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ASBÓTH JÁNOS BOSZNIAI 
NÉPKÖLTÉSZETI GYŰJTÉSE 
ÉS A BOSZNIAI IRODALOM 
TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 

1. 

Asbóth János, a XIX. század második Mének egyik jelentős poli-
tikai egyénisége, elfeledett írója karának- Újrafelfedezésére Rónay 
György 1947-es próbálkozásai1 után Németh G. Béla tett kísérletet az 
1950-es évek második felében egy jelentős és nagy terjedelmű tanul-
mányban ismertetve Álmok álmodója című 1878-ban megjelent regé-
nyét,2 amelyet jioigigail tartuinik >aiz első modern magyar regénynek álta-
lában is. Konzervatív politikai nézeteiinak kíitirtiiikaá ismertetésére aizonr 
ban imilnldlmálig inam került sor, holott Alsbóth volt az ún. Seninyey-párt3 

ideológiájának a propagálóira: ő -védte egy Missé Don Quijote módján 
a legelszántabban a magyar liberalizmusnak iaz eszmei tisztaságát és kö-
vetelte (gyakorlati alkalmazását olyan időkben, amikor már egy Deák 
Ferenc inézetei is a klasszikus, 1848 előtti éviek liberalizmusának eláru-
lását jelenítették, s amikor nyilvánvalóan az 1867 után kialakult politikai 
gyakorlatot 1875 után pedig korrekcióját nem sóik értelme violt ókonzer-
vatív pozícióikból bírálni. Nem bírjuk torlMkaá-irodalomesztéÜikai néze-
teinek a rajzát sem, holott ő a „három nemzedék"4 Szekfű Gyula ne-
véhez fűződő Ikorszemléletánek a szülője. A Széchenyi—Vörösmarty, a 
Kossuth—Peltőfi és az Arany—Deák párosítás aiz ő ötlete violt. Azonban 
nemcsak a modern szenizibilitás el'ső „regényes" megfogalmazója Asbóth 
Jánias, hanem modernnek voltaik irodalmi nézetei is a maga (korában, ép-
pen ezért az irodaimii Deák-párttal Iniefei vioitak fontos vitái — többek 
között az irodalom „nemzetnevelő" feladatait illetően. Egy preraffae-
l'ita ízlésről tanúskodnak némely megnyilatkozásai — ő már a középkor 
boldog harmóniájának a vágyának az ihletében' is alkot, imént tudja, 
hogy a maga korában iniem lehetségesek a Madonna-képek,5 hiszem a 
festők modelljiei — ez látszik a képeiken — felsőbb leányiskolák rom-
lott növendékei, és egy Palestrina zenéjében gyönyörködik. Szinte ter-
mészetes lesiz, hogy Kelet első magyar felfedzői közé tartozik. Ak)i előbb 
Svájc havasainak zordon szépségeiben gyönyörködött, s a Mont Blancra 
szögezite szemét, marjd Párizs polgári életéről értekezett, eljutott Egyip-
tomba és Palesztinába is, egészen modern vágyak által ösztönöztetve: 
„Ifjúságom egyik álma, legrégibb ábrándjaim egyike volt Egyiptom és 
Palesztina, országai csodáknak és mesékndk, őshazája a Civilizációnak és 

5 



vallásinak. Talán honvágy volt, aimi oly állandó hatalommal vonzott. 
Honvágya az embernek az emberiség bölcsője után-.. ,"6 

Ám hogy Asbóth Jánosban inemcsak eszmetörténeti szempontból 
értékelhető vágyak kapcsolták ,a „Kelethez", haneim egyértelműen iniapi 
poütikaialk is- A Sennyey-pártban elvibarátali Magyarország „keleti" po-
litikájának az ismerői és szószólói! voltak, minthogy ,a párt öröksége — 
ez pedig Széchényi István gondolkodásának politikai testamentuma volt 
— a „Kelet népe" kérdését is jelentette, 'az orosz—-török háború pedig 
éppein akkoriban niúntegy napirenden tartotta. Különben is Egyiptom-
ban és Palesztinában tett utazása csak intermezzo ja boszdiai útjainak. 
Nem véletlen, hogy közel-ikeleti útirajzának bevezetőjében (1883) már így 
vélekedik: „De még egy: ha Nyugat-Európa beutazása után behatolunk 
Kelet bemgsijébe, meggyőződünk, hogy solk teíkinit'etban, nemcsak fa junk 
eredeténél, hanem a hosszas török uralomnál foigva is, még mindig kö-
zelebb állunk Kelethez, mint Nyugathoz, keleti jelleme van nemcsak né-
ha glóriósus világítási tünetekkel ékített, ide rendszerlint fehér-fakó egünk-
nek, nagy síkságunk fátlan pusztáinak, némdly iszéleisen elnyúló kopár 
hegyerlnknelk, hanem sok tekintetben Ikeletli életmódunk, szokásaink, haj-
lamaink, felfogásunk is. A Keleten Ikapjuk meg ezeknek ágaz magyará-
zatát . . . " Nem nehéz azonban érintkezési pontokat találni Kállay Béni 
és Asbóth János néizetdi között sem éppein a „keleti" politika felfogásá-
ban. Ha Kállay Béni 1878-bain Oroszország keleti törekvései címen írt 
könyvet,7 1883-ban már Magyarország a Kelet és a Nyugat határáns 

címmel tart felolvasásit a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén. 
Asbóth János, aki Kállay Béniivel együitt volt a Seinmyey^páirt 'vezeítőségé-
ben, nyilván Ikövette a magyar (konzervatív politika keleti szakértőjének 
útmutatásait. Nélküle létre sem jöhetett volna Asibóth János „utolsó" 
utazása — Boszniába, közvetlenül annak okkupációja után, hiszen As-
bóthnak éppen Kállay Bénii kísérőjelként volt alkalma több ízben £!s 
beutaznia Boszniát 1882 és 1884 között, s ennek alapján megírni Bosznia 
és a Hercegovina (Űti rajzok és tanulmányok) I—II. Bp. 1887 című köny-
vét.9 Majd érdeklődésének ímintegy a határpontjaként az akkor kapott 
indítások alapján ír ja meg 1901. november linón,, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia II. osztályán tartdtt felolvasásának a szövegét Az ős-
lakók hatása a bosnyák faj kialakulására címmel10, mostmár a Bosznia 
okkupációja és anexiója közötti inberregnumbain-

2. 

„Azon kedvező viszonyok, melyek Iközt az országot és népet tanul-
mányozni' alkalmam ínyílt, midőn inégy éven át kísérhettem az oirazág 
minden részeire (kiterjedő utazásain Kállay Benijámliin közös pénzügy-
miniszter urat, a (tájékozódás, melyet magából a kormányzati igazgatás 
adataiból' merítettem, bátorított a jelen kísérletre, mely Italán némileg 
előbbre viisizi az ország ismeretét és egyik-imáá'k tekintetben hozzájárul-
hat egyes eddig homályban maradt kérdések felderítéséhez . . . " 

így vall Asbóth János boszniai útirajzainak keletkezési körülimé-
nyeiről, szövegéből pedig kiolvasható utazásainak „története" is. Ezek 
szerint Kállay Béni kíséretében 1882 júniiusában indult Pestről Eszéken 
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át Slavonski Brodig, onnan a Bostraa folyó völgyién Szarajevóba (Asbóth 
szóhasználatában Szerajévóba) érkezett. Innen, több mint egy hónapi 
tartózkodás után, kisebb, nyilván tájékozódási célokkal, egy kisebb kör-
utat teáz Kállay társaságában a Gorazde—Foca—Rogatioa—Romanija 
hegység útvomalon. Hazafelé Szarajievóból ia Neretva völgyén vitt útjuk, 
Mostáron át, a tengerpartra, ahonnan h^cUihajóin iindiulltiaik Triesztbe. 
Asbóth (tehát Kállay Bénii) újabb boszniiiaii utaziása 1883 júniusában kez-
dődött. Ismét Pestről indultak, miost iázzál a céllal, hogy 'elsősorban a 
Száva melléket jár ják be. Slavtoinslki Brodlban hajóra szállnak, majd 
Brctkom át Zvomikba meninldk. Zvoirnlilkból Tuzlán át Dobojba látogat-
nak, Szarajevóban, állapodnak (meg, Szarajevóból újabb kisebb körútat 
teszmdk, most az úgynevezett boszniai Zagotrjéba, Gackón át beutazzák 
B'ilece és Trebinje vidékét, tehát Hercegoviiina egy jelienltős részét. As-
bóth Jániois harmadik boszinliai utazása 1884 nyarára esett. Mivel most 
Nyugat-Bosznia volt útiűálja Kállay Béninek és kíséretének, Zágrábon át 
Kostajinicánál léptéik át Boszmia határát Bosainaka Krajiima megisizemlé-
lése céljából. Az 1884 júliusában kezdődött utazás Banija Luika, Jajce 
és Travn'ik érintésével ismét Szarajevóban ért véget, ahonnan írónk, 
magánutazásként kirándul imég Fajinicára, „főkép az ottainli barátzárda 
Bosznia múlt jára vonatkozó érdekes régiségeinek megtekintésére". 

Asbóth boszniai útirajza itöbb szempontból 'is figyelmet érdemel és 
több szempontból jellemezhető is. írónk szellemi életrajzában ez az 
egyetlen nem öncélú útleírás. Svájcba11 és Franciaországba12 emigrációs 
sorsa vetette, és szövegén átüt az érdeklődő utazó tanulásira és figye-
lésre hangoltsága, emnelk karén belül egyfaj ta Világfájdalom is a feltűnő 
életrajzisággal egyetemben. A Közel-Keletre ugyanakkor imár csak ben-
ső szükség kielégítésének céljából intíul't, imíg Boszniába „politikali" uta-
zás szándékával érkezett. Azt hiszem, bá t ran felltételezheffijülk, hogy egye-
nesen Kállay Béni megbízásából írja útirajzait, és tollát aniraalk -mlintegy 
pallitilkai céljai szolgálatába állítja. Hogy mennyire szoros a kapcsolat 
Kállay Béni és Asbóth János között, azt a boszniai útirajz több utalása 
is elárulja. Asbóth már a bevezetőben beszél Utazásuk céljáról, szövege 
későbbi részeiben pedig elárulja, hogy Kállay Bénii feladata volt a 
„rand és a jogbiztonság" helyreállítása az okkupációt követő ellenállás 
letörése utáni években, Bosznia „pacifikálása" egy sajátos módjának 
alkalmazása, amelyben még az egyházaik egyfajta „államosítása" íls he-
lyet Ikapoitt: az egyházíi méltóságok ugyanis állami fizetést (kaptak Kál-
lay Béni elképzelései szerilnit. Nem iits lehetett más feladata Asibóthnak, 
mint „szemtanúként" bizonyítani, imilyen kikeres Boszniában a Monarchia 
közös pénzügyminiszterének ténykedése, milyen áldásosak azlok a „gyö-
keres admiínlisztratív és (igazságügyi reformok", amelyeket az „1882-dM 
első út ja alkalmával az újonnan kinevezett miniszter akkor concipiált". 
Asbóth mintegy Kállay Bénii helyett í r ja az útirajzot, hisizan főnökének 
és politikai elvbarátjának is van egy boszniai naplója: belgrádi konzul-
ként 1871. július 12-e és augusztus 12-e között utazik Boszniában13, 
kétségtelenül már azért, hogy egy lehetséges okkupáció szemszögéből 
vizsgálja meg a boszniai helyzetet. í r j a ás Asbóth a szarajevói görög-
keleti templommal kapcsolatban, amelyet a város mohamedán lakos-
ságának ellenkezése miatt csiak nagy nehézségek árán tudták felépíte-
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ná: „A miniszter, aki most idejött az országot szervezni, véletlenül éppen 
akikor ás itt volt. Lóháton utazta be Boszniát, akkoriban belgrádi fő-
konzul, a Viszonyok tanulmányozása v é g e t t . . . " 

Asbótih János tehát nemcsak ,,viktoriánus"14 utazója és útleírója 
Boszniának az 1880-as évek első felében, hanem Kállay Béni boszniai 
politikájának exponense is. Ezzel magyarázhatjuk, hogy két kötetes mű-
véneik bármelyik mozzanatát 'is vesszüJk szemügyre, a „viktoriánus" ér-
deklődő megfigyeléseiben lépten-nyomon felfedezhetjük az „angazsált" 
írót, alkii még tájleírás aiban, a boszniai „regényesség" rajzaiban üs ten-
denciózus szándókát árulja el. Talán csaik a római kor leleteivel kapcso-
latban. 'tanúsít semleges, legfeljebb „tudósi" álláspontot: ,,Ilyen római 
faragványok különben sokkal ritkábban fordulnak elő bosnyák földön, 
melyeket Mommsen legnagyobbrészt publikált. GaStilj helységnél azon-
ban az egész terület be van hintve rómali kövekkel. Nemes faragású pár-
kányiatok mellett emberi .alakzatot is találunk, a szerajevóinál még 
durvábbakat, nyilván -az utolsó császár dk korából, erős barbár befolyás 
alatt. Némelyik már a valóságos átmenetet képezi a középkori bosnyák 
kőfaragáshoz, amliinit az oly sűrűn található országszerte a nemzeti kor-
szak sírkövein. Külön az érdekesebbeiket, minthogy tudtomra még is-
meretleniek . . . " Kállay útmutatását kell látnunk Asbóth politikai „ál-
lásfoglalásában" is — amlikor például -a boszniai ellenállási mozgalmakat 
a szerblilai radikálisokkal hozza kapcsolatba: „Travnikbói másnap távoz-
tunk — írja —, msilután még otítartázkodásuinik alatt hírét vettük, hogy 
a közel erdőségben egy őrjárat agyonlőtte a Trzsics nevű rablót. Éppen 
utazásiunk alatt több ponton merültelk violt fel akkoriban, apróbb bandák 
anélkül, hogy keletkezésük a viszonyokból és közhangulatból érthető 
letit volna. Gsak hetekkel később derült ki, hogy összefüggésben vannak 
azon kalandos mozgalommal, melyet egyes szerbiai radicáii'sok az Ob-
renovics ház ellen ugyanakkor megkísérlettek, és melyet a boszniai 
mozgalommal lis secundálni akartak . . •" 

Asbóth János szemlélődéseinek, kutatásainak és értekezéseinek po-
litikai célzata egyértelműen kiitetszik, ha a minket közelebbről érdeklő 
történelmi, irodalmi kutatási ténykedését vizsgáljuk. A „viktoriánus" 
utazó figyeli Bosznia népének életét és mutat feltűnő ethnográphiai ér-
deklődést, megrajzoltatva a Sana és. az Urna folyókon látott vízimalmok 
szerkezetét és jegyezgetve a boszniai népköltészetet, de imár az expo-
nált politikus magyarázza a bogumilizmust és annak fordul figyelme, 
elsősorban a mohamedán népköltészet — általában a „külön bosnyák 
kultúrai élet" bizonyságai iiránt. 

3. 

Asbóth János útirajzában több alkalommal is kitér a boszniai nép-
költészet kérdésére, két ízben nagyobb dal-csokrot iktat szövegébe, 
gyakran idéz részleteket, nem egyszer egész terjedelmükben is publikál 
hősdalt, megalapozott feltételezésünk szerint saját fordításában. Gyűj-
tött, illetve átvett mondákat is, s ilyen módon a figyelem körébe avatta 
a népdal és a hősdal mellett a népi helyi mondákat is. 
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A délszláv népköltészet magyar irodalmi élete történetében15 tehát 
helye van Asbóth János, boszniai űtirajzánák is. A boszniai népköltészet 
általa válik 'ismertté Magyarországon, és egészíti ki az előtte annyira 
Vuk Karadziic-közpomtú szemléletet, s minthogy .maga is a gyűjtök közé 
sorolható, Asíbóth Jánosit kell tartanunk az egyetlen magyarnak, aki 
nemcsak érdeklődött a délszláv (népköltészet iránt, hanem e költészet 
följ egyzője és fordítója ds volt. 

Mindezekkel kapcsolatban pedig (nyomatékosan merül fel Asbóth 
Jánosinak és gyűjteményének viszonya Kosta Hönmann híres, máig em-
legetett magy gyűjteményéhez, a két kötetes Narodne pjesme Muhame-
dovaca u Bosni i Hercegoviul (1888) címűhöz, amelynek tudománytörté-
neti értéke kétségtelen.16 Kosta Hörmann neve Asbóth útleírásának be-
vezetőjében is felbukkan, amilkor köszönetet nioind „Hörmanin szarajevói 
kormánybiztosnak, Kvassay coinsul és báró Mollináry járási főnök urak-
nak . . . afldik az ethnographiai adatok és ia népdalok gyűjtésében támo-
gatták". Tudnunk kell, hogy Hörmann Kállay Béni embere volt, első-
sorban a boszniai kulturális polutiika realizálásában játszott nagy sze-
repet. Már 1878-bain Boszniában valn, ő a FiHipovic báró katonai pa-
rancsnokságán a polgári megbízott, majd a kormányzat ititkára (1879), 
később tanácsosa (1885), 1888-bain pedig a szarajevói országos múzeum-
nak szervezője és első igazgatója lesz. Asbóthtal 1882-ben találkozik, s 
ha h'ilnnd lehet nyilatkozatának, amely szeiünt már 1880-bain. hozzáfogott 
a bosnyák népköltészet gyűjtéséhez, neki kell •tulajdomtanuink Asbóth 
feltűnő érdeklődésiét lis. Nyilvájn Hörmann hatása alatt kezdte maga 
is figyelni a inépkölltésizetet, jiegyezgetini az utazások közben hallott da-
loikat, illetve keresni egy-egy megállás idején a inépi 'dalosokat. Bár el-
képzelhető az is, hogy körülbelül egy időbein kaptak jelentős indításokat 
attól a Dervis-beg Cengiótől, akit nemcsak Hörmann emleget, mond-
ván, hogy ennek a történetei 'erősítették meg elhatározását, hogy a gyűj-
téshez kezd, hanem Asbóth ás. Akárhogy is voltak a kezdeteik, annyi 
mindinkább bizonyos, hogy Asbóthmalk is szerepe volt abbain, hogy Kosta 
Hörmann nagy gyűjteményének erősem mohamedán akcentusai legye-
nek. Feltételezhetően nemcsak Kállay Béni hatott Asbóthra, Asbóth is 
befolyásolta Kállay Béni nézeteinek alaikulását. S ha elfogadjuk, hogy 
Kállay Bénii Asbólth Boszniával kapcsolatos politikai nézeteinek, szem-
léletének kialakítását sízabta meg, főleg irodalmi-ideológiai kérdésekben 
Asbóth szempontjai érvényesülhettek. Ezt engedi feltételezni az a mon-
data is Aábóth útleírásának, amelynek: szavait majdnem teljes terjede-
lemben Kállay Béninleik Hörmannhoz írott utasításában lát juk viszont.17 

Asbóth ír ja a mohamedán dalok gyűjtésével kapcsolatban: „E dal világ-
nak Caziiin a központja, az ottani mohamedánok fő ápolói. Atalán elég 
ismeretesek a délszláv dalok és énekek, de természetes^ hogy a dél-
szláv gyűjtőik éppen a mohamedánok nótáit kevésbé vették figyelembe. 
Már pedig az ibtenli nóták a mohamedán bosnyákok inótái és ezért érdie-
mesnek 'tartottam gyű j t é süke t . . . " Kállay Béni, amikor Bécsben jóvá-
hagyja Hörmann gyűjteményének megjelentetését, nyomatékosan (kö-
veteli, hogy Hörmann a gyűjteményhez írott előszavát átdolgozva azt 
hangsúlyozza, hogy a boszniai keresztényeik népköltészetével szemben 
a mohamedánok dalaira mindeddig nem figyeltek fel. ,,Ov\a alinej a ne 
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bi smjiela bütii objavljena u ovam obliku, jer mije opoirtumo u ovom po-
litilckom (miomiemtu godiinie, iniarociitio: da se ne bi ovoim momentu pomilslio 
da se nekoga (Mualiimame) preferira. Freporucuje se da se uimjesto na-
pÉsamiog, ina pogodan macin izraizi da se u prijasmjiim vretmemüma ná|je 
oibracala paznja ina imiuhamedovske narodne pjesme." Az sem mellékes 
természetesein, hogy Kállay Bénii -megköveteli Hörmaninltó.1, hogy hang-
súlyozza könyve előszavában, miszerint a mai mohamedánok Bosz-
niában a középkori boanyák nemesség egyenes leszármoizattali, tehát 
nemcsak a mohamedán tradíciók őrződtek meg dalaikban, hainem a 
középkoriak ás, éppen ezért „dcxprle ;su u ltoim stupnju do izraza duha 
toga maroda"- Ebbein a szellemben tárgyalja Asbóth 6|s a btogumiil bos-
nyák nemesség és a mioihamedánSág között a B'osania történetét vázoló 
résziben. De már abibain a 'tényben, hogy Hörmainin azért sürgeti könyve 
kiadásának jóváhagyásiát, inert a Matlica hirvaísika is készíti a mohame-
dán énekesek dalainak kiadását „horvát dalokként", mutatja, hogy Hör-
manin iiis kitűnően ismerte bécsi főnökének poliitiiikai irányvonalát, ame-
lyet Alsbóth is szolgált a maga módján. 

Nem Asbóth jellemZHe a íkövetikezőképpien a boszniai mohamedán 
arisztokráciát? 

„Messze a legérdekesebb emléke azonban a törökországi Szerajevó-
nak az a fa jára és ínyelvére szláv, hitére muhamedán, intézményeiben 
tisztán középkori feudális arisztokrácia, mely iaiz egész törökkoron végig, 
a szultán helytartó vezírjeit csalk tűrve, inéha nem iis tűrve, lolygarchifcus 
köztársaság gyanánt csaknem függetlenül kormányozta az országot 
egész a mi inapj amikig.. . Besaniia miinitha varázsálomba merülit volna 
abban a pillanatban, midőn a iszultán hatalmába jutott, 'tovább élt, de 
mozdulatlanul maradt akkori állapotában. Csak az iizlám lépett a bogiu-
míi'l hit helyébe, török jelmezek és bizonyos stambuli etiquette váltotta 
fel a lovagkor jelmezeit és 'külsőségeit lainéllkül, hogy eiz változtatott 
volna l ényegé t . . . " 

Ennek a felfogásnak a csíráit pedig már Kállay Béni első boszniai 
utazásáról készült naplójának bevezetőjében találjuk -meg. 

Milyen kapcsolatok létezhettek Höiimann és Asbóth között, tehetjük 
fel a kérdést, máielőtt közelebbről szemügyre veninénk Asbóth gyűjte-
ményét. Elképzelhető-e egyfajta munkamegosztás kettejük iközött? Fel-
tűnő ugyanis, hogy míg Hörrnamn a mohaimedánság epikus dalait gyűj-
tötte, Asbóth figyelme nagyobbrészt a lírai dalokra arányul, s azokból 
közöl két nagy szemelvény-anyagot is, míg az epikus dalokra való hi-
vatkozások zömmel másodkézből eredőknek látszanak, s nem is ia mo-
hamedán boanyákságnak, hainem a szerb vagy a horvát lakosságnak a 
népköltészetét jellemzik. 

.Könyvének Szerajevói világ című fejezetében:, a nők helyzetét és 
erkölcsét 'ismertetve, mondja, hoigy „a bosnyák sizívvilágot a lányok 
szerelmi dalaiból ismerhetjük meg", s nyomban közzé i(s teSz egy kis 
gyűjteményt belőlük, összesen 21 szerelmi dalt közöl magyar fordítás-
ban., vegyesen mohamedán', szerb és horvát dalt, miként a ibennük sze-
replő nevekből, imás ízlésre és történelmi eseményre vagy szituációra 
utaló mozzanatból kikövetkeztethetjük. Asbóth egy szóval sem említs 
forrásait, minthogy azonban olyan dalt is felvesz, mint amilyen Az er-
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délyi bámnié vagy a Doiitsin Péter című, biaomyoisra vehetjük, hogy az 
általa és említett Bogisic-gyűjteményből való, fordítása pedig jobb, mint 
a pár esztendővel az Asibóthé előtt megjelent Radics György-féle fordí-
tás, am/it az alábbi összevetés is bizonyíthat-

A Radics György fordítás első szakasza így hangzik:18 

Borozgatott Dojcsin Péter 
A váradi bán; 
Száz aranyat költött ő el 
Egy nap mulatván — 
Ráadásul ment szögszín lova 
S arany buzogány! 

Asbóth kötetében így hangzik: 

Nagyot iszik Doitsin Petár 
Varadinnak vitéz bánja. 
Darab aranyt háromszázat 
Eliszik egy éjszakára, 
El aranyos buzogányát 
A fekete lovát rája ... 

Különben Asbóth Bogiaié gyűjteményén kívül összesen még négy kö-
tetre hivatkozik, közülülk aizon/ban. egyik sem tartalmaz mohamedán szel-
lemű dalokat. Ezeket kaphatta Hönmiainin-tól, illetve ezeket kell Asibóth 
gyűjtéséneik tekiiintenünk. Ha szabad általánosítanunk, amit a Cazin 
vidéki dalokkal kapcsolatban mioind, tudniillik, hogy maga gyűjtötte 
5ket, mert mohamedán dalok, akikor a szerélimes dalok fentebb említett 
niaígyo/bbiik részét (i!s Asbóth gyűjtésének Ikell tartanunk, s mint eredeti 
kísérletét kell értékelnünk, s úttörő szerepét is hangsúlyoznunk. 

Dicsérhetjük Asibóthnalk a lírai dalok iránti érdeklődését tehát az-
zal együtt, hogy ő az első, aki felfigyelt a délszláv helyi mondákra is. 
Ütleírásába szőtte a mondát Jajcáról, Zv.orniikról, valamint Riirliitor vá-
rának mamdáját, ^mit Sutjeska-legandánalk is nevezhetünk. Forrásait 
esetleg a Bosarasike inarodJne príipovedke (Sisak, 1870) című kiadványban 
kereshetjük. 

Természetesen az epikus dalok sem lke<rülték el figyelmét. Nem 
mentes természetesen ő sem a magyar irodalomban oly népszerű fel-
fogástól, éppen ezért idillikus képet fest a hősdal-énekléséről egy la-
koma-leírása kapcsán: 

„A táncot énekek vált ják fel. Hős dalok, melyekhek néha vége-
hossza ;ninas. A irégiiek között előfordulnak egészen közel álló eseménye-
ket tárgyalók iis, melyek rendkívül érdelkes betekintést engednek a po-
litikai mozgalmak felfogásába, a mödoirba, 'alhogy a világ e részében a 
politikát kezelik. Érdekes és jellemző az az úri objektivitás, mellyel a 
muhamedán hősdialok a keiresztény ellenfelekről szólnak, szemben, a 
török-gyűlölettel és meg;vetéssel, mely a keresztény nótáikban talál-
ható . • .** 
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Fokozza a helyzet „romantikáját" a Bajo Pivljaninról szóló dal 
kapcsán: 

„Ezen a talajon, ilyen emberek (közt teremnek azok a vad és mégis 
nemes szellemtől áthatott dalok, melyek hatása annál ímeglkapóbb, mi-
nél egyszerűbben és hívebben tükrözök az életei t . . . 

Asbóthot jól informáltalak kell tartanunk a délszláv hősdalköltéseet 
ciklusait illetően dis, s írni több, sokkal differenciáltabban nézi keletke-
zésük idejét tekintve őket, mint a korabeli délszláv folklortudomány 
nézte. Figyelme mintegy a középkortól a korabeli események megének-
léséig felöleli a múltait, s Gaziin környékén feljegyez olyan, hősdalt is, 
amelyet Bosznia okkupációja ihletett, is foglalkozik a „guSinjei nótá-
val", mely —- mint írja — „a jelenlegi montenegrói fejedelem harcairól 
szól". Ez a tény pedig arról vall, hogy Asbóth, amikor szemmel tar t ja 
az addigi gyűjtéseket, valójában a népköltészet adott, egészen alkalmi 
pillanatalit örökítette meg, szemben Kosta Hörmannal, akinek érdeklő-
dése a ,/klasszikusabbnak" tudott epikus dalvilág felé fordult. Asbóth 
gyűjtésének eredetiségéről tanúskodó adatra is az ilyen hősdalokkal 
kapcsolatban bukkanunk. Jellemzőnek kell ugyanis tartani, hogy Kosta 
Hörmairan nem lisimeri a Besir-basa Cangióről szóló hősdalt, noha maga 
mondja, hogy Dervis^bég Oemgic indította el gyűjtését, s Hörmann elő 
is adja, akárcsak Asbóth, a Cengióek történetét, s Asbóth minden bi-
zonnyal a Cengiceik körében jegyezhette le, mondván, hogy ,,egyike a 
legszebbeknek a délszláv nép költészetben". Ugyanakkor Asbóth azt is 
megállapítja, hogy „e szép régi dalnál sokkal ismeretesebb az Izimail 
Aga-Csengics haláláról szóló ének, a montenegróiakkal a sízázaid elején 
folyt harcok epizódja, mely Mazuranics horvát bán feldolgozásában 
több nyelvre van fordítva". 

Források nyomán beszél azonban a hajdúik-dalokról: 
„Számos vitézi ének szól a jumalkokról, szabad hajduklokró'l, akik 

akár kalandvágyból, akár politikai okokból, akár mint közönséges rab-
lók, e hegyekbe vetették magukat. Itt szerepel a Novak-mondakör is, 
ilyen rabló dalok egész sorozata . . . " 

S iiranen idézi a Bajo PÜvljaininról Szóló hősdalt is. 
Azt már csak érdekességként jegyezhetjük meg, hogy közöl varázs-

levél-sizöveget is, amelyet a „népdalok is emlegetnek"-
Megállapíthatjuk tehát, hogy Asibóth 'gyűjtése kiegészíti Rosta Hör-

man nagyobb terjedelmű és rendszeresen készült gyűjtését, s a két 
munka mintegy magyarázza fis egymást. Hörmannak tárgyi ás,meretei 
talán ,részletesebbek voltak, eredeti koncepciót mégis Asbóth gyűjtése 
és a szövegekhez fűzött magyarázatali mutatnak 

4. 

Asbóth Jánosnak a boszniai kultúrával kapcsolatos nézetének a kö-
zéppontjában az „egy külön boanyák kultúráiig élet létének" a kérdése 
áll — a népköltészettel kapcsolatos nézetei ennek csak részét alkotják. 
Kállay Báni felfogását tükrözi ilyen álláspontja. Káilay volt ugyanis 
annak ,a poliltiifcának a szószólója, amely a szetfb és a horvát aspirációk 
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ellensúlyozására a bosnyák „inemzeti öntudat" ébresztésének lehetősé-
gére játszott, és a boszniai kul túra auitochtoin jellegét hangsúlyozta ki. 

Szerzőnk a fogódzóját a bogumilizmus ünterpretáciiójjában találta 
meg. Nem véletlen 'tehát, hogy jelentős teret szentel útleírásában a bo-
gumil emlékek és feliratok kérdésének. í r j a tehát: 

„Sem az orthodox, sem a katolikus (nem koinsitatál|ja szívesen, hogy 
a bosnyák nemzet eretnek volt. Az orthodox Szerbiához számítja Bosz-
niát, szerbnek a bosnyákot; a katolikus Horvátországhoz az országot, a 
horvát nemzethez népét. Egyik sem látja szívesen, ami egy önálló nép, 
egy külön bosnyák kultúrái élet létét b izonyí t j a . . . " 

Am ezzel a megállapítással sem 'elégszik meg, hanem jelentőségét is 
hangsúlyozza:19 

„Egészben véve azt kell mondani, hogy e középkori sírok híven és 
gazdagon tükrözik iá középkaxli boszniai éltetet, és olyan kul túrának a 
nyomait őriizlték meg, mely nem maradt el a XII—XV. századbeli általá-
nos európai, különösen nem a közép-európai kul túra m ö g ö t t . . . " 

Nem kétséges, hogy egy ilyen felfogásból kiindulva írta meg Asbóth 
boszniai útirajzának a zárórésizeként Irodallmii mozgalmak és népkölté-
szet című összefoglalását — 'alighanem az első boszniai irodalomtörténeti 
vázlatot, kísérve a Boszniában született irodalmat a ,,régi bosnyák in>-
dalom nyomaitól" kezdődően a XIX- század második felének irodalmi 
jelenségeiig. Itt iits a bogumlilizmus a kiindulási pontja, megállapítja ró-
la, hogy Boszniában nemcsak egyeduralomra tett szert az eretnekség, 
hanem „nemzeti jelleget öltött", azért, merít „védelme összeesik a po-
litikai önállás védelmével .az orthodox szerb és a katolikus horvát hó-
dítási. törekvésekkel szemben". Hangsúlyozza Boszniának az eretnek 
mozgalmakban játszott kivételes szerepét, központja volt és támogatója 
minden 'európai ilyen jellegű mozgalomnak, egyben pedig az üldözött 
eretnekek menstvára iis. Ez a vallás szükségszerűen támaszkodott te-
hát a népnyelvre, vallja Asbóth, ide az is érthető, hogy ,,ez az irodalom 
elpusztult, mádon elpusztult maga a feletkezet", annál is inkább, mert 
pusztították mind a görögkeletiek, imind a katolikusok, mind pedig a 
mohamedánok. írott emlékei között emlegeti a Hrvoje hercegnek ajánlott 
bogumii-kódexet, s egy Apokalypszis-szöveget, de Trója- és Nagy Sán-
dor-regények szövegeit is, nem különben jogli és politikai iratszerkesz-
téseket, például Kulin -bán oklevelét 1180Jból. Asbóth figyelmet szentel 
a stecakok felirataira is, amelyekkel útirajzában részletesen foglalko-
zott. Itt a következőket mondja: „Utalnunk kell végre azon középkori 
síriratokra, amelyeknek némelyike azon egyszerű fenséget leheli, mely 
a költészeitnek legnemesebb virága, és itten egy élet-halál harcot küzdő 
puritán egyháznak hatása alatt ke le tkeze t t . . . " Asbóth szeriint Boszniá-
ban megvolt minden feltétele egy „nagy irodalmi lendületnek", mint 
amilyen Dubrovniké volt, csakhogy a török megszállás ezt megsemmi-
sítette. 

Jellemző Asbóthra, hogy a boszniai irodalom továbbélését a dub-
rovniki irodalomban véli feltalálni, mondván, hogy az olasz mintákat 
követő dubrovinki a boszniai hatások alatt telítődik „nemzeti" tarital-
makkal, Vetranicnál pedig a „tengermelléki nyelvjárást" is kiszorítja 
a „tisztább és hangzatosabb bonyák nyelvjárás". A dubrovniki—bosz-
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niai irodalmi kölcsönhatásoknak szentelt somokat nyilván krit ikusan le-
het osak kezelni, ide elgondolkodtató, ahogy mintegy visszavezeti a dub-
rovniki irodalmat ért hatások u tán a dulbrovináikiaiknak a boszniai írók-
ra gyakorolt hatásaira a fiigyeimet — a népnyelv uralma kérdésére össz-
pontosítva érdeklődését. Itt a ferenceseknek ia XVIII. századiban kivirág-
zott irodalmára gondol mindenek előtt, emlegetve „Divkovics Mátyás-
nak", Matjevicnak, Fosilovlicna'k, Banidulovicnak, Glavinicnak és Ancic-
nak a nevét. Jelentős egyéniségnek tar t ja Kaöic-Miocic Andiiiját — el-
sősorban a népköltészet iránti érdeklődése, azonkívül a szent) és ia hor-
vát irodalomra gyakorolt hatása, s európai befolyása miatt; „ . . ..a szerb 
és a horvát irodalom újjászületése egyenesen annak köszönhető, hogy 
szerb és horvát írók és költők az ő példáját követve, a bosnyák népköl-
tészetből merítettek nem csak gazdag anyagot, hanem az irodalmuk-
ban addig használt nyelvnek ejtésével a Boszniában használt tiszta, 
romlatlan, hangzatos nyelvjárást fogadták el irodalmi, nyelvüknek". 
Asbóth talán csak ott kritikátlan nagyon is feltűnő módon, ahol azt ál-
lítja, hogy a boszniai népnyelv vált imikid a horvátok, mnd a szerbek 
irodalmi nyelvévé. S egészen megbízhatatlanná válik, .amikor a bosz-
niai irodalomtörténeti vázlatában tárgyalja Diositej és Vulk működését is. 
Szembetűnő az a törekvése, hogy a boszniai népköltészetet úgy szigetelje 
el a szerbtől, hogy nyomatékosan hangsúlyozza, abban „jelentékeny 
része van a bosnyák-heroegóc népnek", imlinthogy szerinte a „szerb nép-
költészeti gyűjtemények e fa j ta legtöbb és legszebb darabjai Boszniá-
ból és Hercegovinából erednek". 

A boszniai (és általában a szerb és horvát) népköltészet, külön a 
hősdalköltészet jellemzésében ugyan nem mutat nagyobb eredetiséget, 
részben Vuk jellemzését, részben a magyar irodalomban akkor honos 
felfogását tükrözi, életéről a XIX. század második feléiben szemlélete 
rugalmas, történetiséget tükröző. Minthogy maga iis találkozott az ,,élő" 
népköltészettel, felmerült benne is a kérdés, hogy az újabb eseményeket 
megénaklő népdalok, a frissen születők esztétikai szépségben miért kü-
lönböznek az ún. klasszikus hősdalok „inemes egyszerűségétől" és for-
mái tökélyétől. „Vajon hainyatlott-e a gazdag őserő— kérdezi —-, mely-
ből e költészet fakad? — nehéz eldönteni. Nem szenved kéltséget, hogy 
az újabb énekek szélesebben, laposabban folynak, pongyolábbak, imint 
a régiek. Minthogy azonban mindem feltűnőbb esemény azonnal meg-
találja énekesét, és a tömeges produkció nem teremthet csupa remeket, 
hihető, hogy a látszólagos hanyatlás csak arra vezethető vissza, hogy 
a mindennapi produkciót megrostálja az idő, .az ú j dalok gyengéje 
gyorsan feledésbe merül, java folyton javul, és ezért múlja felül annyi-
ra az újmaik tömegét a r é g i . . . " Azt íís tudíja, hogy iaz „élő" népköltészet 
adott történelmi-társadalmii körülményeknek függvénye, éppen ezért hi-
szi, hogy ezek megváltozásával a népköltészet is talaját veszíti majd. 
A inépköltészetnék, ikülönsen pedig a hasdalköltészetnek az alapjait a 
„természet szabadságában folyó kalandos életben" látja, ebből követ-
kezően magyarázza, hogy miért éppen Boisznia és Hercegoviina produk-
ciója a leggazdagabb: „.itten legkevésbé volt korlátozva a kalandos élet". 
„Ki lehetne mutatni, hogy mliind e népeknél minél előrehaladottabb a 
kultúra, régibb az állami és közigazgatási rend, annyival inkább tűnitek 
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el a hősdalok, átengedték a tért szereiimi és tréfás daloknak.'' Ezért, 
mondja Aislbóth, eltűnt Szerémségben és Bácskában a délszláv hősii ének, 
apadnak forrásai Szerbiában is, míg Boszniában és Crna Gorában „máig 
is bőven folynak". Az azonban feltűnő lehet, hogy szemléletében itt nem 
differenciál- Elmossa a határokat a mohamedán, a szerb és a horvát 
dalok kőzött, holott útirajza szövegében éppen az ilyeneken irasziisztált. 
Kultúrtörténeti jelentőségűnek ikell tartanunk, hogy dallannpéldát ils 
közöl, leválasztva az énekes előadásából az énelkdallamot, és külön adva 
az „egy húrú guzla" kísérő dallamát, míg egy lírai dal melódiáját — a 
szöveget elhagyva — teljességében mutat ja be. 

Jó tájékozottságot mutat a boszniai népköltészet gyűjtői és kiadói 
névsorában: egy kis bibliográfiát is ad ezekkel kapcsolatiban. Itt emle-
geti miitnd Fira Grgo Martiinoiviánalk (Ljuibomíir Heiroegioiracnak), mind 
Ivan Franjo Jukiónak20 a nevét és működését. Mind a kettejüket a Ka-
cic-iskola folytatóinak tar t ja , Grga Martiniovi,60,t pedig „Bosznia leg-
jelentősebb élő költőjének" nevezi. Teljesen érthetően — a ferences 
irodalomról éppen Martinovic volt Asbóth 'informátora Fojinicán, akivel 
útirajza szövegében dis találkozunk. Természetesen nem mulasztja As-
bóth megjegyezni!, hogy a boszniai ferencesek közül sokan „folyékonyan 
beszélik nyelvünket", mert magyaroirszági iskolákban tanultak. Érthe-
tetlenül állunk azonban Asibóth érdektelensége láttán a mohamedán iro-
dalom,21 a boszniai török nyelvű irodalom iránt. Jele lehet ez annak, 
hogy Asbóthban inem alakult ki egy teljes boszniai művelődési, küt túr-
pollitikai koncepdió — azaz, hogy a boszniai „külön kultúra" kérdését 
nem tudta 'dialektikusan szemlélni, az övé Kállay Béni politikai szem-
határával esett egybe 22 
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R E Z I M E 

A S B O T O V O S A K U P L J A N J E N A R O D N E POEZIJE U B O S N I I 
N J E G O V A S K I C A B O S A N S K E I S T O R I J E K N J I Z E V N O S T I 

Putopis Janosa Asbota, objavljen 1887. godine u dva torna, vredan je 
paznje kako sa ideoloskog, tako isto i sa knjizevnoistorijskog • stanovista. 
Autor smatra da je Asbot propagator i idejni nastavljac bosanske politike 
Benija Kalaija, a ceni ga kao folkloristu koji je u Bosni prikupljao narodne 
pesme, odnosno organizovao njeno prikupljanje, da bi ih kasnije ob jav iouma-
djarskom prevodu. Posebnu paznju je posvetio njegovom odnosu prema cu-
venoj zbirci Koste Hörmann-a, i dolazi do zakljucka da se oni nadopunjavaju. 
Porsd toga ispituje i ocenjujie nacrt Asbotove istorije knjizevnosti kojom As-
bot obavestava madjars'ku citalacku publiku o bosanskoj knjizevnosti. 

R É S U M É 

LE RECUEIL DES CHANTS POPULAIRES ET L' ESQUISSE DE L' 
HISTORIE DE LA LITTERATURE BOSNIAQUE DE JÁNOS ASBÓTH 

La descri.ption de voyage de János Asbath publiée en deux tomes an 1887, 
mérite un respect de point de vue de l'histoire de la littérature, aussi comme 
de point de vue idéologique. L' auteur est d'avis que János Asbóth n'est qu' 
un propagateur et continateur des idées politique de Beni Kallay en s' esti-
inant pourtant et folklioriste qua récueilli des chants populaires et a orga-
nisé leur collection, afin de les publier en traduction hongrois. II temoine 
une attention extraordinnaire á ses rélations pour le recueil célébre de Kosta 
Hörmann en faisant une conclusion, qu'ils se complétent. Enfin, il examine 1' 
esquisse de 1' historie de la littérature de J. Asbóth, qui informe le public 
hongrois sur la littérature bosniaque. 
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