
kutatásának figyelmet érdemlő dokumen
tuma, forrásanyaga a téma további vizsgá
latában hasznos segédeszköz. 

Bitskey István 

Sándor Petőfi: Apostol. V slovenScmo preve-
del: Joze Hradil. Murska Sobota 1973. Po-
murska Zalozba, 288 1. 

„Mesto je mraőno, noő je legla nanj. 
A luna klati sepo drugih krajih 
in zvezda so zaprle 
zlate veké. 
Teman je svet 
kot podkupljena vest." 

Aki nem olvas szlovénül, csak valamelyik 
szláv nyelvben járatos, az is örömmel ismer 
rá „Az apostol" bevezető soraira, melyet 
Joze Hradil avatott fordításában idéztünk. 
Hradil két Jókai-regényt (Egy magyar ná
bob; Kárpáthy Zoltán) ültetett át szlovénre, 
majd Ljubezen (Szerelem) címmel kortárs 
magyar írók novelláiból állított össze anto
lógiát (maga Lengyel József, Thurzó Gábor, 
Szabó Magda, Karinthy Ferenc, Hernády 
Gyula, Galambos Lajos, Galgóczi Erzsébet 
és Szakonyi Károly elbeszéléseit fordította). 
Az apostol szlovén változata délnyugati szom
szédunk tiszteletadása a Petőfi-évfordulóra. 
S mint az idézett sorok bizonyítják: igazi 
tiszteletadás ez. Hradílnak sikerül visszaadni 
az elbeszélő költemény fojtott drámaiságát; 
a jambikus szabad vers nem csábítja rit
mikai vagy értelmi hűtlenségre, olykor akusz
tikailag is tökéletes a szlovén változat. 

„Csendes kívül a nagyvilág, 
Csendes belül a kis s zoba . . . " 
„Vse tiho zunaj je v velikom svetu, 
vse tiho znotraj v izbi tesne . . . " 

Az ellentétek azonos módon feleselnek* 
a szórendi megfelelések a hangsúly azonos 
eloszlását eredményezik. 

Más példa: a gondolatok tiszta kifejtése 
megindító kültőiséggel párosul a híres mo
nológban. 

„A szőlőszem kicsiny gyömölcs, 
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyü

mölcs . . ." 
„Grozdna jagoda je droben sad, 
poletje mine, preden dozori. 
Tudi zemlja je sad, a vélik sad . . . " 

Amit szóvá tennénk: az az olykor kissé 
leegyszerűsített értelmezés. Petőfi tudato
san ír „kibérlett" lelkiismeretről, és ezzel 
nem egyenértékű a podkupljana vest (meg

vásárolt lelkiismeret), szemernyi kis archai-
zálás itt segíthetett volna. Ahogy az „észak
fényével lángoló szemének" kifejezésnek a 
„s plameni iz svojih oíi" (szeméből a láng
gal) nem méltó párja. Talán a presereni stílus
nyelv használata gazdagíthatta volna az 
egyébként igen magas színvonalú, a szlovák 
E. B. LukáC mellett eddig legjobb Apostol
fordítást. 

A kötethez Stefan BarbariŐ írt tanulsá
gos utószót. Barbaric a magyar irodalom jó 
ismerője, a Helikonban s az újvidéki Hunga
rológiai Intézet Tudományos Közleményei
ben megjelent dolgozatai a szlovén—magyar 
kapcsolatok avatott szakértőjéről árulkod
nak. Barbaric romantikus költőt lát Petőfi
ben. „Szembetűnő, hogy Petőfi forradalom
szemlélete lényegében romantikus" — írja, 
majd így folytatja: „Romantikus a magasz
tos célokért harcoló egyének lelkes felmagasz
talása, a szabadság mártírjainak tisztelete, mű
veiben a fekete és fehér túlméretezettsége, 
a jó és a gonosz túlmagasztalása." Mi más
képp látjuk Az apostolt (romantikusnak ish 
de ha külföldről ilyennek találják, ezen el 
kell gondolkodnunk. Annál is inkább, mert 
a nem-magyar Petőfi-kutatók a romantikus 
Petőfi arcképét rajzolgatják. 

A kétnyelvű kötet hálára és elismerésre 
késztet. Nem a kiadás ténye, hanem szín
vonala miatt. A kötet értékét növelik Gábor 
Zoltán érdekes illusztrációi. Petőfi megren
dítő szava a szabadságról, a szolgaságról, a 
hazáról, az igazságról, a forradalmár-élet 
értelméről szépen és meggyőzően hangzik 
szlovénül is. 

Fried István 

Kováts Miklós: Magyar színjátszás és dráma
irodalom Csehszlovákiában 1918-1938. 
Bratislava, 1974. Madách K. 226 1. 

A csehszlovákiai magyar irodalom és kul
turális élet összefoglaló története számos ér
tékes kezdeményezés (Turczel Lajos, Csanda 
Sándor, Botka Ferenc stb.) ellenére is meg
írására vár. Sajnos, a ma rendelkezésünkre 
álló könyv- és folyóirattári, levelestári anyag 
töredékes, rengeteg értéke dokumentum (így 
pl. a kultúrreferátus teljes irattára) semmi
sült meg vagy lappang, számos értékes mű 
alig ismert kiadó gondozásában jelent meg
vagy szerzője íróasztalában maradt (s azóta 
esetleg fel sem található). Az eddig erről a 
témáról megjelent, kétségtelenül úttörő mű
vekkel kapcsolatban éppen ezért az az olvasó 
érzése, hogy még a régmúlt korok anyagfel
táró munkáját végző irodalomtörténészeké
nél is nehezebb feladatot kellett megoldaniuk, 
vállalva a fehér foltoknak, a beidegződött elő
ítéletek elismétlésének, az esetleges félre
értéseknek a kockázatát is. Világos, hogy 
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