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ANTUN GUSTAV MATOS

Szép hazánk
Nem messze att61 a helységt61, amit rövidesen a Vraz-megemlékezés alkalmáb61

fogunk felkeresni, Klanjacban - Vraz szü16helye,Cerovec mellett tehát - az illír Elejád
egy másik költ6jének emlékm{ívét avatják holnap. Pedig - akárcsak Kvaternik és Senoa
- Mihanovié is zágrábi volt, s megérdemelne egy mement6t ebben a városban, a Har-
micán, ahol született; ám eme apote6zis rendez6i mintha megérezték volna, hogy
Himnuszunk szerz6je mindenütt otthon van Horvátországban, s hogy ez a zagorjei
paraszti vidék, melyet a testvéri foly6, a Sutla ezüstje ragyog be, jobban illik a költé-
szetéhez, mint a mai zágrábi Als6város, a magyar ind6ház és az idegen boltok. Klanjac
tisztán horvát hely még ma is, a jogpárti ellenzék 6don bástyája, meg6rizte 6don, illír
külcsínét. Erre az 6si, édes és annyiszor megénekelt vidékre tekint majd az atyafia,
Franges által szoborrá formjlt Mihanovié minden nyáron, ahogy lélekben nyilván ezt
látta idegenbe szakadva, az Egei-tenger fövenyén is.

Miként minden vonzalom, a patriotizmusok is különböznek egymást61, s ezért
a hazafias dalok, különösen a himnuszok igen fontos dokumentumok az egyes népek
pszichol6giájára nézvést. A szerbek, amint az ismeretes, elvetették a régi, konvencioná-
lis szerbiai himnuszt, s költ6ik a tetemes pályadíj dacára sem tudtak vagy akartak újat
szerezni. A Sumi Marica (Zúg a Marica) mind szövegében, mind zenéjében maga a ba-
nalitás. Az Onamo-namo a felszabadÍtatlan területek utáni vágyakozás patriotizmusa -
a taktus nevetséges elnyújtása által elégiává alakÍtott olasz menetdal vulgáris áriája.
A csodálatos Haydn-himnusz, mely zeneileg minden létez6 közül a legnagyszerubb,
a hazafiságot a Habsburg-ház apote6zisával teszi egyen16vé.Az orosz és az angol him-
nusz imádság. A hazafiságmint vallás jelenik meg bennük. A Marseillaise h6siességként
és forradalomként értelmezett patriotizmus. E nagyszeru dal többet tett Franciaorszá-
gért és az emberiség szabadságáért, mint minden könyv együttvéve. Az új eszmék els6
katonai gy6zelmeit a zsarnokság és az abszolutizmus fölött e vérpezsdÍt6 ditirambus
vívja ki Valmy-nél és ]emappes-nál, ahogy Frigyes is protestáns korálok éneklésével
h6dította meg Sziléziát (velük gy6zedelmeskedett egykoron Cromwell és XIT.Károly
is). A heroizmust a japán harcos is hazafias verseken tanulja. A j6 költemény a leg-
hatalmasabb energiák forrása, és míg más himnuszok többnyire mint hitet vagy sze-
mélyt magasztalják a hazát, mint közös vallási vagy erkölcsi szimb61umot, a horvát lé-
lek szempontjáb61 igen jellemz6, hogy a haza Mihanovié számára nem annyira a harc
és az igazság elve, nem ember és nép, hanem föld: a mi szép, gyönyöruszép hazánk,
síkságaival és hegységeivel, tiszta égboltjával, szelíd éjszakáival és meleg nyaraival, fürge
patakjaival, az aratás és a pásztorkodás békés mindennapjaival, dalaival és paraszti
idilljeivel. A nép nem központja e himnusznak, r61a csak mint e szép haza termékér61
esik sz6; deres, mint a haza ege, szelíd, mint éjszakái, meleg, mint éghajlata, tekintete
fürge, mint patakjai, pirospozsgás, mint borai, és er6s, mint hegyei. Mihanovié számára
a nép a paraszt, a munkás, akit csak a konvenci6 kedvéért sz6lít harcba a paraszti mun-
ka e tisztes eclogájáb61;látszik, hogy a hadviseléshez nem f{ílika foga, s az utols6 str6-
fában a Szávához, a Dunához, a kalászmez6khöz, a tölgyekhez és a hazához: szül6föl-
dünkhöz mint sírunkhoz tér vissza, és optimistán hisz a gy6zelemben. Hazafiságának
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demokratizmusával és humanizmusával Mihanovié oly modern és oly mai, hogy ez
fennmarad, "míg nap süt mezóinkre s szél fújja tölgyeinket". E dalb61hiányzik minden
militarista vagy konfesszionális felhang. A munka demokratikus himnusza ez, igazi
paraszti csatadal, mely a háborút csak mint önvédelmet tekinti jogosnak, és a pat-
riotizmust nem pusztán a nemzettel, hanem sokkal inkább az országgal, aszülofölddel,
a horvát tájjal vállalt szolidaritásként festi meg. A munka és a szüloföld! A teljes horvát
költészet ez, melyet csak egy civilizált, árja ösztönl1 nemzet ismerhet. A nomád patrio-
tizmus nem más, mint a föld, a teto, a gyökerek nélküli patriotizmus, a zsid6k, a haza
nélküli népek patriotizmusa. 5 Mihanoviéhoz hasonl6an érez hazánk iránt minden
igaz honfitársunk. Gundulié számára a haza dubrava, liget, azaz erdo, vidéki táj, orszá-
gunk a régi köztársaság aranyszabadságának szok keretei között, de a patriotizmus már
Hektoroviénál is mint ama természet iránti szerelem jelentkezik, melyet a lelkünkból,
a tiszta horvát népnyelvból fakad6 költészet lakik. A haza Kranjcevié számára is a de-
mokrácia, a p6rnép és a föld, csakhogy ó immár nem hisz oly optimistán a gyózelem-
ben, mint Mihanovié, s Horvátországot csak arra tartja képesnek, hogy a szabad horvát
gondolat egyetlen nagy sírboltja legyen - mert míg az illírizmus Horvátországa az in-
dul6kért lelkesedett, addig a modernizmusé a rekviemekért (és az altat6dalokért).

Horvátországot tehát legfoképp mint a természetet szereti Mihanovié; természeti
szépségeiért rajong. A horvát patriotizmus ennek megfeleloen elsosorban természet-
elvIl. A tájköltészetnek ezt az egészségeselemét eloször Rousseau fedezte fel, s az ó
nyomában a romantikusok, mint Chateaubriand, Byron és az angol tavi költok. Ám a
mi illír romantikusunk esetében a természet nem ellentéte az embernek, hanem úgy-
sz6lván ó maga. A hazafiúság eszméje, a honszeretet így békítette ki az elso horvát ro-
mantikus költoket a társadalommal (a nemzettel) és a természettel (Horvátországgal).
Ezáltal meg6vta régebbi költészetünket a világfájdalomt61, az egoista individualizmus-
t61, s irodalmunkat a nemzeti újjászületés és az idegen befolyás elleni védekezés leg-
hathat6sabb eszközévé tette meg. A horvát természet, a horvát vidék lehel egészséget
könyveinkbe, sörök Mihanovié érdeme, hogy - Vrazzal Samoborban és Demeterrel
Grobnicko poljén - felfedezte a horvát táj eme momentumát.

A modern költok közül szinte senki nem követi a romantika poétáinak ezt a
nagyszeru tanítását. A horvát tájak iránti irodalmi érdeklodés inkább csökken, mint
no, s múlhatatlan Dragutin Hire érdeme, hogy már-már apostoli törodéssel keresztül-
kasul bejárta szép hazánkat, felkapaszkodott minden hegyünkre, s mint valami elso
horvát Baedecker) a két illír) Vukotinovié és Ivan DeZman nyomában haladva az igaz
hazafi emelkedettségével és a horvát fl6ra legjobb ismerójének szaktudásával leírta
minden természeti szépségünket. Hasonl6képpen a horvát természeti szépségekre irá-
nyította a figyelmet Vjekoslav Klaié professzor, dr. Hranilovié professzor) Lopcdié és
a dalmát Ivan Lovrié, s így nekik is köszönettel tartozunk a horvát turizmus iránti ér-
deklodés serkentéséért, valamint számos szép monográfia megjelenéséért, mint péld~ul
Franié professzornak a közelmúltban a Plitvicei-tavakr61 napvilágot látott kimeríto
munkája. "...5 lélekben végigszálltam mindazokon a hazai tájakon, melyeket mind-
eddig bejártam; és a lelkem felfrissült a természet ölelésében, ahol a legjobban szeretek
lenni, mindegy, mily vidéken, mindegy, ha szívfájdalom gyötör is, a természet mindig
fölemel, mindig megfiatalít" - írja Hire, a tanít6 és a turista, aki a nagy geográfushoz,
E. Reclus-höz hasonl6an a hegyek között, a természetben találta meg azt az energiát,
amely elvész a városi társadalom és élet romlottságában.
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Hazám, szép hazánk, te dogmája a szkepszisnek, rabságunk dédelgetett vágyképe,
lelkünk jelképe, kapocs, mely Istenhez s az emberiséghez foz bennünket, te egyetlen
kötelesség és legfobb törvény, bölcsonk és sírunk, te mindennapi kenyerünk és
az anyanyelv édes teje, te osi királyság, melyre hitetlenek vetnek kockát skarlát ron-
gyokon, mint valami afrikai rabszolgára, drága, szent, eltiport, vértanú országunk,
Horvátország! Még ott is, ahol a horvát gondolat kihunyt az egyiptomi rabság rideg
kotábláinak tövében, még akkor is virraszt a Haza Géniusza, s megsz6lal az erdok
csendjén, a felhok vándorlásán, a foly6k lüktetésén s a madárdalon át, vigaszszavakat
suttog elszunnyadt fiainak. Mert balsorsú a hon, ahol - mint Horvátországban - a föld
néma szava szabadabb és csorbítatlanabb, mint a nemzeti sz6 s gondolat!

Ki fejti meg a tanítást, mit szép hazánk csodái rejtenek? Ki olvassa ki a múlt üze-
netét, mely megkínzottan hever Omisalj, Kraljevica, Knin, Trsat, Cesar-grad, Ostrac,
Kalnik, Bag, Krk, Nehaj, Pedalj, Turanj, Ozalj, Krstinja, Jajce és Severin szakadékai-
ban? Mit sz61az Adria a Vrbnik alatt és az elrabolt Fiuménál, le egészen a Kotori-öbö-
lig, és Lokrum magányos smaragdja körül, s miben áll a sziklasivatag titokzatos, misz-
tikus ereje, mely gyermekeit az olajbogy6 olajával, a szolotoke borával, a rozmaring
szerelmével, a babér dicsoségével,a juhar énekével, az ibolya sz{íziességével,a reszketo
zsálya, a szalmagyopár és az árvalányhaj sz6tlan létével láncolja magához? Mely könyv
tanítása hatalmasabb annál a szimf6niánál, melyet a Velebit és a Gorski Kotar bor6kái,
bodzabokrai, feketefenyoi és jegenyefenyoi, oserdeink hársai, bükkjei, gyertyánjai,
szilfái, juharfái, korisei, rezgo- és feketenyárfái, melyet tölgyerdeink játszanak? Mely
gyöngéd horvát tündérek hagyták harmatos, illatos nyomaikat a hajnali rétek párájá-
ban reszketo zsályán, 16herén, pipacson, bükkönyön, apr6 szulákon, rozmaringon,
százszorszépen, apatakparti h6virág bánatán, s mellette a sz{íz h6 illatával illatoz6 fe-
hér gyöngyvirág ártatlanságán? S a mi vizeink fölött is, a Száva, a Dráva, a Kupa, a Ne-
retva, a Krka, a Vrbas és a Duna fölött Isten szelleme lebeg, amely Horvátországban
horvát szellem; és a Velebit ormai, a hegyek, a Risnjak, a Biokovo, a Sljeme, és a Bito-
raj, a tengermelléki csupasz Podgorje, eSzahara, melynek antitézise a dölyfös Szlav6nia
és a Fruska Gora hársfáival, kolostoraival és szoloivel ékeskedo Szerémség; Grobnicko
polje pusztasága s az obedi láp, melyet vízimadarak rajai, darvak és magányos sasok
laknak; a Plitvicei-tavak, a Slunjcica zuhatagai és a Krka zúgása a csöndes Visovac s
a vízbe épült csöndes kolostor mellett; a barlangok, a víznyelok, a búv6patakok,
Kninsko polje és Lonjsko polje, a Dalmát Zagorje és a Horvát Zagorje; Trakoséan,
Maksimir és Dubovac csodás tuszkulánuma; 6don kúriáink, plébániáink, szilvásaink,
s a mohos szalmatetok szilvásainkban és gyümölcsöseinkben, meg a pacsirta, a csalo-
gány, a pitypalatty, a pintyoke énekétol s a gerle búgását61körbeölelt fehér tornyok és
harangláb ak körül, a hegyek lábánál és a foly6partokon és a patakok mentén; és a szo-
morúfüzek és a nyárfák és a villanyp6znák a mezok és a szánt6k, a vizek és a nádasok
között, s a sügér, a comp6, a dévér, a csík, a harcsa e vizekben és e nádasokban; az
ezüstös 6zon, mely az ll1és-napi mezok verejtéke fölött vibrál; a hegyek közé szorult
ködök és az oszi felhok, a tengeri felszél s a viharok; és a karácsonyesti énekeket borít6
álmos h6, Zágráb, Szarajev6, Dubrovnik, és... tovább: az égszín{íAvala, a Triglav me-
redélyei, a szlovén Mura és a véres rig6mezei Sitnica: minden, minden dalra fakadt,
életre kelt és lüktetni kezdett az elso költo felszabadít6 himnuszában, aki, akárcsak
a XVI. századi francia Pléiade poétája, Du Bellay, az elso sz6t anyanyelvének dicso-
ségére, tiszteletére és védelmében vetette papírra. Mert hozzánk hasonl6an a nyelv is
a föld produktuma, ahol élünk, mint a szávai kavics, vagy a horvát Alpok rhododend-
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ronja. A horvát nyelv annak a viszonynak a terméke, amely a horvátokat Horvát-
országhoz, a horvát természethez, a mez6khöz, a hegyekhez, az erdc$khöz s a levegc$-
höz fíízi, virágainkhoz és csöndes planétáinkhoz, melyek Preradoviénál a "kólót veze-
tik", s ezért nyelvünk bír mindazokkal a jellemz6 színekkel, hangokkal, formákkal és
egyéb jegyekkel, amellyel országunk is: szertelen, mint a bóra Zenggnél, lágy, mint
a kétágú síp, túláradó, mint a virágzó rozmaringág, szomorú, mint valami elhagyott
birtok a karszt közepén, vidám, mint a tambura, s mély, mint erdeink sötétje s tengere-
ink tragikuma. Csak szép hazánk lehetett képes megalkotni csodálatos nyelvünk szép-
ségét, szavaink gyönyöruségét, melyek olyanok, mint szigeteink, a .tengerben úszó
gyönyöru kertek..

Dr. Branko Drechsler annak idején kiadott Mihanoviéról egy igen tanulságos, té-
nyekkel zsúfolt, ámbátor meglehet6sen akadémikus, már-már szárazon pedáns füze-
tecskét. A mi Marseillaise-ünk szerroje vérbeli zágrábi gyermek volt, eminens tanuló,
de .levis", megtagadta, hogy Stjepan Rácznál, a vaterlandischeLiteratur professzoránál
magyart tanuljon, aztán ugyanakkor tartózkodott Bécsben, amikor Vuk és D. Davido-
vié, kés6bb osztrák konzulként boldogtalan szerelembe esett Ana Obrenoviétyal, az-
tán Törökországban szolgált mint diplomata, s sikeresen míívelte a filológiát, oly-
annyira, hogy a Zografski-evangéliumhoz hasonló értékes kéziratokat fedezett fel.
Kés6bb egy rövid zagorjei tartózkodástól eltekintve Bukarestben szolgált. Hazatért, és
a Klanjac melletti Novi Dvoriban kilehelte a lelkét. Még Preradovié is kifelejtette
a Kedves megboldogultakhoz c. szonettciklusból, így tehát hálásnak kell lennünk
Drechsler doktornak, amiért bemutatta ennek az osztrák diplomatának az érdekfeszít6
életpályáját, aki megírta a szerencsétlen, megnyomorított Horvátország himnuszát.

Enekeljük most ezt az illír indulót nagyobb h6siességgel,mint valaha, mert egy
emberölt6 elteltével megint azok a sötét és baljóslatú id6k térnek vissza, mint amikor
Jelacié bán felkerekedett, hogy megvédje Horvátország jogait, de valójában csak a há-
látlan bécsi reakciót oltalmazta meg. Legelemibb s aljas módon tiport jogaink védel-
mében ezúttal kevésbé leszünk ártatlanok és kevésbé leszünk optimisták.
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