hegyek 
között akár az egyetlen hatal
mas híd alján is* s úgy érezzük, 
hogy az egyetemes emberi fej
lődés minden apró mozzanata 
fölvillan itt. A hídépítők balla
dai képétől nyomon követve a 
visegrádi nép útját, kibontako
zik a hűbéri világ elnyomatásá
nak minden szörnyűsége. A tö
rök birodalom összeomlása, az el

nyomott nép készülődése, a szerb 
népfölkelés, az osztrák-magyar 
megszálló csapatok bevonulása 
és a balkáni háború egy-egy ké
pe a történelmi kejret: szereplői 
az emberek, harcosok, lázadók^ 
árulók, üzérek, reménytelen sze
relmesek, papok, katonák és a 
hajcsárok végtelen sora, — ezer 
emberi ar<j egyetlen emberi élet 
fejlődéséneik vonalában, amely a 
rosszat hullatja, a jót tovább en
gedi, mert a jónak a történelem
ben még dolga van. 

Andrics Ivó regénye kapcsán, 
szépprózájáról külön kellene ír
nunk. Nyelvezetének költői szár
nyalása, szóképei és megkapó 
hasonlatai sokhelyütt szintfl epi
kai mélységet kölcsönöznek en
nek a regénynek. A fordítás 
Csuka Zoltán munkája. Meg keli 
mondanunk, vállalkozása nem 
vol̂  könnyű föladat, hiszen And
rics Ivó a jugoszláv írók között 
a nyelv mestereinek első sorába 
tartozik és a műfordítónak igen 
sok gondot ad nyelvének finom
sága, élettel teli stilusa és szó
kincsének tömérdek gazdagsága. 
A fordítás helyenként a költő 
Csuka Zoltán lírai szárnyalásá
ra em^ékejztet* másutt kissé laza 
szófűzésekkel találkozunk, — de 
föltétlen érdeme az, hogy az el
ső Andrics-regény a fölszabadu
lást követő második esztendőben 
jó tolmácsolásban kénül a ma
gyar olvasó kezébe. 

Lévay Endre 


