
PÁVEL ÁGOSTON:

SZERB NÉPKÖlTÉSZET

A világháborúban minden nép Ilszinte csodálattal adó
zott o! szerbek haláltmegvetlJ bátorságának. Aki azon
ban a ezerbeknek szenvedéses, kálváriás történetét s
nemzeti történelmüknek, népi lelkiségüknek leghflsé
gesebb vetületét: a szerb népköltészetet ismeri, az
cseppet sem csodálkozik a délszlávok kivételes katonai
erényein. Az 1389-i Szent Vid napján vívott rig6mezei
csatában elbukott a szerb cárság, de a közel hatodfél
százéves török hódoltság nem törte meg a büszke he
gyi lak6k lelkét és nemzeti imérzetét. A planinák bér
ces talaja szakadatlanul forrongott. A férfiak megszok
ták a h6si halált, amellyel napr61-napra szembenéztek ;
megszokták, sllt szinte megszerették, mert a j u n á
k o k (h6sök) a hálás maradék dalaiban megdicsllült, ö
rök életet nyertek; az asszonyok és anyák pedig büsz
ke, spártai lélekkel nyugodtak bele férjeik és fiaik
véres-köteles áldozatába.

Ezek a h6si dalok - a pogány török elleni harcok
sorsközössége és egyéb történeti kapcsolatok révén 
tele vannak magyar h6sökkel (Szibinyáni Jank6, Sze
kula vajda, Ugrin Jank6, Mátyás király, a Zrinyiek
sib.) és magyar vonatkozásokkal (budai királykoroná
zás stb.) Közös mesemotívum is rengeteg akad közöt
tük (K6míves Kelemenné, a jaspis kígy6 stb.). A kö
zös mult és közös küzdelmek-szenvedések engesztel6
emléke a köztudatban mindkét részr61 sok tekintetben
feledésbe merült már. Adélszláv népköltészet azon
ban idlJtlen id6kig fenn fQgia tartani, s jobb napok
jöttén az egymásratalálásnak nem csekély tényezllje
lehet.

Adélszláv népköltészetnek tüneményes szépségeire
nem kisebb ember hívla fel a világ figyelmét, mint

. Goethe, aki nem gy6zött betelni az általa németre 'for
dított "Asan aginica" (Haszán aga felesége) címil h6si
dal szépségével, pedig az idegen - olasz - közvetí
tés az eredetinek hamvas üdeségéb61 sokat lekoptatott.

Az alábbiakban bem~tatjuk "A Jugovicsok anyjának
halálár61" sz616 h6si dalt, adélszláv népköltészetnek
egyik legremekebb gyönqyét, amely a rig6mezei csa
tának egyik epiz6dját beszéli el balladás, sflrfl és foj
tott leveg6jfl eWadásban. Az egyik változat befejezll
sorai a legszörnyflségesebb csapás gyászában is párjál
ritkít6 nemzeti önérzetrlll és önbizalomr61 tanuskod
nak.

Pável Agoston dr.
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A JUGOVICSOK ANYJÁNAK HALÁLA

Seregével elindult a szerb cár,
pogány ellen a keresztény Lázár.
Koszovónak sík mezején, ottan
szállt meg a had csúcsos sátorokban.
Koszovónak sik mezején, ott van
a kilenc Jug s apjuk, a vén Bogdan.

Imádkozik a Jug-ííak anyja,
imádkozik az egek Urához.
Ajándékot- hiú szándék nélkül 
ajándékot kettőt kér az égtül:
hattyúszárnyat, nagymesszire szállot,
sólyomszemet, nagymesszire látöt;
hogyha volna fehér h'attyúszárnya,
vele délre, Koszovóra szállna.
Megkeresné a Jugokat sorban,
apjukat is a tágas táborban.

S mert az 'anya erős volt hitében,
meghallgatta a mennybéli Isten:
adott neki fehér hattyúszárnyat;
véle immár szabadjára szállhat.
El is szállott a legelső széllel,
s meg sem állott Koszovó síkjáig.
Sík Koszovón tekintett csak széjjel,
s aggodialma bizonysággá válik:
holtan hever a kilenc Jug, holtan,
s holtan hever az öreg Jug Bogdan.
Feje felül kinek-kinek kopja,
pogányra azt már egyjük sem dobja;
Kopják nyelén jó sólymaik ülnek:
szennyes szárny'a. vértől csapzott mindnek.
S a kilenc ló, kilenc szegény pára,
viszi-e még g'azdáját csatára?
Soha többé, bitangokká váltak;
magva szakadt itt a Jug-esaládnak.

A kilenc ló - urok anyját látva 
búsan nyerít, mintha fájdialmába ...
S felrikolt a kilenc harci sólyom,
szívettépö bús-panaszos módon,
Ám az anya hősök hősi anyja,
könnye sincsen, fájdalmát tagadja,
S mintha szívét nem gyilkolná bánat,
összeszedi mind a kopiákat,
és a véres, gyászos csatatérrül
zokszó nélkül hazafelé térül.
A kilenc ló lépeget utána,
kilenc sólyom rikoltgat nyomába.
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Kilenc menye 'az ősi kővárbul

aggó szívvel már messzirül
eleibe járul.
Am mikor a kíséretét látja,
csak megzokog mínd a kilenc árva.
S szánalommal a gazdátlan mének
nyerítenek, mintha éreznének.
És a kilenc csapzottszárnyú sólyom
mind felrikolt s.zívszakasztó mödon.
De az anya hősök hősi anyja:
könnye sincsen, fájdalmát tagadja.

Éjfél kondul, szellemek órája,
s hát felnyerít Damján paripája.
Nyerítése behallik a házba,
hol virraszt még a bús anya gyásza.
S hogya szíve könnyebbüljön néki,
legszebb menyét szerétettel kérdi:
"Kedves menyem, fiam felesége!
Vajjon miért nyerít Damján ménje?
Tán éhezik szénára, abrakra ?
Vagy hogy szomías és inni akarna?"
Az új özvegy, fölegyenesedve,
nyitja ajkát ilyen feleletre:
"Nem éhezik szénára, abrakra !
Nem is hiszem, hogy inni akarna!
Úgy kapatta, amíg élt, Damjánom,
hogy éjfélig zabot ő zabáljon;
éjfél után kora virradóra
új csatára kerekedtek volna.
S most a fakó, a hűséges pára,
hogy túléli, ura vesztét szánja!"
Am az anya hősök hősi anyja:
könnye sincsen, fájdalmát tagadja.

Múlik az éj, oszladoz homálya;
bama színét bíborosra váltja.
S ím az égen - vércsatakos szárnnyal
két fekete, gyászos holló szárnyal.
Délről jönnek, tán ép Koszovóról,
hol beborult a szerb cárság napja.
Délről jönnek, tán ép Koszovóról,
a csőrükben ifjú vitéz karja.
S hogy elérnek az udvar fölébe,
ejtik 'a kart az anya ölébe.
Maguk aztán napsugaras délnek,
merről jöttek, újra visszatérnek.
Kapja a kart a Jug-fi'ak anyja,
mindenfelől nézdeli, forgatja.
Ide, oda, mindenhova gondol;
szíve szorong búnevelő gondtól.
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És szólítja özvegyét Damjánnak:
"Édes lányom, özvegye Damjánnak I
Szemeim már homályosan látnak.
Tán te tudod, kinek ez a karja,
aranygyűrű kié csillog rajta 1"
Az új özvegy, fölegyenesedve,
nyitja ajkát ilyen feleletre:
"Édes anyám, nincs szememen hályog;
félek, félek, hogy igazat látok.
Ez a kar itt a Damjánom karja,
megismerem a gyűrűjét rajta.
A múlt télen, nem is olyan régen
ez a gyűrű jegyezte el vélem"

Hallja ezt a Jugovicsok anyja,
ám zokszóra mégsem nyílik ajka.
Nézi a kart, mindeníelól nézi,
ólmos gyászát új búval tetézi.
Ide, oda, mindenhova gondol,
szíve vérzik hasogató gondtól.
Tekintefe a gyűrűre téved:
ismeri már ő is 'az emléket.
A véres kart kebelére vonja,
s tompa hangon, fel-felbúgva mondja:
"Hol nőttél fel, anyád örömére 1
hová vesztél, ennyi keservére 1
A keblemen, itt nőttél fel, itten!
Hogy igy válunk, azt sohasem hittem!
Mennyi gonddal szerettelek téged! . .
Sík Koszovón ölt meg ellenséged.
Sík Koszovón elvéreztél értünk,
hogy mi békén, nyugalomban éljünk ... l"
Ennyit szólott, többet nem is szólhat:
villámsújtott fak ént összeroskadt.
Hősi lelke pedig bírta volna;
de a test csak gyarló földi szolga.
Akikért a hős lélek gyötrelme
csak egy zokszót, egy könnyet sem ejte:
most azokért, jó kilenc fiáért,
szíve szakadt az öreg Bogdánért.
Hogyha el is szállottak a darvak,
darufiak fészkükön maradtak.
Szívünk vérén fölneveljük őket!

Mi fajtánknak sose szaklad magva!
Tanyáinkra, mi tűzhelyeinkre

sose terül temetők nyugalma!

Pável Agoston fordítása.


