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ELŐSZÓ





Egy több mint egy évtizede létesült tudományos rendezvénysorozat 
válogatott dokumentumait tartja kezében az olvasó.

Mai Intézetünk egyik elődének, az 1969-ben alapított Hungarológiai 
Intézetnek a rendezésében ugyanis 1970-ben került sor a délszláv-magyar 
irodalmi és művelődési kapcsolatok kutatóinak első értekezletére, melyen 
negyedszáz újvidéki, belgrádi, zágrábi, szpliti, zadári, ljubljanai, budapesti, 
egri és pécsi komparatista vett részt, hogy aztán a MTA Irodalomtudományi 
Intézete javaslatára két évenként váltakozó helyszínen, Újvidéken és Buda
pesten közös rendezésben folytatódjék a megkezdett munka — ma már a 
Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia és a MTA intézményes 
együttműködése keretében.

Az eddig megtartott nyolc értekezleten mintegy félszáz jugoszláviai és 
magyarországi kutató vett részt, s több mint száz beszámoló hangzott el a 
délszláv-magyar kapcsolattörténet tárgyköréből. Ha tematizálni akarnánk a 
terítékre került részkérdéseket, az alábbi témaköröket körvonalazhatnánk:

I. Elvi/módszertani kérdések
II. Az egyetemes irodalomtörténeti korszakok párhuzamos vizsgálata
III. A periodika szerepe a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokban
IV. A kétnyelvűség jelensége az irodalomban s délszláv és magyar példái
V. Magyar vonatkozások a délszláv népköltészetben s a délszláv nép- 

költészet fordítása a magyar irodalomban
VI. Magyar és délszláv írói életművek összehasonlító vizsgálata
VII. Délszláv-magyar képzőművészeti és színháztörténeti kapcsolatok
VIII. A magyarországi délszlávok irodalma és kultúrája
IX. A magyar jugoszlavisztika és a délszláv hungarisztika kibontakozása 

és művelői.
Vegyük szemügyre e témaköröket közelebbről is.
(I) .Az összehasonlító irodalomtörténeti kutatások elvilmódszertani 

kérdéseivel különösen az 1976-ban Budapesten megtartott ülésszak foglal
kozott behatóbban, de más alkalommal is érintettek konferenciáink olyan 
fontos problémákat, mint amilyenek, például, az írók nemzeti hovatarto-



zásának kritériumai, az irodalmi kétnyelvűség jelensége vagy a délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok kutatásában felmerülő sajátos módszertani problémák 
és tanulságok.

(II) Az egyetemes irodalomtörténeti korszakok összevető vizsgálatának 
tárgyköréből kiemelhető társadalom és irodalmi élet viszonya a kelet-közép- 
európai reneszánszban és barokkban; a délszláv barokk-kutatás magyar 
szemszögből; a szerb, horvát, szlovén és magyar barokk összevetése; a 
nemzeti romantikák s külön a magyar és délszláv romantika párhuzamos 
vizsgálatának módszertani kérdései; a kelet-közép-európai romantika általá
nos jellemzői; népköltészet és népiesség a délszláv és magyar romantikában; 
a szlovén és a közép-európai romantika.

(III) A periodika kapcsolattörténeti szerepével foglalkozó témakörben 
egyebek közt olyan részkérdések kerültek terítékre, mint a szerb irodalmi 
törekvések visszhangja a magyar periodikában a XVIII. század végétől 
a XIX. század közepéig; a magyar-szerb és szerb-magyar kapcsolatok az 
1849—1867 közötti periódus időszaki kiadványaiban; magyar és horvát- 
magyar témák a XIX. század második felének horvát periodikájában; a Prijátel 
és a Sedmica kapcsolattörténeti jelentősége.

(IV) Az irodalmijírói kétnyelvűség már említett, elvi/módszertani meg
közelítése mellett értekezleteink kelet-közép-európai távlatból is vizsgálták 
e jelenséget, magyar-délszláv viszonylatban pedig érintették Jovan Muškatiro- 
vić, Iván Mažuranić és Mita Popović magyar nyelvű munkásságát, míg 
Vitkovics Mihállyal-Mi,hajlo Vitkovictyal, vagy a „Vitkovics-jelenséggel" 
két értekezlet, illetve három — Újvidéken, Pesten és Egerben tartott — ülés
szak is foglalkozott.

(V) A délszláv népköltészet hungaricáinak vizsgálata értekezleteinken 
a magyar történelmi személyiségek és események előfordulására, illetve az 
Erlangeni kézirat vizsgálatára korlátozódott, a délszláv népköltészet magyar 
fordításának kérdéskörében pedig Székács József munkásságát egy külön 
ülésszak vizsgálta, más alkalommal viszont napirenden szerepelt a délszláv 
folklór-próza, illetve próza-epika magyar fordítása is.

(VI) A magyar és délszláv írói életművek összevető vizsgálatai között 
a genetikus kapcsolatok és tipológiai párhuzamok egyaránt az értekezletek 
tárgyát képezték, miközben e főbb részkérdések megvilágítására került sor: 
a Szigeti veszedelem filológiai kötődése a horvát irodalomhoz; Vük fogadtatása 
a magyar irodalomban; Đura Jakšić és Vörösmarty; Prešeren és Petőfi; 
Branko Radičević és a magyar romantika; Zmaj politikai költészetének magyar 
vonatkozásai és János m űfordítása; Madách drámáinak délszláv vonatkozá
sai; Jakov Ignjatović magyar témái; Ivó Andrić műveinek magyarországi 
fogadtatása.. .  Miroslav Krleža életművének hungarológiai (és kelet-közép- 
európai) megvilágításával viszont 1982-ben Budapesten egy külön értekezlet 
foglalkozott.

(VII) Tanácskozásaink témarepertoárján szerepelt néhány színháztörté
neti résztéma is (Joakim Vujić és a szerb színjátszás kezdetei; szerb-magyar 
színházi kapcsolatok; a magyar népszínmű a szerb színpadokon; az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színházban bemutatott magyar színművek stb.), egyetlen



alkalommal viszont képzőművészeti téma is kapcsolattörténeti megvilágítást 
kapott (dalmát művészek Mátyás budai és visegrádi udvarában).

(VIII) A magyarországi délszlávok kultúrájával és irodalmával kapcso
latos tárgykörből az alábbi részkérdések emelhetők ki: Pest és Buda mint 
szerb művelődési központ; Szentendre és a szerb irodalom; a Buda-környéki 
szerbek népszokásai; a nyugat-magyarországi horvátokXVII—XIX. századi 
irodalmi emlékei; a murántúli szlovén irodalom XVIII—XIX. századi magyar 
kapcsolatai.

(IX) Végezetül, diszciplínánk tudománytörténetének pár részkérdését 
is érintették konferenciáink. íme közülük néhány: a magyar-szláv történelmi 
kapcsolatok értelmezése Borislav Jankulovnál; Mocsáry Lajos, a magyar- 
délszláv politikai és szellemi közeledés szorgalmazója; a magyar jugoszlaviszti- 
ka kezdetei; a szerbeknek szánt első magyar nyelvtan; a XVIII. századi 
szerb írók Horányinál; Hobblik Márton, a délszláv-magyar kultúrkapcsolatok 
ápolója; Veljko Petrović és a magyar nyelvű Croatia; a szlovén irodalom 
első magyar nyelvű áttekintése...

Nyilván önmagában is elég beszédes e témarepertoár, mely az elmúlt 
évtizedben egészében aligha került volna terítékre a szóban forgó intézetközi 
rendezvénysorozat ösztönző, szakkádert mozgósító szerepe nélkül. így viszont 
felszínre került egy olyan gazdag kapcsolattörténeti anyag, amelyből meg 
lehetne szerkeszteni egy újabb Szomszédság és közösséget. . .

A fenti optimista feltevésnek a legutóbbi újvidéki értekezletünkön 
adtunk hangot 1982 elején, s most csakis örömünket fejezhetjük ki amiatt, 
hogy Intézetünk komparatistái, Veselinović Šulc Magdolna és Csányi Erzsé
bet máris megszerkesztettek egy, a Szomszédság és közösségnél ugyan szeré
nyebb igényű, ám hisszük, mégis értékes tanulmánykötetet. Miközben terjedel
mi, illetve anyagi okok miatt csupán három újvidéki értekezlet (1970., 1974., 
1978.) anyagából válogathattak, eleve lemondva a teljesség igényéről. ^

Hadd reméljük azonban, hogy intézetközi rendezvénysorozatunk ezúttal 
kiadásra nem került egyéb eredményei sem lappanganak majd sokáig kis 
példányszámú szakfolyóiratainkban, hanem kötetbe szervezve, könnyen 
hozzáférhető újabb kézikönyvek formájában szintén eljutnak az olvasóhoz. 
Tovább gyarapítva és népszerűsítve a délszláv-magyar kapcsolattörténeti 
kutatások gazdag' hagyományát.

Újvidék, 1982. december 30. Bosnyák István
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I. TÁRSADALOM ÉS IRODALMI ÉLET VISZONYA A
RENESZÁNSZ ÉS A BAROKK IDEJÉN KELET-KÖZÉP-

EURÓPÁBAN

Kelet-Közép-Európa népei reneszánsz és barokk korszakbeli költészetének 
és irodalmának rokon vonásait és részben párhuzamos fejlődését hasonló 
gazdasági-társadalmi-művelődési viszonyaik, többé-kevésbé összefonódó tör
téneti-politikai sorsközösségük, földrajzi elhelyezkedésük és a közös keleti 
s nyugati hatások határozták meg. Amikor a rokon jelenségeket, a hasonló 
fejlődést emelem ki, akkor ezt azért teszem, mert eddig vagy mellőztük ezeket 
a jegyeket, vagy csak futólag figyeltünk fel rájuk. Pedig jóval több a közös 
vonás e népek költészetében, irodalmában, mint amennyiről egyáltalán sejtel
münk van. Ezek ismerete nélkül viszont az egyes nemzeti irodalmak egyéni 
színei sem különböztethetők meg és értékelhetők helyesen, a valóságnak meg
felelően (pl. a tekintetben, hogy a külföldi hatásokból mire reagáltak egyformán 
és mit adaptáltak eltérő módon). A több oldalú összehasonlító vizsgálat szük
ségének hangsúlyozásával tehát korántsem akarom egybemosni az egyes 
népek költészetének sajátos arculatát és fejlődésüknek minden más nemzet 
irodalmától elütő jellegzetességeit. De egyetlen nemzet költészete és irodalma 
sem él légüres térben. Szüntelen kölcsönhatás fűzi őket egymáshoz. S ezt 
tudomásul kell vennünk akkor is, ha vitathatatlannak tartjuk és nagyra érté
keljük minden nemzeti irodalom sajátos karakterét.

Ezúttal főleg azokra az egyfelől alapvetően hasonló, másfelől azonban 
el is térő irodalmi jelenségekre szeretnék rámutatni — persze csak igen vázla
tosan —, amelyeket a reneszánsz és barokk idején döntően Kelet-Közép-Európa 
népeinek (északról dél felé haladva: a litvánok, lengyelek, csehek, szlovákok, 
magyarok, szlovének, horvátok, szerbek, romáitok, bolgárok és albánok) 
adott társadalmi formációja, feudális társadalmuk jellegzetes összetétele, 
gazdasági és kulturális helyzete formált meg és alakított ki.

Nyugat-Európa államaiban — a feudalizmus korlátai között — a társa
dalmi rendezettségnek bizonyos formái (hűbéri kötöttség, udvari élet, városi, 
polgári szervezettség stb.) már akkor megszilárdultak, amikor Kelet-Kö
zép-Európa népei még alig jutottak túl az államszervezés nehézségein. 'Nyuga
ton az udvari élet fejlett formái, majd az egyre szaporodó, szervezett városi 
polgárság növekvő gazdasági ereje olyan társadalmi-kulturális bázist terem
tettek, olyan tekintélyes irodalmi érdeklődésű világi réteget neveltek, amely



ott már a XII-XIII. század körül az egyháztól független, profán jellegű 
nemzeti nyelvű irodalom felvirágzásához vezetett. Kelet-Közép-Európa 
népeinél viszont — a csehektől eltekintve — a középkor végéig a társadalom 
világi köréből nem tudott az írásbeli kultúrába emelkedni ilyen szélesebb 
réteg, amely e népeknek szóbeliségben élő nemzeti nyelvű világi költészete 
mellett s részben erre támaszkodva a profán anyanyelvű műköltészet és 
irodalom megindulását s fejlődését biztosíthatta volna.

Ettől az összképtől egyedül a cseh irodalmi fejlődés mutat eltérést már 
a XVI. században.

Csehországban közvetlen nyugati mintára, s főleg a német lovagok és 
a német polgárság expanziója ellen védekezve, már a XIV. század elejétől 
erőteljesen terjed a cseh nemesség és polgárság körében is az anyanyelvű 
írásbeliség. Ennek viszont egyenes következménye volt, hogy a XIV. század
ban a cseh nemzeti nyelvű irodalomnak nemcsak vallásos, hanem profán, 
világi ága is lendületesen kibontakozott. Utóbb, sajnos, a huszitizmus — noha 
egyébként tudatosan küzdött a cseh nyelv irodalmi műveléséért, — a biztatóan 
megindult profán szellemű irodalmi műfajokat szinte teljesen elfojtotta. 
A szépirodalmi ág csak rendkívül lassan tudott magának utat törni a következő 
századok folyamán.

A többi kelet-közép-európai nép körében a nemzeti nyelvű profán, 
világi tárgyú költészet az egész középkor folyamán lényegében csak a szóbeli
ségben létezett. Az írásismeret és így az irodalom is mind a nyugati, mind 
a keleti keresztény kultúrába kapcsolódó népeknél egyaránt általában papi 
tulajdon volt és egyházi jellegű maradt. A XV. század második feléig a feudális 
társadalom világi vezető rétegeit sem gazdasági, sem politikai szükség nem 
kényszerítette az írásbeli kultúra elsajátítására. Kelet-Közép-Európa országai 
távol estek Európa gazdasági és kulturális súlypontjától, s így a patriarchális 
életvitelen és termelési viszonyokon nehezebben tudtak túllépni. Az egyház- 
és államigazgatás írásbeli feladatait (vallásos művek, krónikák, törvényköny
vek írását, oklevélszerkesztést stb.) ellátták a papok, hiszen mindkettő az 
egyház hivatalos nyelvén folyt. A klérus és a papi pályától megvált vagy egy
házi tanulmányait félbehagyott ún. „deák“-elem pedig elég volt arra, hogy 
a főurak mellett vagy a viszonylag kisszámú város és mezőváros adminiszt
rációjában szükséges munkákat elvégezze. Az egyház irodalmi monopol
helyzetének következménye volt az is, hogy a XVI. száza<J végéig a horvát, 
magyar és lengyel egyházi oligarchia lett az itáliai reneszánsz és humanizmus 
eszméinek legfőbb importálója, s az ő körükben borult virágba legkorábban 
az új, profán szellemű latin humanista költészet, Janus Pannonius-szal 
az élén, hogy csak a legnagyobbat említsem közülük.

A középkorban— a cseheket kivéve— egyik kelet-közép-európai országban 
sem vált a polgárság irodalomteremtő erővé. A polgári réteg ezekben az 
országokban feltűnően gyenge a nyugati államokéhoz viszonyítva. A polgárság 
csupa kis városban szóródott szét. Vagyoni helyzete nem hasonlítható a 
sokszorosan nagyobb és mérhetetlenül gazdagabb nyugati metropolisok 
polgáraihoz. A városok vezető rétege különben is többségében idegen (így 
pl. a litván, lengyel, szlovák, magyar, szlovén területeken német, a dalmát 
tengerparton olasz) s ez a réteg már csak ezért sem lehetett a tőlük különböző



népek írásbeliségének és irodalmának ösztönzőjévé. A lengyel, szlovák, 
magyar és horvát polgárság számaránya pedig csak a XV. században erősö
dik meg a városokban. Tartósan igazi kultúrközponttá a reneszánsz idején 
mindössze Dubrovnik (Raguza) és a két egyetemi város, Prága és Krakkó 
vált (Buda tulajdonképpen 1526-ban, a török dúlás következtében elvesztette 
azt a maradék tekintélyét is, amiből Hunyadi Mátyás halála után még úgy- 
ahogy megőrzött valamit).

Kelet-Közép-Európa országaiban a középkor folyamán az irodalomnak 
a királyi udvar, a főpapi udvarok, a kolostorok és az egyházi vezetés alatt 
álló két egyetem voltak a tűzhelyei. Az irodalom tehát szervezetileg lényegében 
egy zárt klerikális világ falai közé szorult, amelyből a nemzeti nyelvű profán 
költészet ki volt rekesztve.

Lényegében ez az állapot konzerválódott tovább ama népek csoportjában 
(szerbek, románok, bolgárok, albánok), amelyek a keleti egyház kötelékébe 
tartoztak s éppen a kelet-közép-európai reneszánsz kezdetén török uralom 
alá kerültek. Köztudott dolog, hogy a török a meghódított népek vezető 
rétegét vagy elűzte, vagy kiirtotta, vagy az iszlám oldalára kényszerítette, 
aminek következtében e népek elvesztették azokat a főleg udvari kulturális 
központokat, amelyek a nemzeti nyelvű profán orális költészet otth rt; i 
voltak. Ezt a szóbeliségben élő udvari költészetet tehát nem váltotta fel az 
írott műköltészet, hanem éppen ellenkezőleg a népi rétegekben élt és folklo- 
rizálódott tovább. így aztán a szerb, román, bolgár és albán nemzeti nyelvű 
profán költészet alapjában véve a XVIII-XIX. századig orális költészet 
maradt, azaz megőrizte folklór illetve félfolklór jellegét.

Másként alakult a helyzet Kelet-Közép-Európa ama nemzetei sorábrn, 
amelyek csak részben, vagy egyáltalán nem estek a török terjeszkedés áldc zatául. 
A XV. század második felétől az itáliai reneszánsz és humanizmus hutására 
e népek gazdasági és társadalmi életében nagyarányú erjedés és átalakulás 
megy végbe. Egyrészt az Itáliából átplántált életstílus példája és saját hatalmi 
pozíciójának biztosítása a feudális nagy- és középbirtokos osztályt mind inten
zívebb árutermelésre kényszeríti, másrészt a feudális világi réteg ráébred 
arra, hogy az államvezetésben helyét az egyháziakkal szemben csak akkcr 
őrizheti meg, ha maga is megszerzi a magasabb humanista műveltséget, 
főleg a jogi képzettséget. Mindez azzal járt együtt, hogy nemcsak a nagy-és 
középbirtokos osztály java, hanem még az alacsonyabb társadalmi osztályok
ból (kisnemesség, polgárság és mezővárosi félpolgárság) is elég tekintélyes 
réteg vált fokozatosan részesévé az írásbeli kultúrának, az irodalmi műveltség
nek. Az iskoláztatás szélesebb körű elterjesztése ugyanis találkozott az áru
termelésre berendezkedő nagybirtok s az ennek nycmán egy időre megélén
külő városi és mezővárosi ipar és kereskedelem érdekeivel, minthogy a gazda
sági élet és a közigazgatás egyre több tanult embert igényelt. A világi társadalmi 
osztályok iskolázásának ezt a folyamatát a XVI. század harmadik évtizedétől 
a gyorsan tért hódító reformáció is támogatta, amely ugyan főképp a maga, 
vallási céljai érdekében, de legaktívabb harcosa volt annak, hegy az írás-olvasás 
tudományát széthintse. Ezzel tehát a XV. század végén és a XVI. század 
első felében nagyjában megtörtént a kiegyenlítődés a csehek, valamint a 
horvátok, szlovének, magyarok, szlovákok, lengyelek és litvánok világi réte



geinek írásbeli, irodalmi műveltsége között. Mindeme népek világi társadalmi 
osztályainak az a tekintélyes rétege, amely ekkor a szóbeliségből az írásbeli 
kultúrába váltott át, megteremtette azt a szilárd társadalmi-kulturális bázist, 
amelyen e népek nemzeti nyelvű irodalma és főleg annak profán szépirodalmi 
ága kibontakozhatott.

A világi rétegeknek az írásbeli kultúrába való betörése szétfeszítette 
a középkori zárt egyházi irodalomszervezet kereteit. Az irodalmi élet s maga 
az irodalom is jelentős mértékben szekularizálódott. Az irodalom új góc
pontokban, a világi feudális udvarokban, a városokban és mezővárosokban 
szervezkedett. A reformáció csak meggyorsította ezt a folyamatot, amennyiben 
a főurakat az egyházi birtokok lefoglalására, a kolostorok feloszlatására ösztö
nözte, s a protestáns papok és iskolamesterek maguk is a főrendek és városok 
védelme alá helyezkedtek.

A humanista filológia, amely ekkor már Európa-szerte hirdette, hogy 
a vulgáris nyelvek éppoly tökéletes irodalmi kifejezőeszközzé fejleszthetők, 
mint az évezredes gyakorlatban kifinomult latin, s a reformáció, amely hitelvei 
propagálására mindenkihez anyanyelvén fordult — egyaránt a nemzeti nyelv 
irodalmi használatáért szállt síkra. Az irodalom most kezd Kelet-Közép-Eu- 
rópa népei körében is az egyház ügyéből a világi társadalom ügyévé válni. 
Az anyanyelvű irodalom minden nagy műfajban, a lírában, epikában, drámában 
és műprózában lendületesen és gyorsan figyelemre méltó kezdeményezéseket 
teremtett. A profán műköltészet s az új műfajok kialakításával illetőleg adap
tálásával voltaképpen a modern nemzeti nyelvű irodalom gyökerei ide nyúlnak 
vissza. A továbbfejleszthető csírák minden műfajban legalábbis adottak vol
tak. Mégis fel kell figyelnünk arra, hogy általában a fejlődés feltételei nem 
minden műfaj számára voltak egyformán föllelhetők.

E tekintetben legkiegyensúlyozottabb képet a dalmát tengerpart horvát 
irodalma mutat. Itt mind a líra (Menčetić, D. Držić, Zlatarić), mind a verses 
epika (Marulić, Hektorović, Gundulić), mind a dráma (M. Držić, Lucić) és a 
széppróza (Zoranić) egyaránt megtalálta a maga mestereit, amit korántsem le
het pusztán a közvetlen olasz irodalmi hatással magyarázni. Ilyen hatás nyilván 
nem érvényesülhetett volna, ha ez a horvát irodalom nem támaszkodik egy igen 
tekintélyes, irodalomigényes horvát nemességre és jómódú városi polgárságra. 
Hasonló kedvező körülmények egyetlen más kelet-közép-európai nép irodalmá
ban sem alakultak ki. A többieknél elsősorban a verses műfajok domináltak. 
Valóban kimagaslót a kelet-közép-európai népek reneszánszkori irodalma 
csak a lírában tudott nyújtani, pl. Kochanowski és Balassi költészetében. 
A következő században is a barokk szellemű verses nagyepikában alkotott 
értékálló műveket (Gundulić Osmanja; Zrínyi Szigeti veszedelem)^; Potocki 
Wojna Choćimska)a). A verses műfajok uralkodó szerepe érthető, hiszen 
mindegyik kelet-közép-európai nép középkori világi költészete csak szájha
gyományban élt, s ennek formája az énekvers volt. Ezt örökölte és fejlesztette 
tovább e népek reneszánszkori nemesi (udvari) és polgári (városi, mező
városi) irodalma. Erre kényszerítette az írókat a szóbeliségből az írásbeliségbe 
átváltd világi társadalom, amelyben az iskolázott olvasóréteg mellett még 
sokszorosan nagyobb volt az írástudatlan hallgatóság száma. A legalkalmasabb 
műformának a dallamra szerzett énekvers bizonyult, mert az ebben a formában



írt művek kéziratban és kinyomtatva olvasmányul szolgáltak, mint énekek 
pedig könnyen megtanulhatók és élőszóval terjeszthetők voltak. így sokszor 
az énekvers alakját öltötték magukra olyan műfajok is, amelyek egyébként 
inkább a próza formájában jelentkeztek.

A líra és a verses epika tehát középkori hagyományokra támaszkodva 
fejlesztette ki fokozatosan az énekversből a tiszta irodalmi formát, a dallamtól 
elszakadó szövegverset.

Amilyen magas művészi fokra emelkedett a reneszánsz korában a líra, 
és utóbb még a barokk idején az epika, annyira szembeszökő ugyanezen idő
szakokban a másik két szépirodalmi műfaj, a dráma és a széppróza viszonylagos 
lemaradása Kelet-Közép-Európa népeinek irodalmában. E két műfajnak nem 
voltak világi anyanyelvű előzményei a középkorban. A reneszánsz és barokk 
főúri udvarokban is csak ünnepi esemény idején került sor színielőadásra; 
s ez egy-egy átdolgozásnál, vagy alkalmi darab szerzésénél többre alig ösztön
zött. De a városokban és mezővárosokban divatozó iskolai színjátszásból 
sem született igazán jelentős drámairodalom. A szépprózát főleg a polgári 
lakosság igényeihez igazodó ún. népkönyv^k fordításai képviselték. Eredeti 
alkotás alig akadt köztük, legfeljebb a kisepika körébe vágó néhány tréfa- és 
anekdota-gyűjtemény, valamint apró elbeszélések (jellemző módon mindegyik 
tipikusan orális műfaj). Kiemelkedőbb prózaíróként csak egyes krónika- és 
emlékiratszerzőket említhetünk.

A nyugati irodalmakhoz viszonyítva az igazi szépprózai és drámai művek 
hiánya, illetve elmaradottsága arra utal, hogy eme irodalmi műfí jck fejlő
désének, kibontakozásának társadalmi feltételei sckkal kedvezőtlenebbül 
alakultak Kelet-Közép-Európában, mint Nyugaton.

Ennek legfőbb okait — röviden összefoglalva — a következőkben látcm.
Kelet-Közép-Európában a reneszánsz nyomán megindult gazdasági- 

társadalmi erjedés és fejlődés a XVI. század utolsó harmadában íregtc rpant. 
A feudális nagybirtok gazdaságilag megerősödve, túlsúlyával és fölényével 
megbénította a városok és mezővárosok gyarapodását. A polgárság vagyt niso- 
dása megállt, sőt visszaesett. Ez a stagnálás, illetőleg elszegényedés, amelyet 
a szakadatlan háborúk és hadjáratok csak súlyosbítottak, áthúzódott az egész
XVII. századra. Mindennek az lett a következménye, hegy a polgárság, 
melynek irodalmi aktivitása az 1570-es évekig igen élénk, haman san leha nyat
lott, s irodalmi törekvései már a XVI. században elakadtak. Éppen azok 
a műfajok, amelyek városi miliőben, szélesebb polgári olvasóréteg ösztön
zésére és igényei szerint fejlődhettek volna ki leginkább — s itt elsősorban 
a drámára és a szépprózára gondolok —, Kelet-Közép-Európa országaiban 
csaknem két évszázadon át megrekedtek. A városi lakosság átlagos műveltségi 
színvonala a XVIII. század közepén sem haladta meg az igen szerény latinos 
műveltségű vidéki kispolgárét.

A városok és mezővárosok mellett főként a feudális udvar a nemzeti 
nyelvű irodalom melegágya. Az udvari életnek az a formája, amely Kelet- 
Közép-Európa főurainak környezetében a XVI. század eleje óta kialakult, 
hosszú ideig valóban előmozdítója volt az irodalomnak. Végig a reneszánsz 
XVI. századi szakaszán, majd a XVII. század második feléig felívelő barokk 
periódusban az irodalom profán ágának is táplálója volt.

J



A főrendűek a birtokaikon működő iskolamesterek, házitanítók, prédiká
torok, familiárisok munkáinak vagy akár saját műveiknek kiadásával és terjesz
tésével, nyomdászok és írók támogatásával nemcsak megindították, hanem 
ébren is tartották a nemzeti irodalom ápolásának ügyét.

Mindeme pozitív vonásai ellenére az udvari életnek ez a formája vált 
utóbb egyszersmind korlátjává, gátjává is Kelet-Közép-Európa országaiban 
az irodalom további fejlődésének. A főúri birtokközpontok túlságosan szétszórt 
és viszonylag kis lélekszámú közösségek voltak. Irodalmi érdeklődésüket, 
tevékenységüket a főúr igénye és áldozatkészsége szabta meg. Bár az udvarok 
kapcsolatban álltak egymással, mégis mindegyik önmagában zárt világ volt. 
A főúri udvaroknak ez a „függetlensége", szétaprózottsága az irodalmi fejlő
dés szempontjából egyre hátrányosabbnak mutatkozott.

Az írásbeli kultúrába való átváltás a XVI. század első nagy lendülete 
után a társadalom alsóbb régióiban is csak rendkívül vontatottan haladt. 
A feudális vezető osztály csak addig támogatta az írni-olvasni tudás gyors 
terjesztését, amíg azt gazdasági érdekei megkívánták.

A XVI. század végétől a városok gazdasági fejlődésének megbénulása 
következtében a XVIII. századig a polgárság száma sem nőtt, hanem inkább 
visszaesett. A városok mint irodalmi központok jelentőségüket vesztették.

Hátrányos volt az is, hogy a könyvkiadás Kelet-Közép-Európában 
lényegében feudális jellegű maradt, holott Nyugaton már a XV. században 
is tisztán kapitalista vállalkozás. A szétszórt, apró udvari centrumokban, 
a kis lélekszámú városokban kevés a vásárlóképes olvasóközönség. Egy-egy 
udvar számára nyomda üzemeltetése túlságosan költséges vállalkozásnak bizo
nyult, s a műhely folyamatos munkájának sem gazdasági, sem szellemi fel
tételeit nem tudta biztosítani. A városokban működő nyomdászok sem voltak 
elég tőkeerősek ahhoz, hogy terjedelmesebb könyveket saját költségükön 
kiadjanak. Inkább csak gyorsan elkelő iskolakönyveket, naptárakat, füzetes 
ponyvakiadványokat, népkönyveket nyomtattak egy szűkebb helyi piac 
számára. így tehát a könyvkiadás a XIX. századig lényegében nem tudta 
áttörni a feudális kereteket, azaz a szerző, vagy a saját költségén nyomtatta 
ki művét, vagy mecénást szerzett, aki előre megfizette a nyomdai költségeket. 
E körülmények folytán az irodalmi művek terjesztésének a szóbeli közlés 
és a kéziratos másolat továbbra is a legfontosabb eszköze maradt.

Az udvari környezet általában kevéssé kedvezett a magánolvasás meghono
sodásának. Az udvari életben inkább a felolvasás, a szóbeli, énekes előadás 
volt az általános. Ennélfogva a társas együttlétek, összejövetelek, lakomák, 
ünnepségek, istentiszteletek adták meg az alkalmat és formát a költői, irodalmi 
művek publicitásának. Ez pedig szükségszerűen olyan műfajok felvirágzásához 
vezetett, amelyek nem túlságosan terjedelmesek, s kéziratban és élőszóval 
is könnyen terjeszthetők. így konzerválódott az udvari életben is az énekvers, 
s általában a verses műfajok uralma, és szorult viszonylag háttérbe a széppróza 
és a dráma.

Kelet-Közép-Európában hiányoztak azok az erők és szellemi központok, 
amelyek a szétszórt és magukra maradt főrendűek udvarait átsegíthették 
volna az irodalmi fejlődésük elé önmaguk által emelt korlátokon. így mindenek



előtt hiányzott az összefogó, irányító fejedelmi, királyi udvar. A Habsburg- 
birodalomban az uralkodó és udvara, a horvát, szlovén, magyar, szlovák és 
cseh nemzeti irodalom ügye iránt idegen és ellenséges, illetve legkedvezőbb 
esetben közömbös volt. Az erdélyi fejedelem udvara alig jelentett többet, 
mint egy tekintélyesebb mágnásé. A lengyel királyi udvar ereje pedig nem 
bizonyult tartósnak, s a XVI. század végétől már nagyobb kulturális koncen
trációkra képtelen volt. A fejedelmi és királyi udvarok gyengesége,illetve idegen 
volta, valamint a nagyvárosok hiánya Kelet-Közép-Európában lehetetlenné 
tette olyan társas közösségek kialakulását, amelyek az irodalmi életnek állandóbb, 
szélesebb kereteket és gyorsabb, kiegyensúlyozottabb fejlődést biztosíthattak 
volna. A nyugati államok központosító törekvéseivel ellentétben Kelet-Közép- 
Európa országaiban atomizálttá vált a kulturális és irodalmi élet. S ez végső 
soron a főrangú udvari irodalom hanyatlásához, elprovincializálódásához 
vezetett.

A XVII. század második felében már a világi oligarchia udvaraiban is 
megrekedt az irodalom élete. A XVI-XVII. században minduntalan meg
megújuló háborúk és hadjáratok kimerítették Kelet-Közép-Európa országait. 
A hanyatlás folyamatát a szerencsétlenül végződött felkelések és szabad
ságmozgalmak is siettették.

Az elnyomó hatalom ellen kirobbanó felkelések és szövetkezések megtor
lása következtében a vezető főrangúaknak éppen a színe-java vérzett el (a 
cseheké pl. a Fehérhegyi csata után; a horvátoké, magyaroké a Wesselényi-, 
Zrínyi-, Frangepán-féle összeesküvést követően). A Habsburg-országokban 
egyébként is napirenden voltak a különböző címeken foganatosított birtokel
kobzások, amelyek igen sok főúri udvar életét zúzták szét, s ez rendszerint 
egy-egy kulturális, irodalmi tűzhely megsemmisítését is jelentette. A nemzeti 
nyelvű irodalom így vesztette el fokozatosan éppen a leggazdagabb támogatóit. 
A XVIII. század elejétől pedig az arisztokrácia legmagasabb köreiben végképp 
talaját vesztette a nemzeti nyelvű irodalom ama elidegenítő, elnemzetlenítő 
politika nyomán, amelyet főként a Habsburg-dinasztia alkalmazott igen 
leleményesen és jó eredménnyel. így szorult le az anyanyelvű literatúra 
az elszegényedett mágnások, a közép- és kisnemesség falusi udvarházaiba, 
a tengődő városok kisértelmiségének és kispolgárainak házaiba. Ebben a 
szegényes, szűk horizontú társadalmi környezetben nem várhatott rá más, 
mint a teljes elprovincializálódás.

A XVIII. század második felében a felvilágosodás a mélypontról lendí
tette ki Kelet-Közép-Európában az alkalmi verselés színvonalára süllyedt 
nemzeti nyelvű profán irodalmat. Nyugatról importált eszmeáramlat volt 
ez is, akárcsak századokkal előbb a reneszánsz és a barokk. Hirdetői azonban 
már nem a mágnások, hanem az öntudatra ébredt középrétegek képviselői. 
A nemzeti nyelvű irodalmi megújulás kezdeményezőit és vezetőit a nemesi 
és polgári értelmiség elitjéből toborozta. Lengyelföldön közvetlenül az ország 
széthullása előtt (1795) a királyi udvar is az új eszmék támogatója és az irodalmi 
törekvések központja. Igaz, csak néhány évtizedig, de ezalatt Varsó mégis
csak a lengyel szellemi élet centrumává fejlődik. Kelet-Közép-Európa többi 
országában azonban a középrétegek a saját erejükre támaszkodva szervezked
tek, s az egyes nemzetek legtöbbször az államhatalom ellenére alakították



ki egymás után a nemzeti nyelvű irodalom fejlettebb polgári formáit és új 
p lgári szervezeteit.

Ebből: túlr;ág san is tömörrc fogott áttekintésből egy dolog talán eléggé 
világ :,an kirajzolód tt, az ti., h< gy a társadalmi és művelődési viszonyok, 
ezek mi zgása, milyen döntően meghatározzák egy ríép vagy akár egész nép- 
cscp rtok irodalmi életét, az irodalmi műfajok kiválasztódását, fejlődését, 
illetve fejlődésük korlátait. De ez a megállapítás magában foglalja azt is, 
h gy a társadalmi formáció történetileg determinált sajátos összetétele kihat 
a tárgyválasztásra, a mű szerkezeti felépítésére, az eszmei célkitűzésre és 
természetesen a formai jegyekre is, főleg a nyelvi forma (vers vagy próza) 
megválasztására. Természetesen az irodalom fejlődése nem építhető egyoldalúan 
a társadalmi-gazda sági-kulturális viszonyokra. Az irodalom életét, végső 
fokon, immanens erők irányítják. De ebben az előadásomban éppen az iro
dalmon kívüli erők hatását kívántam vizsgálat tárgyává tenni. Egy sereg 
jelenségre azonban ez alkalommal nem térhettem ki.

A konkrét részletek kimunkálása egyébként is túlnyomóan még a jövő 
feladata. A kutatók és tudósok egész sorára van szükségünk ahhoz, hogy az 
irodalmi jelenségek magyarázatában közös problémáinkra a komplex ösz- 
szehasonlító vizsgálatok módszerével fényt derítsünk s ezáltal eljussunk az 
irodalomtörténetben is a hívebb, tisztább valósághoz.

HITK, 1971. 5—6. sz. Varjas Béla



2. MAGYAR ÉS DÉLSZLÁV BAROKK

1. Van Riedl Frigyesnek egy szép kis könyve: Magyarok Rómában. 
Nos, ehhez hasonló munkát össze lehetne állítani ilyen címmel is: „Magyarok 
Dalmáciában4'. Könyves Kálmántól és IV. Bélától Szabó Pálig és Veres 
Péterig sok kitűnő magyar közéleti férfi, író, művész fordult meg ezen a tájon, 
s útjuk nem egyszer irodalmi vagy művészeti formát is öltött: gondoljunk 
csak Jókaira vagy Csontváryra! Nincs alkalmunk most arra, hogy ezt a gazdag 
témát kimerítsük, vagy akár csak vázoljuk: mindössze a hangvétel igényével 
idéztük fel. Ugyanakkor a kapcsolatok a másik partner részéről is szövődtek. 
Joggal beszélhetünk partnerekről, hiszen tudjuk, hogy Dalmácia évszázadokon 
át államjogi kapcsolatban állt az Árpádok és Anjouk magyar-horvát király
ságával, a dubrovniki köztársaságot pedig lazább, hűbéri természetű szálak 
fűzték össze a budai vár uraival.

1. Mindezek előrebocsátásával nem meglepő, hogy Dalmácia horvát 
irodalmában is szinte évszázadokon át jelen volt a magyar érdeklődés. Vetra- 
nović vagy Tubero a XVI. században még ismerhették a középkor erős 
és tekintélyes Magyarországát, de amikor ez az erő és tekintély már lehanyat
lott, a XVII. és XVIII. században, az érdeklődés akkor sem szűnt meg. 
A dubrovniki irodalom két klasszikusánál, Dživo Gunduliénál és Džono 
Palmotiénál felbukkanó magyar témák, elemek, motívumok eléggé ismeretesek: 
komparatisztikai tanulmányaiban mind Hadrovics László, mind Bori Imre 
utalt rájuk. Gundulić az Osmanbsa. a maga nagyszabású szláv-mediterrán, 
humanista-barokk epikai koncepciójába illeszti be a magyar reminiszcenciákat: 
Hunyadi János és Mátyás nagy tetteinek felidézését. Palmotió, aki a délszláv 
kultúrának ugyancsak igen tipikus mediterrán-barokk változatát testesíti 
meg, s akinek operaszerű drámái a korabeli spanyol comedias de capa y  espada 
rokonai, néha egyenesen magyar hősöket választ, vagy színhelyül Buda 
várát.

Kevésbé „nagy névnek" számít a horvát-szerb irodalomban — bár szerint
ünk helytelenül — Petar Kanavelovié, a hosszú életű korčulai patrícius, 
a délszláv barokk egyik legérdekesebb írója. Nagy eposzának {Sveti Iván 
biskup trogirski i kralj Koloman) már címe is elárulja, miről van benne szó: 
Könyves Kálmán dalmáciai hadjáratáról. Igaz, ez a történet és a trogiri Iván 
püspök jámbor legendája csak egy-egy szála a szerteágazó szövevénynek,



a gazdagon burjánzó szerelmi, lovagi, vagy fantasztikus tájakon lejátszódó 
kalandoknak. Egy magyar-délszláv meseközépkort rajzol Kanavelović — lénye
gében ezt tette szín játékaiban Palmotiéis! — és valahogyan már úgy nyúl a 
históriai matériához, mint ahogy néhány évtizeddel később egy magyarul 
író délszláv származék, Dugonics András teszi a magyar honfoglalás korával. 
Kedvünk volna feltételezni, hogy a szerbhorvátul jól tudó Dugonics kézi
ratban ismerhette a korčulai költő mese-eposzát. Ez azonban maradjon egy
előre csak hipotézis.

Érdekes kapcsolatok mutathatók ki a grafomán spliti patrícius, Jerolim 
Kavanjim esetében is. Az olasz származású, de elhorvátosodott Girolamo 
Cavagnini'nyilván azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ő legyen a „horvát Dante“. 
A Povijest vandjelska a maga 30 énekével nem vált ugyan új Isteni Színjá
tékká, inkább afféle verses enciklopédiává, azonban számos érdekes részlete 
akad, éppen a magyar-délszláv kapcsolatok szempontjából. A XX. ének 105— 
107. versszakában például egymás után következnek — többnyire rövid 
jellemzés kíséretében — Báthory Zsigmond, Thököly, Battyhányi, Nádasdy, 
Aprffy, Bethlen, a Zrínyiek, Rákóczi. Meglepő, mennyi a török ellen harcoló 
fejedelmek és vezérek mellett a Habsburgok ellen fellépő személyiség. Ka- 
vanjin, aki a velencei uralom alatt álló Split patríciusa volt, nyíltabban ki
fejezhette érzelmeit, szimpátiáit, mint sokan mások, a délszláv terület más 
vidékein. És hogy a Rakóczi-kor ismeretes és sajnálatos magyar-szerb ellen
tétein túl a kuruc mozgalomnak voltak délszláv hívei is, azt nemcsak Kavanjin 
corai igazolják, hanem Giustin de Riva dalmáciai proweditore-nek Velen- 
sébe küldött jelentései is. A zadari állami archívumban őrzött jelentések két 
kötetében — az 1705—1708 közti években — gyakran szerepel Rákóczi, 
sőt abban a jelentésben, amelyet Riva 1705. január 2&-án küld a dogénak, 
nincs is másról szó, mint Rákócziról, a fejedelem egyéniségéről, a felkelés 
menetéről, valamint Rákóczi törekvéseiről a horvátok megnyerésének ügyében. 
Többször fordul elő a jelentésekben „il Báron Voinouich“, azaz Josip Vojnovié 
horvát báró, akinek az volt a terve, hogy a bosnyákok és horvátok támoga
tásával segítségére siet Rákóczinak, nemcsak Horvátországban, hanem a 
szomszédos magyar területeken is.

A nagyon objektív hangú, szinte már jóakaratú, bár kétségtelenül informá
ciós céllal íródott jelentések azt sejttetik, hogy Velence-Ausztria konkurrense az 
Adria térségében — szívesen látta volna a Habsburg-hatalom meggyengü
lését. Ezen a háttéren Kavanjin magatartása is érthetőbbé válik. Nagyon való
színű, hogy további kutatások más, Rákóczival szimpatizáló délszláv köröket 
is kimutathatnának. Általában véve: e korszak kapcsolattörténetének meg
írásához még sok levéltári kutatásra volna szükség, de nem ártana az eddig 
kiadott magyar és délszláv forráspublikációk alapos átnézése sem. Ezek a 
forráskiadványok többnyire 1867 és 1918 közt készültek, pozitivista, s gyakran 
nacionalista szemponttal, összegyűjtött anyaguk azonban igen becses, s a 
művelődés- és irodalomtörténet kutatója számára is tanulságokkal szolgálhat. 
A tágabb értelmű komparatisztikai stúdiumok nem nélkülözhetik a művelő
dés- és művészettörténeti kitekintéseket sem.

Még két dalmáciai név kívánkozik ebbe a kontextusba: Bartul Kašić, 
a jezsuita misszionárius, az első igényes szerbhorvát nyelvtan szerzője, vala



mint a világi pap, zágrábi kanonok és boszniai címzetes püspök Iván Tomko 
Mrnavić. Mindketten jártak Magyarországon: Kašić mint hittérítő, a török 
hódoltság területén, így Pécs környékén is, míg a tehetséges, de kalandor 
vonásoktól sem mentes Tomko a habsburgi uralom alatt álló Nyugat-Magyar- 
országon, egészen Sopronig és Nagyszombatig. Kašić feljegyzéseiben, Tomko 
legenda-kompilációiban is kimutathatók a magyar kapcsolatok.

2. Időnk sürget, ezért rá kell térnünk a másik jelentős kérdéskomplexus
ra: a Zrínyiek körére.

Ismert dolgokat nem akarunk elismételni, hiszen például a Zrínyi Mik- 
lós-féle magyar és a Zrínyi Péter-féle horvát Zrínyiász legjobb összehason
lítása éppen nemrég jelent meg egy fiatal zábrábi tudós, Đuro Novalić tollá
ból (Mađarska i hrvatska Zrinjiada). Novalić nemcsak a két szöveg egy
máshoz való viszonyát elemzi igen alaposan, hanem annak lehetőségét is 
fölveti, hogy talán már maga Miklós gondolt eposzának horvát nyelven való 
újraforgalmazására, s hogy az ún. „bécsi kézirat" talán ennek emléke, hiszen 
szövege sokban eltér á Zrínyi Péter-féle nyomtatott szövegtől. Utal Zrínyi 
és a szerbhorvát népköltészet nexusaira is, bár nem ártana például egyszer 
azt sem megvizsgálni, hogy Karnarutić mellett Zrínyi nem olvasta-e esetleg 
a horvát-dalmát humanizmus más alkotásait is? Ugyancsak megvizsgálandó 
volna Zrínyi Miklós szerepe az egységes szerbhorvát irodalmi nyelv meg
valósításában. Ez így paradoxul, sőt anakronisztikusan hangzik. Ha azonban 
a Csapodi Csabától publikált ismeretlen Zrínyi-leveleket olvassuk, akkor 
meglepetéssel tapasztaljuk: a magyarul verselő, s jórészt a ča-ćs kajnyelvjárás 
területén élő főúr a zágrábi káptalanhoz Sto-nyelvjárásban írja, illetve íratja 
leveleit. Nyelvileg meglepően korrektek ezek a levelek: szinte már a mai 
szerbhorváttal mérhetők össze. A nagyműveltségű Zrínyinél ez nem lehet 
véletlen. Nyilvánvaló, hogy a Sto-nyelvjárást tartotta a kulturális élet magasabb 
formái számára a legmegfelelőbbnek.

A Zrínyi testvérek és Juraj Križanić kapcsolatáról más alkalommal 
lesz módunk szólni. A zágrábi Josip Badalić és az Amerikában élő Ante 
Kadić professzorok nagyon valószínűnek tartják ezt a kapcsolatot, hiszen 
Križanić — szibériai odisszeiája előtt — a Zrínyiekhez közel, Varasdon és 
NedeliSóén volt plébános, és feltehetőleg használta a Csáktornyái vár urának 
gazdag könyvtárát. Most, hogy Moszkvában V. V. Zeljenjin gondozásában 
végre kiadták a Politika teljes szövegét, meglepetéssel láthatjuk, hogy mennyi 
a rokon gondolat Zrínyi prózai munkáival, hadtudományi, történelmi, po
litikai elmélkedéseivel. Az ugyan nagyon valószínűtlen, hogy Križanić Zrínyi
kéziratokat vitt volna magával a 15 éves tobolszki száműzetésbe: bámulatos 
memóriájával azonban könnyen reprodukálhatta a Csáktornyán hallottakat 
vagy olvasottakat. Vajon nem volt szerencsétlenül végződő moszkvai útjának 
is valami köze a Zrínyiek politikai elgondolásaihoz? Nem tudhatjuk, de a 
gondolatot nem utasíthatjuk el egészen.

A Zrínyi-kör tagjának nevezhető Gersei PethŐ Gergely, a Horvátor
szágban élő magyar főúr is. Rövid magyar cromcafix — már a szerző halála 
után — Zrínyi Miklós nyomtatja ki, s ezzel a magyar-délszláv kapcsolatok 
számára igen lényeges munkát ad a magyar olvasók kezébe. Pethő ugyanis
— a humanizmus és reformáció magyar krónikái és historikusai mellett —



bőven felhasználja Antun Vramec kaj-horvát krónikáját, sőt — például a 
kosovói csata felidézésében — a szerbhorvát népi epikát is. A délszláv tör
téneti, epikai irodalmi hagyománynak egyik fontos ága gyűrűződik ezzel 
tovább: Spangár András, a XVIII. század elején élő magyar jezsuita újból 
kiadja, majd kibővíti a Pethő-féle krónikát, s ezekben a bővítésekben idézi a 
Szigeti veszedelem néhány versszakát is.

Horvát vonalon gyűrűzteti tovább a Zrínyi-hagyományt Pavao Ritter- 
Vitezovié, az „első hivatásos horvát literátor“. Kalandos, sőt tragikus élete 
eléggé ismert, ezért — megint csak röviden — utaljunk arra: a Zrínyiász 
egyes motívumait parafrazáló horvát költemény-ciklusát (Odiljenje Sigetsko) 
második kiadásában Radanay Mátyás zalavári apátnak, a későbbi pécsi 
püspöknek ajánlja. (A Varasd megyei születésű Radanay egyébként maga 
is jól bírta a szerbhorvát nyelvet.) Ritter-Vitezović mint lovastiszt részt vett 
a dél-dunántúli felszabadító harcokban, járt mint követ a soproni és pozsonyi 
rendi országgyűléseken, s mecénásokat talált a magyar nemesség soraiban, 
így például azt az Eszterházy Pált, aki fiatal korában Zrínyi Miklós bajtársai 
közé tartozott.

3. Éppen csak érinthetjük a barokk-korszak kaj-horvát és szlovén ircP 
dalmát. Érdemes volna ezt a két irodalmi kört — bár alkotásai jórészt kon
zervatív jellegűek — alaposan átvizsgálni a komparatisztika szempontjából- 
A magyar kapcsolattörténeti kutatás is sok érdekeset találna ezen a területen. 
Elégedjünk meg azzal, hogy utalunk Juraj Habdeliéra, erre a néha szinte 
már krležai sodrású íróra, aki nagyszombati logika-professzor is volt, s akinek 
egyik művében szerepel „veliki on Eršek i Kardinai Pázmány Peter“. Vagy 
Štefan Zagrabecre, a janzenizmus komor hangulatától már kissé megérintett 
kapucinus gvárdiánra, aki — prédikációinak öt kötetében — a magyar szen
tekkel is foglalkozik. Peter Berke légrádi plébános, a maria-bistricai kegyhely 
legendáinak és jámbor babonáinak összegyűjtője Vladoje Dukat szerint maga 
is magyar származású, bár könyvecskéjében — ahol magyar és magyarországi 
szereplők is előfordulnak — a kaj-dialektust használja.

Szóljunk aztán a szlovén barokk legnagyobb prózaírójáról, az ugyancsak 
igen termékeny Tobija Lionelliről, aki mint „Janez Svetokriški“ került be 
az irodalomtörténetbe lendületes és fantáziában gazdag szlovén prédikációival. 
Nagy művének, a Sacrum Promptuariummk IV. kötetében például a karlócai 
békét és a törökökön aratott győzelmet ünnepli, s közben fölemlíti Szigetvárt, 
Székesfehérvárt, Tatát, Várpalotát. Árpádházi Erzsébetnek is szentelt egy 
prédikációt.

4. A XVII—XVIII. század magyar és délszláv irodalmát tipológiai 
és műfajtörténeti szempontból is összehasonlíthatjuk. Stefim Zagrabec vagy 
Janez Svetokriški prédikációit például nagyon jól összevethetjük magyar 
kortársuknak, Csúzy Zsigmondiak beszédeivel. Mindhárman ugyanabból 
vagy legalább is hasonló társadalmi, történelmi, művelődési, vallási háttérből 
emelkedtek ki. Meg lehetne egyszer írni komparatista alapon a délkelet- 
európai barokk prédikáció történetét. Nem hiányozhatna ebből az áttekin
tésből Gavril Venclović sem — Milorad Pavić szerint a szerb XVIII. század 
legnagyobb írója —, aki egyébként életének jelentős szakaszát Magyarorszá
gon tölti, Szentendrén és Győrött.



Venclović alkotásaira Pavić a besedničko pesniítvo foglamát használja. 
Nos, ilyen „szónokló költők" vagy „költői szónokok" Zagrabec, Lionelli, 
Csúzy és sokan mások is. Végső soron nemcsak délkelet-európai, hanem 
egyetemes európai gyökerei is vannak ennek a sajátos barokk műfajnak, így 
a spanyol barokk predicación fructuosa. (Orosz közvetítéssel Venclović ismert 
is spanyol eredetű műveket!) Ugyancsak érdekes az, amit Pavić Venđović 
„manierizmusáról" mond. Tudjuk, hogy például Jože Pogačnik szerint 
Lionelli-Svetokriški is „manierista“ író, és tudjuk, hogy manierista elemek 
a magyar barokkban is továbbélnek. Nincs terünk a további fejtegetésre, 
csak exponáljuk a témát: a manierista hagyomány délkelet-európai továbbélé
sének problémáját.

Az a tanulmánykötet, ahol Milorad Pavić kitűnő értekezése megjelent, 
és amelyet ő is szerkesztett, ezt a címet viseli: Od baroka do klasicizma. 
Érdekes, hogy ilyen címmel 1967-ben — egy évvel Pavić után, de a szerb 
tudóstól függetlenül — a szlovák Milán Hamada is adott ki könyvet. Ez 
azonban nem tanulmánykötet, hanem egy szerző műve, és lényegében a 
szlovák XVIII. század „népies" vagy „félig-pépies" irodalmi alkotásait 
vizsgálja. A terminus pontosságán vitatkozni lehetne, az elemzett anyag 
azonban nagyon érdekes. Lényegében abban a szférában mozgunk, mint 
az előbb említett horvát, szerb, szlovén és magyar alkotásoknál. (Gondoljunk 
például a prédikációs exemplum-okra, amelyek a korabeli délszláv, magyar, 
szlovák termékekben egyaránt megtalálhatóak.) De nemesak egyházi művek
ről van itt szó. Barokk és klasszicizmus határán él, virul és fejlődik—reneszánsz
ösztönzések átvételével — a nagyon érdekes „kéziratos költészet". Ugyan
csak egy szlovák kollégánk, Tozef Minárik adott ki 1969-ben egy igen fontos 
válogatást, ezzel a címmel: riesne a veríe pre múdrych i bláznov (Énekek és 
versek.a bölcsek és bolondok számára).

A kissé groteszk cím mögött az 1457—1868 közötti szlovák „kéziratos 
költészet" antológiája rejlik. A gazdag anyag legnagyobb része a barokk
korból és a XIX. század elejéről való. Szerelmi versek, néha már az obsz- 
cenitás határán, szatírák, didaktikus költemények: ilyen műfajok szerepelnek 
a több mint 500 lapos gyűjteményben. Tulajdonképpen ugyanaz a világ ez, 
mint a srpska gradanska poezija világa, amelyet Borivoje Marinković két
kötetes antológiájából ugyancsak jól ismerhetünk, és ezzel a motívum-, téma-, 
és stílusvilággal találkozunk a XVII. és XVIII. század magyar „énekeskönyvei
be ji“ is, a kaj-horvát pjesmaricákban is. Iván Slamnig antológiája (Antologija 
hrvatske poezije od najstarijih zapisa do kraja X IX  stoljeéa), sajnos, csak 
hét éneket közöl „íz kajkavskih pjesmarica" címmel, ezek azonban erősen 
barokk jellegű vagy indítású alkotások, s a legtöbbnek ki lehetne mutatni 
magyar vagy szlovák párhuzamát, így például a „Kak plače slaviček" kez
detű éneknek. A ča- és Sto-nyelvjárás területén nyilván hasonló jelenségeket 
lehetne találni.

Végső soron itt már abban a körben vagyunk, amelyet délszláv rokokónak 
nevezhetnénk. A srpska gradanska poezija vitathatatlanul későbarokk, illetve 
rokokó jellegű, de a magunk részéről rokokó-költőnek tartjuk Andrija Kačić- 
Miošićot és Antun Kanižlićot is. A Razgovor ugodni szerzőjéről talán meg
lepő ilyesmit állítani: ámde gondoljunk például arra az érzelmes-szentimen



tális jelenetre, ahol a keresztet megtaláló Szent Ilona császárnét eleveníti 
meg. Azt pedig, hogy Kanižlić Sveta Rozalijá'}a rokokó alkotás, senki sem 
fogja tagadni. E sorok írója reméli, hogy egyszer lesz alkalma tanulmányt 
írnia a szerb és horvát rokokó-költészetről.

5. A délszláv rokokó kutatásánál megint nem hanyagolhatjuk el a kompa- 
ratisztikai szempontokat.

Kanižlić például szinte pontos megfelelője a magyar irodalomban Faludi 
Ferenc. Rendtársak is voltak (jezsuita szerzetesek), kortársak is, és sajátos 
módon mindketten működtek Pécsett. Feltehető, hogy tudhattak egymásról, 
egymás műveiről. Tulajdonképpen Kačić-Miošićot is, Kanižlićot is, Faludit 
is az a „pannóniai rokokó" inspirálja, amely annyi értékes és hangulatos al
kotást hozott létre a képzőművészetben is.

Itt térünk ki megint arra — és ez legyen fejtegetéseink záróakkordja —, 
hogy az irodalmi komparatisztika nem nélkülözheti a művészet- és műve
lődéstörténeti párhuzamokat sem. Megint csak néhány odavetett probléma: 
a barokk építészet és festészet Szlovéniában, Északnyugat-Horvátországban 
és Délnyugat-Dunántúl nagyon hasonló formákat hoz létre, de még például 
a bledi tó szigetén álló kis templom és a vele közel egykorú kecskeméti re
formátus öregtemplom architektúrája közt is vannak rokon elemek! Az 
„arany oltárok", amelyek a szlovén barokkban olyan gyakoriak, s amelyekkel 
főleg Francé Stelé professzor és tanítványai foglalkoztak, a magyar, sőt a 
cseh és lengyel barokkban is felbukkannak. Sajnos, nincs terünk a további 
részletezésre, azonban reméljük, hogy előbb-utóbb létrejön az a szintén 
Újvidékre tervezett nemzetközi symposion, amely a délkelet-európai barokk 
egyetemes problémáival lesz hivatott foglalkozni.

Referátumunkban magyar-szerb-horvát-szlovén kapcsolatokról szóltunk. 
Voltak azonban magyar-macedón kapcsolatok is a barokk-korban. Sajnos, 
ez eléggé elhanyagolt terület, mert a magyarországi macedónokat általában 
„görögöknek" könyvelték el, a bizánci hagyományok, az ortodox vallási 
nexusok és az újgörög nacionalizmus hatására. Pedig éppen az említett Pavić- 
féle kötetben olvashatjuk Risto Kovijanié érdemes tanulmányát a Po
zsonyban tanuló Pavle Julinacról, amelyből kitűnik, hogy a jeles szerb írónak 
a soknemzetiségű pozsonyi evangélikus kollégiumban macedón iskolatársai 
is voltak. Azt hisszük, a „magyarországi görögök" jórésze macedón volt, 
kisebb része albán vagy aromun. Ezt a problémát és jelentőségét a barokk
kori magyar-délszláv kapcsolattörténet szempontjából azonban csupán érint
hetjük.

Tudjuk, hogy amit elmondottunk, lényegében csak vázlat. Tudjuk, 
hogy még sok a megoldatlan kérdés, az elvégzendő feladat. Inkább csak 
exponálni akartuk a problémákat, de azért reméljük, hogy sikerült valamit 
éreztetnünk a barokk-korszak magyar-délszláv kapcsolatainak sokrétűségéből 
és gazdagságából.

HITK, 1971. 5—6. sz. Angyal Endre



3. A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ROMANTIKA NÉHÁNY FŐBB 
JELLEMVONÁSA

Csak helyeselni tudjuk, hogy ez a konferencia — magyar és délszláv tudósok 
e baráti találkozása — a romantikát tűzte ki programjául. Maga a korszak is 
sokat vitatott probléma. Azonos jelenségekről szólunk-e akkor, ha pl. az 
angol, a francia, a német, az olasz vagy éppen a magyar és a szerb romanti
káról beszélünk? Erre már azzal is megadhatnák a választ, hogy nincs ún. 
„vegytiszta" korszak vagy akár stílusáramlat; még az angol, a francia vagy 
akár a német romantikába is bele-belejátszanak az előző vagy a következő 
korszak stílusjegyei. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézetében éppen egy nemrégen lezajlott vitaülésen hozta fel például az 
egyik kutató, hogy Byronnál is találhatunk klasszicista maradványokat, az 
pedig már egyenesen közhely, hogy Balzac idősebb volt Hugónál. — A 
romantika és a realizmus egybejátszása különben is Európa valamennyi 
irodalmában fellelhető.

A romantikának e mellett az általában, szinte valamennyi európai iro
dalomban tapasztalható színeződése mellett a stílusoknak még érdekesebb 
egymásra torlódásával, keveredésével találkozhatunk abban a zónában (vagy 
régióban), amelyet mi ma Budapesten kelet-közép-európai-nak nevezünk. 
Magának e zónának a kérdéseivel, meglétével, sajátos törvényszerűségeivel 
ezúttal nem foglalkozunk: erről szólt az az előadásunk, amelyet néhány 
évvel ezelőtt éppen az újvidéki Hungarológiai Intézetben tartottunk. Itt 
most mindabból, amit akkor elmondottunk, csak annyit hangsúlyozunk, 
hogy földrajzilag nagyjából a német és az orosz közé eső irodalmakat nem 
lehet úgy periodizálni, mint akár a nyugat-európaiakat, akár az oroszokét. 
Az említett előadásunkban részletesen taglalt gazdasági, társadalmi, politikai 
okok következtében a mi irodalmainkban olyan késés- (ütemeltolódás) állt 
be a nyugat-európaiak fejlődéséhez képest, hogy az a velük azonos periodi
zációt teljességgel lehetetlenné teszi. Nálunk még a XVIII. század második 
félében is megtalálhatók, sőt, egyes helyeken virágkorukat élik az egyházias 
barokk műfajai és stílusvilága, ugyanakkor, amikor a nyugat-európai klasszi
cizmus hatására Vergilius, Ovidius, Horatius poéta-klasszisbeli kultuszának 
eredményeképpen kialakul — a nemzeti nyelv ápolásának egyre erősödő 
tendenciájával — az, amit a legtöbb szerzőnk „deákos klasszicizmusának 
nevez, hogy az az angolos, a franciás, a németes klasszikával, a rokokóval,



a szentimentalizmussal és a korszak számos más stílusirányzatával kevered
jék. Ez az a korszak, amelyet Vajda György Mihály egy tanulmányában — 
csak az egyetemes európai irodalmat szem előtt tartva — „neoklassziká“-nak 
nevez, amelyben Mozarttól kezdve Winckelmannon át egészen Dávidig és 
Pollack Mihályig a korszak szinte valamennyi művészének és írástudójának 
helyet ad. Ez a fejtegetés szinte szuggerálja annak, aki ezúttal csak Kelet- 
Közép-Európa fejlődését vizsgálja, hogy átmeneti korszakról beszéljen; 
ezúttal — természetesen — nemcsak abban az értelemben, hogy voltaképpen 
minden korszak átmenet, a fejlődés minden időpontjában a régi elhalásának 
s az új megszületésének vagyunk a tanúi, mégpedig úgy, hogy a megszülető 
új azonnal, a következő pillanatban elavulttá váljék, s adja át helyét a még 
újabbnak. Kelet-Közép-Európa irodalmaiban a XVIII—XIX. század fordu
lóján nemcsak erről van szó. Nem hiába nevezik ezt a korszakot több — e 
tájon található — irodalomban „a nemzeti ébredés korának". Az író ebben 
a korszakban, majd sok esetben a továbbiakban, az egész' XIX. ?zázad folya
mán, sőt: nem egy esetben a XX. század elején is — népe társadalmi, politikai 
vezetője; az irodalmi mű ekkor elsősorban nem csak esztétikai értékével, 
hanem társadalmi-politikai funkciójával hat, nemzete-népe feudális, gyar
mati vagy félgyarmati sorsa, provinciális helyzete ellen s a polgárosodásáért 
küzd. Aki ismeri Kelet-Közép-Európa történetét, az tudja, hogy ez a harc 
sem zajlott le az egész területen, valamennyi itt élő nép életében együttesen 
és egyenletesen. E korszakban a lengyel, a cseh, a szlovák, a magyar, a horvát, 
a szerb, a szlovén, a román, a bulgár, az újgörög stb. irodalom fejlődésében 
is jelentős ütemeltolódások tanúi vagyunk: amennyi tehát a rokonvonás, a 
hasonlóság, sőt: az azonosság a felsorolt irodalmak fejlődése között, annyi 
közöttük az eltérés is, főleg az egymástól elméletileg különböző stílusok egybe- 
torlódása, egymásra hatása szempontjából.

Kelet-Közép-Európa romantikájáról szólva mindezt azért tartottuk 
szükségesnek előrebocsátani, mert meggyőződésünk, hegy ez okozza a leg
nagyobb különbséget a nyugat-európai fejlődés és a miénk között. Nálunk 
nincs éles cezúra, sőt ellentmondás az előző korszak és a romantika határvi
dékén, vagy, hogy szemléletesen fejezzük ki magunkat: Kelet-Közép-Euró- 
pában elképzelhetetlen az Hemani botránya. Mickiewicz, Vörösmarty (de 
még folytathatnék is e sort) fiatal korukban a klasszikában gyökereznek, 
egész életükön át sokmindent megtartanak annak műfajaiból, forma- és 
stílusvilágából — és eljutnak nemzetük romantikájának csúcsaira. De éppen 
azért, mert az ún. felvilágosult klasszika és a romantika között a mi nemzeteink 
irodalmának fejlődésében nincs rendkívül éles határvonal, nem tudjuk azonos 
időpontra tenni a szóbafi forgó népek romantikájának kezdetét, sőt, körül
ményeit sem. A magyar és a lengyel romantika indulása: a tízes évek vége, 
a húszas évek eleje. De az a nemzeti ősökről éneklő s még a vergiliusi hagyo
mányokra támaszkodó eposz (a Zalán futása), amely a magyar irodalomban 
a romantika egyik legszebb megnyilvánulása, a szlovákoknál (pl. Ján Holly 
Svatopluk)imk esetében) a klasszicizmus kiteljesedése — Vörösmartynál 
nyolc esztendővel később! (1825—1833). A szerbeknél, a szlovákoknál a 
hivatalos irodalomtörténetírás a negyvenes évekre, az új, a népiből alkotott 
irodalmi nyelv kodifikálásának.dátumára teszi a romantika kezdetét. Szabad-e 
ezt az óriási ütemeltolódást értékmérőül használnunk az egyes irodalmak



között? Semmi esetre sem. Egyrészt azért nem, mert azok a műfajok, amelyek 
Kelet-Közép-Európában a romantikára általában jellemzők (mint pl. az 
elbeszélő költemény, a történeti dráma, a ballada, a széppróza kezdetei) 
többnyire már azokban az irodalmakban is felbukkannak a húszas-harmincas 
években, amelyek romantikájuk kezdeteit csak a negyvenes évek elejétől 
számítják, — másrészt pedig azért nem, mert a sokszor óriási ütemeltolódás 
következtében itt olyan érdekes stílus-formációk és költő-egyéniségek fel
bukkanásának a tanúi vagyunk, amelyek, illetőleg akik Nyugat-Európában 
elképzelhetetlenek. Nemcsak arról van itt szó, hogy a mi romantikánkban 
milyen erős szerepet játszik a múltból sokáig — sok helyen nyomaiban szinte 
mind a mai napig — fennmaradó barokk hagyomány. Milyen jellemző, 
hogy Gundulić Osman]áx Mažuranić egészíti ki, illetőleg fejezi be az eredetihez 
csalűiem teljes hűséggel illeszkedve! Itt sokkal inkább azt kell hangsúlyoz
nunk, hogy az ütemeltolódás-okozta stíluskeveredés következtében a roman
tikus életérzés, szemlélet, kifejezésmód, stílus- és prozódiai eszközök még a 
XIX. század második felében, sőt a századfordulón is fennmaradnak, s ke
verednek olyan művészi irányokkal, amelyek Nyugaton a romantika elha
lásának okozói. Ennek a kelet-közép-európai fejlődésre jellemző tünetnek 
a legérdekesebb példája a román Eminescué. Gyermekkorában olyan vidéken 
nőtt fel, ahol a XVI—XVIII. századra jellemző vándorénekmódok jelentették 
a költői kultúrát, a csernovici középiskola epizódja után Balázsfalván szívta 
magába a román nemzeti mozgalom nemzetépítő-romantikus lendületét, 
hogy azután ebből az elmaradt, provinciális környezetből hirtelen a század
végi Bécs és Berlin parnassien, szecessziós, dekadens — és a mai szocialista 
mozgalom első hangjait hallató környezetébe kerüljön. Eminescu költészete 
mindennek olyan sajátos ötvözete, hogy az páratlan a világirodalomban.

Mindezt csak azért mutattuk be itt — az idő rövidsége miatt egy kissé 
vázlatosan —, hogy érzékeltessük: a kelet-közép-európai romantika az 
össz-európai romantikán belül külön tanulmányozást érdemel. Ennek részletes 
kidolgozása teljes monográfia tárgya volna, itt most csak két legfontosabb 
problémájára hívjuk fel a figyelmet.

Arra most bővebben nem fogunk kitérni, hogy a kelet-közép-európai 
s általában a kelet-európai romantika alapvető vonásai sokban megegyez
nek, de sokban el is térnek a nyugat-európainak a jellegzetességeitől. Az 
egyéninek (a szubjektívnek) az előtérbe kerülése, a regényesség („romántosság") 
és sok más — általában romantikusnak elismert vonás itt is fellelhető. 
Nálunk mégis van a romantikának két olyan jellemvonása, amely — ha másutt 
meg is van — nem olyan uralkodó, mint a kelet-közép-európai irodalmakban. 
Ez: a népiesség és a történetiség.

Vajon csak a romantika jellegzetessége-e a kettő? Nyugaton már a XVIII. 
század közepétől kezdve — „népies“ hangvétellel — utánozzák Ossziánt, s 
Macpherson hamisításaira Kelet-Közép-Európa már a romantika felbukka
nása előtt is felfigyel. Ehhez járul, hogy nagyvárosok híján a mi nemzetünk 
kulturális élete erősen provinciális: nemesi udvarházak, paplakok, vidéki 
kollégiumok, kispolgári rétegek kéziratos énekeskönyveinek álnépies költé
szete keveredik a valódi népköltészettel: — az ún. „gradanska lirika“ darab
jaitól kezdve Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekei-ig ennek a jelen



ségnek számos példáját tudnák felhozni. A népköltészet művelése, annak 
utánzása s ez utánzás elmélete azonban már a romantikus korszakra jellemző. 
Van-e erős, illetőleg merev választóvonal a felvilágosodás népiessége s e 
között a romantikus népiesség között? Már az eddig elmondottakból is vilá
gos, hogy nincs. A romantika korszakában válik viszont az egész elméletileg 
megalapozott mozgalommá. Ne tegyünk az egyes érdekelt nemzetek népies
sége közé egyenlőségi jelet. Mégis megvannak köztük a hasonló vonások. 
Ezek közül itt most csak a következőket emeljük ki:

Mindenütt megtaláljuk a népköltészet szorgalmas gyűjtőjét. Erre e 
helyen talán nem kell ebből a szempontból Vük Karadžić jelentőségét hang
súlyoznunk. Túlzás-e, ha azt mondjuk, hogy Kelet-Közép-Európa csaknem 
valamennyi népköltési gyűjtőjének ő a példaképe? Ahelyett, hogy itt el
mondanék mindazt, ami Vük gyűjteményéről és munkásságáról közismert, 
csak azt hangsúlyozzuk: a szerb nép viharos történelme s e viharos történe
lem következtében a többinél talán kevésbé differenciált társadalmi szer
kezete okozza, hogy az összes közül Vük gyűjteménye a leghamisítatlanabbul 
népi. A többiek, a szlovák Kollár, a cseh Érben és Őelakovsky, a román Ale- 
csandri stb. még nem tesznek pontos különbséget a valódi népi (paraszti) 
és a pszeudopopuláris között. Kollár csak a szlovák dalokat gyűjti össze, 
Alecsandri „javító-rontó mester", a saját nemzeti ideológiájához „alkal
mazza" azokat a dalokat, melyeket népinek ítél, Čelakovsky és Érben pedig
— Kollár szláv kölcsönösségeszméjét követve — több szláv nép dalkincsé
ből állít össze gyűjteményt. Nem hiába jelent meg a legkésőbb: — Bartók és 
Kodály reális népzenei és népköltészeti koncepcióját a magyar Erdélyi János 
közelítette meg a legjobban. Legalábbis rá tudott mutatni arra, mi az ún. 
„németes" stílussal megroritott közízlés és az ősi, paraszti kifejezésmód kö
zött a különbség.

Ezzel — közvetve — már arra is rámutattunk, hogy amikor a XIX. 
század romantikus költője, illetőleg népköltési gyűjtője népe költészetét mű
veli, azt keresi benne, ami régi, ami ősi, ami nemzete ősrégi származását, 
e területen autochton jellegét bizonyítja. Tehát a népköltészet kultusza a 
kelet-közép-európai romantikában szoros összefüggésben van azzal a tör
ténetiséggel, amely ugyancsak jellemző rá. „Régi dicsőségünk, hol késel az 
éji homályban . . . "  — jellemezhetnők a múltnak ezt a kultuszát Vörösmarty 
Zalán futásának kezdő sorával. Ez is visszanyúlik a felvilágosodás, a klasszi
cizmus, a szentimentalizmus őskereséséhez, a két korszak, illetőleg irányzat 
közé itt sem lehet éles határvonalat húzni. Minden kelet-közép-európai nép 
megkeresi nemzetalapító vagy nemzete szabadságáért harcoló hősét, őseit: 
Attilának, Árpádnak, Čechnek és Lechnek, Libusának, Cirillnek és Metódnak, 
Krályevics Márkénak, Mátyás királynak, Toldinak és Jánoéíknak ebből a 
szempontól csaknem azonos a funkciója. Említésük már korábbi korszakokra 
vezethető vissza: kultuszukban keveredik a krónikások és történetírók „tudós" 
hagyománya, a népmondákéval. De a kelet-közép-!európai romantika szem
pontjából nem is ez az eredet a fontos, legfeljebb annyiból, hogy ahol a költő 
a múlt hősét a népmondából meríti, ott — a legnagyobb nemzetiségi ellen
tétek idején is — a romantikus költészet közös szereplői születnek meg. 
Ilyen például — bocsánat «zért a közhelyért — Mátyás király, az „igazságos".



Talán nincs is Kelet-Közép-Európának irodalma, ahol meg ne lehetne 
találni.

A múlt-kultusszal kapcsolatban hangsúlyozzuk inkább azt, hogy a költő 
azért idézi fel népe, nemzete „ősiségét", „dicsőségét", hogy olvasóit a jö
vőért, az önállóságért vívott harcra buzdítsa. Az elnyomott kis nép fia álmodik 
tehát népe múltjának nagyságáról, hogy így álmodja nagynak a jövőjét. 
Ezért nincs vagy alig van a kelet-közép-európai romantika múlt-kultuszában 
az a jelent tagadó morbiditás, amely a múltnak sok nyugat-európai, főleg 
német romantikus ébresztgetőjére jellemző. A múlt-kultusznak ezért klasszikus 
formája nálunk a vergiliusi s a barokk hagyományt egyaránt felélesztő eposz, 
hogy azután — a fejlődés fejlettebb szakaszában — népszerűbb műfajokká: 
elbeszélő költeménnyé, történeti balladává, verses vagy prózában írt regénnyé, 
drámai költeménnyé, történeti drámává vagy éppen operává oldódjék fel. 
Slowacki még hőskölteményt írt Benyovszky Móricról, a XVIII. század 
hősnek álmodott kalandoráról, a magyar Doppler operát. Ennek az oldottabb 
történeti műfajnak egyik legszebb példája Petar Petrović Njegoš A hegyek 
koszorúja című drámai költeménye.

Az „ősi dicsőség" kultusza azzal a céllal, hogy a nemzetet a jövőért 
folyó harcra buzdítsa, még ún. „középkori" hamisításokra is rábírja a tudós 
költőt. A cseh Václav Hanka Királyudvari és Zöldhegyi Kéziratában éppen 
úgy egyesül a múltnak a kultusza a népies (könnyed) hanghordozással, mint 
jó félszázaddal később a magyar Thaly Kálmán vagy a szlovák Michal Matunák 
„kuruc" költeményében, hamisításaiban.

A kelet-közép-európai romantikának a sok közül két igen jellemző 
vonását emeltük ki e szerény fejtegetésben. E kettőből is világos, amire a 
„nemzeti ébredés" koráyal kapcsolatban már céloztunk: az író nálunk 
ebben a korszakban a többi nép írójánál lényegesen nagyobb mértékben 
tartja szeme előtt társadalma, népe, nemzete érdekeit: vátesz, a nemzet ve
zetője, aki elsősorban azért harcol népe jobb sorsáért, hogy ezzel a haladást 
szolgálja. Igaz, a franciáknak is van Béranger-jűk és Lamartine-juk, a né
meteknél is dalolt a nép szabadságáról — Freiligrath és Heine. A mi irodal
mainkban — hogy csak a líránál maradjunk — egy Mickiewicz, egy Alecsandri, 
egy Branko Radičević, egy Jankó Král’, egy Karéi Kavliček Borovsk^ nem
zeti forradalmisága iránt nem lehet kétség. A csúcspont mégis — Petőfi. 
ő t  a merev beskatulyázók már a „realizmus" kategóriájába sorolják. De 
mindazt, amit a költő szerepéről a kelet-közép-európai romantikában itt 
elmondottunk, az ő költészete fejezi ki legjobban.

HITK, 1975. 25. sz.
\

Sziklay László



4. A NEMZETI AFFIRMÁCIÓ MINT A KÖZÉP-EURÓPAI 
ROMANTIKA JELLEGZETESSÉGE

Ez a tanácskozás többek között arról is tanúskodik, hogy az utóbbi 
időben a mi tájunkon is mindinkább erősödik a kulturális-födrajzi nézőpont. 
Bár ez nem jelenti azt, hogy az irodalomtudomány történetében a geokultu- 
rális szempont felvetése valamilyen lényegi újítás lenne, minthogy a pozitíviz
mus már régóta elég konzekvensen bevezette a különféle tartományi, regio
nális és környezeti jellegzetességek tanulmányozását, sőt az impresszionista 
módszer sem idegenkedett ettől a megközelítéstől. Az újabb és a korábbi 
eljárás között mégis nyilvánvaló különbség van. Nem akarjuk elvitatni a 
múlttól azokat az érdemeket, melyek objektíve megilletik, mégsem állítható, 
hogy az akkori módszerek mindenben megalapozottak voltak, és így gyakran 
került sor az irodalmi jelenségek apodiktikus magyarázatára és összevetésére. 
Általában szólva, manapság túlsúlyba kerül egy komplexebb egzaktság óhaja, 
ami azt jelenti, hogy ma minél kimerítőbb és részletesebb irodalomtörténeti, 
sőt szociológiai, stilisztikai és más tények alapján kívánjuk a práhuzamokat 
megrajzolni és a következtetéseket levonni. Másszóval, a korszerű kompara- 
tisztika arra törekszik, hogy figyelembe vegye mindazt, amit az irodalom- 
tudomány általában és a maga szerteágazó formáiban napjainkig elért, és 
teljes nyíltsággal lépjen fel az elméletben és konkrét kutatásban, sőt más 
divergens területeken is.

Csak mellesleg szeretnénk kitérni az ilyen és effajta összehasonlító 
kutatás egy-két módszertani elvére. A megalapozott összevetés az egyik és 
a másik nemzeti irodalom történészének is gazdag tanulságokkal szolgál. 
Ha a szomszédos irodalmak jelenségeinek a tanulmányozásához és összehason
lításához fogunk, azt abban a meggyőződésben tesszük, hogy több (különösen 
szomszédos) irodalom kontextusában könnyebb az egyes (nemzeti) irodalmak 
típusát meghatározni. A rokonvonások meghatározásával az individuális 
különbségek erősebben szembetűnnek. Továbbá ma inkább a szellemi égtájak 
meghatározott rokonságáról beszélünk, s nem a pozitivista értelemben vett 
hatásokról. Persze ezeket a hasonlóságokat előidézhette a hasonló társadalmi
politikai fejlődés, vagy közrejátszottak kommunikációs és más mozzanatok 
is. A mi irodalomtörténeti összevetéseink minden bizonnyal az egy környezet
ben létrejött jelenségeknek csak egy részét ölelhetik fel és interpretálhatják. 
Ez nem hathat zavarólag, mivel — mint ismeretes — a szellem termékei



önállóak, individuális fogantatásúak. S amikor akarva, nem akarva megelégszünk 
elképzelésünk részleges voltával, akkor Amold Hauserra támaszkodunk, 
aki a következőket írta: ,>A művészetnek egyetlen történeti bemutatása sem 
jehet olyan sokoldalú és többszólamú, mint maga a történelmi valóság".1)

Hangsúlyozva közös utunkat az azonos égtájon, örvendek, hogy egy
két helyen a magam beszámolóját összekapcsolhatom Sziklay László tisztelt 
kollégám tanulmányaival (különösen azokkal, amelyek a Szomszédaink c, 
nemrégiben megjelent gyűjteményes kötetében találhatók). Az nem zavarhat, 
hogy felosztásunk „Közép-Európa", illetve „Kelet-Európa" területeire 
globális. Ennél fontosabb az, hogy tézisünket e nemzetek szellemi égtájainak 
rokonságáról minél erősebben argumentáljuk.

Beszámolómban, amely közép-európai látképet vázol, a szlovén irodalom 
tényanyagából indulok ki. Tekintet nélkül arra, hogy az alábbi problémabemu
tatás inkább kiindulás, semmint teljes tematikai feldolgozás (ehhez egész 
sorozat monográfiára lenne szükség), mégis legalább rámutathat a közép
európai romantika megközelítésének azonosságaira.

Más irodalmakhoz hasonlóan a szlovén romantika kérdése is eléggé 
széleskörű és komplex. A kialakulását, valamint fejlődését is szűkebb és tágabb, 
belső és külső mozzanatok sorrendje határozta meg.

Először is milyen indításait találjuk meg a szlovén romantikában az 
európai szellemi áramlatoknak? A legrövidebben: az érzelmesség győzelme 
a racionális és a racionalisztikus fölött, az imagináció túlsúlya, a népi hagyomá
nyok iránti érdeklődés, a költő kultusza, a költői autonómia hirdetése stb. 
Tekintve, hogy minden irodalom sajátos módon él és fejlődik, nyilvánvaló, 
hogy ezek az általános vonások a különböző irodalmakban különbözőképpen 
jelennek meg, azaz a hatások és indítékok befogadásának és átformálásának 
konkrét feltételeivel összhangban jelentkeznek.

Ezen az értekezleten a figyelmünk középpontjába a közép-európai 
irodalmak geokulturális hatósugarát állítottuk. E tekintetben a szlovén ro
mantika beleilleszkedik a nemzeti és nemzeti kulturális tudat ébredésének 
és kialakulásának történelmi folyamatába. Az irodalmi alkotásokban nemcsak 
a művészi alkotótörekvések nyilvánultak meg, hanem az irodalom egyidejűleg 
magára vállalta a nemzeti-kulturális megújulási program megvalósításának 
funkcióját is. Ez az állapot a kis népek irodalmára jellemző, elsősorban azokéra, 
amelyeknek harcolniuk kellett a nemzeti önállóságért és egyenjogúságért, 
s láthatóan eltér a romantikának attól az irányzatától, amely a francia vagy 
az orosz irodalomban jelentkezik.8)

A nemzeti megújulás folyamata (vö. „hrvatski narodni preporod", 
„reformkor" terminusokat), amely a romantika korában érte el művészi csúcs
pontját, már a XVIII. század második felében megindult. A szlovén megúj
ulás kezdetei a legszorosabb kapcsolatban állnak a viszonylagos gazdasági 
fejlődéssel és a jobb művelődési lehetőségekkel (vö. a Monarchiában Mária 
Terézia és II. József reformjait). Egyfelől az iskolaügy megszervezése bizto
sította a művelődés folyamatosságát, másfelől a népművelő munka Széles táv

l) A. Hauser: FÜozofija povijesti umjetnosti. Zágráb 1963. 115. 1.
■) Szüday László: o. c. 29. 1. sq. (Az irodalom mint a nemzetté válás eszköze).



latokat tárt fel (vö. az ún. felvilágosodás művelődési programját és Zois 
népnevelő koncepciójának bekapcsolását az irodalomba). A nép fia, aki 
bizonyos műveltséget szerzett, lassan felismerte önmagát és saját helyét a 
tágabb közösségben, érdeklődni kezdett a jobb gazdálkodás iránt és ugyan
akkor kialakította önmagában a nem termelő földesurak iránti kritikai viszonyt 
is (vö. Linhart komédiáit a XVIII. sz. végéről). Érdemes megemlíteni azt 
is, hogy a különböző etnikai csoportok között az érintkezések mind gyakorib
bak, ami maga után vonta a nyelvi elv alapján álló öntudat kialakulását.

Amint Matija Murko tanulmányiból3) ismeretes, a szlovén nemzeti 
és kulturális eszmélésre már a kilencvenes évek után döntő hatást gyakoroltak 
Herdemek a szlávokról és a szlávok jövőjéről szóló eszméi, amelyeket az Ideeti 
zűr Pkilosophie dér Geschichte dér Menschheit (1791) c. művének 16. köny
vében fejtett ki. Egyik tanulmányomban4) megállapítottam, hogy Herder 
hatása a szlovénekre különösen 1810 körül volt erős. Az ifjú szlovének Herder- 
nek a szlávok békés karakteréről szóló fejtegetéseit evangéliumként olvasták 
és a jobb jövőről szóló jóslatai elragadtatták őket. A szlávokról szóló fejezetben 
még többet találtak, mint amennyit abba szerzője belevitt. Az nem zavarta 
őket, hogy a szlávok glorifikált képe valójában a késő középkor szélesen bemu
tatott társadalmi és kulturális viszonyai közé van helyezve, s a humanitás 
herderi víziójához alkalmazkodik. Még olyan kritikai elmét is, mint amilyen 
Kopitar volt (nyelvtanaiban 1808 /09-ben és később), elragadtatta a békés 
szláv földművelők eszméje, akik sohasem rablásból vagy más munkájának 
a terhére éltek. (Nicht vont Raube, auf Unkosten fremden Fleisses, sortdem 
vont Ackerbau u. Handel wollte (u. will), dér Slawe leben. Ware diese kostno- 
politische Anlage nicht allén Völkem zu toünschen?) A grazi Janez Nepomuk 
Primic és a celoveci (klagenfurti) Urban Jamik Herder szlávokról szóló 
fejtegetéseinek tételeit megjegyzésekkel kísérték, az utóbb említett pedig 
Herder jellemzésére, az „ihr weicher Charakter“-ra a példát hazai földön, 
KoruSkában találta meg.

Herderé az érdem abban is, hogy felhívta a figyelmet a népi hagyományok, 
különösképpen a népdalok korszakos jelentőségére. Felfedezte, hogy a nép
dalok friss, ősi érzések kifejezései, és hogy a nép szellemét tükrözik. Ezzel 
a felismeréssel párhuzamosan egész munkássága folyamán azt hangoztatta 
hogy a kultúra a nép körében csak akkor fejlődhet, ha az a saját nyelvén, 
ír.(Vö: Ideen...19. könyv: „Nur durch die Kultur det vatérlandischen Sprache 
kamt sich ein Volk aus dér Barbarei heben.. .“) Ez a gondolat Herder tanításá
nak a lényege, de ez nemcsak az övé, mert megtaláljuk Schlözemél is (Kopitar 
Vük szótárának értékelésekor Schlözer Nestorának egyik helyére hivatkozik)5), 
és még előbb Hamannál, később pedig a Schlegel testvéreknél vagy W. 
Humboldtnál.

A népnyelv ilyen funkciójú felfogásának a visszhangját olvashatjuk 
Lj. Gaj Nincs hazafiság az anyanyelv szeretete nélkül (Nima domorodstva 
prez ljubavi ntaterinskog jezika. Danica 1835. 35. sz.) cikkében: „A nyelvben 
mindenekelőtt a nép élete nyilvánul meg...  A szellem és a nyelv élő és szét- 
választhatatlan kapcsolatban van, sőt a nyelv a szellem, amely újra s újra

■) M. Murko: Ján Kollár. Letopis Slovenske matice, 1897. 192. 1. sq. és más helyeken.
4) S. BarbariČ: Herder in zaCetki slovenske romantike. Slavistična revija, 1968 . 231—256. 1.
•) uo. 238. 1.



jelenkezik... A nyelv a népi szellemnek az egyedüli természetes hangja... 
Az anyanyelvben van a nép minden szelleme."6)

A Schlegel testvérek e nyilatkozataira első ízben Matija Murko mutatott 
rá a német romantika hatását tárgyaló úttörő tanulmányában.7) Az utóbbi 
időben különösen Boris Paternu irányította a figyelmet August és Fredrich 
Schlegel irodalmi ideológiájára.8) Ertelmézéseit nem lehet megkerülni, 
ugyanis szerinte Čop és Prešeren (az előbbi elméletileg, az utóbbi gyakorlatilag) 
átvették, illetve alkalmazták a romantika schlegelien kiszélesített felfogását, 
azaz a romantikának olyan modelljét, amely nem szakított a klasszikus és 
klasszicizáló poétika normáival, hanem bizonyos értelemben továbbá is 
kapcsolatban maradt vele. Paternu felveti azt a dilemmát, amely a szlovén 
világi irodalom kezdeteinél jelentkezett; az egyik a folkorisztikus irányzat, 
amelyet Herdernek a népi hagyományokról vallott nézetei alapján Kopitar 
is hirdetett és a másik, a Cop-PreSeren-féle irányzat, amely a szlovén irodalom
nak az összes európai áramlat iránti nyíltságát szorgalmazta.

Közismert, hogy a romantika a múlt kultuszát nagyban ápolta. Sziklay 
László a mi geokulturális területünkről a példáknak egész sorát említi fel 
(Vörösmarty, Ján Kollár és mások). Ez szerteágazó téma, és itt csak egy-két 
adatra kell szorítkozni. Prešeren múltkultusza sokkal szerényebb, mint 
ahogyan az más irodalmakban jelentkezik, ő  ugyancsak beszél a „régi dicső 
időkről", igaz, elég ritkán, nem nyomatékosan, ami nem hasonlít Vörösmarty 
„régi dicsőségünk“-jéhez vagy a horvát illírizmus „atyáink régi dicső
ségéihez. Idegen tőle az a retorika, ameiy a negyvenes években Jovan Vesel 
Koseski harci dalaiban pendítette meg a húrokot és szinte ébresztőként 
hatott. Prešeren Pohárköszöntője (Zdravljica), amelyet a cenzúra 1847-ben 
nem engedett megjelenni, a harci dalnak egy másik típusát képviseli, a nemzeti 
és szláv vonások mellett megjelenik benne egy intemacionális és egyetemes 
látóhatár is.

Ha egy korszak jelenségeit kultúrtörténeti szempontból szemléljük, 
nem elegendő csak a költői-művészi csúcsokra visszatekinteni. Ezért a 
Kranjska Cbelicában Prešeren mellett a többé-kevésbé ügyes verselők egész 
plejádját kell látni és rajtuk kívül a nemzeti kultúra hirdetőit a többi tarto
mányban, különösképpen Stájerországbán. Jože Pogačnik megállapítása sze
rint Stanko Vraz a szlovének egyik legkifejezettebben romantikus költője".9) 
Életviszonyaiban is korlátlanul érzelmes, tehát nem véletlen, hogy az illiris- 
tákhoz csatlakozott, tele lelkesedéssel a dicső múlt után és még dicsőbb jövőbe 
vetett hittel. Az ő történelemfelfogását Kolláréhoz hasonlóan romantikusnak 
lehet mondani, a Zvončeki (1835) c. (korai) szlovén szonettjeiben a dicső 
elődöket idézi meg („O Samo, Varih, Godomer, Prvina vi v tamnoj noči 
zvezdice bliskave"...) és élesen elítéli kortársait, akik elfordulnak őseik 
sírjától.10) Vraz más földijei nem vallottak radikális nézeteket, történelmi tuda
tuk azonban mégis elég világos. Anton Krempl, Stájerország történetének

•) N. IvaniSm: J. G. Herder i ilirizam. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, razdio historije I, 1963. 
215—216. 1.

7) M. Murko: Deutsche Einflüsse auf die Anfdnge dér böhmschen Romantik, Graz, 1897. 3—5. 1.
B) B. Paternu: oc. Jankó Kos, PreSercn in evropska romantika Slavtstična revija, 1971. 82—83. 1.
•) J. itogačnik: Zgodovina shvenskega slovstva II I.  Maribor 1969. 173. 1.
l0) F, Petré: Poizkus ilirizma prí Sbvencih. Ljubljana 1939. 66. 1.



írója (Dogodivščine Štajerske zemle. Z posebnim pogledom na Slovence, 
1845) legitimista volt, műveiben a történelmi események széles körű rajzából 
mégis a szlovén közösség és szláv tudat erős akcentusai törtek fel. Nagy 
érdemei vannak Davorin Trsten jaknak is, aki elég sokat tévelygett a történelmi 
találgatásokban a szlávok autochton voltáról Pannóniában, a gyakorlati kérdé
sekben azonban megtalálta a helyét (ismeretes a stájer hazafiak kezdeménye
ző szerepe a Szlovén Matica megalapításában 1863-ban).

Elkövetkezett az 1848. év, amely a szlovének bekapcsolódását jelenti 
a politikába. A bécsi képviselők egy olyan programnak a teljesítését követelték, 
amely egy történelmi államjog nélküli nemzet számára rendkívüli vállalkozás 
volt. E program előirányozta a szlovén közigazgatást a szlovén etnikai terü
leten. Hogy ennek a felismerésében az irodalomnak is döntő szerepe volt, 
az magától értetődik, persze erre itt nem térhetünk ki.

A romantikus történelemfelfogás későbbi remineszcenciáiról csak mel
lékesen lehet szólni. Szolgáljanak annak illusztrálására, hogy a romantikus 
nézetek milyen hosszú ideig éltek.

Elsősorban két jelenségre gondolok: az egyik az ún. szláv elegizmus, 
a másik az ún, szláv messianizmus. Egyiket is, másikat is egyidejűleg érték 
kritikai hangok (Levestik saját hibáit bírálja, vö. Naša nesreča c. versét).

A szláv elegizmusnak a legismertebb példája Simon Jenko közismert 
verse a Buči, merje Adrijansko. A vers Jenko utolsó gimnáziumi évében 
születik, a végleges megfogalmazásból (1862) az illír „Teut“ fölidézése ki
maradt, mert a költő a délszlávok illír származásának az allúzióját módosította. 
A költemény az egykori szláv tengerről és hajókról szól, majd így fejeződik 
be: „da jih videti ni več/ tega kriv je tuji meč“. Tehát újból a békés szlávokról 
szóló mítosz, és allúzió a gonosz ellenségre. Még megemlíthetnénk Gregor- 
čičot és más, kevésbé jelentős költőket. Ugyancsak elveszítette a közvetlen 
valósággal való kapcsolatot Josip Stritar, a bécsi Zvon szerkesztője, aki a 
XIX. sz. második felében a legkifejezettebben mondta ki a szláv messianizmus 
gondolatát: „Ti boš pomiril razprtije/ prinesel ljudstvom bratoljubje sveto/ 
tvoj bode venec zmage nekrvave". (1879).

A tudományban az ilyen romatikus felfogásokkal Vatroslav Obiak és 
Matija Murko számoltak le, később pedig Dragotin Lončar. Az első kettő, 
Jan Gebauer és Tomaš Masaryk kortársai, bírálták a szláv anarchoindividua- 
lizmust, amely annyi balsiker és vereség oka volt.11) A herderi idealizálásra 
való reakciót jelenti Nazor Horvát királyok (Hrvatski kraljevi) c. versének 
egyik sora: „Mi smo porod vuka i arslana“. (Mi a farkasok és az arszlánok 
ivadékai vagyunk.)

HITK, 1975. 25. sz. Štefan Barbarič

u) Ve. 4. jegyzet 242—243.1.



S. ROMANTIKA, SZERB NÉPKÖLTÉSZET, MAGYAR
IRODALOM

(Egy monográfia-fejezet bevezetése)

Ahhoz, hogy a szerb népköltészet és általában a folklór irodalom teljes 
értékű befogadást nyerjen a magyar irodalomban, a romantika elmélete 
kibontakozásának és széles körű gyakorlati érvényesülésének kellett eljönnie. 
Toldy Ferenc akkor kapja kezébe Wesely kötetét, amikor a magyar irodalom
— Vörösmartyval — egyértelműen a romantika vágányára siklik át; Vörös
marty a Tudományos Gyűjteményben akkor ad helyet a különböző népi vagy 
népinek hitt kötetek ismertetésének, amikor maga már a romantikus eposz, 
a ballada és a színmű próbáit kísérletezte ki; a Tudománytár szerb tárgyú 
közlései időben egybeesnek Székács József fordításainak megjelenésével: 
a romantikus irodalomelmélet nemzeti irodalmat meghatározó vitathatatlan 
győzelmével és egyeduralmával. A szerb népköltészet állandó érve, példája 
a klasszicizmust végérvényesen megszüntető fölfogásnak, az önálló nemzetál
lamot szolgáló irodalomnak.

Itt kell utalnunk arra, hogy az 1820-as években — nemcsak Kölcsey 
Nemzeti hagyományok c. fejtegetésében, hanem a kisebb dolgozatokban, 
olykor jelentéktelennek tetsző értekezésekben is — az újfajta, közösségi jel
legű nemzeti költészet múltbeli hagyományait és 9 jelenre érvényes lehető
ségeit tapogatják ki a teoretikusok. Olyan irodalmat körvonalaznak, amely 
a „nemzeti hagyományok” méltó folytatója és egyben a nemzeti jelleg preg
náns kifejezője. Magyarországon — és általában Kelet-Közép-Európában
— annak a folyamatnak vagyunk tanúi, amely mind szélesebb befogadó 
képességűvé teszi a nemzeti sajátosságokat, az egyoldalúan nemesi vonások 
mellett mindinkább a népi hagyományokban megőrződött történeti jelleget 
is hangsúlyozza; illetve a népmonda, a népdal, a népballada tanulságait 
a nemzet jellegzetes megnyilvánulásaként értékeli. Míg a népdalgyűjtő 
Ján Kollár a népköltészetet a tudományos megállapítások egyik forrásának 
tartja „So eignen sich diese, dem Volksmunde abgelauschte Gesánge nicht 
nur zu angenehmen Unterhaltung und Gemüthserheiterung fúr Gebildete 
und Ungebildete, sondem sind obendrein für den Ethnologen, Mythologen, 
Archáologen, den Historiker, Dichter, Tonkünstler, den Sprachforscher,



ja sogar den Botaniker wichtig und merkwürdig.11)1), addig mások több 
jelentőséget tulajdonítanak a népköltészetnek, s nem látják alárendeltnek 
a tudománnyal szemben. Kollár példája jól mutatja az átmeneti jelleget: 
igaz, már Herder és nem kevésbé Safárik romantikusan értelmezett nép
költészet-fölfogását viszi tovább, de még nem azonosítja magát a Grimm 
fivérek vagy éppen Schlegelék véleményével. Nála a népköltészet még nem 
hordozza a nemzetkarakterológia meghatározó jegyeit, belőle ki kell fejteni 
azokat, s ezt nem tehetik meg mások, csakis a tudósok. így nem csodálkozhatunk 
azon, ha a nemzetet ekképp határozza meg: „Slovo národ vyznamenává 
společenstvi takovych lidí, ktery svazkem jedné reči, rovnych mravú a oby- 
cejú spojení jsou.“ („A nemzet szó olyan emberek közösségét jelenti, akiket 
közös nyelv, azonos erkölcs és szokások kötnek egybe“.)2) A szlávok jellemzői
— szerinte —, a következők: „Náboznost, pracovitost, nevinná veselost, 
milování své feči, snásenlivost naproti jinym národúm“ (vallásosság, szerény
ség, ártatlan vidámság, nyelvük szeretete, türelmesség a más népek iránt.)3) 
A nemzeti eszméért vívott polémiában született meg ez a fajta jellemzés is, 
Kollárt a Slávy dcera költőjeként, az irigy Teutónia és a magyarság elleni 
tüzes harcosként is kell látnunk. így a nemzeti jellemzők megragadása a 
különállás, az önállóság, a nemzeti lét bizonyítékaivá válnak. A következő 
lépést Sámuel Hoič tette meg, Kollártól ihletett röpiratában,4) amelynek 
szenvedélyes kérdő mondata („Sollen wir Magyarén werden?“) már pontosan 
megfogalmazza a szerző szándékait. Azt szeremé dokumentálni, hogy a 
szlovákoknak is joguk van a nemzeti létre, miután a magyarokétól eltérő 
nemzetkarakterológiával rendelkeznek. „So wie jede Nation eine besondere 
Sprache hat, eben so hat sie auch einen besondern Charakter, ja besondere 
Tugenden, eine ihr eigenthümliche Denkungsart; wenigstens tragen diese 
Tugenden und diese Denkungsart eine ganz eigene Farbe.“ A továbbiakban 
pedig éppen a magyar teoretikusok fölvetette kérdésekre válaszol: „Was 
ist denn das: Volk, Volksthümlichkeit, Nationalitát? Ich frage nach Worten, 
die das ewige Losungswort, dér Hebel aller, sowohl dér thörichten als dér 
vemünftigen Bemühungen dér heutigen magyarischen Schritsteller sind: 
möchten sie bedenken, dass sie inhaltschwere Bedeutung dieser Worte, 
eben so gut dem Slawen, Deutschen, Walachen am Herzen Hegen, wie dem 
Magyarén." Majd rámutat a nemzetkarakterológia összetevőire, amelyek 
között a népdal, a népszokás nem csekély szerepet játszik: „Nicht nur dieselbe 
Sprache, sondem eben so wesentliche Ingredienzen dieser Begriffe, sind 
die, jedem Volk eigenthümlichen Sitten und Gewohnheiten. Dieselben 
verherrschenden Tugenden, dieselbe Neigungen, gleiche Vorurtheile, ein 
eigenthümlicher Aberglaube machen eben so viele Bande für eine Nation 
aus; sogar Nationalspiele, Nationallieder und Nationaltracht, die an sich

Vereinigte Ofner — Pestet Zeitung 1834, 1. Nr. 8; Boté von und für Ungarn 1834, Nr. 9, 13. — Vö.: 
Fried István: Die ungarische literarische Volkstümlichkeit und die slowakische Folklore. Studia Slavica 1971. 
134—135.

2) Dobré Wlastnosti Národu Slowanského. Dwoge kázanj od Jana Kollára, Pesst 1822. — Űjraközli: 
Ján Tibensk^: Chvály a obrany slovenského národa. Bratislava 1965. E mondat magyar fordítása: J. Tibensk#: 
A szlovák nemzetiség és a burzsoá nemzet kialakulása. In: Nemzetiség a feudalizmus korában. Szerk.: Spira 
György és Szűcs Jenő. Budapest 1972. 202. Tibensk^ interpretációival nem értünk egyet. Vö. az idézett kötetről 
írott bírálatunkat: ItK  1974. 1. szám.

s )Tibensk£: Chvály__186.
4) Kollár és Hoič kapcsolatairól lásd dolgozatunkat: Prispevok k poznaniu Jána Kollára a jeho pešt’budin-

stych spolupracovnikov. In: Biografické ítüdie 2, Martin. 1971, 37—39.



betrachtet, als Kleinigkeiten erscheinen dürften, sind nothwendige Bildungs- 
mittel und bestimmende Eigenschaften eines Volks. Daher der grosse 
Unterschied zwischen den Nationen. Denn die Lebensart, das Clima und 
der Genius eines Volks wirk auf die Bildung seiner Begriffe von Dingen, 
aug sein gesammtes Gedanken — und Phantasiereich máchtig ein.“ Tanul
ságos megfigyelnünk, hogyan öleli magába e fejtegetés a felvilágosodás franciás 
nemzet- és népfogalmát, illetve hogyan egészíti ki azt Herder tanításaival 
a „Volksgeist“-ről, erről a hol plebejusán, hol misztikusan értelmezett terem
tőerőről. Végül következő idézetünk az általános fejtegetések konkretizálását 
bizonyítjá: „Es ist bekannt welch einen unvergleichlichen Schatz an Volks- 
liedem, Sprichwörtern, Lebensmaximen und Erzáhlungen die Slowaken in 
ihrer Sprache habén, die sich in eine fremde Sprache unmöglich übertragen 
lassen; sollen diese allé auf ewig untergehen? Dies wáre eine Verzündigung 
gegen die Menschheit."5) Hoič gondólatmenete elválaszhatatlan részben a 
magyar irodalmi vitáktól, részben a szerb népköltészet körül kialakult föl
fogásoktól. Nemcsak azért, mert maga is hivatkozik azoknak a magyar írás
tudóknak a törekvésére, akik (mint Kölcsey, Toldy, Bajza, a Tudományos 
Gyűjtemény cikkírói) azon igyekeznek, hogy a nemzetállamot építő szándé
koknak anyagot szolgáltassanak; s ezzel párhuzamosan a „rein-menschlich“- 
féle, Kazinczy megfogalmazta klasszicista ideáltól gyökeresen különböző 
nemzeti sZellemü-érvényü-sajátosságú irodalmat hozzanak létre. Azt a jelen
séget figyeli meg Hoić a magyar irodalom jellemzésében, amit Fenyő István 
ekképpen jellemez: „A nemzeti ideológia beidegzettségei a reformkorban 
szilárdulnak meg, s mivel a nemzeti öntudat és az irodalom ezentúl elválaszt
hatatlan kölcsönös feltételezettségben fejlődnek-hatnak, az irodalomnak 
meghatározó értékmérőjévé válik az is (nemritkán nagyon is erőteljes mér
tékben), hogy mi segíti a nemzetté válást, illetve a nemzeti lét stabilizációját, 
mi gátolja, s mi az, ami közömbös ebben a folyamatban.“#) Idecéloznak a 
Kritikai Lapok vitái is; Toldy és Bajza elméleti írásai az irodalomfölfogáson 
keresztül egy másfajta nemzetkarakterológia kialakítását vállalják. A Kazinczy 
és a Rumy Károly György elleni polémiák egy múlóban levő magatartással, 
irodalomszemlélettel szembe a romantikus önelvűséget, a hangsúlyozottan 
nemzeti ideológiájú irodalmat állítják. Hogy ezek az irodalmi viták mennyire 
foglalkoztatták a szlávok ügyét védő szerzőket, azt Michael Kunits röpira- 
tával bizonyítanék:7) ő megnevezi Rumy Károly Györgynek a pozsonyi 
Aehrenleseben8) kifejtett nézeteit, nyilatkozik a Kazinczy Ferencet támadók 
ellen, bár a „National-Lieder" (nála egyképpen nemzeti nyelvű és népdalok)

&) Sollen wir Magyarén werden? Fünf Briefe geschrieben aus Pesth an eienen Freund an der Theiss 
von D. H. Karlstadt 1833.

6) A nemzeti irodalom szerepe a reformkori Magyarországon, In: Nép, nemzet, irodalom. Budapest, 
1973. 11.

7) Reflexionen über die Begründung der Magyarischen Sprache in Ungarn, als Staats- Dikasterial- und 
Gerichts- wie auch als alegemeine Volkssprache. Von Michael Kunits. Agram 1833. Figyelemre méltó az a meleg 
szeretet, amellyel a szerző Kazinczyról ír. Az idézett két röpirat Horvátországban jelent meg, s ez a szlovák 
és a horvát törekvések rokonságáról árulkodik. Ha ehhez hozzávesszük a Ján Kollár Teodor Pavloviéhoz, illetve 
mindkettőnek Székács Józsefhez fűződő kapcsolatait, akkor teljes összeszövődöttségében áll előttünk a hasonló 
vonásokkal rendelkező magyar, szerb, horvát és szlovák nemzeti mozgalom.

■) 1831. Nr. 32.



szerepét Kazinczynál jobban hangsúlyozza. A szerb népdalok európai híre- 
népszerűsége, a róla alkotott vélemények, Grimmé, Goethéé, alátámasztot
ták a L. M. Šuhajda írásában összegezett fölfogást:9) „Bei andem Völkern 
dichten und singen nur die Gelehrten und Gebildeten bei den Slaven dichtet 
und singt das ganze Volk.“ Šuhajda hivatkozási anyaga10) azt sugallja, hogy 
elsősorban a szerbekre és mellékesen a szlovákokra gondolt. De Hoič izgatott 
fölsorolása is azt tételezteti föl velünk, hogy Vük Karadžić kiadványait ta
nulmányozta. Egyébként erre a magyar kortársak is ösztönözhették.

Felvetődik a kérdés: honnan származik ez a romantikussá feltöltődött 
nemzetfogalom; s hogyan foglalja el a megkülönböztető jegyek között a helyét 
a népköltészet?

E kérdésekre jórészt már megadta a választ a magyar kutatás: Rousseau- 
tól és Herdertől vezetve a nyomokat az eredetiség-eszmény demokratizá
lásán keresztül — Kölcseyvel, Toldyval, Székáccsal állomásként — egészen 
Erdélyi Jánosig. Az utóbbi évek tanulmányai derítették föl, hogy Révai 
Miklós eredménytelen, 1782-es népköltési gyűjtésre célzó fölhívása messze 
nem jelentette a népi vagy népies irodalom iránti érdeklődés hiányát. A 
XVIII—XIX. század fordulóján reneszánszukat élik a ponyván kiadott 
történeti énekek.11) Rousseau: Considérations sur le gouvememant de Pologne 
c. műve magyarul is olvasható volt, innen is azt tanulhatta a „magyar nemesi 
értelmiség" (Szauder József szavaival szólva), „hogy a nép lehet a nemzeti 
hagyományoknak legfőbb őrzője, Rousseau nyomán is építették ki azt a 
programot, mely szerint a réginek, az ősinek, a hagyományosnak letétemé
nyese a nép, a parasztság, azért tehát a nemesség, mely a feudális nemzet 
magva, csak a parasztság megnyerésével, a parasztság által őrzött nyelv, 
hagyományok, szokások elsajátításával indulhat el az önálló nemzet, vagyis a 
polgári nemzet kialakítása felé."12) S míg pl. a magyar és a lengyel irodalom 
ennek az „érdekegyesítési“ programnak az útját járta, addig önálló-anya- 
nyelvi nemesség hiányában, tehát a feudális államot szükségszerűen bontani, 
„lakhatóbbá” tenni igyekvő szlovák és szerb értelmiség más okból jutott 
el a néphagyományok fölfedezése felé. Mind a szlovák, mind a szerb értelmi
ség rádöbbent arra, hogy a teológiai hagyomány nyelvileg is gúzsba köti a 
hajlékonyabb, a korszerűbb gondolkodást, a beidegződött terminológia nem 
alkalmas az európai felvilágosodás „kihívását" megfelelő módon viszonozni. 
Emellett a szlovák és a szerb értelmiség nem a feudális kötöttségű vagy a 
kötöttségeket belülről lazító rétegekből származott. S bár egyházi iskolákban 
szerezte műveltségét, s kénytelen volt teológiai stúdiumokat végezni, a neohu- 
manizmus magyar líceumai, illetve a németországi egyetemek közvetlenül 
fölhívhatták a figyelmét Rousseau és Herder13) fejtegetéseire. Amikor Kopitar

•) Dér Magyarismus in Ungam in rechtlicher, geschichúicher und sprachlicher Hinsicht, mit Berlichtigung 
er Vorurtheüe, aus ámen seine Anmassungen entspringen. Lcipzig 1834. — Schuhajda a VOLK fogalmát meg

határozva etnológiai és politikai nézőpontot említ. Majd a „Volk“-hoz, illetve a VATERLAND-hoz tartozás 
kritériumait elemzi.

l0) Csaplovics etnográfiai írásai, Grimm és Gerhard szerb népköltéssel kapcsolatos fejtegetései, Thaisz
cikke a Tudományos Gyűjteményben (1827. II. 103—104).

n ) R. Várkonyi Ágnes: Történelmi népiesség és £uruc hagyomány. Kortárs, 1974, 1654—1667.
Felvilágosodás és romantika határán. In: Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk.: Kőpeczi Béla és

Sötét István. Budapest, 1970. 89.
1S) Herder gondolatainak adaptációiról Fenyő István irt: Ábránd a nemzet családéletéről, In: id. m. 

124—128. t



a szlovén nyelv korszerű és egységességet sugalló nyelvtanát megfogalmazta.14) 
Schlözerhez hasonlóan már Herder „szláv-fejezete“ szellemében írt. Rá
mutatott arra, hogy a VI. századtól kezdve szerepelnek a szlávok a történ
elemben, „ihre Sprache ist Europáisch“ — állapítja meg nem kis büszkeség
gel. Majd a szlávokat „friedliche Ackerleute“-ként aposztrofálja, akik „im 
Bewusstsein ihrer Umschuld vergessen hatten auf Kriegsfalle vorzudenken, 
im Süden von Madaren und Türken, im Westen von Deutschen, und im 
Osten von Mongolén — zwar nicht zu gleicher Zeit, aber mit desto gleicherm 
Erfolge unterjocht wurden, und dass nun'am Throne, und in allén Saats- 
functionen die Sprache des ausládischen Siegers herrschte, die arme ein- 
gebome aber in die Hütte des leibeigenen erklárten Besiegten verwiesen 
ward.“ E fejtegetésekben arra is oda kell figyelnünk, amit a klasszicizmushoz 
oly sok szállal fűződő Kopitar szinte akarata ellenére tesz hangsúlyossá: ti. 
a hazai nyelv — igaz, száműzve — a legyőzőnek, a jobbágyok kunyhóiban 
talált otthonra, tehát — s ez következik e fejtegetésekből, valamint Kopi- 
tamak Vük Karadžić nyelvi reformjaival szemben tanúsított magatartásából
— innen kell a megújulásnak is megszületnie. Kopitar nagyhatású fejtege
tései, illetve Dobrovskynak a néphagyományt értékes nyelvemlékként be
csülő írásai szintén a különböző szláv nemzetek írástudói érvei közé kerültek, 
s ezek színezték a Rousseau és Herder nyomán kialakult eszmerendszert.

így elmondhatjuk, hogy némi időeltolódással a romantika jegyében 
vetődött föl a nemzet, a nemzetiség, a nép és az állom újszerű meghatározá
sának igénye, mind a magyar, mind a különböző szláv népek politikai, törté
neti és szorosabb értelemben vett irodalmi alkotásaiban. Vük Karadžić 
köteteinek megjelenése egyidejű Kölcsey péceli fordulatával, viszont Kollár 
első — tárgyunk szempontjából fontos — írása 1821-ből való,15) s majd csak 
az 1820-as esztendők közepétől indul meg erőteljesen előbb az egyetemes 
szlávság, és még később, főképpen Stúrékkal, a szlovákság ideológiájának 
teljes kidolgozása. A cseh irodalomban Hanka és Čelakovsk^ 1817 után 
kezdik megtenni a Kölcseyéhez hasonló utat, amelyben Jungmann irodalom- 
történeti és szótárírói gyakorlata segíti őket. Szó sincs arról, hogy kanyargók 
nélküli ösvényt kísérhetnénk végig: éppen azért, mert többféle eszmerend
szer, stílus torlódik egymásra, állandó polémiák, viták, ellentmondások, sőt 
önellentmondások, merész előreszökkenések és csöndes visszatérések sorjáz
nak előttünk. A másik jellegzetesség — amit e térség fontos ismérvéül hang
súlyoznánk — az, hogy a kifejezetten politikai véleményeket nem egyszer 
stílusviták, nyelvi polémiák köntösébe rejtik. Természetesen ehelyt most 
az egy irodalmon belüli vitákra célzunk. Amikor Vük Karadžić a pesti szerb 
újságok nyelvét kifogásolja; amikor ugyanő Milovan Vidaković szenvelgését 
teszi szóvá, akkor a népnyelvvel, a népnyelvi terminológiával, a népköltészet 
nyomán fölfakadó új hangvétellel erősíti vélekedését, az irodalom demokra
tikusabb értelmezését és ezáltal a jellegtelen-szürke irodalom nemzeti ideo-

u) Grammatik der slavischett Sprache in Krain, K&naen und Steyermark. Laibach 1808. Nachdruck: 
München 1970.

1S) Etwas über die Magyarisirung der Siavenin Ungarn. In: H. Zschocke: Ueberlieferungenzűr Geschichte 
unserer Zeit. Aarau 1821. 552—558. — Csehül: Nečo o pooiad’arowánj Slowanú w Uhrách (Z nemeckého od 
W. Hanky.) Cechoslaw 1822. Č. 8—9.



logiával való feltöltését célozza meg.16) Más kérdés, hogy Vük Karadžić, 
az almanachszerkesztő nem volt képes e program véghez vitelére, a Danica 
köteteinek munkatársai nem a romantika nyelv- és stíluseszményét testesí
tették meg.17 Más példával élve, Kazinczy Ferenc keserűen szólt „párducos 
Árpád" tömjénezői ellen. S e megállapításban talán nem is annyira Vörös
marty több esztendeje megjelent eposzát bírálta, mint inkább Horvát István 
őstörténeti elképzeléseit, vagy amit még valószínűbbnek tartunk: azokat 
az esztétikai, a romantika teljes győzelmét biztosító-kodifikáló tanulmányokat, 
amelyeket Toldy Ferenc jelentetett meg Vörösmarty eposzai kapcsán.18) 
Ugyanígy Dobrovskynak nem esztétikai kifogásai voltak Hanka „fölfedezései" 
ellen, hanem a belőlük áradó — népiesített-történesített — romantikus 
nép- és nemzetelképzelés nem volt az ínyére. Végül Mickiewicz előszavára 
utalunk, amelyet a Vilnában 1822-ben megjelent kötetéhez írt,19) ahol a roman
tikus teória nevében foglalt állást a népi poézis mellett, amelyet a nemzeti 
költészettel azonosított. Ez az előszó egyféle vita a varsói klasszicizmussal 
is, mely még a múltra valló módon látta a költészet helyét a nemzet életében.

Amit a jelzett esztétikai gondolatok újszerűségéről írtunk, nem áll 
ellentétben avval a megjegyzéssel, hogy e romantikus ízű „népiesség" gyö
kerei mélyen a múltba nyúlnak:20) nemcsak olyan tények árulkodnak erről, 
hogy a királyudvari és a zöldhegyi kéziratok egyik forrása Kačić-Miošićnak 
a népivel érintkező epikája; vagy Toldy Ferenc és Ján Kollár fölfedezése a 
XVI—XVII. század verses epikájával kapcsolatban. Éppen azzal, hogy a 
népiben kifejezésre jutó nemzeti régiség vonása került az előtérbe, a hagyo
mány folytatását,' a jelen szerencsésebb pillanataiban föltámadni kész nem
zeti múlt mához szóló üzenetét viszik tovább.

Tulajdonképpeni tárgyunkhoz érve, azt bocsátjuk előre, hogy a szerb 
és a magyar irodalom eltérő módon fogalmazta meg a nemzeti mozgalom 
szolgálatát: Vük Karadžić népköltési gyűjtései, szótárai megelőzik a népies 
elmélet megszületését; a magyar irodalomban előbb kerül sor az elméleti 
tisztázásra, s csak az 1840-es évek összegezik az egész országot megmozgató 
gyűjtéssé s népies tendenciává szélesülő folyamatot. Ez a két irodalom érint
kezésében azt is jelenti, hogy a magyar költők sűrűn fordulnak a szerb nép- 
költészethez, kérik kölcsön annak tanulságait, szolgálják fordításaikkal, 
áttöltéseikkel a magyar népiesség ügyét. Viszont a szerb sajtó figyelemmel 
kíséri a magyar irodalom ilyen irányú kezdeményezéseit, az előbb kifejlődő 
magyar esztétikai gondolkodás és népies irodalmi termék a követendő példát 
jelenti számára.. Leegyszerűsítve a kérdést: a magyar irodalom önmaga 
megvalósításakor alaposan fölhasználta a szerb népköltészetet, a maga szük
ségletei szerint formált — szerb népi eredetiből — műnemet, asszimilált

16) A szerb klasszicizmus esztétikájáról' kompendiumszerűen: Dorothea Kadach: Die Anfőnge dér 
• Uteraturtheorie bei dett Serben. München 1960. Több haszonnal forgattuk Miodrag Popović könyvét: Istorija

srpske knji&evnosti. Romantizam. I. Beograd. 1968.
17) Danica. Zabavnik za godinu 1826. Izdao Vük Stef. Karadžić. U Beču: Sabrana Dela VukaKaradžića. 

Knjiga osma. Beograd. 1970. Priredio: Milorad Pavić.
1S) Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály epikus munkáiról, némelly bevezető észrevételekkel. Tudo

mányos Gyűjtemény 1826—1827.
1#) Poezje 1822.: O poezji romantycznej.
*°) Sziklay László: A „népiesség" néhány közép és kelet-európai nemzet romantikájában. In. Szom

szédainkról. Budapest, 1974. 150—164.



témát, illetve földolgozási módot. Viszont a szerb irodalom (elsősorban a 
Pesten kialakuló) és a sajtó magyar költői müvek, népiesbe hajló költemények 
tolmácsolásával, a magyar esztétikai irodalom alapvető gondolatainak tudo
másul vételével igyekezett önmagát kiteljesíteni. Szó sincs arról, hogy a két 
irodalom nem használt más forrást, nem nézett más minta után. De a fent 
említett kölcsönhatást nem szabad elhanyagolnunk. 1848-ig lényegében egye
nes ívű a fejlődés a magyar irodalomban (bár ellentmondásoktól nem mentes). 
A fő áramlat — az 1840-es esztendőkben — a népiességé, ezt Petőfi Sándor a 
romantika egyéb áramlataival szintetizálja. Ehhez hasonló népies törekvéseket 
nem tapasztalunk a szerb irodalomban, és itt a romantikának Vörösmartyéhoz 
hasonló intenzitású, filozofikus mélységű kifejtése sem történik meg 1848-ig. 
A közismert magyarázattal élhetünk: Vük Karadžićnak meg kellett küzdenie 
a népnyelv elismertetéséért. S itt sem — akár csak a más típusú magyar 
nyelvújításban sem — csupán nyelvi problémákról volt szó. A szloveno- 
szerb költészet a klasszicista óda és epigramma hordozója, jól mutatja ezt 
Lukiján Mušicki költészete. Hiába érdeklődött poétánk a népköltészet iránt,, 
lírája sem tematikailag, sem nyelvileg nem nyit új korszakot. A konzervatív 
körök merevsége, az egyház hatalma nem tette lehetővé, hogy Vük Karadžić 
újítása az első lépésre átütő sikert arasson. Fokról fokra nyílnak meg előtte 
a kapuk: a Letopis például egyként közli a klasszicista szerzők alkotásait és 
a népköltészetet, az olvasók elé tárja főleg a szláv nemzetek romantikába hajló 
poézisét és a múlthoz mereven ragaszkodó teoretikusok fejtegetéseit. Tény, 
hogy Vük Karadžić kötetei nyomán, sem szótárát-nyelvtanát tanulmányozva 
nem újult meg azonnal a szerb líra; Branko Radičevićnek a lírája sem tölt
hette be ezt a szerepet, amit a magyar irodalomban a Petőfié: nem adta a 
népiesség és a romantika magas hőfokú szintézisét. Méghozzá elsősorban 
azért nem, mert nem volt mit szintetizálnia: a szerb irodalomból ekkorig 
hiányzott a népiesség, sőt, jórészt az európai irodalommal azonos terminoló- 
giájú romantika is. Radičević ezért legalább annyira merített a građanska 
Unkából, mint Vük Karadžić köteteiből. Az utóbbiakból inkább nyelvileg. 
Az a paradoxon figyelhető meg, hogy a szerb népköltészet a magyar költők 
alkotásaira inkább hatott formálólag, mint a szerbekére. Itt majd a XIX. 
század második felében valósul meg — fokozott ütemben — mindaz, amit 
a magyar irodalom 1848-ig megteremtett. Az említett kölcsönhatás akkor 
sem szűnik meg, legfeljebb — olykor minőségileg — módosul.

HITK,1975. 25. sz. Fried István



6. SZEMPONTOK A MAGYAR ÉS A SZERB ROMANTIKA 
PÁRHUZAMOS VIZSGÁLATÁHOZ

A nyelvtudomány már jóval előbb észrevette, hogy két egybevetett 
struktúra eltéréseinek tanulmányozása és tudatosítása összehasonlíthatatlanul 
eredményesebben szolgálja a vizsgált anyag természetének és belső saját
ságainak megértését, mint a hasonlóságok vagy azonosságok megállapítása. 
Ez a felismerés a gnoszeológiának arra a tapasztalatára támaszkodik, hogy 
az ember gondolkodásának mechanizmusában, a világra való visszahatásában 
és szellemi reflexeiben jobbadán azonos törvényszerűségek jutnak érvényre. 
Természetesnek látszik tehát az a feltételezés, hogy e törvényszerűségek 
analóg módon manifesztálódnak az esztétikai tevékenységben is. Az irodalmi 
komparatisztika ennek ellenére mind ez ideig alig élt e tapasztalat kínálkozó 
lehetőségeivel. Inkább a motívumok egyeztetése, a rokon jelenségek kimutatása, 
az „átadás“ és az „átvétel” körülményeinek, okainak, mikéntjének és iránya
inak a tisztázása, az ún. „hatásvizsgálat” volt a célja, s a téma, az eszköz, 
a faktúra kötötte le a figyelmét. Az összehasonlító irodalom ezeket regisztrálta 
nagy körültekintéssel, talán azért is, mert ez volt a járhatóbb út vagy éppen 
áz időszerű kívánalom iránta, ami mögött nem is mindig a tudomány indí
tékai álltak. Nehezen jutott el a tudatunkig, hogy — különösen, ha a korszak, 
a műfaj vagy a téma közeliségének az esete áll fenn — a hasonlóság és a meg
felelés mindig is szükségszerűen számosabb és feltűnőbb, mint az eltérés, 
valamint az is, hogy ha ez utóbbiakat megnevezzük (másképpen szólva a 
hasonlót és a vele összevetettet nem egybevágóságuk, hanem eltérő elemeik 
alapján szembesítjük), akkor az így kialakított kép sokkal inkább lesz alkalmas 
a lényeges vonások láttatására, mint a hasonlóságok mozaikcserepeiből 
összeálló, noha az is bizonyos, hogy a kontrasztív szemlélet nem örvendeztet
het meg bennünket a felismerés vagy ráismerés arisztotelészi örömeivel, s 
legtöbbször nem is elégíti ki e kultúrák párhuzamos bemutatásának nagyon 
is empirikus kívánalmait.

Még ha racionalisztikusnak, ridegnek és az irodalom természetével 
ellentmondónak látszik is ez az eljárás (a kontrasztivitás elvének az alkalma
zása a humántudományokban), eredményei bizonyára „használhatóbbak” 
lesznek, ha a lényegi kérdésekre keressük a választ. Sőtér István a kompa- 
ratisztikának e „szembesítő” funkciójára hívja fel a figyelmet, s rámutat 
az ilyen eljárás előnyeire (Az ember és műve, Budapest, 1971, 273—284).



Vizsgálatai nagyobbára a világirodalom és a nemzeti irodalom összefüggéseire 
irányulnak, s csak utal arra, hogy „A nemzeti irodalmak törvényszerűségének 
valódi megismeréséhez akkor juthatunk el, ha az egyes nemzeti irodalmakat 
egymással szembesítve vizsgáljuk4'.

E tudományszakunk további alakulására nézve is fontos javallat minden
képpen megérdemli, hogy e két irodalom párhuzamos vizsgálatában is számba 
vegyük alkalmazásának lehetőségét. Mindössze annyit jegyzünk meg — 
egészében elfogadva a „szembesítés" elvi és módszertani tételeit —, hogy 
ez csak kellő dialektikával .történhet és a nemzeti irodalmak konkrét anyagát, 
minden életjelenségét figyelembe véve, egyébként a kutatás és a kutató 
könnyen megrekedhet bizonyos általánosságok megállapításánál, a kontúrok 
„közös" elemeinek kimutatásánál. Eljárásunk tehát aszerint alakul, hogy 
milyen irodalmakat vetünk egybe: olyanokat-e, amelyek csak „tudnak egy
másról", s csak bonyolult áttételek révén, közvetítő kanálisokon jutnak el 
egymáshoz, vagy pedig közös égbolt alatt növekedtek, szorosan érintkezve 
egymással, olykor azonos országhatárokon belül; aszerint, hogy a „világiro
dalom" és a nemzeti irodalmak dialógusából indul-e ki vagy pedig a közös 
történelem indukálta jelenségek adják meg az egybevetés alapját.

E néhány észrevétel a mondottak ellenére sem a közösen meglevőre 
akar figyelmeztetni a címben jelzett irodalmakban, hanem azokra a ferde- 
ségekre, amelyek a történelmi különfejlődés tényeit elhanyagolva a közép- 
kelet-európaiságot valamilyen objektíve is létező és fogalmilag is megha
tározható jelenségnek (vagy éppen minőségnek) fogják fel Németh Lászlótól, 
talán még élőbbtől fogva. Mivel itt a mindenkori történelmi szituáció a kü
lönbözőség és a hasonlóság egészen másféle lehetőségét juttatja érvényre, 
mint amilyen a világirodalom és a nemzeti irodalmak összefüggésrendszerében 
nyilvánul meg, éppen ezért a historikusabb szemlélet fokozottabb szükségére 
s a történelmi szempont még nagyobb tiszteletére szeretném a figyelmet 
irányítani. Annál is inkább, mert a romantikáról, a nemzetté válás koráról 
van szó. S ugyancsak szükségesnek látom, hogy rámutassak a szerves egységek
nek felfogott „nagyterületek" további tagoltságára. Az egység és azonosság 
elemeinek felismerése és kimutatása persze már régebben is fontos és sokak 
által sürgetett feladata volt az összehasonlításnak. Babits A z európai iroda
lom történetében már jóval nemzedékünk előtt figyelmeztetett az egységes 
európai kulturális zóna kompaktságára, nagyvonalú szellemtörténeti deduk
ciói azonban múlhatatlanul szükségessé teszik e „zóna" konkrét nemzeti 
irodalmakból összeálló képének tüzetesebb szemléletét. Ezt még ma sem 
látjuk elvégzettnek vagy konkrét Eredményekre hivatkozva szükségtelennek. . .

Mindmáig, be nem vallottan, sőt elmarasztaló ítéletek kíséretében, 
mégis igen nagy hatással jut érvényre a romantika. Van Tieghem-i értel
mezése, amely sajátos módon a marxista irodalomtörténeti gondolkodást 
is nagymértékben befolyásolta, noha ez mindig hangsúlyozottan hivatkozik 
a társadalmi és történelmi adottságokra és feltételekre a szellemi életjelen
ségek vizsgálatában. A balkáni és a Duna menti, nemzeti önállóságuktól 
oly sokáig megfosztott népek által „inherens"-nek nevezett romantikáját 
említjük e helyütt elsőnek, ami egyebek mellett már azért is merő képtelen
ség, mert (mint a preromatikát is) a romantika meglétét e népek irodalmában



valamilyen sorszerűséggel, misztikus adottsággal, magával a nemzeti alkattal 
értelmezi. Úgy véli ugyanis, hogy e népek „szabadságvágya", történelmi 
hagyománykultusza, népi gyökerű és népi előjelű műveltsége irodalmukat 
már eleve eljegyzi a romantikával. „E Duna menti és balkáni irodalmak, 
amelyek a XIX. században születtek meg vagy ekkor születtek újjá, romanti
kusok kezdetüktől fogva; irodalmi küzdelmek és viták nélkül, mert nem 
volt klasszicista iskolájuk, amit le kellett volna rombolniuk, s mert az európai 
romantika leglényegesebb törekvései — a szabadság, a szenvedélyes vágy, 
a színpompa iránti érzék, az idealizmus, a nemzeti múlt kultusza, a nép
lélekkel való azonosság inherens módon adva voltak lelkiségükben.*1 (Idézi: 
2ivković: Evropski okviri srpske knjiéevnosti, 1974, 12. o.) Az igazság ezzel 
szemben az, hogy a romantika — mint egyébként minden más stílus — e 
népeknél társadalmuk polgárosultságának foka és mértéke szerint úgyszólván 
törvényszerű késéssel jelentkezik a nyugati romantikához képest. Az ugyanis 
a francia forradalom nyomdokaiban haladva tűnik fel, s már a századforduló 
éveiben megkezdi nagy csatáit, hogy aztán a tízes évek során második hulláma 
is megjelenjen (a romantika ún. szentszövetségi korszaka). A Schlegel fivérek 
abban az időben hirdetik az Universalpoesie romantikus elvét, amikor a 
viszonylagosan polgárosult Duna menti és balkáni irodalmak is még a fel
világosodás klasszicizmusának igyekeznek érvényt szerezni, de amit közülük 
sokan nem is hódítanak meg, hanem megmaradnak a „pszeudoklasszicizmus“ 
szintjén. Nem kétséges: korabeli fejlettségüknek megfelelően, összehasonlító 
szempontunkból fontosnak látszik, hogy megállapítsuk: a romantika jegyei 
a magyar irodalomban már a tízes években észlelhetők (Katona, Kisfaludy 
Károly, Kölcsey). A Tudományos Gyűjtemény 1818-i VII. kötete (70—71. o.) 
azon lelkesedik, hogy „Hazai költésünk a Frantzia járom alól, mely alatt 
több más nemzetek példája szerént hosszason nyögött, felszabadulván, 
részről a régiek követésében gyönyörködött, részről szabadon kezdett az 
ideálok Országában repdesni. így plantálta egy koszorús költőnk az olasz 
romántosság kellemetes virágait honni földünkbe, hol az kivált H i m f  y 
kesergő szerelmeiben egy különös komoly lelket, az Olasz lágyságtól külön
böző Karaktert vett fel." D. Živković szerint (i. m.) viszont a szerb irodalom
ban Schlegel, Novalis, Brentano neve a XIX. század első felében úgyszól
ván ismeretlen; Európa romantikusait nem fordítják, s csak a század közepe 
táján talákozunk velük, amikor azonban Európa már meghaladja a romantikát. 
Maga a romantika fogalma és jelentéstartalma is eltérő: a magyar iroda
lomban — társadalmi vonatkozásait tekintve — a reformkor nagy alakjai 
és vállalkozásai állnak modellt hozzá, viszont szerzőnk a romantika a szerb 
irodalmi utókor tudatában, sőt a kortársak szemében is „minden olyan iro
dalmi jelenség neve, amely a maga könnyező érzékenységével és klisé-vol
tával, kifejezésmódjával az epigon és időszerűtlen szentimentalizmus jelzője 
volt".

Noha Živković ítélete kissé szigorúnak látszik, nem férhet hozzá kétség, 
hogy a Duna menti és balkáni térséget nem lehet teljesen egységes irodalmi
szellemi színtérnek felfogni, s a romantikát afféle egynemű „keleti" jelen
ségnek látni, hiszen a történelmi folyamat nem azonos szakaszaiban, s nem 
is egyértelműen hódította meg Kelet-Európa irodalmait, s persze műfajai
ban is sokszor eltérőt produkált. Az ilyenfajta distandák kellő mérlegelésére



hívja fel a figyelmet a magyarországi kutatók közül pl. Wéber Antal: „Kü
lön s módszertanilag is bonyolult problémát okoz a kelet-európai nemzeti 
irodalmak néhány sajátossága. Az ugyanis ma már egyre természetesebb, 
magától értetődő igazságnak tetszik, hogy olyanfajta stílusok, mint a romantika, 
inkább egy jellegzetes történelmi konstelláció, mintsem kifejezetten egynemű 
társadalmi törekvések, eszmék következménye." (Irodalmi irányok, távlatból. 
Budapest, 1974, 156. 1.)

Van Tieghemtől nem vitatjuk el, hogy ezeknek az irodalmaknak nincs 
oly fejlett klasszicizmusuk, mint pl. a franciának, de hogy a romantika itt 
is „a Frantzia járom alol“ felszabadulva született meg, korabeli idézetünk is 
tanúsítja. S azt is kétségbe kell vonnunk, hogy a nyugati nemzetek és iro
dalmak nélkülözték volna az olyan elemeket, amelyeket Van Tieghem egye
dül a keletiek sajátságaként ismer fel (szabadság, szenvedélyesség, nemzeti
ség—népiesség stb.). Itt is szükség van tehát a „történelmi konstelláció” 
behatóbb vizsgálatára, mert pl. a magyar irodalom is akkor lett romantikussá, 
amikor a történelem mintegy napirendre tűzi a romantikában univerzálisan 
s annak minden nemzeti változatában jelentkező kérdéseket, amikor tehát 
a magyar társadalom „megérik" a romantikára. Nyilvánvaló, hogy — fel
tételes terminussal szólva — a „keleti” romantika forrásvidékeit másutt 
kell keresnünk. Nem „belső” adottságokban és hajlamokban, mert egyébként 
egy permanens romantikáról kellene szólnunk — s nemcsak magyar vonatko
zásokba —, holott itt is világosan kimutathatók a reneszánsz, a barokk, a 
klasszika stb. vonásai.

Az egyes nemzeti romantikák eszmei tájékozódására, társadalmi és 
esztétikai tartalmaira nem kis mértékben hat, hogy milyen osztályközösség
ben fejlődnek ki, kik a letéteményesei és törekvéseinek megtestesítői. A 
megelőző korszak (a felvilágosodás) sorsára döntően hatott, hogy kezdeti 
szakaszában eszmevilágát a nemesség tette magáévá Magyarországon, míg 
a szerb felvilágosodás mentes maradt a nemesség politikai-világnézeti állás- 
foglalásának korlátaitól. Ugyanilyen meghatározó körülmény lesz az is, hogy 
a romantikát a magyar irodalomban a polgárosuló köznemesség viszi dia
dalra, amelynek közéleti, társadalmi, politikai szerepe és súlya egészen elüt 
a szerb társadalom előbb urbanizálódó polgári—kereskedő rétegétől, kisvárosi 
és kispolgári életvitelétől, amely inkább az Emst Fischer által megfigyelt 
osztrák típusú romantikának kedvez. Az európai romantika tehát mindkét 
irodalmi romantikában szükségszerűen magán viseli az áteresztő társadalmi 
közeg fénytöréses jelenségeit. Éppen ezért kell erős fenntartással fogadnunk 
Miodrag Popović interpretációját az 1815—1848 közé eső korszak kelet
európai romantikus irodalmainak értelmezésében, mint az összemosó, el
egyítő és alapvetően történelmietlen szemlélet egyik jellegzetes példáját: 
„A klasszicizmus és a szentimentalizmus megfelelt a szerbség alattvalói 
mentalitásának Ausztriában. . .  amely viszonylagosan békés területe volt 
Európának, nagyobb szellemi és társadalmi megrázkódtatások nélkül. Ezen 
a területen a romantikának nem volt termékeny talaja. Egyfelől a szentimen
tális melódiák és szerenádok, másfelől a művelődés, a haladás, a hazaszeretet, 
az erkölcs, a rendszer, az isten, a császár dicsőségét zengő ünnepélyes hexa
meterek és fennkölt alkaioszi strófák a katolikus templomok orgonahangjai



és a görögkeleti orosz-szláv templomok áhítatos énekszava mellett — mindez 
hangzatos kifejezése volt Metternich korában az egész Duna-medencének — 
német, magyar cseh, horvát, szerb területen. A dinamikus romantikus köl
tészetnek, amely jambikus intonációval szárnyal a magasba, a tudós poéták 
körében, itt és e korszakban nem volt helye.“ (Romantizam, Beograd, 1968.) 
íme, ide vezet, ha a történelmi és társadalmi kategóriák helyett államföld- 
rajzi, „birodalmi" határokban gondolkodik az irodalomtörténetíró, mellőzve 
a nemzeti társadalomban kifejezésre jutó erők és törekvések irányait, mi
benlétét. Nem szorul ugyanis bizonyításra, hogy a romantika eltérő orkeszt- 
rációvals a társadalmi — következőleg művészi — tudat más-más fokán jelent
kezik még azonos kulturális zónáknak deklarált területeken is. Mert amiről 
Emst Fischer oly meggyőző elokvenciával beszél, mint a romantika két
ségtelen jeleiről, s amit mint a különböző nemzetek irodalmán közösen átha
ladó magatartásbeli sajátságot Miodrag Popović is feltételez — objektív 
társadalmi, történelmi és osztályviszonyoktól kondicionált alakulat, tehát 
magában hordja az eltérés és különbözés ismérveit is. Már a polgári irodalom
történet i'; megállapította, hogy a formai és ízlésváltozások mindig történel
miek is, ezen túl a világnézet és a gondolkodás függvényei (Horváth János). 
A romantika sem csupán formai jegy, sem e jegyek rendszere. Közismertek 
azok a nézetek, amelyek a romantikát kiegyenlítik a látomásos képzelettel, 
a dús fantáziaképekkel, a bizarr jelzőhasználattal, a „jambikus intonációval", 
s ezek alapján a romantikában csak egy örökölt kifejezésrendszer megvál
toztatására irányuló (tehát negatív programmal fellépő) stílus- és formabeli 
újítást látnak, sőt: a kelet-európai romantika „deformációjáról" beszélnek, 
annak redukált voltát bizonygatják. Aleksandar Flaker és Zdenko Škreb 
szerint (Stilovi i razdoblja, 1964, 193. o.) ez a deformáció „A nemzeti ön
tudatra ébredés szükségleteinek való alárendeltségből ered". A különbségek — 
ha ugyan léteznek — semmiképpen sem- egy eszményinek feltételezett, kor 
és nemzet feletti romantikus stílus torz változatára, azaz a kelet-európai 
romantika csökkent értékűségére utalnak, mert eszményi romantika nincsen. 
A stílus, qhogyan már más összefüggésben arra rámutatunk, nemcsak az 
„ember", hanem a „világ" is. Következőleg a romantika manifesztációi a 
„világgal" szemben is vizsgálandók, mint eltérő képződmények. A „metter- 
nichi kor" irodalma tehát nemcsak történelmi diakróniában, hanem társa
dalmi szinkróniában is vizsgálatra szorul a nemzeti életközösségeken belül.

Konklúziónk e szerint a következő: a romantika csakis a történelmi és 
társadalmi viszonyításrendszerben értelmezhető jelenség. Olyan független 
változó, amelynek az „argumentuma" maga a történelmi helyzet, nem pedig 
egy általános érvényűnek tekintett formajegy, a „birodalmi" hovatartozás, 
a kulturális zónahatár.

Helikon, Budapest 1975 Szeli István



7. ROMANTIKAKUTATÁS A MAGYAR-DÉLSZLÁV 
KAPCSOLATTÖRTÉNET SZEMSZÖGÉBŐL

Dolgozatunk címe talán nagyobb igényeket jelez, mint amennyit szö
vegünk adhat a vizsgálódások e szakaszában — különösképpen, ha arra 
gondolunk, hogy a komparasztikának általában is a romantikakutatás az 
egyik fő munkaterülete, s a jelentős, nagy, hasznosítható eredmények majd 
ezután születnek meg — gondolva elsősorban az ún. kelet-közép-európai 
térségekre, amelyeknek irodalmai igen sok rokonvonást mutatnak. A magyar- 
délszláv romantikakutatás következésképpen csak egyik része egy nagyobb 
és átfogóbb munkálatnak, ám önmagában is annyi sajátosságot tartalmaz, 
hogy hasznos lehet esetleg általánosabb szempontból is a leszűrhető és a 
már leszűrt tapasztalat ezen a téren. Ne feledjük, hogy még mindig csak 
konkrét jellegű, mikro-filológiai kutatások folynak, s még nem vállalkozott 
senki az általánosításra, érvényes következtetések levonására — amelyek 
már nem csupán kapcsolattörténeti érdekűek, hanem az ún. nemzeti irodalmak 
értelmezésében is kamatoztathatók. Feltételesen lehet tehát szólni a ro
mantikakutatásról a magyar-délszláv kapcsolattörténet szemszögéből, s erre 
kell hivatkoznom most is, amikor arról esik szó, hogy a romantika témája a 
magyar-délszláv relációkban három szempontból közelíthető meg. Az első 
megközelítés esetében a magyar és a szerb, magyar és a horvát vagy magyar 
és a szlovén irodalom komparálódik természetrajzával, irodalmi „habitusával”, 
a hasonlóságok és különbözőségek rendszerével. A második — az előbbi, 
klasszikus értelemben vett komparatisztikával szemben — már kapcsolat
történeti jellegű megközelítés: irodalmak egészen konkrét jelenségeinek elem
zését, a hatások és a kapcsolatok felderítését végzi — nem egy irányban, 
hanem a kölcsönösségnek a felismerése szellemében. Tudott, hogy ezeknek 
a vonatkozásoknak a síkján történt eddig a legtöbb: hosszabb-rövidebb 
tanulmányok, filológiai elemzések sorára hivatkozhatnánk, elsősorban a 
„szerbus manier“ és a színjátszás vonatkozásában. A harmadik megközelítési 
módot képzettörténetinek is nevezhetjük — annak a tudatában, hogy a kép
zettörténet a komparaszdka hagyományos szegmentuma. Hogy mégis kie
meljük, azért tesszük, mert éppen a magyar-szerb relációkban a magyar 
romantikának vannak olyan mozzanatai, melyek ezt a képzettörténetiséget 
hangsúlyossá teszik, külön figyelmet érdemlővé avatják, annál is inkább, 
mert a képzetkialakítási folyamatba igen konkrét kapcsolattörténeti mozza-



natok is belejátszottak: nem képzetek vándorlásáról, hanem képzetek kiala
kulásáról, sőt rétegeződéséről is szó lehet — éppen a romantikakutatás szem
pontjából. A megközelítési módok ilyen „osztályozását" pedig azért tartjuk 
szükségesnek mert az az út, amelyen most indulni szándékozunk, az előbb 
jelzettek „kereszteződéséből” képződött, a magyar-szerb irodalmi kapcsolatok
nak egy függőleges metszete mentén vezet, és a szerbség-képzet életéről 
a magyar romantika tudatvilágában akar szólni.

Egészen konkrétan a magyar romantika szerbség-élményének külön
böző aspektusairól lesz szó: kezdve a romantika elméleti munkájától, amelynek 
elemeit részben a „nemzeti hagyományok” gondolatában, részben a magyar 
népiesség elméletében találjuk, a magyar romantika „szerb témaköréig”. 
Ebben viszont kétségtelenül az előbb jelzett szempontok együttesen mutat
koznak. Következésképpen egy komplex szemlélet vázlatát adhatjuk csak: 
a már feltárt tényanyag értelmezési kísérletével igyekezve hozzájárulni a 
romantika-kérdés tisztázásához.

Tételünk a következő: a magyar romantikában a szerbség-képzetnek 
két körét figyelhetjük meg. Az egyikben a szerbség a maga aránylag frissen 
felfedezett népköltészetével van jelen, s egyrészt a boldog és éppen primitív 
életnek a képeként él — már a „keletiség” vonzáskörében, másrészt kívánatos 
példaként, a görögséggel párhuzamosan, hiszen a szerbhorvát népköltészet 
elsősorban azzal hódított teret a magyar irodalmi köztudatban, hogy abban a 
szerb nép történetének „epikus” tükrözését látták, tehát a későbbi korokban 
is emlegetett „szerbhorvát népi eposzt” tisztelték, s itt láttak érintkezési 
pontot az Iliásszal is. A másikban viszont — a magyar romantika középkor
kontextusában — a szerb történelem olyan témái vannak, amelyek a roman
tikus képzeletet ihlették, elsősorban a Hunyadiak történetével kapcsolat
ban. Leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy Balogh István Csemijován- 
jától Obemyik Károly Brankovics Györgyéig terjedő érdeklődés-szféráról 
van szó, mely beleépült vagy beleépülőben volt az ún. magyar „nemzeti” 
történettudatba is.

A fentebb jelzett bonyolultabb kérdéskörből most és itt két jelenségre 
figyelhetünk (természetesen a teljesség igénye nélkül.). Arra az összefüggésre, 
amely a népiesség elméleti megalapozása kapcsán felmerült délszláv analó
giák és a szerb népi élet egy eszményített rajza között fennáll, egészen addig 
a pontig, hogy az utóbbi már-már konstans képzetté vált — egy életformát 
jelölt, amelyet ha nem is vágyott a romantikus lélek, de egyfajta eszmé
nyének tartott. Míg egyik oldalon jól kísérhető, hogyan épül az irodalom
történeti népiesség-elméleti gondolkozásba a szerbhorvát hősdalköltészet 
létezésének már a puszta ténye is, másfelől mind eszményibb vonásokat ölt 
a szerbségről alkotott életkép — az idill kétségtelen ismérveivel. A még min
dig szétszórtan létező vagy fel sem derített adatok természetesen nem teszik 
lehetővé, hogy mélyenszántó elemzését adjuk e kérdésnek. Annyit azonban 
máris bizonyosra vehetünk: nem pusztán a “szerbus manier” fogalmába 
került verselési kérdés bír a romantikus népies irodalmi gyakorlat szempont
jából érdekkel, hanem egyrészt a szerbhorvát népi epika létezésének fel
szívódása az elméleti gondolkodásba, másrészt a nyomában kialakult képzet 
is. S nyilván az sem lehet vitás, hogy romantikakutatásunk egyik fontos 
területére lépünk e kérdésekkel kapcsolatban.



Hegedűs Gézának ma is hasznosítható kis könyvében {Magyar romantika. 
Bp. 1948) olvashatjuk azokat a találó mondatokat, amelyek megvilágíthatják 
a szerbhorvát hősdalköltészet jelentős szerepét a magyar romantika irodalom
elméletében és történelemszemlélete kialakulásában: „Mármost a néppel 
való azonosságvállalás a mesében és a mondában találja meg a kifejeződését, 
az elvágyódás és a nemzetiesség a történelemben. Tehát fontossá válik az 
a terűlet, ahol ez a két világ találkozik egymással: a történelmet felidéző 
mondában. Ahol van nemzeti ősmondakincs, ott lázas izgalommal igyekez
nek feldolgozni, ahol nincs, ott csinálnak . . . “ (78—79). A magyar romantika 
ilyen jellegű gondolkodását pedig éppen e „nincs“ ténye szabta meg — ahogy 
Kölcsey Ferenc nagy számvetésében, a Nemzeti hagyományok (1826) című 
tanulmányában is felmerül. „Mi annak az oka, ha valamely nemzetnek ha
gyományai úgy megcsonkulnak, mint például a miénk Almoson felül? A 
régiséggel dicsekedő nemzetek a világ teremtéséig szoktak felhágni tradí
ciókban, s történeteiket, habár mesés alakban is, az eredettől fogva emle
getik . . . “ — olvashatjuk ebben a tanulmányban, melynek tanúságaként 
éppen Kölcsey volt az, aki egyértelmű világosággal a népköltészet és az éppen 
időszerűvé vált „nemzeti múlt" között a poétái hasznosítás síkján szoros 
összefüggést látott: „A hagyomány annál poétaibb alakot nyer magának, 
mennél több egyes történetekre oszlik fel, oly egyes történetekre tudniillik, 
melyek a regénység színét viselvén, az egésznek elevenítő fényt kölcsönöz
hetnek . . . "  Ezért kísért nyilvánvalóan nemcsak a magyar „naív eposz" 
gondolata, hanem a „Homér és Osszián" képzet is, s ebben kell keresnünk 
magyarázatát annak a makacs ragaszkodásnak, amelyet a magyar irodalom 
a szerb hősdalköltészet iránt mutatott a XIX. század folyamán. Jeleznünk 
kell azonban, hogy az életmód egy idillikus, tehát eszményi képe kidolgozá
sának kezdetei nem esnek egybe a szerbhorvát hősdalköltészet megismeré
sének kezdeteivel és első fordításainak időpontjával: erre valójában a roman
tika utókorában, a múlt század második felében kerül majd sor, mely már 
a „keleti képek" kontextusát kínálja.

Nem kétséges ugyanis, hogy a hősdalköltészet meglétének puszta tényén, 
a „szerbus manier" legendás régiséget sugalló jellegén túl a magyar romantika 
korának teoretikus elméit foglalkoztatta annak a népnek az élete is, amely
— a magyaréval ellentétben — a hősénekekben meg tudta őrizni történeti 
múltjának emlékeit, a „nemzeti" múltról költészetileg is tudott tehát gondol
kodni. Kétségtelenül része van ebben az érdeklődésben annak a hitnek is, 
mely egészen napjainkig élt (s nemcsak a magyar irodalmi tudatban), hogy 
az olvasóknak eredeti ősiességgel van dolguk, amikor szerbhorvát hősdalt 
olvasnak. Hogy mi ragadta meg — az elméleti meggondolásokon túl — a 
figyelmet, arra az első magyarázatot talán Székács József Szerb népdalok 
és hősregék (1836) című kötetének bevezetője adta. „Ezen daloknak szerzői, 
közönséges egyszerű emberek, a mesterkéletlen természet fiai, egy súlyos 
iga alatt nyögő s ez okból még míveletlen hazának lakosai. Koruk oly régi 
mint a nemzet: írva soha nem voltak; szerzőikkel születtek, szerzőikkel 
haltak el, vagy századokon keresztül ajakról-ajakra, firól-fira szállt. . . "  
Egészen frappáns, amikor kötete jegyzeteiben Szerbiáról tájékoztat. „Költé
szetre alkalmas voltának okai pedig — írja — részint a hevítő égalj, a gyö
nyörű tájak, a csaknem ötszázados küzdés a törökökkel, mely dal által örökí



tésre méltó hősöket szüle, végre , azon számos vallásos és nemzeti lakozások, 
szokások és játékok, melyek Szerbiában számtalanok s melyeknél a közöröm 
dalokban szeret nyilatkozni..

Nyilvánvalóan nem lesz véletlen, hogy a múlt század folyamán, amikor 
a szerbhorvát népköltészetről esik szó, vagy a Székács rajzolta képek ismét
lődnek, vagy e képek továbbfejlesztésével találkozunk: rendszerint adva van 
a civilizáció nem érintette keleties életvitelű nép életének rajza, ezzel pár
huzamosan pedig éppen az ilyen nép történeti tudatának megőrző jellege
— azzal a sóvárgással egyetemben, melynek hangjára először Kölcsey tanul
mányában figyelhetünk fel, amikor a magyar nép történeti tudata hiányos 
voltáról beszél. A sort Urházy György Keleti képek című könyve nyitja meg, 
de ha szemügyre vesszük a XIX. század második felének útleírásait — Szerbia 
mellett most már Bosznia vonatkozásában is, hiszen Bosznia okkupációja 
után többen is megfordultak ezen az akkor még egészen keleties jellegű 
vidéken, szinte mindegyikben megtaláljuk a fentebb jelzett mozzanatokat. 
Jellemző ebből a szempotnból Solymossy Sándornak, a neves magyar ethno- 
gráfusnak Üti rajzok című, 1901-ben megjelent könyve. Ebben például 
külön fejezet van Milyen a délszláv hősdal? címen. Itt olvashatjuk: „Ez a 
napjainkig naív nép, melyet Európa soknemű kultúrája még nem érintett, 
tehát jámbor hiszékenységéből, gyermeki fantáziájának rugékonyságából ki 
nem forgatott, egyre termi az újnál újabb hősdalokat, amelyek természet
szerűleg nem olvadhatnak már be a régi tárgyú mondakörbe. . .  A dalok 
nagy része zordon, vad, sötét hangulatú; ehhez alkalmazkodik az előadás 
nyersessége, káromlásai: mindazáltal nem tagahdató meg tőlük némi merész 
fönség és megragadó kifejező erő . . .  Előadásukhoz többé-kevésbé mindenki 
ért. Az ebbéli készséget oly természetesnek találják, hogy félreeső falvak népe, 
ha közéjük ismeretlen utas ember vetődik, szívesen nyújtott lakoma után 
átadja neki a guzlát. . .  s felkérik: »Razgovorite nas!« . .

Mélyen a magyar romantika elméletében és gyakorlatában gyökerezik 
tehát a délszláv hősdalköltészet (de általában a népköltészet— kivéve a meséket) 
iránti érdeklődés, melynek vázlatos rajzát igyekeztünk adni, jelezve alakulás- 
története egyes fázisait is, anélkül azonban, hogy az időhatárokat erősebben 
meghúztuk volna, összefoglalóként állapítsuk meg, hogy az egy évszázados, 
nagyjából folyamatos fordítói gyakorlatot a XIX. század első felében erős 
elméleti érdeklődés kíséri, melyet a magyar népiesség elvének kidolgozása 
igényével magyarázhatunk, viszont a század második felében az útirajz műfa
jával forr össze a népköltészetet kísérő szerbség-képzet kontextusa — azzal 
a megszorítással, hogy a fordítások mintegy az egyes dal-ciklusok köré össz
pontosulnak immár (Margalits Ede például a Kraljević Marko-dalokból 
[1896]' és a Rigómezei ütközetet megéneklő ciklusból [1898] ad ki kötetet) 
míg századunk első felére (különösen az első évtizedekre) a tudományos érdek
lődés a jellemző, most már a komparatista stúdiumok keretei között.

Mondanunk sem kell, hogy a magyar romantika erősen folklorisztikus 
jellegű érdeklődése egyoldalúságokat is eredményezett. Ezzel magyarázható 
elsősorban, hogy a magyar irodalom feltűnő közömbösséggel viseltetett a 
délszláv műköltészet, általában a szépirodalom iránt, a zombori műfordítói 
kör erőfeszítései ellenére is. Következésképpen az sem véletlen, hogy ez a



romantikus örökség ma is kísért, holott a felszabadulást követő, immár harminc 
esztendőben fordításokban a szépirodalom került túlsúlyba.

Képünk teljessé tétele további kutatásokat követel, hiszen például a 
„magyar viktoriánusok" keleti-balkáni utazásai lényegében még ismeretlenek. 
Ugyanakkor a szükséges elméleti következtetéseket sem vontuk le a már 
feltárt anyagból, így máig sem tudunk megnyugtató feleletet adni arra a kérdés
re, hogy képzettörténetileg milyen mértékben befolyásolták a szerbhorvát 
népköltészet kapcsán szerzett ismeretek a magyar népköltészet nép és költé
szete viszonya értelmezését. Annyi azonban bizonyos: a magyar romantika 
egy sóvárgott modellt látott ebben a népköltészetben és népéletben. Követ
kező feladatunk felszívódásának nyomon kísérése és elméleti általánosítása.

HITK, 1975. 25. sz. Bori Imre



8. A MURÁNTŰLI IRODALOM MAGYAR KAPCSOLATAI

Szlovéniának az a része, amely a Mura és a Rába között terül el s ezért 
a szlovén nyelvben Prekmurje a neve (adj. prekmurski; a lakosság neve: 
Prekmurec, Prekmurka, Prekmurci), a X. században a magyar állam fennható
sága alá került. Itt is maradt egészen 1919 augusztusáig Vas és Zala megye 
szlovén falvaival, valamint 1719-től néhány Somogy megyei telepes község
gel együtt. Ezért a murántúli szlovének nemcsak politikailag és közigazgatá
silag, hanem kulturális tekintetben is teljesen el voltak vágva az egykori 
Ausztriában lakó honfitársaiktól. A magyarországi hatóságok különösen a
XVIII. század közepétől kitartóan azon fáradoztak, hogy ezeket az érintkezé
seket a legcsekélyebb mértékű s kizárólag kulturális kapcsolatokra csökkentsék. 
A szlovén — mintegy 80 000 főnyi — kisebbség azonban éppolyan állhatato
san ragaszkodott fennmaradásához. Szentgotthárd vidékének nyolc falujában 
még ma is kb. 6000 szlovén él, a somogyi Taranyban pedig kb. 1000.

A murántúli szlovének nemzeti tudatát az ottani tájnyelvű irodalmi alkotó
munka, a tájirodalom is táplálta és segítette életben tartani. Ez a részben a 
mai napig is fennmaradt regionális irodalom ennek következtében a tudomá
nyos kutatás számára igen érdekes motívumokat szolgáltat. Ilyen, egyebek kö
zött, a magyarsággal való kapcsolatainak a motívuma is, mivel az összes 
közül helyzetüknéí fogva éppen a murántúliak kerültek a legszorosabb szlovén 
kapcsolatba a magyarokkal.

Murántúl déli részének több egyházközössége a XI. század végétől 
1777-ig a zágrábi püspökséghez tartozott, s ezért itt a kajhorvát kéziratok 
(énekeskönyvek) és könyvek voltak elterjedve. A lutheri reformáció a Murántúl 
középső és északi részében vert gyökeret, a feudális birtokosok körében, 
s így ott még ma is kb. 23 000 lutheránus és kb. 1000 (magyar) kálvinista él.

A reformáció kezdetén a papság körében a szlovén reformátorok könyvei 
is terjedtek. A murántúli tájnyelvű irodalmi tevékenység 1715-ben indult 
meg Luther Kis Katekizmusának fordításával. Temlin Ferenc e munkáját 
a hallei német pietisták adták ki (Franczke és mások). Az ő támogatásukkal 
jelent meg Halléban még néhány murántúli könyv, amelyek közül a legneve
zetesebb Küzmiő István Űj Testamentum-íorólxksa 1771-ben. Ez az irodalom 
egészen 1945-ig fennmaradt, s e könyveket az idős emberek még ma is használ
ják. Első, de igen hiányos bibliográfiáját Melich János állította össze.



A murántúli irodalom magyar kapcsolatai és jellegzetességei igen sok
félék. A publikációk nagy többségét Magyarországon nyomtatták; az elsőt 
Pozsonyban 1725-ben, azután Sopronban — lutheránus és katolikus műveket, 
közöttük Küzmic Miklóséit is —; továbbá Győrött, Kőszegen, Budán és 
Pesten, itt többnyire tankönyveket; Szombathelyen főként katolikus kalendári
umokat, havi folyóiratokat és hetilapot a XX. században; valamivel keveseb
bet Szentgotthárdon, sőt még Magyaróváron is. A Varaždinban, Bécsben és 
Grazban nyomtatott könyvek igen ritkák.

E publikációknak vannak magyar kezdeményezői és mecénásai is. A kato
likusok közül —• hivatalból — elsősorban Szily János szombathelyi püspök 
támogatta Küzmic Miklóst, az első katolikus írót, s ezzel hozzájárult a katoli
kus irodalom megteremtéséhez (1780 óta). Kettejük latin nyelvű levelezése 
a művelődés- és irodalomtörténetnek igen értékes forrása. Szily utódai e 
tekintetben sokkal kevesebbet — vagy egyáltalán semmit sem — tettek, 
inkább a magyarosítást támogatták. Majd csak a XX. században — a politikai 
hatóságok követelésére — szervezi meg István Vilmos püspök a papság 
segítségével a katolikus kalendárium és egy vallásos folyóirat kiadását (1904) 
azzal a szándékkal, hogy meggátolja az Ausztriában irodalmi szlovén nyelven 
írt könyvek terjesztésére irányuló törekvést, a papság pedig 1913-tól megindít
ja a Novine című hetilapot. Egészen 1919-ig mindezt a püspöki nyomdában 
nyomtatták, a ennek következtében a hatóságok és a lokális magyarosító 
akciók támadásai ellenére is fennmaradhattak.

A protestáns vallási- és tankönyvek kiadását az egyházközösségek és 
egyházi szervezetek támogatták (pl. az angol Bibliatársaság), a katolikus 
fankönyveket pedig a Szent István Társulat. Csakhamar azonban az agilis 
helyi könyvkereskedők és a vidéki kis nyomdatulajdonosok is jelentkeztek 
kiadványaikkal, különösen imakönyvek és más közhasznú művek új kiadása
ival. (Szentgotthárd, Lendva, Murska Sobota, Radgona).

E külső tényezők mellett a murántúli irodalomnak kifejezett magyar 
jelleget a magyar helyesírás adott, amelyen a publikációk legtöbbjét nyomták. 
A XIX. század közepén azonban néhány lelkész már — az irodalmi szlovén 
nyelven írt könyvek hatására — a Gajféle írásmódot kezdte használni. Az 
első, Gaj helyesírásával készült könyv valószínűleg a Pesten, 1871-ben kiadott 
ábécés- és olvasókönyv volt. Ugyanebben az évtizedben Imre Augustič 
(akit az Enciklopedija Jugoslavije teljesen tévesen horvát írónak tüntet fel, 
müvei címének elferdítésével!) Pesten Prijátel címen havi folyóiratot adott 
ki, s ugyanezzel a helyesírással írta a Prirodopis c. könyvét is (1878).

A katolikus lelkészek 1913-tól publikációikat következetesen Gaj-féle 
írással jelentetik meg (néhány könyvet már korábban is), ami az egyetemes 
irodalmi szlovén nyelv alkalmazása és átvétele tekintetében igen jelentős 
esemény volt. Néhány, szlovén irodalmi nyelven írt könyv és újság ekkor 
már forgalomban volt a Murántúlon, különösen a Szent Mohor Társaság 
könyvei. A lutheránusok továbbra is magyar betűkkel írták — egyébként 
minimálisra csökkent — kiadványaikat 1931-ig Jugoszláviában is ez történt, 
ahol naptáruk és havi lapjuk jelenik meg.

Magyar betűs írással jelentek meg 1919 után a gyér magyarországi 
murántúli kiadványok is (pl. Flisar szótára, Mikola irredenta lapja, a Domovi-



na), valamint néhány, Amerikában kiadott murántúli újság. A megszállás 
alatt, 1941 és 1945 között Murántúlon a kevésszámú tájnyelvű közlemény 
magyar betűkkel készült, a Gaj-féle helyesírás tilos volt.

Bizonyos magyar szerzők állítását, hogy az egész murántúli irodalom 
magyar betűs volt, mindenesetre fenntartással kell kezelnünk, s felületesnek, 
sőt tendenciózusnak kell mondanunk.

A helyesírással szorosan függ össze a murántúli irodalom nyelve is. 
Ez külön kérdés, mert az idegen nyelven iskolázott írók nagy nehézségek 
árán használhatták csak tájnyelvüket, nyelvtehetségükre és nyelvkészségük 
sugallataira hallgatva; az egyszerű élő népnyelvet részben a központi szlovén 
irodalmi nyelv, részben a kajhorvát, sőt a távolabbi szláv nyelvek szavaival 
egészítették ki, különösen az elvont és ismeretlen fogalmak megnevezésére.

Ezzel megteremtettek egy „murántúli" irodalmi nyelvtradíciót, aminek 
következtében egyidejűleg két szlovén irodalmi nyelvről is beszélhetünk. 
Ezt azonban senki sem szabályozta, senki sem rögzítette, s ezért nem is lehetett 
egységes.

Az élő nyelvből az írók átvették az idegen, különösen a német szavakat 
(ebből van a legtöbb), de a magyarokat is. Ezeket a kölcsönszókat a tudomány 
még nem vizsgálta meg, s csak példaképpen említjük meg e kevert nyelven 
írt első könyv (1725) szerzői előszavának (amely többé^kevésbé önállónak 
nevezhető) magyar szavait: varasáncom, kivánüje, rendelüite, ginglavosti, 
profetinske, zmertükom, bánte, sükesina... Már egy futó pillantás is elárulja, 
hogy sok esetben maga az eredeti szótő is megváltozott: ginglavosti—gyönge- 
ség; hogy a szavak szlovén képzőt kaptak: varas-ánec (városi lakos) a szub- 
sztantivumokban, az igék konjugációja pedig szlovén minta szerint történik^

A murántúli irodalom legtekintélyesebb alkotásában, az Újszövetség 
Kuzmifi-féle fordításában igen kevés magyar kölcsönszó van, mivel a tartalom 
nagy mértékben a mindennapi életből való, az elvont fogalmakat pedig ez. 
a tehetséges író tudományos elmélyültséggel s neologizmusok segítségével 
fordította. Művében a magyar hatás leginkább a személy- és helynevekben 
érezhető, pl. Heródes, Barnabás, Saulus, farizeus stb.

A XX. századi katolikus kiadványokban a szlovén könyvek és folyó
iratok hatására az írásban rögzített murántúli tájnyelv mind jobban közeledik 
az irodalmi szlovénhez, s így lassan kivesznek belőle aziidegen szavak, egyebek 
mellett a magyar szavak is. Ez különösen az 1919 utáni korszakra érvényes.

A murántúli kiadványok tartalmi kapcsolatai is nyilvánvalók a magyarok
kal. Hiszen ez az egész irodalmi tevékenység éppen annak folytán keletkezett, 
hogy a magyarországi szlovén kisebbség tudatában volt különállóságának, 
s még a rendszeres magyar iskolák felállítása után sem sajátította el oly mérték
ben az államnyelvet, hogy azon eredményesen és folyamatosan olvashatta 
volna a könyveket és újságokat. A murántúli irodalom nemzeti, szlovén jellege 
lényeges ismertetőjegye megszületésének. Az írók is ezt hangsúlyozzák mind 
műveik címével, mind pedig közvetlen irodalmi megnyilatkozásaikkal. Sem
miképpen sem mondható objektívnek Melich Jánosnak az az állítása a murán
túli irodalom bibliográfiájának előszavában (1902), hogy. ez az egész irodalom 
magyarok műve, hogy magyar a jellege stb. Azonban az is természetes, 
hogy ennek az irodalomnak bizonyos tartalmi kapcsolatai vannak a magyar-



Sággal és Magyarországgal. Éppen ezért szükségesnek látszik, hogy rámu
tassunk mind szlovén jellegére, mind pedig magyar vonatkozásaira.

A kapcsolatokat elsősorban az egyházi és iskolai magyar könyvek fordí
tásai jelentik. Ilyen természetű már az első könyv is, Luther Kis Katekizmus
ának a fordítása, amely — legalábbis részben — a magyar Győri Katechismus 
(1709) alapján készült. Ide tartozik még néhány lutheránus katekizmus, 
valamint luth. énekeskönyvek részei (M. Bakos 1789; M. Barla 1823 stb.); 
a katolikus iskolai katekizmusok és iskolai bibliai történetek, énekeskönyv 
(J. Pusztai). Az elemi iskolákban egy időben nagyobbára Ján. Kardos olvasó
könyv-fordításait, valamint Gáspár János, Bárány Ignác, Gönczy Pál és 
Nagy László nyelvi gyakorlókönyveinek fordítását használták.

A legambíciózusabb munka e téren Szalay Imre Magyar nyelvtudomány 
c. művének fordítása, amit egy igen jelentős író, Jožef Košič rendezett sajtó 
alá Krátki návuk vogrskoga jezika címen (Graz 1833). A könyv előszavában 
a fordító a magyar nyelv rendszeres tanulása mellett száll síkra a Murántúlon, 
a magyar gyerekekkel való csere alapján. Kisebb terjedelmű Imre Augustich 
kezdők számára írt Návuk vogrskoga jezika za začetnike c. könyve (Buda
pest 1876.)

A magyar költők (Petőfi, Arany, Vörösmarty stb.) egyes verseinek első 
fordításai az említett olvasókönyvekben jelentek meg a múlt század hetvenes, 
nyolcvanas éveiben. Ezeket mind János Kardoš fordította. Igen sikeresen 
ültette át Arany Toldi]át is (a Toldi könyvalakban 1921-ben, a Toldi estéje 
a Duíevni list c. lapban jelent meg 1925-ben). Őt e munkájában is János 
Flisar lutheránus tanító és publicista követte, aki több magyar verset, néhány 
regényt és elbeszélést fordított (pl. Mikszáthot) a Duševni list c. lapban, 
az evangélikus kalendáriumban s némely Amerikában kiadott murántííli 
újságban (néhány fordítását ezekben is újra nyomták).

A kölcsönösség bizonyos vonatkozásait tekintve igen fontosak azok a 
tartalmi kapcsolatok, amelyek a magyar anyag közvetlen tárgyalására vonat
koznak a murántúli publikációkban. Csak a fontosabbakat emíthetjük. Itt van 
a már korábban említett J. Košič, aki 1830 körül írja meg a Starine zeležnih 
i salajskih Slovenov c. munkáját. Ez 1914-ig kéziratban maradt, s csak ekkor 
teszi közzé a Časopis za zgodovino in narodopisje c. folyóirat. Munkája kísérlet 
a murántúli szlovének történetének megírására, amelyben természetesen bőven 
foglalkozik a magyarok történetével is. Utóbbinak Košič egész könyvet 
szentel: Zgode vogrskoga králestva (1848), amelynek bevezető részében kemé
nyen bírálja a honfoglaló magyarok magatartását a pannóniai szlovének iránt.

A már említett nyelvi segédkönyvekhez tartoznak az újabb keletű szó
tárak is: Aleks Kardoš Magyar-vend szótára (M. Sobota, 1919) és Janoš 
Flisar Magyar-vend szótár — Vogrski-vendiski (vogrski szlovénski, sztári 
szlovénszki) recsnik c. munkája (Budapest, 1922, 1942 2).

Mindenekelőtt a magyarból a murántúli tájnyelvre fordított összes művek 
teljes bibliográfiájára volna szükség azok elemzésével együtt, valamint minden 
egyéb munka bibliográfiájára, amely ezen a tájnyelven látott napvilágot, 
s amely valamilyen vonatkozásban magyar anyagot tartalmaz — ugyancsak 
alapos elemzéssel.

HITK, 1971. 5—6. sz. Vilko Novak
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9. MAGYAR—JUGOSZLÁV IRODALMI KAPCSOLATOK 
(Komparatísztikai problémák és tanulságok)

Ülésszakunk, ahogy a kiadott műsortervből látom, a pozitív kapcsolat
történeti kutatások jegyében dolgozik, a középkortól máig tartó alakulási 
görbe legkülönbözőbb pontjainál állapodva meg. Ennek a ténynek tudatában 
szeretném figyelmüket azokra az általánosabb, elméleti, illetve elméleti-gyakor
lati problémákra irányítani, amelyek ugyan adva vannak mindegyik, érdeklő
dési körünkbe kerülő kapcsolattörténeti jelenségben, ám mégsem állnak 
előtérben, minthogy az összehasonlító irodalomtudomány mind a magyar, 
mind a délszláv tudományosságban elsősorban gyakorlati vonatkozásaival 
van jelen. Konkrét írót, művet, jelenséget szoktunk ugyanis komparatista 
szempontból vizsgálni, ám elmulasztjuk tapasztalatainkat értelmezni, általáno
sítani, keresni tárgyunkban annak a kérdésnek sajátosságait, amelyet szinte 
mikroszkópikus vizsgálatoknak vetettünk alá.

összefoglalóm tehát, ha nem is hiányt pótolva, de kísérletet tesz hogy 
annak a kalászainak az eredményeiből, amelyet a magyar-délszláv kapcsolat
történeti kutatások kínálnak, egy csokorravalót, továbbgondolkodás céljából, 
Önök elé tárjon. S teszem ezt annak tudatában, hogy most és itt nyílt először 
alkalmunk a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatoknak egy teljes ülésszakot 
szentelni, s kérdéseit kiemelve a szlavisztika és a hungarológia általánosabb 
köréből, sajátosságaiban is szemügyre venni, és szólni azokról a vonásokról, 
amelyek elsősorban ezeket a kutatásokat jellemzik, s másutt kevésbé vannak 
jelen ennyire elhatároló módon, mint éppen a figyelmünket lekötő kérdések
ben. De hadd hivatkozzam arra is, hogy éppen konferenciánk színhelyén, 
Újvidéken, állandó kollégiumot tartunk a magyar nyelv- és irodalomtanítás 
keretében a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok történetéből, s hogy kö
zépiskoláink magyar tagozatain is külön program-részek foglalkoznak kapcso
lattörténetinek minősíthető jelenségekkel.

Jeleztem tehát azokat a kiindulási pontokat is, amelyek további szemlé
lődésünket megszabják, minthogy ezek nem egy tekintetben különböznek 
mind a magyarországi, mind a jugoszláviai kapcsolattörténeti kutatások 
pozícióitól — a szemléletnek ezen a legáltalánosabb síkján természetesen. 
Leegyszerűsítve és nagyon is általánosítva, azt szeretném jelezni, hogy a 
magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok összehasonlító vizsgálatának lehetséges 
nemcsak szlavisztikai vagy hungarológiai aspektusa, hanem olyan felfogása



is, amelyben ezek a kapcsolatok központi helyet foglalnak el. Kérdésünk ilyen 
szempontú vizsgálata természetesen nem lehetséges a szlavisztika vagy a 
hungarológia feltárta eredmények nélkül, de a kapcsolatokat amazokéval 
ellentétben, szintézisben látja és láttatja. A magyar szlavisztikai kutatások 
ugyanis a délszláv-magyar kapcsolatokat egy nagyobb kérdés kontextusában 
nézik, mintegy részeiként a lehetséges kapcsolattörténeti kérdéskörnek. 
A délszláv hungarológiai vizsgálatok viszont ugyancsak részletkérdésként 
szemlélik a magyar irodalmi vonatkozásokat — más kapcsolattörténeti stúdi
umok keretén belül.

Kiindulási pontunk tehát az, hogy lehetséges olyan kapcsolattörténeti 
megközelítési mód is, amelyben a magyar és a délszláv irodalmak kapcsolatai 
állnak a figyelem középpontjában, s ezekben a kapcsolatokban az elmúlt 
ezer esztendőt nem elszigetelt jelenségek összességének fogja fel, hanem olyan 
folyamatnak látja, amely nem egy esetben döntő módon befolyásolta ezeknek 
az irodalmaknak nemcsak egy-egy íróját, mozgalmát vagy korszakát, hanem 
mintegy egész „létére" is kihatott. Sajátos, külön arculatú irodalom- és kultúr
történeti, „szellemtörténeti" tanulmányok lehetősége kínálkozik tehát, mint
hogy a részletkutatások, amelyek mindeddig közelről sem tüntettek el minden 
fehér foltot a magyar-délszláv kapcsolattörténet térképéről, máris azt bizonyít
ják, hogy feltűnő vonásként a magyar irodalomban éveszázadokon át szün
telenül jelen volt a szerb és a horvát irodalom, mint ahogy a magyar irodalom 
is jelen volt a szerb és a horvát irodalom életében.

Hozzá kell a fentiekhez tennünk nyomban azt is, hogy elhatároló módon, 
$ minden más irodalomtól különböző intenzitással. Egyik bizonysága stúdiumunk 
létjogosultságának éppen ez a tény lehet, minthogy feltételezhető a két irodalmi 
„területnek" olyan határsávja is, amelyben a magyar irodalmat az determinálja, 
hogy abban a szerb és a horvát irodalom van jelen, mint ahogy van egy szerb 
és horvát irodalom is, amelyben viszont a magyar irodalomnak, szellemi 
életnek a jelenvalósága a döntő mozzanat. Egy közös irodalomtörténet lehető
sége sejlik fel tehát, amely ezt a „jelenvalóságot", intenzív egymásrahatást, 
elhatároló szerepet kíséri figyelemmel, s ha módszereiben követné is a kompara- 
tivisztika kínálta utakat (forráskutatás, hatás-vizsgálat, téma-, műfaj-, eszme
vándorlás, fordítások, utánzás, ihletés stb.), szemléletében azokat a specifi
kumokat keresné, amelyek elsősorban ezekre a kapcsolatokra jellemzők, 
s nem követi a komparatisztika általánosabb törekvéseit, de nem elégszik 
meg azzal sem, hogy elfogadja: a magyar-délszláv kapcsolatok a „keleteurópai
ság" jegyében alakultak. A szemléletnek további finomítására is szükség van 
a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok vizsgálatában, minthogy azok a 
szempontok, amelyeket Klaniczay Tibor vetett, fel „egy keleteurópai össze
hasonlító irodalomtörténet lehetőségeit" mérlegelve, csupán a legtágabb 
kereteit adják annak a szemléletnek, amely a magyar-délszláv irodalmi kap
csolatok valódi természetét tiszteletben tartva, ezeknek a kapcsolatoknak a 
„történetét" igyekszik megérteni.

Ez a szemlélet tehát a részletkutatások jellegét is megszabhatja, minthogy 
arra ösztönözheti a kutatást, hogy közvetlen tárgya, problémája bástyái mögül 
messzebbre pillantson, és „lássa" vizsgált kérdésének helyét a kapcsolatoknak 
már jelzett irodalmi „határ-sávjában", amely ugyan korszakonként változott,



hol egészen széles volt, hol már-már szimbolikus, de mindvégig létezett. 
Következésképpen a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok egy-egy részkér
dése egy folyamat egészében fog tükröződni, s nem lesz elszigetelt, csak- 
komparatista „jelenség” sem, amely úgy keletkezik, hogy a kutatás a „határokon” 
inszisztálva az „átlépés” tényét megállapítja, majd a kapcsolatnak valamelyik 
formáját kimutatja. Az a felfogás viszont, amelyt itt vázolok, tiszteli ugyan 
a komparatista „határokat”, számol a nemzeti irodalmak tényével, s nem 
akarja azt állítani, hogy a szellem, amely ezeket az irodalmakat áthatotta, 
egységességet revelál. De inszisztál a komplex látáson, s kiemeli azt a mozzana
tot, amely jelzi, hagy a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok tere egy-egy 
korszakban igen tágas volt, hogy az irodalmi „mozgások” — mint egymásra 
hatások és egymás irodalmában való jelenlevőségek — ezen a tág irodalmi 
„mezőn” mentek végbe, hogy nem voltak statikusak, s hogy legtöbbször 
nem is korlátozódtak csupán egy-egy íróra vagy alkotásra, hanem az irodalmak 
egész szellemi állaga volt mozgásban. Tehát egy szubtilis, nemegyszer majd
nem megfoghatatlan szellemi közeget is fel kell tételeznünk, s éppen ezért 
valamilyen komparatista „Wilson-kamrát” kellene létrehoznunk, hogy ezeket 
a kapcsolatokat igazi mivoltukban tetten érhessük és láthatóvá tegyük. Az 
analógiák természetesen keveset segítenek kérdésünk megvilágításához, 
minthogy az irodalmak viszonylatában ezek a szempontunkból oly fontos 
„jelenvalóságot” bizonyító mozzanatok közelről sem voltak ennyire előtérben, 
mint a magyar-délszláv irodalmi, eszmei találkozásokban és kapcsolatok
ban.

A magyar, a szerb vagy a hörvát irodalomnak nincsen ugyanis szinte 
egyetlen olyan témája sem, iamelynek kapcsán a magyar-délszláv irodalmi 
relációkkal ne kellene számolnunk az érintkezések komplex, nemcsak írókat 
vagy műveket érintő síkjain. Bizonyítandó, hadd utaljak a középkori kapcso
latnak arra az ívére, amit a Cirill-és Metód-legendától a XV. századi szerb 
Szent László-legendáig húzhatunk, másfelől azokra a tapasztalatokra, amelye
ket a magyar és a horvát irodalom kinál — különös tekintettel a magyar 
vallásos irodalom anyanyelvűvé válására (bibliafordítások, Jókai- és Érdy- 
kódex a délszláv eretnekség vonzáskörében). S milyen nagy, meg nem oldott 
kérdést nyitunk meg, ha a világi irodalom problematikáját vetjük fel írásbeli
ség és folklór sajátos kapcsolatainak vonatkozásrendszerében nemcsak a 
XIV—XV. századtól kezdve, hanem már élőbbről is! íme, néhány részlet- 
kérdés ebből a körből: a kapcsolattörténeti „nagy utak” problémája, amelyen 
nemcsak a horvát irodalomba érkező, az Adrián átkelt hatások vándoroltak, 
hanem amelyek a magyar szellemi élet útjai is voltak: a Dunántúl, közelebb
ről az őrség — Varasd jelezte „kapu”, Zágráb vidéke, majd a glagolita terü
letek, s tovább, immár a tengeren, Dubrovnik — s viszont, de azzal, hogy 
Dubrovnik volt a kiindulási pontja a szerb irodalom felé való továbbhaladásnak 
is. A másik a ,?bogumil-kapu“ kérdése, amelynek folytatásában ugyancsak 
Dubrovnik áll. Utalnunk kell a magyar és délszláv világiság kérdésére, abban 
a deákságnak arra a szerepére, amit játszania kellett mind a magyar, mind 
a szerb és a horvát, nemkülönben a boszniai szellemi életben, amint erre a 
szerbhorvát folklór magyar vonatkozásai oly beszédesen figyelmeztetnek, 
azokkal az összefüggésekkel egyetemben, amelyekről mindeddig csak villanás
nyi ismereteink vannak (a világi líra pl.). Ebbe a témakörbe tartozik a délszláv



hősi epika keletkezésének a kérdése, amely legalább olyan mértékben a szerb
magyar, horvát-magyar kapcsolattörténeti stúdiumok problémája, mint 
amennyire „nemzeti" irodalmi kérdés. Hunyadi János eredet-mondájának 
Heltai Gáspár megörökítette változata és a szerb hősi epikában tükröződő 
emlékezete, a Toldi- és Kraljević Marko-monda összefüggései, az ének
mondás és annak „rác“ módja Tinódinál, a világi líra tapasztalatai egészen 
Zrínyiig ható erővel az összefüggések új, az ún. nemzeti irodalomtörténeti 
kutatást is gazdagító lehetőségeire mutatnak, amelyek igazi arányaikat csak 
ebben a sajátos szemléletben fedik fel. A szemléletünk revelálta „komplexitás", 
„együtt-látás" termékenyítő erejét láthatjuk a magyarországi reneszánsz 
bonyolult kapcsolattörténeti jelenségének meglátásában, egy Janus Pannonius 
helyének, hovatartozásának megnyugtató tisztázásában, s ugyancsak ennek 
útmutatása alapján rajzolható meg az a szellemi kör is, amelynek középpontja 
Csáktornya volt Zrínyi Miklós idejében, amikor a magyar-horvát irodalmiság 
a lehető legtermészetesebb módon kapcsolódott egymásba. Ugyanígy érint
hetjük a Balassi-kérdést is, amelyben a virágénekekre utaló „nótajelzések" 
mozzanata éppenúgy megoldásra vár, mint Balassi Bálint és a horvát Posedar- 
sky kapcsolatának a rajza — ismét csak a már emlegetett komplexitás és 
szemléleti egység érvényesítésének a módozataiként. Jelezhetjük még a 
horvát és a magyar barokk összefüggéseit; a XVIII—XIX. századi magyaror
szági szerb polgári irodalom kérdéseit; Vük Karadžić sok tekintetben máig 
sem megvilágított magyar kapcsolatait — háta mögött Jernej Kopitárral, 
másfelől egy Lukiján Mušickivel, s kettejük révén a hősdalt fordító Kazinczy 
Ferenc alakjával; a magyar népiesség-igény reflexeit, amelyekben a szerb 
hősdalnak jelentős volt a szerepe; az Arany-Petőfi-Zmaj vonalat; a magyar 
népszínmű erjesztő hatását, századunkban pedig e „közös" irodalomtörténet 
olyan nagy témáit, mint amilyen Ady Endre, Veljko Petrović és Miroslav 
Kjleža életműve is.

Nem kijelölni, hanem jelezni akartam csak tehát ennek a sajátos irodalmi 
szemléletnek a lehetséges területeit, s részben felvillantani azt az irányt 
is, amelyet követni lehetne, hiszen részben a pozitív kutatások hiányoznak, 
általában pedig az az elv, amely ezeket az eredményeket rendszerbe fogta 
volna, s mintegy a további részletkutatásokat is befolyásolva a teljességen 
inszisztálna.

A nemzeti irodalmaknak azzal a koncepciójával, amelynek létén a kom- 
paratisztika alapul, nem kell tehát ennek a sajátos szemléletnek sem szembe
szegülnie, legfeljebb az előítéletekkel, amelyek az irodalomtörténet „nem
zeti" jellegéből szinte egyenesen következnek. A nemzeti irodalom fogal
mában a zártság mozzanata is jelen van. Felfogásunk viszont azon alapszik, 
hogy a magyar-délszláv irodalmi együtt-létezésben a „nemzeti" határok 
majdnem ezer esztendőn keresztül többé-kevésbé nyitottak voltak, következés
képpen nem képeztek zárt szellemi egységeket sem, függetlenül attól, hogy 
őket külön-külön vagy pedig együttesen más irányból érkező hatások is 
érintették. „Nemzeti" határaik ugyan voltak egymás felé is, de ezek, jelleg
zetesen „áteresztő" jellegűek lévén, a szellemi oszmózisoknak a folyamatait 
érvényesülni engedték. Kapcsolattörténeti stúdiumainkban tehát folyamatokat, 
szellemi áramlatokat, mozgásban volt irodalmi komplex egységeket kell



látnunk, amelyek a magyar, a szerb és a horvát nép szellemi együttlevésének 
oly sajátos alakzatait képezik.

Az egyedi jelenségek értelme, hangúlya is más lesz tehát egy ilyen felfogás 
tükrében, s természetes mivoltukban állnak elénk azok az irodalmi jelenségek, 
amelyek iránt a komparatisztika érdeklődni szokott, de amelyek eddig a 
„nemzetitől" való eltérést példázták csupán. Tehát nem pusztán csak szlaviszti
kai vagy hungarológiai kérdések a mieink, hanem a szó legszorosabb értelmében 
közös, komplex kérdéseink, nézőpontunk pedig végeredményben nem a 
magyar, a szerb vagy a horvát irodalmon belül lesz, hanem abban a „határsáv
ban", amelyben ezek az irodalmak együtt-létezésükkel egymást meghatároz
ták és befolyásolták.

HITK, 1971. 5—6. sz. Bori Imre
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XVI. SZÁZADI 
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1. EGY SZERB GUSZLÁR A XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

A régi szerb guszlárok nyomát követve, a szakirodalomban általában 
igen bizonytalanul esik említés Kármán Demeterről (Dimitrije Karamanról), 
akinek a neve Tinódi Sebestyén 1553-ban Kolozsvárott befejezett, s nyom
tatásban 1554-ben ugyanott megjelent Érdéit históriáikban őrződött meg. 
Korának történeti eseményeit Tinódi a kortárs szemével énekelte meg, s 
tudósításai kétségtelen forrásértékűek, hitelt érdemlők. Az Érdéit históriában 
Tinódi nyolc sort szentelt guszlár-kortársának, a szerb Kármán Demeternek, 
a Lippa ostromával kapcsolatos részben:

Az Uluman béköt mondom jó Lippában,
Az várost ő tartja nagy szép szabadságban,
Vitézökkel vagyon oly nagy vígasságban,
Senkitől ő nem fél, vagyon holdoltatásban,

Sok hegedős vagyon itt Magyarországban,
Kármán Demeternél jobb nincs az rácz módban,
Sokat csélcsap béknek az Lippa várában,
Azt állítja, érte esnék nagy gazdagságba.

Az ő hegedőjét főhajtván rángatja,
Az Uluman néki csuffságban fogadja,
Minden ajándékval őt meggazdagítja, —
Az fogadás hozá őtet nagy koldússágra.

Az idézett sorok némi magyarázatra szorulnak. „Sokat csélcsap béknek 
az Lippa várában" — bohóckodik, mulattatja, szórakoztatja a béget a hegedős, 
s a bég gazdagon megajándékozza ennek fejében („érte esnék nagy gazdag
ságba", „minden ajándékval őt meggazdagítja"). Muzsikáját, énekét „az 
Uluman néki csuffságban fogadja", vagyis szórakoztatásként, mulattatásként, 
azonban „az fogadás hozá őtet nagy koldússágra". Ez utóbbit úgy kellene 
értelmeznünk, hogy az elszegődés, az egyezség, a kötelezés taszította a hege
dőst nyomorúságba, vagyis az a körülmény, hogy a bég szolgálatába állt, 
elszegődött hozzá, mintegy udvari muzsikusává lett, a bég azonban valami 
miatt elcsapta, s így jutott „nagy koldússágra", s bizonyára még a korább



kapott ajándékoktól, jutalomtól is megfosztották. A szűkszavú leírásból 
nehéz lenne konkretizálni, mi lehetett a kegyvesztettség igazi oka, s különböző 
találgatásokra lehetne mód. Lényeges azonban annak a megállapítása, hogy 
Kármán Demeter hegedős, vagyis guszlár esete is arra mutat, hogy a hegedős, 
a guszlár helyzete sokkal alacsonyabb rendű volt, mint a lantosé, vagyis 
hasonló szolgálatban sokkalta bizonytalanabb. Hegedőst, guszlárt e tekintetben 
világosan meg kell különböztetnünk s el kell határolnunk a lantostól, aki 
állandóbb jellegű szolgálatban volt, s kétségtelenül sokkal többre tartották, 
jobban megbecsülték, mint az alkalmi hegedőst, guszlárt. A lantosok nyilván 
a nemesi, főúri környezetben is előkelőbb helyet foglaltak el, legalábbis a 
magyar hegedősök, illetőleg lantosok esetében így tetszik.

„Sok hegedős vagyon itt Magyarországban, /Kálmán Demeternél 
jobb nincs az rácz módban", tanúskodik Tinódi. Ez arra utal, hogy személyes 
találkozásai, ismeretségei révén Tinódi számos guszlárkortársáról tudott, 
akik a maguk repertoárját különböző módon adták elő Magyarország-szerte, 
s közöttük nyilván voltak olyanok is, akik „rácz módban" muzsikáltak, illető
leg adtak elő, de tudásával és ügyességével, rátermettségével ezek közül 
is kivált és kitűnt Kármán Demeter. Tinóditól tudjuk, hogy Lippa elfoglalását 
követően (1551) Uluman bég vigadozással töltötte idejét vitézei körében 
(„vitézökkel vagyon oly nagy vigasságban"), s bizonnyára a legkülönbözőbb 
muzsikusok tarka sokasága sereglett köréje, hisz hiteles adatunk van arra 
nézve, hogy Uluman bég igen zenekedvelő természetű volt. Istvánffy írja, 
hogy „midőn Uluman bég Lippát elfoglalta s a Róbert Károly által épített 
templomban az orgona nagy ón sípjait meglátta, a kérdésre nyert válasz u- 
tán kívánta, hogy játsszanak előtte az orgonán. Gyönyörködve hallgatta a 
keresztény istentisztelet céljára készült hangszert."

Mint már említettük, kétségtelen, hogy Tinódi egyebek között egész 
sor hegedőst, guszlárt is ismert és hallott, akik „rácz módban" adtak elő, 
s nem férhet kétség ahhoz, hogy kivételesen kedvező ítélete Kármán Demeter 
guszlár előadókészségéről, tehetségéről hitelt érdemlő és megalapozott, 
annál is inkább, mert a dicséretet a kor legismertebb, legnevesebb magyar 
lantos-krónikása mondta ki, őszintén, féltékenykedés nélkül, hozzáértőként 
tisztelve meg délszláv egysoros pályatársát. Végezetül maga a tény is, hogy 
Tinódi ennyi teret szentel Kármán Demeternek, szükségét érezve, hogy meg
említse, hírét keltse, arról tanúskodik, hogy a szerb guszlár kétségtelen és 
erőteljes benyomást tett rá.

Néhány verssorban Tinódi valójában Kármán Demeter guszlár egész 
történetét elmondta, sok lehetőséggel, hogy életének és működésének több 
vonatkozására is kitérhessünk, s közvetve előadásmódjának bizonyos jellemző 
és jellegzetes vonásait is körülírjuk. Hogy ki volt Kármán Demeter — erre 
nem adhatunk választ. Horváth János mellékesen megjegyzi: „semmi ok 
rá, hogy a hegedőst ne tartsuk magyarnak". Ez a megalapozatlan vélemény 
természetesen nem jön számításba. Kétségtelen, hogy a Demeter-Dimitrije 
keresztnév — délszláv vonatkozásban — a guszlár szerb eredetére utal, 
míg a „Kármán" vezetéknév nem őrződött meg Tinódinál eredeti formájában. 
A szerb és horvát irodalomtörténészek, akik az eddigiek során idézték e 
guszlár nevét, helyesen oldották fel, mint „Karamant", a kis-ázsiai fejedelem



ség neve alapján. Bizonyos azonban, hogy ez a név semmiképp sem utalhat 
kis-ázsiai, karamani származásra. Teljességgel valószínű, hogy ragadvány
névről van szó, amely esetleg olyasvalakihez fűződik, aki megfordult, esetleg 
egy ideig Karamánban, Karamaniában élt, ez esetben talán mint urának, 
Uluman bégnek kíséretében és szolgálatában. A ragadványnév esetleg olyas
valakihez is tapadhat, aki hosszabb időt töltött török szolgálatban, talán még 
„törökös“ is lett. Vük Karadžić magyarázata szerint Karamanlija „keresztény 
hitű törököt" is jelenthet („turčin zakona hrišćanskoga"), s ez is egy lehetőség 
a közelebbi magyarászthoz, mégha bonyolítja is a kérdést.

Semmi okunk abban kételkedni, hogy Kármán Demeter (Dimitrije 
Karaman) a maga repertoárját szerb nyelven adta elő. A kor divatos, elő
adott zenei, illetőleg folklór-anyagának nyelvi tarkasága közismert, s felesleges 
lenne itt külön kitérni erre. Azonban nem érdektelen a hangszer milyenségének 
a kérdése. Dézsi, az idézett sorokhoz fűzött magyarázatában megjegyezte, 
hogy „a magyar és rác hegedős hegedője közt aligha volt különbség, amennyi
ben mindenik a citerának vagy tamburának felelt meg", vagyis szerinte minden
képpen pengetés hangszert kell értenünk a „hegedő" alatt. Ez a megállapítás 
azonban nemigen állja meg a helyét. Az idevágó sor Tinódinál:

Az ő hegedőjét főhajtván rángatja.
De maga Tinódi tesz különbséget a hegedősök és lantosok hangszere között, 
amikor a Sokféle részegösrőlben írja: „Nem kell akkor hegedülni, lantot 
pöngetni" — szemlátomást utalva a hegedő esetében a hangszer vonós voltára.

Hadd utaljak egy — talán jelentékteleámek tetsző — elhatárolásra is, 
amelyet Tinódi hangsúlyoz, amikor azt mondja, hogy Kármán Demeter 
„az ő hegedőjét" ,vagyis a ntaga hangszerét „rángatja". Ez nyilván utalás 
Kármán Demeter eltérő, másfajta hangszerére, amely nem azonos a magyar 
hegedősök szokásos zeneszerszámával. De magából a leírásból is teljességgel 
látható, hogy az előadás módja kifejezetten vonóval való játszás, nem pedig 
húrpengetés, lanton vagy citerén való játszás. „Az ő hegedőjét főhajtván 
rángatja", írja Tinódi, vagyis a vonóját rángatja, húzza-vonja. Mikes Kelemen 
Törökországi Leveleiben 1761-ben így ír:

örmény, Görög, Lakadalmon 
Ne kapj ott az vígasságon.
A’Hegedüt ott ránkottyák.
A’Füledet tsikorgattyák.
Annak nints több, tsak két húrja,
Melynek izetlen az hangja, <■
Soha többet egy Nótánál 
Azon vonni nem hallanál.

Vagyis hegedűt rángatni e sokkal későbbi leírásban is változatlanul vonóval 
való, muzsikálást jelent.

De a „főhajtván" való játszás hangsúlyozása is csak guszlán (gusle) 
való játszásra utalhat, amely bizonyos hajlott testtartást igényel, ülő helyzet
ben, s a fej lehorgasztásával jár. Hieronim Morsztyn lengyel író mintha csak 
szóról szóra Tinódi leírását venné át, amikor 1606-ban — alig fél évszázaddal



később — megemlíti, hogy a katonák között, akik már megelégelték a trom
bitaszót és dobszót, egy szomorú szerb húzza hosszú vonóját, fejét félre 
horgasztva, s régies énekeket játszik, mint verték egykoron a lengyelek és a 
hős horvátok a törököt.

Mindkét leírás teljességgel azonos, és semmi okunk abban kételkedni, 
hogy a középkori, feudális, valójában udvari szerb guszlár hiteles leírásával 
állunk szemben, noha kiszakítva eredeti környezetéből. (A kérdés jobb tisz
tázásához hozzájárulhatnak a délszláv népi epika előadóinak egykorú ábrá
zolásai is, amelyeknek eddig még nem szenteltek kellő figyelmet.)

Aligha férhet kétség ahhoz, hogy a „rácz mód“, amelyről Tinódi tanús
kodik, azonos azzal a „rác (szerb) móddal" („srbski način“), amelyet pontosan 
egyidőben említ a hvari születésű Petar Hektorović Ribanje i ribarsko pri- 
govaranje című művében, amelyet az olasz ecloga pescatoria mintájára köl
tött 1555-ben (s valamivel később, 1568-ban Velencében adott ki.) Mielőtt 
a leírásban sor kerülne az első, a szövegbe szőtt bugarštica előadására, az 
egyik halász azt mondja:

recimo po jednu za vrime minuti 
bugaršćinu srednu, i za trud ne čuti; 
da Srbskim načinom, moj druže primili, 
kako meu družinom vasda smo činili.

Ezután következik a jól ismert, klasszikus bugarštica Kraljević Markóról 
és Andrijaš testvéréről. Nikáa Pelegrinoviénak ajánlva művét, 1557-ben a 
feljegyzett, eleddig egyetlen ismert és fennmaradt bugarštica-dallamhoz 
Hektorović hozzáfűzi : „Evo ti šalju.. .  oni Srbski način (ovdi zdolu upisan), 
kojim je Paskoj i Nikola svaki po sebi bugaršćicu bugario“. („íme küldöm... 
azt a szerb módot [itt alább leírva], ahogyan Paskoj és Nikola külön-külön 
énekelt bugarSticát".) Noha elég ritkán találkozunk a „szerb (rác) mód“ 
(„srpski nacin“) elnevezéssel, mégis, századokon át tartja magát, mindig és 
következetesen a hosszú sorú népi énekekhez, a bugarSticákhoz fűződve. 
Kifejezetten ebben az értelemben használja az elnevezést még 1652-ben is 
Juraj Križanić, egyik hosszú sorú alkalmi költeményét a horvát eredetiben 
úgy jelölve, mint „Sarbski“, a párhuzamos latin változatot pedig: „Epos 
heroicum. Módi et styli Sarbiaci“.

Igen valószínű, hogy a bugarštica, illetőleg azok a bugarsticák, amelyeket 
Dimitrije Karaman Lippán adott elő guszlakísérettel, a törökök fegyvertényeit 
és vitézségét magasztalták és dicsőítették. Ebben a vonatkozásban epikus 
énekei szellemükben teljességgel megegyezhették a szerbhorvát népi epika 
muzulmán rétegével, amely leginkább tízes sorú („deseterac") változatban 
ismert és maradt fenn, de amelyhez az egyik legkésőbb feljegyzett, Alija 
Derzelezről szóló bugarštica is tartozik, amelyet csak valamikor a múlt század 
végén rögzítettek.

Tinódi guszlár-leírása a XVI. század derekáról kivételes fontosságú 
és jelentőségű, noha'e pillanatban talán még jobban bonyolítja ismereteinket 
a korábbi évszázadok szerbhorvát népi epikájának állapotáról — a szöveg és az 
előadásmód egységében. Ugyanis úgy tetszik, hogy Tinódi leírása a bugaršti-



cák guszlakísérettel való előadásának egyik korábbi fázisát őrizte meg, amely 
nyilván már a század közepétől végérvényesen kiveszőben volt. Tinódi adaléka 
jelentős mértékben terjeszti ki a bugarSticák területi elterjedtségét is, áthozva 
őket Dubrovnikből, Dalmáciából és a nyugati horvát részekről egészen a 
XVI. századi Magyarország földjére — noha bizonyára csak szórványként és 
bevándorolt elemként. Tinódi leírása azonban mindenképp értékes forrás a 
„szerb mód“ („srpski način“), vagyis a bugarštica fogalmának és lehető elő
adásmódjainak konkretizálásához.

HITK, 1971. 5-6 sz. Vujicsics D. Sztoján



2. GRÓF BARTOL BABONEG, A POVEST SEGETA GRADA ÍRÓJA
Az eddigi horvát irodalomtudomány mint kétségbevonhatalan tényt 

kezelte F. Kidrič 1912-i megállapítását, amely szerint a Szigetvár elestét 
röviden, művészi igény nélkül, de megrázóan rögzítő írás Zrínyi szolgájának, 
Ferenc Črnkonak a tollából származik. Kőmből A horvát irodalom története 
c. munkájában, a már említett Kidrič, Stjepan Ivšić és Ante Šimčik, az Enciklo- 
pedija Jugoslavije és mindazok, akik — ha csak mellékesen is — írtak erről 
a kérdésről, mint pl. a magyar irodalomtudós, Klaniczay Tibor a Zrínyi 
Miklós c. monográfiájában, mind egyként Črnkot tartják a Povest Segeta grada 
írójának. V. Klaić az egyetlen, aki A horvátok története c. művében a horvát 
krónika Sámuel Budinától való latin fordítása alapján Alapy Gáspárt, a későbbi 
horvát bánt tartja a Povest Segeta grada szerzőjének. Az ő állítása azonban 
visszhangtalan maradt, s a későbbi horvát értelmezők nemcsak hogy nem 
vitatkoznak vele, hanem egyszerűen elhallgatják.

Mivel a Povest Segeta grada, mint az első nemzeti nyelven írt művészi 
írások egyike, jelentős helyet foglal el a XVI. századi horvát irodalomban, 
s mivel egyaránt hatott B. Krnarutić Vazetje Sigeta grada c. művére és Zrínyi 
Szigeti veszedelmére, megteremtvén az alapját a Szigetvár elestéről és a török 
hadak széthullásáról szóló gazdag irodalmi és művészi örökségnek — éppen 
ideje lenne (fél évszázaddal Kidrič után) behatóan felülvizsgálni, hogy a 
Povest Segeta grada szerzője csakugyan Zrínyi szolgája-e, s ha nem, megálla
pítani, ki a krónika tulajdonképpeni írója.

Kidrič és az egész horvát (Ivšić, Šimčik, Kőmből, Enciklopedija Jugos
lavije), illetve magyar tudomány (Klaniczay, Barabás stb.) a következőkben 
látja igazoltnak állítását, ti. azt, hogy Ferenc Črnko a Povest Segeta grada 
szerzője: az í-ző nyelvjárásban és glagolicával írt szöveg szerzője Szigetvár 
védelmét és elestét a hősök kirohanásának és megöletésének pillanatáig írja le; 
az ismert történelmi tények szerint Szigetvár elestét mindössze négyen élték 
túl: Alapy Gáspár, a későbbi horvát bán, Stjepan Orsié, aki valószínűleg 
meghalt a török fogságban, mivel később nem hallani róla, Ferenc Črnko, 
Zrínyi szolgája és Bartol (Berta) Gereczy, aki Kidrič szerint szintén szolga, 
baranyai születésű. Oršić, aki négyük közül az egyetlen „ca“ nyelvjárású, 
Kidrič véleménye szerint nem jöhet számításba, mert sehol sincs nyoma annak, 
hogy visszatért volna a fogságból; Alapy Gáspár, kinek Kalnik és Vukovina 
voltak a birtokai, „kaj*‘ nyelvjárású területről származott, szintén nem lehet



a krónika szerzője (Klaić csupán a latin fordítás alapján tartotta szerzőnek, 
mivel a „ca“ nyelvjárású, glagolita eredetit az ő idejében még nem találták 
meg, így nem tudhatta, hogy a szerző „ca“ nyelvjárást beszélt); Kidrič szerint 
tehát két lehetséges szerző marad: Gereczy, aki mint baranyai magyar nem 
vehető figyelembe, és Crnko, aki jóllehet csak szolga, de Forgács szerint egyúttal 
Zrínyi titkára is; Kidrič azonban maga is elismeri, hogy íródeákként nem 
Črnkot, hanem bizonyos, a szigetvári harcokban elesett Blažt emlegetnek. 
Črnko a fogságból való hazatérése után pénzjutalmat (2000 aranyat), majd 
„dunántúli kapitányságot" kapott. Később nem említik. Valószínű-e, hogy 
Črnko a krónika szerzője? Kidrič szerint igen, mivel a Črnko vezetéknév 
nemcsak a Muraközben és a Dráva-vidéken ismert, hanem Isztriában úgy
szintén, s valószínűleg innen származott F. Črnko családja is. Nehezen hihető, 
hogy az idegen vidékre került Crnko-család évtizedeken keresztül tökéletesen 
megőrizhette a magával hozott „ca“ nyelvjárást, s még nehezebben, hogy a 
Muraközben, Črnko lakhelyén, vagy éppen valahol Magyarországon, a 
„dunántúli kapitányságában született meg ez a ,,ča“ nyelvjárású, méghozzá 
glagolita írású szöveg. A nyelvi jellegzetességekből már Ivšić megállapította, 
hogy valahol az Ozaly melletti Pokupljeban írták, a tudomány azonban itt 
nem talált Črnko nyomára. Annyit tudunk, hogy Čakovecban (Csáktornyán), 
majd Szigetváron Zrinyi szolgája volt, s hogy Magyarországra költözött. 
Ezeken a vidékeken nemcsak hogy senki nem beszéli a ,,ča“ nyelvjárást, 
de még a glagolita ábécét sem használták soha a XVI. században. Ám ez még 
nem minden. Budina a Povest Segata grada latin fordításának előszavában 
azt mondja a horvát szerzőről, hogy „homo nobilis et fidedignus“, vagyis 
„nemei és hitelt érdemlő ember11. Egyetlen eddigi szerző sem figyelt fel arra, 
hogy a „nemes“ a középkorban nem a nemeslelkűséggel azonos, hanem a 
nemesi származást jelöli. Zrínyi szolgája, Čmko pedig, aki a kirohanás előtt
— a krónika tanúsága szerint a dolmányát hozza Zrínyinek, s aki a fogság
ból való visszatérése után nem falut, hanem csak pénzjutalmat kap, sem
miképpen sem nemes. Istvánffynál, a kortárs krónikásnál azt olvashatjuk 
róla, hogy a konyhában bújt meg, s ott fogták el a törökök, s Forgács szerint 
is Zrínyi szolgája volt, ez pedig összeegyeztethetetlen a nemesi származással. 
Még fontosabb, hogy Budina a krónika horvát szerőjéről azt mondja, hogy 
„a cubiculis fuit“ Zrínyi mellett, amit Kidrič megközelítő pontossággal Zrínyi 
„udvarbeli“-jének fordít, Šimčik pedig „komornyikénak, azaz szolgának. 
Itt szójátékról van szó. Šimčik az „a cubiculis“ szót „cubicularis“-ként fordí
tja le, vagyis a „cubiculum“-szoba, hálószoba — szót a „cubicularius“ azaz 
szolga szóval fordítja. Budina Zrínyi udvari emberének, tehát közeli barátjának 
tartja a krónika szerzőjét, Šimčik pedig szolgának. A szerző tehát nemes, 
Zrínyi udvari embere, ,,ča“ nyelvjárású és glagolita író, Ferenc Crnkóra 
pedig (szolga, komornyik, muraközi „kaj“ nyelvjárású) mindez nem áll. 
Az egész szlovén, horvát és magyar tudomány mégis azt állítja, hogy ő a 
krónika szerzője. Hogy Budina állítása — ti. hogy a szerző nemes — valóban 
pontos, az magából a szövegből is kiviláglik, Ivšić figyelmesen olvasta el és 
nyelvileg is elemezte a szöveget, mégis elsiklott az állításunkat bizonyító 
rész felett. A Povest Segeta grada befejező részében (36. o., Šimčik kiadása) 
azt olvashatjuk, hogy “. . .  vitézek, lovasok és gyalogosok" indultak el Sziget
várból. A vitézek minden bizonnyal tisztek — nemesek, akik különböznek



a közönséges gyalogosoktól és lovasoktól. Néhány sorral lejjebb, Szigetvár 
elestének leírásakor a szerző „a mi vitéz embereinkének említi őket, s ebből 
az következik, hogy valószínűleg ő maga is vitéz, különben nem élt volna 
a birtokos esettel, hanem egyszerűen csak „vitéz embereknek1' nevezte volna 
őket. A szerző tehát átélte és túlélte Szigetvár elestét, nemes volt, nem pedig 
szolga, vitéz és nem közkatona, „ca“, nem pedig „kaj“ nyelvjárású és glago- 
licával írt, tehát olyan vidéken született, ahol a XVI. században még használ
ták a glagolita ábécét: a Kupa folyótól délre eső területen. Mindez pedig 
nem mondható el Črnkorol (akinek a szerzőségét Kidrič, Ivšić, Šimčik, 
Kőmből, Klaniczay és az Enciklopedija Jugoslavije egyként bizonyítják), 
sem a „kaj“ nyelvjárású Alapyról (akinek a szerzőségét Klaić bizonyítja). 
Egyedül Orsié szerzőségéhez nem férhetne kétség, mivel ,,ča“ nyelvjárású 
területen, a slunji Mrsingradban született, — csakhogy ő a fogságban meg
halt.

Akkor hát ki a Povest Segeta grada szerzője? Az én figyelmemet Berta 
Gereczy, Kidrič megnevezésével az „Oger iz Baranje“ vonta magára. Kidrič 
szerint Gereczy szolga; megtudjuk róla, hogy megmenekült a haláltól, Sziget
vár eleste után fogságba esett, mert fiatal volt és szép. Mivel együtt említik 
Črnkoval, a szolgával, Kidrič arra következtet, hogy ő maga is szolga volt. 
Számomra ez nem meggyőző bizonyíték, mint ahogyan az sem bizonyos, 
hogy Gereczy magyar volt, hisz Kidrič ezt az állítást egyszerűen átvette 
Salamon magyar történésztől, anélkül, hogy bizonyítékokkal támasztotta 
volna alá. Mindenekelőtt el kell gondolkozni azon, hogy Gereczy, még ha 
magyarosan hangzik is a neve, valóban magyar-e, baranyai-e s éppen szolga-e. 
Gereczy Goričkit jelent (így pl. Sufflay egyik munkájában Iván Gorički 
fődiakónust Gereczy Jánosnak nevezi). Föltételezhetjük tehát, hogy Gereczy 
horvát, meglehet, hogy éppen nemes, hisz épp a nemesség körében volt 
divatos a vezetéknév magyarosítása. A nemes arról a várról vagy faluról 
kapta a nevét, amelyben élt. Már Kidrič tudta, hogy Kukuljević a Monumenta... 
c. művében több mint tíz falut felsorol Ribnik közelében, amelyeket a szi
getvári hős fiai Gereczynek ajándékoztak, miután kiváltották a fogságból. 
Kidrić előtt valószínűleg nem volt ismeretlen, hogy a nem nemes nem birto
kolhatott falvakat és jobbágyokat, hanem — Črnkohoz hasonlóan — meg 
kellett elégednie pusztán pénzjutalommal. Ezen kívül — s ez a leglényegesebb
— a Zrínyiek adománylevelükben „nemes és vitéz Gereczy“-nek nevezik 
Gereczyt, apjuk hű szolgájának. Gereczy tehát vitéz is, nemes is és hű szolga, 
azaz Zrínyi Miklós alkalmazottja, s ez mind összhangban van Budina állítá
sával, ti. azzal, hogy a horvát krónika szerzője nemes, Zrínyi Miklós, a sziget
vári hős udvari embere (a cubiculis). (A „szolga" szó itt olyan jelentésben 
szerepel, mint amilyenben Krisztus alkalmazza Zrínyire az Opsidio Sigetiana- 
ban, vagy amilyenben a papok nevezik magukat ma is isten szolgáinak. Nem 
„felszolgáló", komornyik, cubiculárius tehát, mint amilyen Crnko, a Szigetvár 
elestét leíró krónika állítólagos szerzője, hanem odaadó alkalmazott vazallus
segítőtársa. Mindezt Kidrič is tudta, mégis kitartóan, minden komolyabb 
érv nélkül azt bizonygatja, hogy Gereczy, akárcsak Čmko, Zrínyi „cubicularius"- 
a. Kidričet nyilván az téveszti meg, hogy Gereczy és Črnko foglyul ejtéséről 
ugyanabban a mondatban esik említés.) Továbbá, s ez elkerülte az eddigi 
vizsgálódók figyelmét, Klaié A horvátok történetében a horvát „proceres,



barones ac nobiles" között (szent Száva hercege, a Crna Gora-i Balša is köztük 
van), akik a XV. század végén Ulászló magyar-horvát király és Habsburg 
Miksa örökségi szerződését hitelesítik, bizonyos Petrus Gereczy (azaz Gorički) 
nevűt is említ (A horvátok története, II. k., 3. rész, 183. o.).

Az akkori horvát bánnal Ladislav Egervarskival az élen mindössze 
hatvanan írták alá e szerződést, azaz a legfontosabb horvát főúri házak kép
viselői, ebből következőleg Bartol Gereczy sem szolga, hanem nemes, való
színűleg főúr, fiatalsága révén (ez mentette meg az életét) Zrínyi szolgálatában 
álló tiszt, nem pedig valamely vár önálló parancsnoka. Gereczy tehát kétség
telenük nemes, mint Budina állítja a horvát krónika szerzőjéről, és vitéz, 
ami a Kukuljevié által már a múlt században megjelentetett adományleveléből 
következik, s a Povest Segeta grada idézett részének szövegéből is megállapít
ható, hogy vitéz volt a szerző, nem pedig szolga. De „ca“ nyelvjárást beszélt 
s glagolitával élt-e szerzőnk? Ha igen, miképp lehetséges az, hogy a kéziratban 
levő krónika (erről már igen sokat írt Šimčik, előtte pedig Kidrič) leginkább 
szlovén területeken terjedt, hogy a ljubljanai Budina fordította le latinra 
és németre, s Ausztriában került elő? Horvát ,,ča“ nyelvjárásban, horvát 
glagolitával íródott tehát, horvát hősökről szól, s a „kaj“ nyelvjárású szlovének 
között terjed. Csak egyetlen magyarázat van: a krónika szerzője Gereczy 
Berta, azaz Goriáki Bartol. Miért? Mert gróf Bartol Gorički (ezután így hív
hatjuk) a Goriáki kenézek közül való, akiknek nem Baranyában, hanem a 
Kupától délre eső horvát bánság területén, a Gorička megyében, Kranjska 
déli részén, Mehovón és Kostanjevicban voltak birtokaik, amiről már Šišić 
is tudósít A horvát nép történetének áttekintése c. munkájában (178. o.). Ők 
a horvát Baboneg család egyik ágát képezik, a XIII. századtól kezdve a Gorica 
megyében levő azonos nevű várról goricai grófoknak hívják őket, noha legna
gyobb birtokaik Kranjskában, KoruSkában, a Soča völgyében, Krason és 
Vipavskon vannak, egyik águk pedig magát Tirolt birtokolja. A XV. század 
végén kihalt a Gorički kenézek férfi ága, s a birtokok Habsburg uralom alá 
kerültek, írja az Enciklopedija Jugoslavije, de semmilyen szakirodalmat sem 
mellékel. Az igazság az, hogy a XV. század legvégén a horvát főurak között 
említik Petar Goričkit, a XVI. században pedig Bartol Goričkit mint Zrínyi 
Miklós vitézét és „szolgáját", azaz alkalmazottját, s ez azt bizonyítja, hogy 
nem halt ki a család, hanem valószínűleg hirtelen elszegényedett, és számunkra 
ismeretlen okokból elveszítette korábbi jelentőségét, a Gorički-Babonegek 
birtokolta szlovén földek pedig a Habsburgok birtokai lettek.

Bartol Gorički a Kupától délre eső ,,ča“ nyelvjárású, glagolita írású 
vidékről származik (Stjepan Ivšić a szöveg nyelvéből megállapította, hogy 
a mű az Ozaly melletti Pokupljeban született, közel Gorička megye északi 
határához), szorosan kötődik a hagyományhoz, szlovéniai birtokai révén pedig 
a szlovén értelmiségiekhez, mint Budina és ugyancsak szlovén barátai (Pavle 
Fabricij, Gašpar Žitnik, Janez Gephard és mások), akik sírverseket írtak 
Zrínyinek, vagy Sorscha, a szlovén katona, aki a horvát szöveg másolatait 
terjesztette Szlovéniában. Bartol Gorički tehát mindenben eleget tesz a 
Povest Segeta grada szerzőségére vonatkozó korábban említett feltételeknek: 
részt vett Szigetvár védelmében, hisz hozzáértően írja le a hadműveleteket, 
ott volt Zrínyivel az utolsó kirohanásban, amelyet szintén rendkívül impresz- 
szíven, sőt megrázóan sikerül megelevenítenie, Kidrič szerint úgy, hogy



könnyeket csalt vele kortársai szemére, túlélte az ostromot, majd Zrínyi 
György kiváltotta Črnkoval együtt, nemes és vitéz (Budina azt állítja a szerző
ről, hogy „homo nobilis“, holott a szövegből kiviláglik, hogy vitéz), nem mura
közi, mint Črnko, hanem ,,ča“ nyelvjárású vidékről származik, ahol még 
ma is él a glagolita írás, ahol (Likában) valamivel előbb (XV. sz.) a glagolita 
Kolunié-gyűjtemény született, amelyhez egészen közel vannak (Senjben 
és Kosinjban) a glagolita nyomdák, továbbá az életben maradottak közül 
(Oršićnak csak egy kisebb birtoka volt Stájerországban) csak őt köti évszáza
dos hagyomány a szlovéniai földekhez, és mégis „ca“ nyelvjárású, glagolita 
írással élő és a horvát bánság területéről származó horvát. Művét az egyszerű 
és élő elbeszélésmód, a dinamikus cselekvés és az igaz történet hitelessége 
teszik jelentőssé, ám az utána írt azonos tárgy, művekre gyakorolt hatása 
révén is a fontos művek sorába tartozik.

Ezért az összehasonlítás szempontjából is igen jelentős. Az a gondolat, 
hogy a törökök támadása Szigetvár ellen az emberi bűnökért kimért isteni 
büntetés, nemcsak Zrínyi és hősei, hanem „az egész ország“ megbüntetése, 
itt először fordul elő, s nagyon mély művészi és teológiai jelentősége van. 
Zrínyi ui. Szigetvár védelmében — a beszédét is ideértve — megváltja az 
országot a bűntől, s csakugyan, Szigetvár eleste után (pedig ezt gróf Gorički, 
egy a néhány életben maradott közül, a szöveg írásakor még nem tudhatta), 
a török erő össze is roppant, az Európa belseje felé tartó előrenyomulás meg
szűnt.

Ily módon gróf Gorički nemcsak mint költő mutatkozott meg ebben 
a művében, hanem mint „poéta vates“ is: mialatt a kéziratot, majd később 
a nyomtatott példányokat olvasó kortársak Horvátországban, Ljubljanában, 
Kranjskában és Koruákában egyaránt az elesett horvát hősöket siratták, a 
Povest Segeta grada szerzője megérezte a szigetvári csata európai, sőt világra 
szóló hatását. A katonai tapasztalat és az ellenség nagy vereségének pontos 
felmérérése még érdekesebbé és rejtélyesebbé teszik a fiatal gróf Gorički 
alakját (azért került fogságba, mert fiatal volt és szép). Az „a cubiculis“, 
Szigetvár főparancsnokának udvari embere tökéletes pontossággal leírta 
az ostrom egyes fázisait az első összetűzésektől kezdve egészen a belső várba 
való visszavonulásig, a városi tűzvésztől a legénység pontos létszámáig, 
amire egy közönséges tiszt nem lett volna képes, s ezért arra következtethetünk, 
hogy a fiatal Gorički-Baboneg Zrínyi bizalmi embere volt, a keresztény sereg 
szűkebb katonai vezetőségének tagja.

Maga a Povest Segeta grada is írója kiváló intellektuális képességeiről 
tanúskodik; a fentebb sorolt jegyek, valamint a bőséges jutalom (tizenkét 
■ Ribnik környéki falu, amelyeket nemcsak ő, hanem leszármazottai is birto
kolhattak), amit a fogságból való hazatérése után kapott, arra engednek 
következtetni, hogy gróf Baboneg Alapyval és más vajdákkal együtt igen 
nagy érdemeket szerzett Szigetvár védelmében.

Különösen fontos az, amit Budina a Povest Segeta grada szerzőjéről 
műve bevezetőjében mond: „lile enim miserrimae Tragediae et spectator 
et auctor fűit. . azaz nemcsak szemlélő volt, hanem alkotó is, a szigeti 
Tragédia értelmi szerzője, amit Črnkorol semmiképpen sem mondhatunk 
el. Gróf Baboneg tehát nagyon fontos szerepet játszott Szigetvár védelmében



mint nemes (Budina), mint vitéz (a Povest Segeta grada szövege), mint Zrínyi 
udvari embere (Zrínyi „a cubiculis“-a Budina szerint), Črnko pedig mindez 
nem lehetett. Végső fokon ő irányítója is volt a szigeti történéseknek, való
színűleg Zrínyi hadvezére, ez pedig Orsié aligha lehetett, egyedül csak Alapyra 
gondolhatunk, ám ő, a „kaj“ nyelvjárású, semmiképpen sem írhatta meg a 
„ca“ nyelvjárású, glagolita szövegű Povest Segeta grada c. művet. Gróf Babo- 
neg-Gorički nemes és vitéz (a már említett Kukuljevió-irat szerint), főúri 
család leszármazottja (Klaié szerint a fogságból való kiszabadulása után sok 
faluval és óriási birtokkal ajándékozták meg — nyilván nagy érdemeiért), 
az életben maradottak közül az egyetlen „ca“ nyelvjárású az eltűnt Oršić 
és Črnko mellett (ez utóbbi családjáról csak feltételezik, hogy ,,ča“ nyelvjárású 
vidékről költözött át), aki nemcsak „spectator“-a, hanem „auctor“-a is lehetett 
a szigetvári csatának. Műve oly mértékben hatott a zadari Brno Krnarutié 
Vazetje Segeta grada c. művére, hogy ezt az eposzt joggal nevezhetjük F. 
Črnko, illetve miszerintünk gróf Baboneg Gorički versbe szedett Povest 
Segeta grada-jának. Budina többször is kiadott, Európa-szerte ismert latin 
fordítása a költő Zrínyi Miklós könyvtárába is eljutott, s az első nagy, magyar 
nyelvű eposz megírására ihlette. Gróf Baboneg művének alapmotívumai, 
a szigetvári csatát megelőző siklósi harcok, az ostrom, az utolsó kirohanás, 
Zrínyi ünnepi felszerelése — mind bekerültek a magyar eposzba, Zrínyi 
Péter horvát átkötésébe, Vitezovié Odiljenje c. művébe (bár ebben csak néhány 
motívumát találhatjuk meg az Opstdio-nak), sőt Zajc Nikola Šubić Zrinjski 
c. operájába is, amely nemcsak a legnépszerűbb, hanem talán a legjobb horvát 
opera. Az opera librettója mintha a Povest Segeta grada szerint íródott volna, 
különösen az eskütétel és az utolsó kirohanás jelenete, s éppen ez a leg
népszerűbb, még a rádióban is leggyakrabban előadásra kerülő rész. A szem
tanú egyszerű leírása (így értékelte az eddigi horvát tudomány) nagy művészi 
erőt rejt magában. Fellelkesítette a kortársakat, hatott a XVI. és XVII. 
század íróira, a XIX. században pedig a horvát tömegek legkedvesebb operá
jának (nem a zenéje, hanem éppen a librettója révén legkedvesebb) ihlető 
forrása volt, s mint ilyen, megteremtette a horvát nép Nikola Šubić Zrinjski 
kultuszát. Tudományunk igazságtalan, amikor lekicsinylőén „a szemtanú 
dokumentum -írásának" nevezi (Kőmből), merő tévedésből egy gyáva szolgának 
tulajdonítja, aki a törököktől való félelmében a konyhában bújt meg és ott 
fogták el. Gróf Bartol Gorički-Baboneg Povest Segeta grada c. műve lehet, 
hogy a legjobb önéletrajzi, háborús elbeszélés a horvát irodalomban egészen 
Andrićig és Krlezáig.

Témájánál, egyszerű meseszövésénél, a borzalmas ostrom reális leírásá
nál fogva különösen közel áll a Remarque-hoz, Mailerhoz, Shaw-hoz és mások
hoz szokott új nemzedékhez, s egy érezhető hiányt pótol népünk történelmében 
és irodalmában. Jelentős adaléka a horvát nép hadtörténetének és háborús 
irodalmának.

HITK, 1971. 5—6. sz. Đuro Novalić
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III.
KULTURÁLIS ÉS 

IRODALMI KÖZELEDÉS 
A XVIII. SZÁZADBAN





1. A SZERBEKNEK ÍRT ELSŐ MAGYAR NYELVTAN

Az Ausztriában élő szerbek kulturális fejlődése és a közoktatásban ható 
szellemi áramlatok szükségessé tették az idegen nyelvek, a latin, ném^t és 
a magyar ismeretét.

Az ausztriai szerbek iskolai életének első szakaszában a tanítás teljesen 
egyházi jellegű volt. Az elemi iskolákban leggyakrabban az ábécéskönyvet, 
a katekizmust, a breviáriumot, a zsoltároskönyvet és az egyháztörténeti 
tankönyvet használták.1) A társadalmi szükségletek növekedésével bővült 
a tananyag is. Az újabb kor iskoláinak szánt első nyelvtan Meletije Smotricki 
műve: Grammatika v polzu i upotreblenije otrokov Serbskih želajuščih osnova- 
telnago naucenija Slavenskago dijalekta (Nyelvtan a szláv nyelv alapjait 
megtanulni kívánó szerb gyermekek használatára és hasznára). Ezt a könyvet 
1755-ben nyomták Rimnikben. Avram Mrazović 1794-ben Bécsben Stefan 
Novakovicnál kinyomatta Rukovodstvo k Slavenstej grammatice (Útmutató 
a szláv nyelvtanhoz) című művét.

Amikor Újvidéken és Karlócán megnyílt a latin-szláv iskola, a latin 
nyelv tanulása a szerb iskolákban a legfontosabb feladatok közé számított, 
egészen a XVIII. század közepéig. A latin nemcsak a közigazgatás nyelve 
volt, hanem a tanult emberek ezen a nyelven írtak és beszéltek is.

A XVIII. század első felében és később is a latin kiváltságos nyelv volt, 
a műveltség jele. Lukiján Mušicki Bibliográfiád szerint 1765-ben, Velencében 
nyomták Joan Renije Donat Latinski s prevodom slavenskim radi upotreblenija 
slaveno-serbskoj latinskomu jaziku obuščijsja junosti (Szlávra fordított latin 
a latinul tanuló szerb ifjúság számára) című könyvét. Ugyanebben az évben 
jelent meg Hristofor Celarije műve: Nacatki latinskoga jazika s prevodom 
nemeckim i slaveno-serbskim radi upotreblenija slavenoserbskoj junosti (A 
latin nyelv alapelemei német és szerb fordításban a szerb ifjúság számára). 
Zaharija Orfelin 1767-ben, Velencében adta ki Pervije nacatki latinskago 
jazika. . . v polzu i upotreblenije Serbskoj junosti (A latin nyelv alapelemei.. . 
a szerb ifjúság használatára és hasznára) című munkáját.

A Tartományban a latin volt a hivatalos nyelv, a Határőrvidéken viszont 
a német. Stefan Vujanovski 1772-ben, J. Kurzböcknél Bécsben jelentette

D. Kirilović: Srpske osnovne íkole u Vojvodini u 18. veku. Sremski Karlovci, 1929. 1—13.



meg meglehetősen terjedelmes német nyelvtanát. Az 1774-ben, Bécsben 
nyomtatott Naćalnoje tičenije čelovjekom horjaščim ucitsja slavenskomu čteniju 
(A szláv olvasást megtanulni kívánó ember kezdő könyve) című ábécéskönyv
nek is a fele a német nyelv tanítására szolgált. Ebben az évben jelent meg 
Sava Lazarevié könyve is, a Naćalo učenija. . . pismeni nemeckimi (A német 
írás alapelvei). Felbieger Módszertana a német nyelv tanulására is ad út
mutatást.

Vasa Stajié szavai szerint „az iskolákban két alkalommal is, 1790-ben 
és a forradalom előtt, a tanulóknak meg kellett tanulniok magyarul beszélni 
és írni“. Egy 1801-ben Újvidéken kiadott elemi iskolai bizonyítvány szerint 
„a diák az általános tantárgyakat négy nyelven tanulta: egyházi szlávon, 
latinul, németül, és magyarul41.2)

A magyar nyelv tanulása iránti érdeklődést fokozta egy szerb politikus
csoport törekvése, amely a Habsburg-monarchiabeli szerbség helyzetének 
javulását a magyarokkal való együttműködésben látta. Ebben a magyarbarát 
politikában kitűnt Jovan Muškatirović pesti szenátor és író. Azon fáradozott, 
hogy a szerbek is részt vegyenek az 1790-i magyar országgyűlésen. Együttmű
ködési szándékukat pedig a magyar nyelv tanulása iránti nagyobb érdek
lődéssel mutatják meg legjobban.3)

Szaller György latinul és németül írt magyar nyelvtanát 1793-ban nyomták 
Pozsonyban. A szerző még ugyanez év december 4-én azzal a javaslattal 
fordult Stefan Stratimirovié metropolitához, hogy nyelvtanát fordítsák le 
„rácra vagy illírre". Szaller valószínűleg a szlovákok példáján felbuzdulva 
fordult a szerbekhez. Könyvének szlovák fordítása 1794-ben jelent meg.4) 
Stratimirovié nem fogadta el Szaller ajánlatát, de Georgije Petrovié budai 
ügyvéd, minden bizonnyal a magyarokkal való együttműködés politikájának 
híve, tudott Szaller ajánlatáról, és 1795-ben hozzáfogott a magyar nyelvtan 
fordításához.5) Noha ebben az időben már több magyar nyelvtan is létezett 
pl. Andrád Sámuelé 1791-ből6), Makó Pálé7), Rósenbacher Ferencé8), Szenthe 
Pálé9) és Vályi Andrásé10), ez utóbbiak mind 1792-ből, Petrovié, valószínűleg 
Szaller ajánlatára, úgy döntött, hogy éppen Szallerét választja, így ez az első 
magyar nyelvtan, amelyet a szerbek számára adtak ki.

2) V. Stajić: íz prošlosti naših škola — Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, 1935, kni. VIII. sv 
20, 203.

3) S. Gavrilović: Srbi u Habsburškoj Monarhiji prcd ugarski sabor 1790. — Jugoslovenski istorijski 
časopis, 1965,4, 17—33.

4) Uherska grammati'.a jazycem slowenskym. W. Presspurku, Sim Petra Webera 1794.
5) P—M Arhiv „B“ 13 ex 1793. — Dr Georgije Mihailović. Vengerska gramatika Georgija Salera u 

prevodu Georgija Petrovića 1795. Zbornik za filogogiju i lingvistiku Matice srpske II, 1959, 152—154.
6) Andrád Sámuel: A magyar szállásnak módjáról, Bécs, 1791.
7) Makó Pál: Brevis institutionum lingue ungaricae adumbratio, Buda, 1792.
8) Rósenbacher Ferenc: Kisdedekhez alkalmaztatott magyar grammaiica, Besztercebánya, 1792.
9) Szenthe Pál: Magyar oskola /. Magyar gtammatikaí Pest, 1792.
10) (Vályi K. András): Fundamenta linquam Ungaricam practice docendi et discertdi, Pest, 1792.



Szaller nyelvtanának címe: Hungarica grammatica latiné et germanice 
a Georgio Szaller studii hungarici in a. gymnasio posoniensi professore r. p. o. 
alias adprobato p i. r. h. geometra et hydrotecto edita. Posonii, Typis Joannis 
Michaelis Landerer de Füskut, 1793. Hasonló a német cím is.11)

A nyelvtan második kiadása — editio secunda, aucta et emendata, 
Posonii, Typis Sim Petii Weber, 1794.12)

A könyv mindkét kiadásban kis nyolcadrét formátumú, kötése eredeti. 
Az első kiadásnak 8+208 lapja van, a lapok arab számokkal vannak jelölve. 
A második kiadásnak 8+271 lapja van. Az Élőbeszéd 6 lap. Az Élőbeszédben 
Szaller lelkesítő stílusával rámutat, mekkora szükség van egy jó magyar 
nyelvtanra. A felvilágosodás kori szellemnek megfelelően ő is hozzá akar 
járulni népe kulturális fölemelkedéséhez.

A címlap belső oldalán nyelvtanának mottója olvasható: „A Magyar 
úgy ír, a’ mint beszél és viszontag úgy beszél, a’ mint í.r“

Szaller könyvében a nyelvtani anyag a következő módon van beosztva: 
Pars I. Theoretica. Ennek a résznek 18 fejezete van: de liberis, de accentibus, 
de etymologia, de articulis, de nominibus, de declinatione adjectivorum, 
numerabilis, pronominibus, de verbis et de conjugatione de verbis activorum, 
passivorum, mondativorum, potentialium, fregnentativorum de participiis 
et gerundiis, de adverbis, de postpositionibus, de conjunctionibus, de deri- 
vatione et compositione.

Pars II. Theoretica. De Syntaxi. Ennek a résznek 7 fejezete van: de 
articulis, de substantivis, de numeralibus, de adjectivis, de verbis, de adver- 
biis, postpositionibus, conjunctionibus et interjectionibus, de metaplasmo.

Pars Practica. Ennek a résznek is 7 fejezete van: de anyalysi et synthesi, 
exercitia ad Regulás syntaxos exacta, vocabularium in colloquiis ordinariis, 
vocabularium substantivorum, adjectivorum et verborum simplicium, com- 
positorum, derivatorum, de orthographia hungarica, de prosodia hungarica.

A nyelvtani] szabályok latinul és németül vannak írva. A példákat 
mindkét nyelvre fordítja. A terminológia szintén német és latin.

3.

Szinnyei szerint Georgije Petrović 1759-ben született. Bécsben jogot 
tanult, ami kitűnik könyvének címlapjáról: „slišatelj prav vo vseučilišči ven- 
skom“ (a bécsi egyetem joghallgatója). Budán ügyvédkedett, s az Egyetemi 
Nyomdában ő volt a szerb és a román könyvek cenzora. 1827. január 21-én 
halt meg. Szinnyei megemlíti Petrović könyvének 1796-ban, Pozsonyban 
megjelent második kiadását is, ez azonban eddig nem került elő.13)

Petrović nyelvtanának címe: Vengerskaja gramatika G. (ospodina) 
Georgia Saller a K. (ralevskago) Ja. (vnago) O. (bščago) učitelja menših

u ) Országos Széchenyi Könyvtár L/8 284567.
12) Országos Széchenyi Könyvtár 269457.
13) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1909, XIII, 354. -



nauk; takožde potverždennago Ja. (vnago) V. (išago). O. (bščago). M. (uni- 
cipalnago) zemljemerca i vodohudožnika v polzu i upotreblenije Slaveno- 
Serbskija junosti na Slaveno-serbstem jazice izjasnena G. (ospodinom) 
Georgijem Petrovičem slišatelem prav vo Vseučilišči Venskom. Tipom Blag. 
(orodnago) G. (ospodina) Stefana Novakovića 1795. (Magyar nyelvtan. 
Irta Szaller György úr, k. [irályi] ny. [ilvános] á. [ltalános] tanár; megerő
sített ny. [ilvános] f. [első] á. [ltalános] v. [árosi] földmérő és vízépítész, a 
szerb ifjúság használatára és hasznára. Szerb nyelven tolmácsolta Georgije 
Petrović úr, a bécsi egyetem joghallgatója. T. ekintetes Stefan Novaković 
úr betűivel. 1795.)

így közli elsőnek Lukiján Mušicki kéziratos Bibliográfiájjában. Mu- 
šicki csak az első kiadásról tud. Safárik ezen kívül említi az 1831-i kiadást 
is, ennek a címlapján a következő szöveg van: Gramatika mađarska sočinjena 
za učaščujusja serbsku junost Georgijem Petrovičem. Iždivenijem G. (ospodina) 
Konstantina Kaulicije Knjigoprodavca u Novom Sadu 1831. (Magyar nyelvtan. 
A szerb tanulóifjúság számára összeállította Georgije Petrovié. Kiadja Konstan
tin Kaulicije könyvkereskedő úr Újvidéken 1831.).14)

Szinnyei azonban Szaller életrajzi és könyvészeti adatainál nyelvtanának 
csak szlovák fordítását közli, Petrovié fordítását nem említi.15) Hasonló
képpen Petrik is csak a szlovák fordításról tud.

A Vengerskaja gramatikáról újabban dr. Georgije Mihailović ezt írja: 
„Ennek a magyar nyelvtannak szerb fordítása könyvészeti ritkaság, mindösz- 
sze két fennmaradt példányról tudunk“.16) Mihailović a Matica Srpska és 
a belgrádi Egyetemi Könyvtár példányira gondol. Petrović Vengerskaja
gramatiká)a megvan a budapesti Széchenyi Könyvtárban is, de az sincs
kizárva, hogy megvan Bécsben is. Mihailović bibliográfiai ismertetőjében 
megjegyzi: „Szaller könyvét nem tudtuk megszerezni, így nem tudjuk meg
állapítani, mit végzett Petrovié".17)

Petrovié könyvének Mihailovié által közölt bibliográfiai adatai meg
egyeznek a budapesti Széchenyi Könyvtár példányának adataival.

4.

Petrovié kitűnően ismerte a magyar nyelvet, latinul és németül szintén 
jól tudott. A nyelvtani anyagot szinte szóról szóra lefoi dította, hasonló
képpen a gyakorlati részt is mind a latin, mind a német szöveg figyelembe 
vételével, noha nincs különbség köztük. A fordítás Szaller nyelvtanának 
1793-i kiadása alapján készült.

A címlap belső oldalán Petrovié is közli a mottót: „A magyar úgy beszél, 
a’ mint ír; és viszontag úgy ír, a’ mint beszél". A második kiadásban, az 
1831-iben, a mottó nincs meg, mert megváltozott a címlap.

u) P.J. Schafarik: Geschichte der serbischert Literatur, 1865, III, 371.
lö) Op. cit. X, 1065.
lfl) Op. cit. 152.
17) Op. cit. 153.



Akárcsak Szallernál, a nyelvtani anyag foglalja el a könyv nagyobb 
részét, a 3.-tól a 178. lapig terjed, a gyakorlati rész pedig a 179.-től a 296. 
lapig. A tartalomjegyzék (Oglavlenije) 3 lapot tesz ki, a sajtóhibajegyzék a 
könyv utolsó 3 lapján van, és a következő rovatokat tartalmazza: oldal, rend, 
hiba és jobbítás.

A nyelvtani részt két részre osztja. Az első rész elméleti: Prva čast, 
Teoretičeskaja, umozritelnaja. 18 fejezetből áll; a hangtani rész címe: O 
poznaniji pismen i o glasoudareniji i apostrofe (A betűk ismeretéről, a hang
súlyról és hangkiesésről). Ebben a részben a legtöbb helyet a szófajok és 
ragozásuk kapták.

A szóalkotásnak csak egy fejezetet szentel: O proizvedeniji i složeniji 
rečej. (A szóképzésről és szóösszetételről). A második rész — Druga čast, 
O socineniji — a mondattannal foglalkozik, méghozzá csak a szófajok mondat
tanával. Szaller nyelvtanából mindent lefordított, a szabályokat is és a példá
kat is. Átvette az anyag beosztását is, követte Szallert a példák sorrendjében 
is.

Noha ebben a korban már terjed a népnyelv a szerb iskolákban, Petrović 
követi kortársai, Ljuština, Vujanovski és Lazarević példáját, s Szaller György 
magyar nyelvtanát az egyházi szláv nyelv szerbes változatára fordította le. 
A terminológiát teljesen átvette Meletije Smotricki szláv nyelvtanából, 
mint Ljuština és Vujanovski.

Részletesebb elemzéssel és összevetéssel meg lehet állapítani, hogy 
Petrović bizonyos mértékben mégis eltért az eredetitől. A mottó nem azonos. 
„A magyar úgy beszél, a’mint ír; és viszontag úgy ír a’mint beszél" — áll 
Petrović könyvében. Szallernál: „A Magyar úgy ír, a’mint beszél; és viszon
tag úgy beszél, a’mint ír“.

Petrovicnál nincs előszó, nála a nyelvtani rész másképp kezdődik. A
3.-tól a 10. lapig Petrovié beiktatott egy fejezetet: O sricaniji i čteniji, pravila 
sricanija i čtenija, primer sricanija i čtenija (A betűzésről és olvasásról, a 
betűzés és az olvasás szabályai, példa a betűzésre és az olvasásra.) Ezután 
közli a szakkifejezéseket (Rečenija hudožestvenaja), 100 latin szakkifejezést 
sorol fel, s lefordítja egyházi szláv nyelvre.

Petrovié a névszók és az ige ragozásánál különválasztja a példákat, a 
paradigmákban az alakokat egymás alatt közli, minden alakot lefordít egyházi 
szlávra. Szaller viszont egy sorban közli a ragozási alakokat, nem adja meg 
külön minden alaknak a latin és német fordítását.

Az igeragozásnak szentelt legtöbb helyet: a cselekvő igék ragozásának 
(Soprjaženije dejstvitelnih glagolov) 10 lapot, a szenvedő igéknek (Soprja- 
aženije stradatelnih glagolov) 22 lapot. Szaller a táblázatokat külön lapon 
adja. Petrovicnál a rendhagyó igék (Soprjaženije nepravilnoga glagola) 12 
lapot foglalnak el Szallernál viszont ilyen fejezet nincs. Az ikes igéket Petrovié 
részletesen dolgozza fel, megad minden személyt minden igeidőben, példának 
az imádkozik és az emlékezik igét vette. Szaller ezekből csak néhány alakot 
közöl.

A határozószókat (Narečija) szintén áttekinthetőbben és világosabban 
dolgozta fel. A példák egymás alatt vannak.



A közölt példákat Petrović nem csak egy szóval fordítja, hanem gyakran 
ad szinonimákat is. Például:

valahol — gde nibud, gde god (137),
addig — dondeže, do tőle (139),
főképpen — osobito, naipače (140),
utazom — putuju, putešestvuju (243),
vastag — tolsti, grubi, debeli (249),
vizsgálom — viždu, ispitivaju, razmatrivaju (249).
Az egyházi szláv szakkifejezés mellett közli néha a latint is, sőt néha 

zárójelben a görögöt is.
Georgije Petrovié Vengerskaja grammatikád megérdemel minden figyel

met még ma is, majd két évszázaddal megjelenése után.

HITK, 1971. 5—6. sz. Ivanka Veselinov



2. JOVAN MUŠKATIROVIĆ MAGYAR NYELVŰ NÉPMŰVELŐ 
KÖNYVECSKÉJE ÉS ANNAK SZERB OLVASÓK SZÁMÁRA

KÉSZÜLT FORDÍTÁSA

1804-ben Jovan Muškatirović egy magyar nyelvű könyvecskét adott 
ki Budán, amit 1806-ban korabeli szerb irodalmi nyelven is megjelentetett 
saját fordításában. Mai szerbhorvát nyelven a könyv címe a következő: 
Kratka razniisljanja o sredstvima pomoću kojih bi dragoj našoj odatzbini madars- 
koj dobrim mesom i ribom postojano pomoci se moglo i manjak mesa, dákle i 
naišlu skupoéu odstraniti.1)

A könyvet mind a magyar, mind a szerb bibliográfusok nyilvántartják, 
jóllehet Petrik Géza2) és Szinnyei József3) csak a magyar kiadást, Stojan 
Novakovié4) pedig csak a szerbeknek készült kiadást jegyezte fel. Az egyetlen 
kivétel a mindig jól értesült Antonije Arnot5), aki mindkét kiadását felvette. 
Itt jegyezzük meg, hogy Pavle Josif Šafarik6) nem hallott a könyvről, alkal
masint nem látta, s így nem is említi.

Az irodalomtörténészek azonban vagy mellőzték, vagy csak mellékesen 
szóltak Jovan Muškatirović magyar és szerb nyelvű könyvéről. A szerb iroda
lomtörténészeknek a figyelmét — érthetően—inkább az az író közötte le, aki 
elsőként jegyezte le a szerb közmondásokat, s aki egy figyelemre méltó nép
művelő könyvet írt a túlzásba vitt ünneptartásról. Muškatirović utolsó művecs- 
kéjét azonban a szerb irodalomtörténészek nem olvasták vagy legalábbis 
nem eléggé figyelmesen..

Jovan Skerlić a Jovan Muskatirovicról írt tanulmányában a magyar 
könyvecskét és szerb fordítását csak a „bibliográfiai teljesség kedvéért" 
veszi fel a „Történész és a közgazdasági író“ című fejezetben.7) A magyar

J) A magyar kiadás címe: Rövid gondolatok azon módok eránt, mellyek szerént kedves Magyar hazánkat 
jó féle hússal és hallal állandóan lehetne segíteni; ’s a3 húsnak fogyatkozását, következőképen a' bé-tsúszott drága
ságot, el-távoztatni. írta Muskatirovics János, pesthi senátor, és Magyar országban és hozzá tartozandó tarto
mányokban hiteles prókátor. Budán, Nyomtatatott a’ Királyi Universitas betűivel, 1804, 45. old.

2) Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712—1860, II. kötet, Budapest, 1890, 799. old.
3) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, IX. kötet, Budapest, 1903, 424. old.
4) Stojan Novaković: Srpska bibliografija za noviju književnost, 1741—1867, Beograd, 1869, 290. sz.
s) Antonije Arnot: Muškatirović Jovan, Srbsko spisateljstvo Srbska tiovina ili Magazin za knjižestvo,

hudožestvo i modu, Pešta, 1838, 248. 1.
#) Paul Jós Šafarik*s Geschiste dér Serbischen literatur, Prag, 1865.
7) Jovan Skerlić: Jovan Muškatirović, Biografsko-književna studija iz istorije srpske kniiževnosti XVIII 

véka, Glas srpske králjevske akadennjet Beograd, 1909, 290. 1.



kiadást Szinnyei József8 alapján idézi, de 1804 helyett tévesen 1802-ben9) 
jelöli meg a kiadás évét, holott Szinnyei pontos évszámot közöl. A szerb 
kiadást Skerlić figyelmetlenül olvasta, s csak felületesen értékelte.

Veljko Petrovié10) minden bizonnyal jól ismerte a magyar irodalmat, 
s így jól sejtette, hogy Muškatirović „kizárólag gyakorlati népnevelő szándék
kal írt 1802-ben egy magyar könyvecskét, amelyet 1808-ban szerb nyelven is 
kiadott."11) A magyar kiadás neki sem járt a kezében, s ezért Skerlié nyomán 
téves évszámot közöl a könyv megjelenéséről. Ő sem olvasta a szerb fordítást, 
s hozzá még tévesen is jegyzi le a szerbek számára készült kiadás évszámát.

Borivoj Marinkovié is megismétli Skerlié hibáját a magyar kiadás év
számáról, s nem talál egyéb szavakat méltatására minthogy „ennek a maga 
korában nem mindennapi füzetnek az említése a szerb irodalom történetében 
csak egy zárójelbe tett megjegyzést érdemel, egy sorral sem többet."12) Ma
rinkovié azonban már közel kerül a könyv helyes értékeléséhez. Azt állítja 
ugyanis, hogy a Rövid elmélkedés az ünnepekről című könyve megírásával 
Muškatirovićnak az volt a széndéka, hogy igazolja a kor gazdasági szükséglete
it.13) Ugyanezt kellett volna megállapítania Muškatirović magyar könyvéről 
és annak szerb fordításáról is.

A kérdésben kevésbé érdekelt magyar irodalomtörténészek alig vettek 
tudomást Muškatirović e könyvecskéjéről. Elkerülte a figyelmüket, hogy 
ebben az évben, a szerb felkelés évében, 1804-ben két szerb nemzetiségű 
író, Mihajlo Vitkovié és Jovan Muškatirović is magyar nyelven írta és adta 
ki könyvét. Jóllehet 1806-ban Pesten feljegyzik Muškatirović könyvének 
magyar kiadását, de Horváth István14) azt írja Muskatiroviéról, hogy egy 
magyar és néhány szlovák könyv szerzője, összetévesztve a szlovákot a szerb 
nyelvvel. Muskatiroviéról csak napjainkban mond valamivel többet Szeli 
István.15) Ő azt írja, hogy a közélelmezés kérdéseiről Muškatirović éppen 
úgy nyilatkozik, ahogyan erről kortársai és /a francia enciklopédisták16). 
Azonban ő sem a legmegbízhatóbb magyar forrásokból merített, hanem 
Jovan Skerliéből, így ugyanúgy jelzi Muákatirovié könyve magyar kiadásának 
évét.17

Muškatirović ügyvéd volt és szerb író. Egyedül e két foglalkozás kere
tében vizsgálható Muškatirović minden érdeklődése és ambíciója. A tudo
mány már megállapította, hogy milyen volt mint ügyvéd18), az irodalomtör
ténészek pedig a felvilágosodás szerb írói között jelölték meg a helyét. A

8) Szinnyei József, i. m., 424. old.
9) Jovan Skerlié: i. m., 291. 1.
10) V. Petrović: Muškatirović Jovan, Narodtia enciklopcdija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zagreb, b. g. 

928—929. 1.
11) Ua., 928. I.
12) Borivoje Marinkovié: Jovan Muškatirović — buditelj gradanske svesti kod Srba u XVIII stoleéu, 

Književnost, 42. Beograd, 1966, 181—182. 1.
13) Ua., 173—174. 1.
14) Horváth István: Mindennapi Pest-Budai naplója 1805—1809. Budapest, 1967, 402., 417. old.
15) Dr. Szeli István: Jovan Muškatirović, Zentai irók, Zenta (1961).
16) Ua., 11. 1.
17) Ua.
18) Vasa Stajié: Jovan Muškatirović u Novom Sadu. Novosadske biografije. íz  árkivá novosadskog ma- 

gistrata. VI. Dodatak. Növi Sad, 1956, 151—162. 1.



közművelődési szándékok által megvont keretek között kell meghatározni 
Muškatirović egész literátori ténykedését is. Ha szóban forgó könyvét a mél- 
tatói gondosabban tanulmányozzák, minden kétséget kizáróan ezt is azon 
csekély számú művek közé sorolhatták volna, amelyekhez Muškatirović 
egyéb munkái is tartoznak. Többi műveitől ez csak annyiban tér el, hogy 
Muškatirović először magyarul kívánta megjelentetni, minden bizonnyal 
attól az óhajtól vezettetve, hogy neve fennmaradjon a magyar irodalomban.

Muškatirovićnak az a kívánsága, hogy könyve előbb kerüljön a magyar 
mint a szerb olvasóközönség elé, észrevétlen maradt. Ez azonban nem lehet 
sem véletlen, sem mellékes dolog. Mint minden írót, őt is fűtötte a vágy, 
hogy művei több nyelven is napvilágot lássanak. Külön (talán intim) okai 
is lehettek, hogy szövegét előbb magyarul adja közre. Németül bizonyára 
jobban beszélt. 1787-ben egy fiához írt intelmében mondja a következőket: 
„kevés az olyan gyermek, aki a bölcsőtől kezdve rögtön két nyelven kezd 
beszélni, mint ahogyan te az anyanyelved mellett németül is.“ Azt is szerette 
volna, hogy fia latinul is megtanuljon, s nem minden ok nélkül elvárta tőle 
azt is, hogy „Ha most, elérkezvén tizennégy éves korodhoz, a többi iskolai 
tanulmányok mellett a magyart is mint negyedik nyelvet személyes hasznodra, 
ékességedre és dicséretedre jól megtanulod, mily nagy lesz az én örömem.1'19)

Jovan Muškatirović világosan kifejezett kívánsága, hogy fia megtanuljon 
magyarul, nem az egyetlen, jóllehet az első látható manifesztációja volt a 
magyarság iránti érdeklődésének. Pesti szenátorrá való 1787-i megválasztása 
sem történhetett volna meg anélkül, hogy ne szorgalmazza s ne adja tanú
jelé annak a szándékának, hogy Magyarország fővárosában tegyen is vala
mit a magyarság és a szerbség közeledésének az érdekében.

Feljegyezték róla, hogy részt vett abban az akcióban, amely be akarta 
kapcsolni a szerbséget az 1790-i magyar országgyűlés munkájába.20) A szerb
ség azon részének e kétségtelenül új politikai orientációjában, amelynek a 
legszámottevőbb nemzeti problémák megoldása jutott osztályrészül, meg
figyelhető a magyar-szerb politikai viszonyok megválatoztatására irányló 
törekvés. Ennek az új szerb politikának a szószólói a magyar országgyűlésen 
való részvételükkel szerették volna megkezdeni elnyert kiváltságaik nyílt 
és tisztázandó kérdéseinek újszerű megoldását. Ennek az új — nyilvánvalóan 
Bécs-ellenes és semmiképpen sem orosz-barát politikának a hívei Mojsije 
Putnik metropolita és Jovan Muškatirović. El akarták kerülni a szerbek 
mindenfajta szembehelyezkedését a magyarokkal, mert ebből csak az ud
varnak származott volna előnye. A szerbeknek a magyarokhoz való közele
désére nem került sor, mert a szerb tábornokok ellenezték ezt a politikai 
irányvonalat, s mert a magyar országgyűlés nem tanúsított megértést a szerb 
kérdés iránt.

Jovan Muškatirović e magyar orientációját nam tette magáévá, úgy 
látszik, Jovan Rajié sem, mert szemére vetette neki ezt az új patriotizmust.21

lö) Jovan MuSkatirović: Pričte iliti po prostomu poslovice, Beč, 1787, (8—9.) 1.
20) Slavko Gavrilović: Srbi u Habzburškoj monarhiji. Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1965, 

4. sz. 17—19., 28—33. 1.
21) Aleksandar Forišković: Deset pisama Jovana Muškatirovića, Zbornik Matice srpsket XVIII. Növi 

Sadj nyomdában.



Az 1790-i magyar országgyűlés és a temesvári szábor előkészületeinek 
évében Jovan Muškatirović egy értekezést írt, amelyben történelmi forrá
sokra hivatkozva igyekezett bebizonyítani a szerbek állandó jelenlétét Ma
gyarország területén, s annak a szükségességét, hogy Magyarországon jog
érvényes okirat biztosítsa a szerbség életfeltételeit és jövőjét. Jovan Muškati- 
rovié munkájának megírásában leginkább a magyar történetírókra, Thuróczy, 
Szentiványi, Istvánffy és Kiprinai műveire hivatkozik, s csak csekély mér
tékben egyéb szövegekre, amelyek közül csak Pavle Julinacé a szerb forrás.22 
A történelmi forrásoknak ilyenfajta felhasználásával Muškatirović kétség
telenül a magyarokra volt tekintettel, de azokra a szerbekre is, akik a rendezett 
magyar-szerb viszonyokban látták a magyarországi szerb kérdés megoldá
sának lehetőségét.

E számos, Jovan Muškatirovićnak a magyarok iránti érdeklődésére 
vonatkozó bizonyíték ismeretében nem lehet rendkívüli dolognak tartanunk 
azt az óhajt, hogy magyarul jelentesse meg egy művét, s hogy csak ezután 
fordítsa le kora szerb irodalmi nyelvére. Magyar nyelvű könyvecskéje két
ségkívül a magyarság iránti érdeklődésének, a szerb-magyar közeledésben 
vállalt politikai elkötelezettségének, annak a szándéknak, hogy helyet bizto
sítson magának a magyar irodalomban s végül jó magyar nyelvismeretének 
s a korabeli magyar szellemi mozgalmak ismeretének az eredménye. Ha 
az eredmény, amit ez a magyar nyelvű könyvecske jelent, nem is valami 
nagy, az annak a következménye, hogy Muškatirović nem nagy formátumú 
író; de semmiképpen sem annak a következménye, hogy sekélyesek lettek 
volna a magyarokhoz fűződő viszonyának és magyar nyelvű írói tevékeny
ségének indító okai.

Annak a szándékának a vizsgálatában, hogy magyarul is publikálja mű
vét s hogy a „magyar haza“ segítségére legyen, a bírálók figyelmét elkerülte 
egy fontos és lehetséges következtetés. A könyvből ítélve Muškatirović jól 
ismerte a magyar irodalmi nyelvet. Tudta, hogy a magyarok az irodalmi 
nyelv és helyesírás egész sor problémáját már megoldották, s hogy a szerbek 
még messze vannak ezeknek a megoldásától. Mint minden írónak, még 
ha jelentéktelen is, foglalkoznia kellett Muškatirovićnak is a nyelv és a helyes
írás kérdéseivel. Szövegeinek nyelve azok közül való, amelyek a XVIII. 
században a legközelebb álltak a szerb népnyelvhez. Helyesírása sok tekin- 
tettben a legkiegyensúlyozottabb és a legkövetkezetesebb.

A szerb írók közül ezt az utat csak az járhatta, aki ismerte egy fejlettebb 
kultúra nyelvét, s aki képes volt azon a nyelven írni is. Muškatirović pedig 
ilyen ember volt. Mivel ismerte a magyar irodalmi nyelvet, kortársaival 
sikeresebben járulhatott hozzá a korabeli szerb irodalmi nyelv összetett 
problémáinak a megoldásához.

Muškatirović felvilágosult könyve nem'lepte meg a magyar olvasóközön
séget. A korabeli fejlett magyar irodalomban nem voltak ismeretlenek a 
hasonló művek. S ezek — természetesen MuSkatirovicé is — hathatósan 
járultak hozzá az általános műveltség terjesztéséhez. Muškatirović nem volt 
sem tudósa, sem szakembere a hústermelés kérdésének, de tájékozott volt

22) Borivoje Marinkovié: i . m., 181. 1.



az akkori Magyarország gazdasági problémáiban s politikai terveiben. Tudta, 
hogy Magyarországon kevés húst termelnek, s hogy a termelést az állattállo- 
mány növelése nélkül magasabb szintre kell emelni. A hosszantartó osztrák 
háborúk arra késztették a tudós főket és a szakembereket, hogy gyorsan 
és eredményesen oldják meg a húshiány kérdését. A politikusok és írók feladata 
az volt, hogy népszerűsítsék a szakemberek eredményeit, s ezzel hozzá
járuljanak e komoly feladat megoldásához.

Muškatirović könyvéből kiderül, hogy a marhatenyésztés ebben az időben 
igen kezdetleges volt. Valóban szükséges volt hathatósan intézkedni, hogy a 
helyzet megváltozzon. Ennek az időszerű gazdasági és politikai problémának 
a megoldásához járult hozzá a maga literátori módján Jovan Muškatirović is.

Mondanivalóját példákkal támasztotta alá, amelyek értékes dokumen
tumai a korabeli életnek. Ez a kordokumentum túlélte a könyvecske aktu
alitását, s mindmáig eleven, közvetlen és forrásártékű bizonyítéka maradt a 
korszellemnek.

A magyar olvasó nyilván Muškatirović könyvében találkozott először 
eredeti formában lejegyzett, egyházi cirill-betűs szerb közmondással.23) 
Meg kell még említeni, hogy Muškatirović a népneveket a magyarnak meg
felelően használta: rác, tót stb. Muškatirović számára ezek nem voltak 
idegen megnevezések; egyébként is a szerbek a magyaroktól vették át e nevek 
nagy részét, s ma is Bécs-et24), nemac-ot25 stb. mondanak. Végezetül a 
magyar olvasó első ízben itt olvashatja a dinár szót is, mint pénznem nevét.

Könyvét a szerző híven fordította le a korabeli szerb irodalmi nyelvre, 
s csak néhány részletet hagyott el, valószínűleg nem szándékosan.

HITK 1971. 5—6. sz. Lazar Čurćić

a3) Magyar kiadás, 24. 1.
*4) Vük Karadžić is, jóval későbben, Vijena alakot ír.
*5) A szónak szláv gyökere van, de ebben az alakban a szerbekhez a magyaroktól származott át, mint 

még néhány népnév is.



3. XVIII. SZÁZADI SZERB ÍRÓK HÓRÁNYI ELEK LEXIKONÁBAN

Horányi Eleknek, a nagyképzettségű és kozmopolita magyar piaristának 
(Buda, 1736. február 15. — Pest, 1809. szeptember 11.) Memória hungarorum 
et privincialium scriptis editis notorum, Viennae, 1775, 1776, Pozonii 1777 
című lexikona a XVIII. századi szerb irodalom ismeretének legelső forrása. 
Becses adatokat tartalmaz az akkori Magyarország területén született szerb 
írók életéről és munkásságáról, s ezért számunkra igen nagy irodalmi és 
kultúrtörténeti értéke van.

A Memória írásakor Horányi előtt a nagy antik népek, a görögök és 
rómaiak, valamint a modem európaiak, a franciák, németek, angolok és 
olaszok példája lebegett, akik meg tudták menteni a feledéstől a „civium 
suorum gesta litteris“-t, s ezért az első kötet előszavában azt írja, az volt a 
szándéka, hogy „praeclarum mentium imagines vivis eloquentiae coloribus 
depingere, atque ignobilibus tenebris erutas in lucem proferre . . .“ Mun
kájában e nagy eszménykép és a jövő nemzedékek gondolata ösztönözte. 
Patriotizmusától fűtve, amelynek jellegére azt lehetne mondani, inkább ma
gyarországi volt, mint magyar, Horányi a Memóriában az akkori Magyaror
szág területén élő népek irodalmának tág látókörű szemléletéről tesz tanú
ságot.

A Memóriát a vallási tolerancia szelleme hatja át, s e sajátsága mellett
— mely tökéletesen megfelelt az akkori idők kulturális törekvéseinek — a 
tárgyilagosságra való törekvés teszi ma is vonzóvá.

Horányi műve lényegében nem más, mint az akkori Magyarország 
területén élő népek sajátságos, lexikon-formában feldolgozott irodalom- 
története. Latin nyelven, klasszicisztikus stílusban íródott, s a több mint 
kétezer oldalt kitevő három kötet 1155 író életét és művét ismerteti.

Művében az írók életrajzi és bibliográfiai adatait közli, átmeséli egyes 
műveik tartalmát s véleményt is mond róluk. Az ismertetett írók legtöbbje 
a vallásos irodalom képviselője, mert Horányi ezt a tárgykört ismerte leg
jobban, de sokan képviselik a történetírást is.

A Memória a magyar irodalomnak nem az első ilyen jellegű műve, de 
Horányi a magyar életrajzírók és irodalomtörténészek közt az elsők közé 
tartozik, akik a magyar, román és horvát írók mellett a szerb írókat is besorol
ták a magyarországi irodalomba. A Memória a szerbek számár ezért külö-



nősen is jelentős. A szerb írókra vonatkozó cikkeknek elsőrendű forrásértéke 
van, hisz Horányi volt az első biográfusa a XVIII. század néhány legjelen
tősebb szerb írójának (Zaharija Orfelinnak, Jovan Rajiénak, Dionisije No- 
vakoviénak, Pavle Julinacnak és másoknak). Horányi volt az első, aki meg
örökítette újabb irodalmunk születésének a pillanatát és azon művek meg
jelenését, amelyek a XVIII. századi szerb irodalom legjelentősebb megva
lósulásai közé tartoznak. Solarié Pominakja majd csak harminchárom évvel 
Horányi Memóriája után jelenik meg, Lazar Bojié Pamjatnikja csak 1851-ben 
lát napvilágot, teljesebb forrásmunkák viszont e tárgykörből csak jóval később 
jelentek meg.

Horányi tizenegy XVIII. századi szerb írót1) sorolt be Memoriájába, 
s ezzel átfogta a Dositej Obradovié fellépése előtti időszakot is. Az 1690-i 
betelepülést követő első évtizedek azon íróit, akiknek irodalmi munkái ha
gyományos módon, másolással terjedtek, Horányi nem sorolhatta be lexikoná- 
ba, mert műveik kézitarosak voltak. Đorđe Brankovié, Kiprijan és Jerotije 
Račanin, valamint Gavrilo Stefanovié-Venclovié neve ezért maradt ki a 
Memóriából. A szerb írók között nem találjuk Hristifor Žefarovićot sem, 
akit Horányi azért nem vett fel a lexikonba, mert nem tartotta magyaror
szági írónak. Horányi ugyanis következetesen a területi hovatartozás elvéhez 
tartotta magát.

A Memóriának mint a XVIII. századi szerb irodalomra is vonatkozó 
forrásmunkának az értéke akkor tűnik ki legjobban, ha összehasonlítjuk a 
későbbi, hasonló jellegű bibliográfiai és irodalomtörténeti munkákkal. így 
például a tizenegy szerb író közül, akikről Horányi megemlékezett, nyolc 
nincs jelen Jovan Skerliének A XVIII .  századi szerb irodalom c. tanul
mányában. A kimaradt írók a következők: Jovan Apostolovié, Dimitrije 
Černović de Mača, Atanasije Dimitrijević-Sekereš, Vasilije Domjanovié, 
Petar Miloradovié, Dionisije Novaković, Mojsije Rašković és Stefan Vuja- 
novski. Jovan Skerlié nyilván azért hagyta ki őket, mert szerinte a XVIII. 
századi szerb irodalom számos műve nem képvisel jelentősebb irodalmi
művészeti értéket. Vujanovskit és Sekerešt kivéve, a Skerlié által kihagyott 
írókat Safárik sem vette be szerb irodalomtörténetébe, amely csaknem száz 
évvel Horányi Memoriá ja után jelent meg. Novakovié bibliográfiájából is 
hiányzik Apostolovié, Černović.. Novakovié és Rašković neve.

Miután Georgije Mihajlovié megjelentette A XVIII .  századi szerb 
irodalom bibliográfiáját (Beograd, 1964) kétségkívül gazdagabbak lettek 
ismereteink a XVIII. századi szerb könyvészetről és írókról. Dr. Mihajlovié 
több helyen is hivatkozik Horányi művére mint forrásra és az egyes írókkal 
kapcsolatos irodalomra, de ennek ellenére is úgy véljük, igazságtalanul járt 
el Horányival, s Orfelin Žitije Petra Velikog c. művének illusztrált kiadásáról 
írva tudatosan is arra törekedett, hogy kisebbítse Horányi Orfelinről szóló 
cikkének jelentőségét és értékét. Dionisije Novakovié esetében is hasonlóan 
járt el vele, amiről később még szólni fogunk. Horányi a szerb írókkal kap
csolatos értesüléseit Georgije Durkovié de Serviskitől szerezte, erről tanús

*) Ezek a következők: Apostolovié Jovan, Černović de Mača Demetrije, Damjanović Vasilije, Dimitri- 
jević-Sekereš Atanasije, Julinac Pavle, Miloradovié Petar, Novakovié Dionisije, Orfelin Zaharija, Rajié Jovan, 
Rašković Mojsije, Vujanovski Stefan.



kodik a Memória második kötetének lapszám nélküli tizedik oldala: „Ita 
quoque gratus memoro Georgium Gyurkovich de Servisky, qui Illyros et, 
Serbos Graeci ritus non unitos, singulari humanitate mihi plures patefecit 
mea dictione inserendos“.

Külön figyelmet érdemel Horányi müvében az Orfelinről szóló írás, 
amely az író életrajzán kívül a névtelenül megjelentetett művei kiadási évét 
és helyét is közli, s ezért Horányinak talán ez a legértékesebb hozzájárulása 
a XVIII. századi szerb irodalom ismeretéhez. Köztudott ugyanis, hogy 
Orfelint sem kortársai, sem a későbbi nemzedékek hosszú ideig nem tar
tották számon, holott az európai felvilágosodás eszméihez való közeledésével 
s irodalmi alkotásával is jelentős és érdekes jelensége a mi XVIII. századunk
nak.

Sokáig Horányi müve volt nemcsak az egyetlen, de a leghitelesebb 
Orfelinre vonatkozó forrás; a hitelességét illetően máig is az maradt. Orfe- 
lin maga is hozzájárult ahhoz, hogy műveire homály boruljon, hisz névtele
nül adta ki őket.

A Memória hat, névtelenül megjelent Orfelin-müvet említ: a Slovenski 
bukván, két latin tankönyvet, a Slavenoserbski Magazint, a Novejšija Slo- 
venskija propisit és a Zitije Petra Velikogéx.

Ez utóbbi szerzőségével kapcsolatban is Horányi műve az alapvető 
forrás. Lukiján Mušicki is Orfelint tartotta e mű szerzőjének, Safárik viszont 
kétségbevonta ezt, s ily módon zavart keltett a Žitije szerzősége körül, mert 
Novaković is átvette ezt a nézetet. Sokáig sem az orosz, sem a szerb irodalom
ban nem tudták, hogy Zaharija Orfelin a Zitije szerzője. A művet először 
Dimitrije Teodosije katalógusa említi, de nem tünteti fel, ki az írója. Kata
lógusaiban Solarié sem nyilvánítja Orfelint a Zitije. szerzőjének. Ügy tartják, 
hogy Dimitrije Ruvarac bizonyította csak be, hogy Orfeliné a mű, amikor 
rábukkant a Zitije illusztrált kiadásának példányaira, amelyeknek a cím
lapján Orfelin neve áll. Dimitrije Ruvarac azonban csak azt bizonyította be, 
amit ő előtte Horányi már jól tudott. Ruvarac ezt állítja egyik cikkében :2) 
„E kiadványáról pedig nemcsak hogy életében nem szerzett tudomást a 
hazája, de 1830-ban, illetve 1869-ben és 1867-ben sem, sőt mind a mai 
napig se mondták ki sehol se nyilvánosan és határozottan, hogy a szóbanforgó 
művet Zaharija Orfelin írta; arról pedig, hogy II. Katalin orosz cárnőnek 
ajánlotta, mindmáig egy szó sem esett.“

Hogy azonban Horányi már mindezt tudta, arról a Memória második 
kötete 707. oldalán levő lapalji jegyzet tanúskodik legjobban: „Mirum est 
admiranda tanti Imperatoris facinora modo primum' Russico idiomate con- 
cinnata prodivisse, cum vix aliqua sit Europes lingua, qua idem factum non 
fuisset. Operi huic praemisit celeberrimus Auctor Geographico-Politicam 
Imperii Russici notitiam, cui insigne conciliant decus atque ornamentum 
complures numi, inoces, et geographicae mappae, quae omnia ipse sua manu, 
utpote Chalcographiae peritissimus, aeri eleganter incidit. Hoc grande opus, 
in quo elaborando novem annis desudavit, Catharinae II. Russorum Impe- 
ratrici dicavit.“

2) Ko je pisac knjige Žitie i slavnija dela gosudara imperatora Petra Velikoga, Glasnik Srpkog učenog 
društva, Beograd, 1891.



Dr. Georgije Mihajlović A X F III. századi szerb irodalom bibliográ
fiájában ezt írja: „Igaz, Horányi az 1776-os lexikonban Orfelinnél megemlíti 
e mű megváltoztatott címét, de annyira eltorzítva, hogy kétségbe kellett 
vonni jólértesültségét." Számunkra nem világos, mi lehetne ez az „eltorzí
tás", amiről dr. Georgije Mihajlovié beszél. Hisz Horányi fenti idézetéből 
világosan látszik, hogy ő is tudott a Žitije illusztrált és II. Katalinnak ajánlott 
kiadásáról, amellyel később Dimitrije Ruvarac foglalkozott.

Ruvarac a Zaharija Orfelina éivotopisno kttjizevna crta c. cikkében 
felsorolja mindazokat, akik Orfelinről írtak, vagy akár csak megemlítették 
őt (Dobrovsky, Dositej Obradovié, Jovan Rajić, Vük Karadžić), de elfelejti 
megemlíteni Horányit, Orfelin első életrajzíróját.

Ugyanebben a cikkben3), a 78. oldalon Ruvarac ezt írja: „íme, ez minden, 
amit a hazai, a német és a francia irodalomban Zaharija Orfelinről találtam 
s mi csaknem semmit se tudnánk róla, ha nincs dr. Pavle Šafarik, a nagy 
szláv, aki a „Geschichte dér Südslawischen Literatur. III. Das serbische 
Schrifttum, Prag, 1863“ c. műve 308. lapján 24 sorban hitelesen leírta Za
harija életét, emellett pedig felsorolta Zaharija összes megírt és kiadott 
művét."

Orfelin életrajza Horányi Memóriájában 52 sort tesz ki. Bármiféle kom
mentár helyett Georgije Petrovićot idézzük Dimitrije Ruvarac említett cikke 
alapján: „Csaknem azt lehetne mondani, hogy amit az idegenek írtak, az 
ismeretes előttünk, amit pedig azok nem méltóztattak vagy nem tudtak 
megírni és megörökíteni, az minálunk volt-nincs!"

Orfelin költői művei közül Horányi nem említ meg egyet sem.
Horányinak a többi szerb íróról közölt adatai jobbára pontosak. Az 

esetleges tévedések a kiadási évekkel kapcsolatosak.
Dionisije Novaković Velencében megjelent Epitomjáról például azt 

írja, hogy 1741-ben jelent meg. Dr. Georgije Mihajlovié A XVIII. százrdi 
szerb irodalom bibliográfiájában viszont 1767-et nyilvánítja a kiadás évének, 
Dimitrije Ruvarac cikke alapján. Horányi nyilván felcserélte a kiadás és a 
keletkezés évét, ti. ez utóbbi áll a mű címlapján („sočinjen leta Hristova 
1741").

Az Epitom névtelenül jelent meg. A címlapon nem szerepel adi-t a ki
adás helyével és évével, sem pedig a nyomdával kapcsolatban. Dr. Georgije 
Mihajlovć ezt írja bibliográfiájában: „A kiadás helyét és évét^később Orfe
lin, a nyomdát Solarić, Dionisije Novakovié iniciáléit pedig Šafarik fejtette 
meg."

Horányi helyesen állapította meg 1776-ban, Memória ja második kö
tetében, hogy az Epitom szerzője Dionisije Novakovié. Ez viszont azt jelenti, 
hogyha D. N. iniciálét nem Safárik fejtette meg, hanem Horányi, őelőtte 
majd száz évvel.

Pavle Julinac könyvén sincs feltüntetve a kiadás helye és a nyomda. 
Dr. Mihajlovié ezt állítja: „Solarictól tudjuk, hogy a könyvet Dim. Teodosije 
adta ki Velencében." Horányi viszont a Pavle Julinacról szóló cikkben a 
mű címét, kiadási helyét és évét is pontosan közli: „Venetiis A. MDCCLXV". 
Dr. Mihajlovié meg se említi Horányit.

s) D. Ruvar (in ibid.)



Az eddigiek alapján elég határozottan állíthatjuk, hogy Horányi jobban 
értesült a XVIII. századi szerb írókról és nyomtatott könyveikről, mint azok, 
akik sokkal később írtak róluk, a Memória életrajzi és bibliográfiai adatainak 
pontossága folytán pedig Horányi Eleknek e műve ma is biztos és becses 
forrás a XVIII. századi szerb irodalom tanulmányozásához.

HITK, 1971. 5—6. sz. Darinka Zličić



IV.
A XIX. SZAZAD 

KAPCSOLATTÖRTÉNETI 
HAGYATÉKÁBÓL





1. EGY ELFELEJTETT KULTÚRAKÖZVETÍTŐ 
Hoblik M árton (1791—1845) arcképéhez

A magyar-szerb és magyar-horvát művelődési kapcsolatok a kelet-európai 
népek kulturális kapcsolatainak1) különleges típusába sorolhatók. A sok év
századon át egy államalakulatban élt népek irodalmi egymás mellett s egy
mástól egyáltalában nem függetlenül fejlődtek; az irodalomalakulásnak 
hasonló jellegű fejlődési törvényeire lehetünk figyelmesek, ha a horvát, a 
szerb s a magyar irodalom kibontakozását vizsgáljuk. Előfordul, hogy egy 
alkotó joggal sorolható két irodalomba (Vitkovics Mihály nevét idézzük); 
más esetben egy adott mű mindkét irodalomban azonos funkciót tölt be 
(Zrínyi Miklós barokk eposza horvát forrásokból is merít, s Zrínyi Péter 
fordításában a horvát barokk eposzt revelálja).

Bizonyos lényegi különbségek azonban kimutathatók. A horvát-magyar 
kapcsolatokat részben determinálja az államszövetség ténye; két egyenrangú 
állam perszonáluniójáról van szó. A szerb-magyar kapcsolatok megrajzolá
sakor tekintetbe kell vennünk, hogy a XVII. század végén az akkori Magyaror
szág területére érkezett szerbség társadalmi állását, gazdasági helyzetét, 
eszmei-politikai célját szemlélve más helyzetbe került, mint volt az anya
országban, illetve különbözött a magyarság helyzetétől.

A sok százados történeti-művelődési kapcsolatok eredményezték, hogy 
minden korszakban akadtak olyan írástudók, akik feladatul vállalták a dél
szláv népek s a magyarság kultúrája egymáshoz közelítését, megismerte
tését.

Ezek között találjuk Hoblik Mártont, kinek nevét alig írják le a szak
munkák is2), de kinek nevébe állandóan beleütközünk, ha a reformkor 
(1823—1848) magyar sajtóját lapozgatjuk. Életútja önmagában is tanul
ságos; jól mutatja a kisnemesi értelmiség pályáját a XIX. század elejének

*) E kapcsolatok koronként változó jellegűek, ám egészükben a cseh-szlovák, magyar-szlovák, illetve 
szerb-horvát érintkezések fő típusába sorolhatók. A kérdés elméleti és áttekintő irodalma szegényes s prae- 
koncepciókkal terhes: Heinrich Réz, Ungarn, als Vermittler dér westlichen geistigen Strömungen nach Süden 
und Südosten, Budapest, 1939. — Ferdinándy-Gogolák: Ungarn und Südslawen, Budapest, 1941. — Máig is 
egyetlen, vázlatos, de adatokban megbízhatósmű: Hadrovics László, Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok 
Budapest, 1944.

2) Tevékenységével alaposabban egyetlen doktori disszertáció foglalkozott: Péterfi Mária, Hoblik Márton 
élete és munkássága, Budapest, 1937. A kutatónő azonban nem a kultúraközvetítővel, hanem a költővel és a 
drámaíróval kapcsolatos véleményét fejti ki. A disszertációból vett életrajzi adatokat a továbbiakban külön 
nem dokumentáljuk.



Magyarországában. Hoblik a XIX. század első két évtizedében annak a 
pesti egyetemnek a hallgatója, melyet nyugodtan mondhatunk „soknemzeti- 
ségűnek“. A tanárok névsorában a horvát poétának is jeles M. P. Katančić 
s az ugyancsak horvát származású Vučetić nevét is megtaláljuk; a magyar- 
országi német szülők gyermeke, Schedius Lajos hosszú utat tesz meg, míg 
a német esztétikai ihletettségű filozófiától a magyar nemzeti mozgalom helyes
léséig jut el. Az egyetem tanárai között természetesen a magyar hazafiság 
képviselőit is megtaláljuk. Ugyanilyen többnyelvű az a körneyzet, mely 
Hoblik ifjúkorában az első élményeket jelenti. Pest és Buda lakói3) magyarok, 
németek, horvátok, szerbek4), görögök, románok, szlovákok. Hoblik barátai 
között találjuk a magyar irodalom későbbi szorgalmas, ha nem is túl tehet
séges művelőit: Szontágh Gusztávot, Bárány Boldizsárt — s valószínűleg 
Katona Józsefet is ismeri; a kutatás feltételezi, hogy a Kun László magyar 
király halála című színdarab, a magyar nemzeti tragédia, a Bánk bán hatása 
alatt készült. Hoblik Pesten él még akkor, amikor Balog István Csernyi György 
című, szerbtárgyú drámáját előadják. Hoblikot egyébként is bensőségesebb 
kapcsolat fűzhette a színházhoz, későbbi drámaírói érdeklődését ide vezet
hetjük vissza.

Valószínűleg ennyiben is maradt volna a horvát s a szerb törekvések 
iránti érdekődése, ha 1815-ben — ügyvédi oklevelté megszerezve — nem 
került volna le az akkori Verőcze megyébe, s nem szemlélhette volna közel
ről (igaz, nem mindig megértéssel) a horvát-magyar kapcsolatok alakulását. 
Érdeklődését meghatározta, hogy amikor az 1830-as esztendőkben a Magyar 
Tudós Társaság (akadémia) tagja lett, nyelvtudása miatt a horvát kulturális 
jelenségekről kellett — mintegy kötelességszerűen — beszámolnia. Hogy 
ezt szívesen tette, abban része van annak, hogy a Tudományos Gyűjtemény 
című folyóirat munkatársa lett. Ez a folyóirat (melynek első esztendeiben 
Vitkovics Mihály is a szerkesztőbizottság tagja volt) célul tűzte ki a topo
gráfiai irodalom föllendítését. Hoblik Márton első cikkei is ennek a célkitű
zésnek a jegyében készültek. Több — nem egyenletes színvonalú — ér
tekezésében az egykori Verőcze megye, illetve Eszék topográfiáját adja.5) 
Száraz tudományosság jellemzi e műveket, a felvilágosodás eszmevilágában 
fogantak, s a racionalizmus hasznosságot szem előtt tartó elve hatja át őket. 
Amit ki kell emelnünk, az alapossága, a történeti hitelességre törekvése. 
Katančić és Kerčelić munkáinak tanulmányozásáról tanúskodnak a cikkek, 
igaz, Kerčeličcsel vitába is száll. Topográfia, történelem, statisztika: e tu
dományoknak szenteli idejét, kutatásait. Ezeken belül tér ki a lakosság öltö
zetének, lakásának, kultúrájának vizsgálatára, alaposan s enyhén rosszalló 
hangsúllyal szól a „köznépi“ táncokról, játékokról, a „köznép“ beszédéről. 
Ez a tény is a felvilágosodás eszmekörébe utalja Hoblik első cikkeit: az etno
gráfia iránt még nincs érzéke. Vitkovics első szerb népdalfordításai, a szerb

3) László Sziklay: Róle de Pest-Buda dans la formation des Littératures est-eropéennes. In: Littéra- 
ture hongroise — littérature européenne, Budapest 1964. 327—354. — Ugyanő: Das Zusammenleben und Zu- 
sammenwirken mehrerer südosteuropáischer Kulturen in Ofen-Pest zu Beginn des 19. Jahrhundert. In: 
Südosteuropa-Jahrbuch 8. Bánd, München 1968. 113—127.

4) A pest-budai szerbek szerepét érinti: Vujicsics D. Sztoján, A pesti szerb templom, Budapest 1961.
8— 10 .

5) H-(oblik Márton): Eszék viszontagságairól, Tudományos Gyűjtemény 1822. IX. 3—21. — Hoblik 
Márton: Verőtze Vármegye Ismérete. Ugyanott 1832. II. 3—44., III. 3—62. — Hoblik Márton: Függelék 
Jegyzetek Verőtze Vármegye Ismértéhez. Ugyanott 1833. IX. 81—90.



népköltészetről szóló első ismertetések6) már megjelentek a magyar sajtó
ban, de még nem jutottak el igazában, az egész közvéleményt áthatóan a 
szerb (s általában a délszláv) népi énekek sikerei, melyek a magyar etno
gráfiai érdeklődést is — bizonyos mértékig — meghatározták. Hoblik nem 
tesz többet, mint a müveit megyei tisztviselő (Verőcze megyének előbb 
aljegyzője, majd táblabírója lesz) szemszögéből leírja, amit látott, össze
gyűjtött, följegyzett, megállapított. Fölfigyel a horvát és a magyar nép közös 
hagyományaira, a törökellenes harcok hagyományőrző jelentőségére.

Az 1830-as esztendőkben Hoblik kettős feladatot teljesít. Eszék nyom
dájának termékeiről készít bibliográfiai jellegű beszámolókat a Magyar Tudós 
Társaság részére. Másrészt a magyar lapokat látja el horvát és szerb tárgyú 
anyaggal. Elsőként említett tevékenysége nem értékelhető maradéktalanul 
pozitívan. A megyei nemesség álláspontját osztja, nemzetmeghatározása az 
ébredő nacionalizmusé. Josef Kundek, latinul és horvátul verselő lelkész 
Rechjezika narodnoga7) című müvéről küld beszámolót 1832-ben8). E mű — 
egyébként gyönge, alkalmi versezet — a horvát nemzetet ébreszti, nyelve 
ápolásának fontosságára figyelmezteti. Hoblik az alábbi elveket szögezi 
Kundek (s kortársai) ellen: „Bíráló csak azon népeket tartja nemzetnek, 
melyek saját 'nyelvükkel, országokban, királyok, törvényeik, polgári alkot- 
máyuk alatt más nemzetek sorában élnek.“ S míg Hobliknak igaza van, ha 
Kundek darabos, erőszakolt rímeit bírálja, úgy nincs igaza, ha elfogultsággal 
válaszol Kundek művére. Szerencsére ritka az ilyen jellegű megjegyzés, 
általában tárgyilagosan jelent, a legtöbbször csupán a címet, a szerzőt s a 
könyv formátumát jelöli meg. Az egyik kiadványról azt írja, hogy „a boszniai 
tanulók számára a nyelvtudománynak fő szabályait a fennálló Grammatikák 
vezetésén illyriai nyelvre" tette át, s e törekvést üdvözlésre méltónak tartja.9) 
Más alkalommal az „illyr“ nyelven írott hexametereket vizsgálja, s a God 
Jubileuma Misnicskog10) című kiadványról elégedetlenül állapítja meg, hogy 
„minden csak iskolabeli gyakorlásra mutat". Verstani, nyelvi kifogásai 
arról tanskodnak, hogy mélyebben tanulmányozta a horvát verstant, bár 
kéziratai között nem maradt fönn erről semmilyen dokumentum. Értesí
téseit Toldy Ferenc használta föl — bibliográfiai tájékoztató munkájában.

Érdekesebbek a horvát s szerb eseményekkel, problémákkal foglalkozó 
tanulmányai. Ezek mintegy kiegészítik azt a képet, melyet Székács József 
1836-ban megjelent magyar nyelvű szerb népköltési gyűjteménye alapján 
alakíthatott ki magának a magyar olvasó. Miután a cikkek a kor legolvasot
tabb, legkeresettebb magyar újságaiban jelentek meg, nyugodtan nevez
hetjük Hoblik Mártont a délszláv ügyek egyik legfontosabb magyar informá
torának.

Míg a 20-as években csupán a tárgyilagos s szinte közömbös leírásra 
szorítkozott, addig a 30-as esztendőkben már maga is gyűjt magyar nép

6) Épp a Tudományos Gyűjtemény hasábjain, illetve a kevésbé tudományos, inkább könnyed hangvé
telű Hasznos Mulatságok című lapban.

7) Itt és a továbbiakban Hoblik „helyesírása" szerint idézzük a délszláv címeket, mondatokat.
8) Magyar tudományos Akadémia Kézirattára (MTA. Ki. a továbbiakban) Ral 146/1832.
fl) MTA Ki. 1832. ápr. 7-ről keltezett jelentés. A Knjizsica rucsna. . .  Osijek, 1832. című könyvről 

van szó.
10) MTA Ki. 1833. jún. 8-ról keltezett jelentés.



dalokat.11) Igaz, népdalai nem mind hitelesek, műdalokkal keveri a folklo
risztikai hitelességű énekeket; ebben nem Hoblik a bűnös, hanem a kor, 
mely nem tett pontosan különbséget a nép- és műdal között. Érezhetően 
megváltozott álláspontja: kedvvel írja le az egykori Verőcze megye három 
és a Szerémség egy magyar falujának parasztlakodalmi szokásait (Magyar- 
Réthfalu, Haraszti, Sz. László, illetve Kórógy falvakról van szó!).12 Másutt 
Lakodalmi szokások Verőcze megye felső vidékein címmel értekezik.13 Külön 
ír a „nem egyesült görög óhitűek" lakodalmi szokásairól, majd utána a „rácz- 
k tholikusokról (shokaczokról!)“ tesz említést. Az alapos s érdekesen meg
fogalmazott tanulmány a szokásokat, a közmondásokat, a lakodalmi mondó- 
kákat mutatja be, prózai fordításban, illetve egy helyütt verses alakban:

Udri dudo do zore Billegj duda hajnalig
Meni noge ne bole Nem fáj bokám unatig.

Az értekezés második részében a leánykérésről, az eljegyzésről, a kéz
fogásról, a kalácsadásról és alkuról, a gyűrűzésről, az egyházi kötésről, az 
egybekelésről s a nagy lakodalomról szól. Külön fölhívja a szerb népénekekre 
a figyelmet „nemzeti dal“-nak nevezi azokat utalva Vük Karadéié (s talán 
Ján Kollár) népdal-meghatározására. Hej Kraljevics Marko címen említ 
egyet a Magyarországon a 30-as évekre oly népszerűvé vált szerb hősregék
ből. Hogy ilyen röviden s azonosíthatatlanul említi e népénekeket, az annak 
tulajdonítható, hogy a magyar olvasó a legfontosabb információkat Székács 
említett kötetéből már megszerezte. Nem volt szükség arra, hogy Hoblik 
bővebben értekezzék.

S bár aláírás nélkül jelent meg a Bács vármegyei lakosok című cikke14), 
témája megírásának módja, anyaga miatt bízvást Hobliknak tulajdonítható. 
A megyének mind a magyar, mind a szerb lakosairól ír, a lapban közölt 
mellékletek pompás kiegészítései a cikknek.

Megállapítja a szerbekről, hogy „szenvedélyes dalnokok". Majd alább 
így folytatja: „Az öreg asszonyok gyakran hevenyében is verseket készítnek 
s azokat eléneklik. Nemzeti kedves hangszereik a duda és a hegedű, melyen 
csak egy húr van. Ezeknek hangja mellett járják el nemzeti táncukat, melynek 
Kolo a neve."

Szerb tárgyú etnográfiai érdeklődésének érdekes terméke a Jugovicsok 
című tragédia, mellyel hasztalanul vett részt a magyar Akadémia pályáza
tán.15) Egyéb drámáiból következtetünk arra, hogy ez a műve sem volt

u ) Néhány Népdalok, Beküldi Hoblik Márton 1.1. (levelező tag) 1833. MTA Ki. Irodalom 8-t 206/59. 
— A XVIII. számú ének érdemel külön figyelmet. Az 5. szakaszban olvassuk: „Felszállott a páva Vármegye 
házára (De nem Barna Péter szabadulására..." A nevezetes magyar népdal érdekes variánsáról van szó!

12) Parasztlakodalmi szokások Verőcze vármegye három s Szerém egy magyar falvaiban, Tudoniátiytár 
1834. II. 217—220.

13) Tudománytár 1839. V. 233—251. — Ebben az akadémiai folyóiratban jelent meg Toldy Ferenc 
tanulmánya a szerb irodalomról (Szerb literatura), Tudománytár 1835. V. 217—220., 221—222.). Vö: Fried 
István, Széchenyi és a szerb-magyar kapcsolatok a romantika korában. Filológiai Közlöny 1967. 388—394.

u) Regélő 1837. 246—247., 254—256. — Ugyanitt apró hír számol be Stratimirović metropolita halá
láról (Regélő 1836. Nr. 82) — S. valószínűleg Hoblik a szerzője a Kelemeniek Tót országban (Regélő 1837. 
401—402., 415.) c. dolgozatnak is, mely a Pétervárad közelében letelepedett, albánul beszélő kis népcsoportról 
tudósít. Hobliknak tulajdonítható az alábbi cikk: A nagy kapellai kettős barlang Thuin mellett (Regélő 1838. 
Nr. 11.). Horvátország történetébe vezet el, a török ellenes harcok korába. A Karlovactól délre elterülő vidék 
egy népmondáját (?) idézi.

15) Fried István: A szerencsétlen lányka (Adatok a szerb népköltészet magyar recepciójához). In: A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék — Növi Sad, II. 1970. július, 45—46,



jobb, drámaibb szerkesztésű, árnyaltabb jellemrajzot adó, mint a többi 
Hoblik-dráma.16) Itt a tényt kell értékelnünk: Hoblik nyilván a szerb nép- 
költészetből vette drámájának tárgyát; méghozzá olyan népénekből, mely 
még nem volt magyarra lefordítva.

Hoblik a Szerémséggel is foglalkozott17), érdekelte múltja, a több
nemzetiségű vidék népének közös harca a török ellen. Adatok Szerémből18) 
című cikkében a XV. századba visz el, s a szerémségi szép hölgyeket az egykori 
„zsebrákok" 400 fogoly asszonya leszármazottainak tartja; inkább a tetszetős 
legendát említi, mint a kevésbé költői történelmi tényeket. A szerémi kalu- 
gyer-zárdák19) című sorozatában a pontosan és színesen megfogalmazott 
rajz mellett az tűnik a szemünkbe, hogy fölfigyel Dositej Obradovié tevékeny
ségére, ír kalandos életútjáról, „szerb nyelven több munkát szerze, kiadta 
Aesop meséit tanulságokkal, a józan ész tanácsait, saját életrajzát és egye
bet." Annál érdekesebb e tény, mivel a szerb irodalom nemigen szerepel 
a magyar sajtó hasábjain, csupán néhány névtelenül kiadott Obradovié-for- 
dításról tudunk20). Míg a szerb népköltészet jelen volt a magyar irodalomban, 
közvéleményben, addig a szerb irodalom terra incognita-nak bizonyult. 
Ezen nem csodálkozhatunk, hiszen a szerb irodalom — a népköltészet fölfe
dezésén kívül — eleddig nemigen adott olyat, mely a romantika fölvetette 
problémákkal vívódó, hatalmas intenzitású magyar irodalom számára újat 
és fontosat tudott volna mondani. Obradovié, Mušicki, Rajić neve ugyan 
nem csengett teljesen ismeretlenül a magyar olvasó előtt, de a műveik nem 
éltek igazán. Más kérdés, hogy a magyarországi német folyóiratokban több 
alkalommal jelent meg híradás, ismertetés a szerb irodalom alakulásáról.21)

Hoblik Mártonnak éppen abban látjuk jelentőségét, hogy a szerb nép- 
költészet iránt föltámadt érdeklődést állandó horvát és szerb tárgyú köz
léseivel fenntartotta, a Magyar Tudós Társaságot a horvát művelődés egy 
szűk szeletéről (az eszéki nyomda termékeiről!) alaposan és megbízhatóan 
tájékoztatta. Hoblik cikkei, értekezései szinte észrevétlenül népszerűsítik, 
színesítik a horvátokról és a szerbekről alkotott képet a magyar olvasóban.

,6) A Valkói Amazon című színművét Bajza József bírálta: „A darabban semmi bonyolódás nincs 
és semmi csomónak feloldása.“ (MTA Ki. Ral 4/1836. — Vörösmarty Mihály drámaiatlan nyelvéért nem ajánlja 
kiadásra Hoblik Götz von Berlichingen-forditását. (MTA Ki. Ral 112/d 1833.)

17) Sajnos, „Szerém Vármegye ismérete" című, 1834. és 1840. között írott terjedelmesebb dolgozata
elveszett. A műről ránkmaradt lektori jelentések (A tekintélyes esztétikus, Schedius Lajos és a jeles statisz
tikus, Fényes Elek tollából) kedvezőek. MTA Ki. Ral 26/1841. és 57/1841.

18) Társalkodó 1839. december 14. — 1840. február 22,
'*) Ugyanott 1838. szept. 29. — okt. 6. — okt. 10. — H. M.: Gradacsevics Husseinbég Eszéken (Tár

salkodó 1832. II. 92.) címmel színes beszámolót ad a „boszniai lázadás vezéréről”.
20) Milorad Pavić: Delo Dositeja Obradovića u svetskoj književnosti, KnjiSevnost 1961. 526. — Obra

dovié elbeszéléseinek fordítása a Regélő 1837. évfolyamában jelent meg. A fordító: Szavics Dömötör (Dimitrije 
Savié) más műveiről nemigen tudunk, aforizmákat közölt a lapokban. — Itt említjük meg, hogy a szerb nép- 
költészet szorgalmas német fordítójának, Eugen Wesselynek Obradovićot sirató elégiája egy pesti német új
ságban jelent meg: Elegie, geschreiben zu Belgrad, am Grabe dér Serbenlehrers Dosithei Obradovich, Iris, 
1828. 285.

ai) Iris 1827. 366—367. E helyen Rajié, Obradovié és Jovan Pačić mellett a Letopis megjelenéséről, 
a Matica megalakulásáról, a pesti szerbek művelődési törekvéseiről olvashatunk, valamint Gessner müveinek 
szerb tolmácsolásáról. A szerb irodalom, illetve a horvát és a szerb törekvések korábbi magyar recepciójáról 
alábbi dolgozataimban szóltam: Die Rezeption dér südslawischen Volksdichtung in dér Literatur dér ungarischen 
Aufklárung, Studta Slavica 1969. 103—118. — Szerbia fölfedezése a magyar felvilágosult történetírásban, 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Növi Sad 1970. március, 21—30. — Az elkövetkezendő 
időben nagyobb gondot kellene fordítani arra, hogy a szerb, a horvát, illetve a magyar irodalom párhuzamait, 
a hasonló társadalmi és kulturális törekvésekből adódó megfeleléseket földerítsük. A párhuzamok mellett ter
mészetesen lényeges különbségek is adódnak.



Valószínűleg az ő tollából származik a Levéltöredék Szerbiából22 című 
híradás, mely jól mutatja a magyar értelmiség rokonszenvező érdeklődését
— s azt a kissé rousseau-i ihletésű szemléletmódot, mellyel a szerb események 
visszhangra találtak a magyar újságokban: „nincsen oly szabadság sehol, 
mint jelenleg Szerbiában, mert itten senki sem kiváltságos vagy inkább 
mindenik az; itt kiváltságok ismeretlenek, az utolsó parasztnak fia is, ha 
elég eszes és elég jó, miniszterré lehet ( . . .)  Itt a nép éles belátású, bátor 
tudni-vágyó; hibája tudatlanság, örökös harc, félelem és nélkülözés ered
ménye/4 Majd így összegezi véleményét: . . a szerb nép a szeretetreleg
méltóbbak egyike. . Azonnal Széchenyi Istvánnak nagy távlatú, a nem
zeteket egy célra, a békés építésre ösztönző nemzetpolitikájára ismerünk; 
Széchenyi reformtörekvéseinek Hoblik Márton is híve volt. Igaz, nem tart
hatjuk tudósnak; jogi műveltséggel rendelkezett, az irodalomban csak a 
dilettáns színvonalát érthette el. Képzett etnográfusként sem minősíthetjük 
(de vajon kit minősíthetünk annak e korban?). Mindössze jótollú újságíró 
volt, tudósító, aki jó szemmel vette észre azt, ami figyelemre méltó — s 
azt jóízűen adta át az olvasónak. A regionális történetírás azonban még 
sokáig fogja használni Hoblik adatait; ahogy a délszláv—magyar kapcsolatok 
történetében is jut majd egy-két bekezdés hősünknek.

Hozzájárult ahhoz, hogy a délszláv-magyar kapcsolatok tudományos 
kutatása meginduljon a magyar sajtóban is23); hozzájárult a szerb és a horvát 
folklór magyarországi népszerűsítéséhez. Korának lelkes „mindenese44 volt. 
Ám mert a népek kultúrájának egymáshoz közelítésén dolgozott, megérdemli, 
hogy mégse felejtsük el egészen.

HITK, 1971. 5—6 sz. Fried István

22) Társalkodó 1844. július 7.
,3) Ennek korai jelentkezése: Luchenbacher János, A szerbek és magyarok. Tudománytár 1843. XIII.



2. VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ FOGADTATÁSA A MAGYAR
IRODALOMBAN

A magyarok előbb a délszláv népköltészetet ismerték meg és csak azután 
Vukot. Kazinczy 1789-ben Herder gyűjteményében talált rá a Hasanaginicára, 
erre a „mennyei szépségű balladá“-ra, amelyhez hasonló értékű költői al
kotást — mint mondja — a magyar irodalmi múltban nem találhatunk.1) 
Vitkovics Mihálynak a szerb-horvát népköltészet fordításában és terjeszté
sében kifejtett tevékenysége is, akárcsak Kazinczyé, döntő jelentőségű a 
délszláv népköltészet egyre szélesebb körű megismertetésében.

Vük még ismeretlen, amikor Kazinczy és Vitkovics barátai: Kölcsey, 
Bajza, és Toldy szerbhorvát népdalokat fordítanak, a szerb „népdal" pedig 
már 1812-ben megjelenik a magyar színpadon, több mint negyed századdal 
a magyar előtt (1838).2)

1819-ben Vitkovics a Tudományos Gyűjteményben (10. füzet, 99—108.) 
ugyan megemlíti Vük nyelvtanát és népköltési gyűjteményét, amelyet Vük 
bizonyos iróniával fogad3), ám mindenekelőtt Eugen Wesely és Kari Georg 
Rumy irányították Vukra a figyelmet, ők ugyanis Vük gyűjtéséből fordították 
német nyelvre a szerbhorvát népdalokat. Fordításaikkal és értékelésükkel 
sikerült rámutatniuk — valamivel később Székácsnak is — Vük gyűjtő
munkájának igazi jelentőségére.

Wesely cikkét4) Toldi fordításában a Felsőmagyarországi Minerva c. 
folyóirat közli 1827-ben. A magyarok ettől kezdve figyelemmel kísérik Vük 
munkásságát és népköltési gyűjteményeit. Ezek nemcsak a délszláv nép- 
költészet fordítására és a magyar népi értékek gyűjtésére ösztönzik őket, 
hanem ihlető forrásként is szolgálnak a magyar romantika legnagyobb köl
tőinek (szerbus manier).

*) Kazinczy Levelezése XV., 331.
*) Póth István: Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj knjiševnosti u Vukovo dóba, Vuk-gyűjte- 

mény, a SANU külön kiadása Belgrád, 1966., 358.
8) Az 1820. január 20/február 1. keltezésű levelében Vük többek között ezt írja Mušickinak: „Halljuk, 

hogy az önök Vitkovicsa írt valamit magyarul a Tudományosban (819. sz. X. könyv. 99—108 .o.) a szerb iroda
lomról? Még nem láttam, de megmondanám neki, hogy tanulja meg előbb & szerb deklinációt és konjugációt
és csak aztán írjon a szerb és a szláv nyelvről. “ v

A) Serbische Hochzeitslieder, metrisch ins Deutsche übersetzt und von einer Einleitung von E. Eugen
Wesely, Professor am Gymnasium Vinkovcze in Slavonien, Pest, 1826.



A XIX. századi magyar irodalom nagyjainak kiterjedt levelezésében 
mégsem találkozhatunk Vük nevével, még ha ez a levelezés ki is fejezi az 
irodalmi élet mozgását, még ha fel is fedi a szomszéd népek irodalmában az 
irodalmi törekvések jelentős jegyeit és értékeit.

Még a huszonhárom nagy méretű kötetből álló Kazinczy-levelezés sem 
említi Vük nevét, pedig a kortársak, a barátok, irodalmárok és közéleti mun
kások gondolatain kívül a délszláv népköltészet értékelését, nemegyszer 
dicséretét5) is tartalmazza. Vük levelezésében pedig nincs nyoma Kazinczynak 
és magyar kortársainak. Bár tudtak egymásról, becsülték egymást, a ránk 
maradt adatok mégis nagyon hiányosak, keveset mondanak kapcsolatukról. 
Annál inkább jelen van a magyar irodalomban Vitkovics Mihály. Lelkese
désével fölhívta a magyar kortársak figyelmét a délszláv népköltészetre. 
Vitkovics a Vuk-levelezésben is szerepel. Leggyakrabban a Vük—Mušicki- 
levelezésben bukkan fel. Mušicki Šišatovacban várta Vitkovicsot („Állandóan 
Vitkovicsot várom“)6), majd meglátogatta pesti otthonában7). 1815-ben 
Vük lakonikusan értesíti Mušickit: „Pesten kerestem Vitkovicsot, de nem 
volt otthon“8), ám következő évben (1816. szept. 18/30.) már azt jelentheti 
neki, ugyancsak röviden: „Pesten Vitkovicsnál ebédeltem, az ódák nagyon 
tetszenek neki.“9)

Ezek a szegényes értesítések nem tájékoztatnak bennünket arról, talál- 
kozott-e Vük mással is Vitkovicsnál. Vitkovics baráti körének ismeretében 
azonban feltételezhetjük, hogy magyar írókkal is megismerkedhetett nála. 
Ez lett volna Vük egyetlen vagy egészen kivételes találkozása Vitkovics 
barátaival, de lehetséges, hogy erre nem került sor, mert ezt valahol minden 
bizonnyal feljegyezték volna.

Széchenyi István följegyzése arról tanúskodik, hogy barátaival (Ka- 
zinczyval, Döbrenteivel, Berzsenyivel és a többiekkel) igen éléken figyeli 
Miloš fejedelem állásfoglalását a szerb püspökség és a Vük közötti harcban.10) 
Vukot gyakran emlegethették maguk között, hisz az említett Széchenyi- 
feljegyzésben egyszerűen csak a nevén szerepel: Vük. S Kazinczy kijelentése 
is, hogy Vük nagy költő és a népi énekesek felkarolója11), híven bizonyítja 
figyelmét és érdeklődését.

Ismerhette-e Vük személyesen is Széchenyit? Aleksa Popovski, Miloš 
fejedelem írnoka 1830. szeptember 20-án a következőket írja Vuknak Poža- 
revacról: „Gróf Széchenyi, aki nemcsak a magyar mágnásoknak, hanem 
korunk férfiainak is egyik legjelesebbje, Konstantinápolyból jövet megláto
gatta fejedelmünket. Beszélgetésükben Önről is szó esett, miközben kijelen
tette, hogy szeretne megismerkedni Önnel. Örömmel ajánlom a vele való 
megismerkedést, — tegye meg neki ezt a szolgálatot, míg vesztegzár alatt 
van, s akkor majd meggyőződhet, hogy nem mondtam róla sokat. “ A levél

5) Kazinczy Levelezése IX. kötet, 275—277., 521—522., XV. kötet 331.
6) Vük Levelezése II. könyv, 230. (Mušicki Vuknak 1818. okt. 8-án.).
7) Uo. 327., (levél Karlovácról, 1828. ápr. 26.).
8) Uo., II. könyv, 103.
®) Uo., II. könyv, 105.
10) Fried István: Széchenyi és a szerb-magyar kapcsolatok a romantika korában, Filológiai Közlöny, 

1967/3—4., 390.
M) Bajza József: Szerb költők magyarul, Budapesti Szemle, 1929., 342.



hátlapján Vük megjegyzése: „válaszoltam 1830. okt. l l .“12) A válasz azonban 
nem maradt ránk, tartalma is ismeretlen előttünk.

Fried István a Kari Georg Rumy termékeny életútját, a magyar és a 
szláv népek kulturális közeledésében kifejtett munkáját ismertető tanul
mányában elmondja, milyen szerepet töltött be •Rumy a magyar művelődési 
életben, milyen hévvel és lelkesedéssel tanulmányozta és fordította németre 
a szerb költészetet13), s felfedi, hogy Rumy nemcsak ismerte Vukot, Vük 
munkáit és munkásságának visszhangjait, hanem rajongott is érte. Rumy 
fel tudta mérni, milyen mértékben hatott a szerb népköltészet a magyarokra, 
s értékelte is e hatás jelentőségét.

Rumy a Vükért való kiállásában és személyes kapcsolataiban is — igaz, 
hiába — arra törekedett, hogy megfelelőbb légkört teremtsen Vük és Kopitar 
Stratimiroviétyal vívott harcában14); majd Kopitar arra kéri Rumyt, hogy 
fordítsa le németre Vük nyelvtanát15); a Bowringgal való kapcsolatokban 
szintén jelentős szerepe van Rumynak.16)

Vuknak a magyar irodalmi körökben való jelenléte nem vizsgálható 
annak a ténynek a figyelembevétele nélkül, hogy — bár az erre vonatkozó 
foljegyzések igen szűkszavúak — Vük könyveit Budán is nyomtatták, s ezek 
a könyvek magyar kezekbe is eljutottak, kiváltképp azoknak a kezébe, akik 
érdeklődtek a népköltészet iránt.17)

A múlt század húszas, harmincas éveiben. megjelenő magyar irodalmi 
folyóiratok és almanachok délszláv népköltészetről szóló értesüléseket is 
tartalmaznak. Ezek nem tanulmányok vagy értekezések, hanem javarészt 
ismertetések voltak. Még ha mind nem említi is Vukot, tudni való, hogy ő 
áll a szóban forgó gyűjtemények mögött. A Hasznos Mulatságok 1824-ben 
Szerbus Népdalok címmel hoz cikket.18) A cikk írója maga a szerkesztő, 
Kultsár István.19) A Vuk-gyűjtemény leipzigi kiadásáról tudósít, de Vük 
nevét nem említi. A következő évben ugyanez az almanach Töltényi Sza- 
niszló balladáról szóló cikkét közli, két részben. Az író bemutatja az angol, 
francia, német, spanyol és szláv balladát, majd párhuzamot von a skandináv 
és a szláv ballada között. Elemzi a Zidanje Skadra c. balladát, említi Kraljevié 
Markót és a koszovói hősöket. Kačić Razgovor ugodni. . .  c. munkáját 
szerbus énekek gyűjteményének nevezi, s a Vuk-gyűjtemény leipzigi kia
dásáról is hírt ad. („Legújabban 1822, 1823, 1824-ik esztendő folytában 
Vuktól III Kötet Szerbus Ének jött ki, mellyeknek 2-ik kötete az ő Balla
dáikat foglalja magába").

12) Vük Levelezése V. könyv, 611.
13) Fried István: Rumy és Ján Kollár kapcsolatai, Helikon, 1967/1; Rumy Károly György, a kultúr

közvetítő 1828—1847., Filológiai Közlöny> 1963., 1—2.
14) Fried István: Rumy Károly György, a kultúrközvetítő 1828—1847., 5. Rumyra gyakran rábukka

nunk a Vuk-levelezés oldalain is. Vük titkárának ajánlja Mušicki mellé, de Mušicki nem fogadja el „egyrészt 
mert áttért a katolikus hitre, másrészt zsörtölődő természete miatt". (Vük Levelezése II. könyv, 333.)

MuSicki így jellemezi Rumyt: „Az egyik lábára sánta. Renkívül tanult, annyi titulája van — hisz sok 
társaság tagja — ahány kitüntetésük az orosz generálisoknak. Csodálatosan hallgatag. Ahhoz a haranghoz 
hasonlít, amely csak akkor szólal meg, ha hozzáérnek.“ (Vük Levelezése II., könyv, 132.)

15) Vük Levelezése II. könyv, 251.
“ ) Uo. I., könyv.
17) Magdalena Veselinović-Anđelić: Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj književnosti XIX i 

XX véka, Növi Sad, 1068. 78.
18) 44. szám, 348—351.
19) Kemény G. Gábor véleménye szerint Vitkovics is írhatta (A szomszéd népekkel való kapcsolataink 

történetéből, összeállította és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Budapest, 1962* 42. fej.)



Nem érdektelen kiemelni, hogy Vukot ő is egyszerűen Vuknak nevezi. 
Toldy Ferenc (Schedel) a korábban említett cikkben20) egymás mellé állítja 
Vük és Macpherson munkásságát, s hangsúlyozza, hogy „dr. Vük Stefanović 
Karadžić a szerb népdalok első gyűjtője, aki a romlatlan nép szájáról átvette 
a dalt és átadta barátainak1', s hogy „ezt olyan kiváló férfiak társaságában 
tette, mint Kopitar, Dobrovsky és Mušicki.“21) A többi magyar íróhoz ha
sonlóan Toldy sem tulajdonít sokkal nagyobb jelentőséget Vuknak Mušicki- 
nál és a délszláv népi értékek többi gyűjtőjénél. Kilenc évvel később a Tu
dománytárban a Vuk-gyűjtés bécsi kiadását is bemutatja Szerb Literatura 
címmel.22) Ez alkalommal a magyar fordítókról, Vitkovicsról és Székácsról 
is tájékoztatja az olvasót. Nem sajnálja a dicsérő szavakat, elismeréssel ír 
Vük nyelvi, szótári és gyűjtőmunkájáról, de a legnagyobb figyelmet Vük 
új gyűjteményének szenteli. („A jelen kötet ismét annyi igen szépet foglal 
magában, hogy bajos lenne belőle mutatványt választani.“) Ez az ismertetés 
tudományosabb, kevésbé felszínes a Vukról és a szerb népköltészetről szólók 
előbbi ismertetéseknél.

Vük személyének és gyűjtőmunkájának elismeréséhez sokban hozzá
járult Székács József, a délszláv népköltészet első rendszeres magyarra 
fordítója. Fordításaihoz Vük gyűjtésének leipzigi kiadása szolgált á legfon
tosabb forrásul. Habár nagyra becsülte Mušickit és Sima Milutinoviéot, 
mégis az „érdemes Vuk“-ot tartotta a gyűjtők legjelesebbjének. A dalok 
értelmezésében, a fogalmak tisztázásában leginkább Vük Rjeénikét forgatja 
haszonnal, s a hozzá intézett levelében is, amelyben egyes szavak és fogalmak 
magyarázatát kéri tőle, nagy tiszteletet tanúsít iránta.23) Kortársuk, Petar 
Ristié, az egykori karlováci tiszt és közgazdász így ajánlja Székácsot Vük 
figyelmébe: „Leginkább azért örülhet ennek az úrnak, mert sok egyéb írás
nál többre becsüli az Önét, s a népdalokat részint a maga kedvetlésére sze
retné megszerezni, másrészt azért, hogy megmutathassa őket irodalommal 
foglalkozó barátainak, akik foglalkozni akarnak velük.“24)

A délszláv népköltészet Székács után jelentkező fordítói egyre többet 
forgatják Vük kiadványait, a magyarázatokat pedig az ő Rjecnikébői vagy 
Wesely gyűjteményéből merítik. Wesely ismertetése és értékelése példaként 
szolgál a magyar fordítóknak a XIX. század második felében. Egyes fordítók 
teljes egészében átveszik a , Vük munkásságát méltató Wesely-írást. Széli 
Farkas Wesely német nyelvű fordításaiból fordítja magyarra a lakodalmi 
dalokat; itt kevés híján, majdnem egészében viszontlátjuk a Vük Rjecniké 
alapján készített Wesely-értelmezést, az egyes szokások leírását, sőt Széli 
még Vük megjegyzéseit is idézi. A magyar folyóiratokban egyre.gyakrabban 
jelennek meg a szerbhorvát népköltészetről szóló írások, Vukról pedig a 
lehető legnagyobb elismeréssel írnak. Népszerűsége különösen Székács 
értékes kiadványai után nő gyorsan. Hatása a magyar népi értékek gyűjtésének 
fellendülésében nem jelentéktelen.

HITK, 1971. 5—6. sz. Veselinović Šulc Magdolna
*°) Felsőmagyarországi Minerva. IV. füzet, Aprilisz 1827, 1153.
21) Uo.
»*) 1835. V.; 217—220., 221—222.
23) M. Veselinović-Anđelić: I. m., 46—71.

Vük Levelezése IV., Belgrád, 1909., 211—212.,; Petar Ristić levele Vuknak Karlovácról 1831. 
június 5-én.



3. IVAN MAŽURANIĆ MINT MAGYAR KÖLTŐ

Kevéssé ismeretes, hogy Iván Mažuranić (1814—1890) az irodalomban 
először mint magyar költő jelentkezett.

A horvát szábor még 1790-ben határozatot hozott a magyar nyelv nem 
kötelező iskolai oktatásáról, a pozsonyi közös országgyűlés pedig arra töre
kedett, hogy a magyart mint hivatalos nyelvet a horvátokra rákényszerítse. 
Hosszú viták és több évi ellenállás után a horvát követeknek a latint sikerült 
mint „hivatali" nyelvet megvédeni, de ugyanakkor engedményként meg
ígérték, mindent megtesznek, hogy a fiatalság megtanuljon magyarul.1) 
És valóban, a horvát szábor 1827. IX. 10-én döntést hozott, hogy a magyar 
nyelvet minden iskolában kötelező tárgyként hallgassák.

Az ifjú Mažuranić annak az első nemzedéknek a képviselője, amely a 
horvát gimnáziumban tanulta a magyar nyelvet. Ő Rijékán járt gimnáziumba 
(1830—1834)2), ahol a szerencsés körülmények folytán ezt a tantárgyat 
Császár Ferenc (1807—1858), a költő adta elő.

Mažuranić a testvéréhez, Antunhoz 1830. április 30-án írott levelében 
említi tanárát első ízben: „Egy magyar érkezett, aki a humániórákat adja elő 
és egyúttal hetente négy óra magyar nyelvet, ezeket az előadásokat én is 
látogatom; ő szuplens“3). Amint a jegyzőkönyvből látható, Császárnál eleinte 
minden diák „prima“ rendű, egyedül Mažuranić „eminens1*; az 1833. évi 
gimnáziumi rangsorolásban In Lingua Hungarica Mažuranić az első eminens.4)

Ez a momentum különösen jelentős lesz a költő további művelődésében. 
Már Đuro Deželić Životopis preuzvišettog gospodina Ivana Mažuranića 
(Nagyméltóságú Iván Mažuratiić úréletrajza, Karlovac, 1861) c. müvében 
feljegyezte, hogy Császár felfigyelt tehetséges tanítványára, aki csakhamar

*) Ferdo Sišić: Pregled povijesti hrvaískog naroda. Szerk.: Jaroslav Šidak. Matica hrvatska. Zagreb 
1962. 394. 1.

2) Milorad Živančević: Iván Maiuranič. Matica srpska, Növi Sad, 1964. 1821. 1.
3) Az eredeti német nyelvű a család birtokában. Mažuranić összes levelei ebből a korszakból eddig is

meretlenek voltak. A Matica srpska Zbornik za književnost i jezik c. kiadványban fognak megjelenni.
4) Classificatw stúdiósáé juventutis R. Gymnasii Fluminensis. Semestri altero anni MDCCCXXXIII. 

Typographia fratrum Karletzky. — A negyedik oldalon: In Lingua Hungarica, az E proficientibus rovatban 
az Eminentes alatt első Maxuranich Joannes, e II hűm. A gimnáziumi bizonyítványában ez áll: „Anno 1830 
Semestri 2-do, 1831 utroque Sem. et 1832 Sem. 1-mo in Stúdió Lingua Hungarica E m in en saz aláírás pedig 
„Franciscus Császár, Ling.&Lit. h-nca Prof. P. una 1-a Httis Supplens“ (Testimonium Scholasticum, dat. „In 
Regio Majori Gymnasio Fiumiensi Anno 1832, Mensis Julii die 3-tia“). Erre a dokumentumra Mažuranićnak 
az ösztöndíj kérvényezésénél volt szüksége.



kitűnően megtanult magyarul, úgyhogy már a hatodik osztályban ezen a 
nyelven verseket írt, „mint egy tőzsgyökeres magyar". Már korábban is je
leztem, hogy ez az állítás hiteles, s hogy az adatok Anton Mažuranićtol 
származnak, most azonban már minderről okmányokkal alátámasztva lehet 
beszélni.

Időközben az ifjú költőre felfigyelt Fiume alkormányzója, Ürményi 
Ferenc is, aki részt vett azon az iskolai ünnepségen, amelyen Mažuranić 
saját magyar nyelvű verseit olvasta fel. Mažuranić első — a közelmúltig 
ismeretlen — nyomtatásban megjelent verse valójában alkalmi vers Ürményi 
Ferenchez: Búcsúdal Nagyméltóságú, Méltóságos és Nagyságos Ürményi 
Ferenc úrnak (Fiume 1832); ezt röplap formájában osztogatták azon az ün
nepségen, amelyet Ürményi új tisztségre való távozása alkalmával tartottak.5)

Mažuranić első magyar nyelvű verséről már korábban Póth István 
írt6), megvilágítva ez alkalomból Császár szerepét is. Császár Ferenc 1830-ban 
került a fiumei gimnáziumba — a pontos dátum Mažuranić idézett levelében 
látható — és ott egy egész évtizedet töltött el. Valamivel korábban adta ki 
első epikai költeményét, a Kemendvárat (1828), majd Fiúméban kiadja 
Szonettkoszorú (1831) c. gyűjteményét. 1832-ben a MTA levelező tagjává 
választják, később pedig verseket, novellákat, útirajzokat stb. adott ki. Póth 
István érdekes adatot szolgáltatott Császár Ferencnek Toldy Ferenc (1805— 
—1875) irodalomtörténészhez írott egyik kiadatlan levele közlésével. „Válasz
tás’ alkalmakor ne feledkezzenek meg rólam, ki nem csak írt grammatikáim
mal s egyéb bár csekély érdemű munkáimmal, hanem szóval is hirdetem itt, 
valódi apostolként, honom nyelvét; s olly sikerrel, hogy utódom aligha egy 
tanítványom nem lesz. ( . . . ) ’ s pedig egy tős-gyökeres horvát-olasz fiú, 
ki egyébként az idén Győrött tanulván, magát a’ kimondásban tökélyesíti." 
(op. cit. 474) Nyilvánvaló, hogy Iván Mažuranićrol, Császár legjobb tanít
ványáról és kedvencéről van szó, aki valóban Győrbe indult, hogy filozófiát 
hallgasson, de végül is Szombathelyen állt meg.

Azonban Póth István nem tudta, mint ahogy mi sem tudtuk eddig, 
hogy Mažuranić Császárhoz írta verseit, hogy hatása alatt állt és egyálatlán 
sokkal közelebb állt hozzá, mint azt feltételezni lehetett. Meglátszik ez már 
a Mažuranić fivérek ez időben írott leveleinek tónusán is, abból az intimi
tásból, ahogyan a testvérek ezt a nevet emlegetik egymás között (nyilvánvaló, 
hogy Császár többször találkozott Antun Mažuranićtyal, amikor Zágrábba 
utazott.) így július 31-i levelében, miután elvégezte a gimnáziumot Fiúmé
ban, Iván ezt írja testvérének: „Kedden délután egészségesen megérkeztem 
Rijékába, ahol Császárt még ottértem, aki felesége betegsége miatt nem 
tudott elutazni. Gerliccel ( . . . )  ma beszéltem, követelését megtagadom és 
amennyire lehetséges lesz, ettől az igától szépen elzárkózom. Császár igazat 
ad nekem. Az alkormányzóval szintén beszéltem. Szavai szerint a jelölésnél 
első helyen fogok maradni. ígéri, hogy amennyiben rajta múlik, elintézi

5) Milorad Živančević: Revindikadja Mažuranićeve poezije. In: Godünjak Filozofskog fakultét a u 
Novom Sadu. XIII/2. 1970. 461—470. 1. Az eddigi egyedüli ismert példányt, amelyet Ürményi emlékként 
magával vitt és fennmaradt hagyatékában, ma a budapesti Országos Levéltár őrzi. Azonban nemrégiben Vla
dimír Mažuranić a családi iratok között még egy jól megőrzött példányt talált, a segítségét hálásan köszönöm.

•) Neke madatske veze pjesnika Iván a Mažuranića. In Kolo, III. évf. 1965. 9—10. sz. 472—477. 1. A 
Császárra vonatkozó adatok Litványi László: Császár Ferenc élete és irodalmi munkássága (Budapest, 1931.) 
c. műből valók. A levél eredetije MTA Könyvtára: M. írod. Levelezés 4-r. 61. sz. e. köt. 46. levél.



számomra, biztosít felőle, hogy röplapomról magyar nyelvismeretemet 
jól megismerte s egyedül az én ifjúságom aggasztja valamelyest. Egyebekről 
Császárral beszélned kell.“7)

Szemmel láthatóan arról az ösztöndíjról volt szó, amelyet Mažuranić 
rövidesen megkapott magyarországi tanulmányaira. Az 1834/1835. iskolaévet 
a szombathelyi líceumban töltötte, ahol a filozófiát kitüntetéssel végezte el. 
Intimé azonban nem volt elégedett azzal a környezettel, amelybe került, 
betegeskedett, nélkülözött, s emellett csalódott tanáraiban és az iskolai 
rendszerben: „Nekem ezen az ördögi Szombathelyen egy csöppet sem tetszik. 
A professzorok az embert fajankónak tartják, ha meg akarod szerezni azt 
a szerencsétlen eminenst, az egész tanagyagot fejből kell szavalnod mint 
egy gyermeknek — mekkora esztelenség ez!“ — írja testvérének, Antimnak. 
„Vidám majdnem sohasem vagyok. . .  oly jól érzem magam, hogy én is, 
mint Naso kezdte írni, libros tristium ex Hungaria..  .“8)

Gaj ebben az időben indította el Zágrábban a Danica ilirskát, amibe 
Mažuranić igyekezett megkapaszkodni: rövidesen ő lett a lap levelezője és 
főmunkatársa. Magyarországra kishíján úgy indult, mint egy ifjú magyar 
és Császár potenciális utóda, s úgy tért vissza hazájába, mint érett horvát 
költő.

A Császárral kapcsolatos epizód mégis mély barázdát szántott Mažuranić 
szellemi életében. Az a tény, hogy az ifjú lélek alakulásának kritikus éveiben 
tanára vérbeli irodalmár, erudita és költő volt, önmagában is elég ösztönzően 
hatott, amint az korai magyar nyelvű lírájából is látható. Az Ürményihez 
írott már ismert alkalmi versen kívül a költő hagyatékából két újabb vers 
bukkant elő: az egyik a Császár úrhoz, újesztendő alkalmával 1833, a másik a 
Barátomhoz. A verseket egészükben itt mutatjuk be:

CSÁSZÁR ÚRHOZ ŰJESZTENDŐ ALKALMÁVAL 1833

Mint majd midőn a'thessali berkeken 
Jatssó zephyrek Hesperos alkonyán 

A'hímes erdő ékeit, ’s ép 
Kellemeit viszik el magokkal:

Ellopta torkos Khrónos ez évet is,
Taszítva hol már számtalan őszhaju 

Század lebeg, és búsong az újoncz 
Földkerekünk alapos gyümölcse.

7) Az eredeti a családi levéltárban.
8) Uo. Mažuranić hangulatára mindenképpen hatott az akkor virágzó ifjú magyar nacionalizmus. Ezek

ben a napokban írta az ifjú költő a következő verssorokat, amelyekről testvérének, Antimnak, a kísérő levélben 
a következőket mondja: „A nevet azért nem írtam alá, mert az utolsó strófával (ami miatt az összes többiek 
íródtak és vannak) a magyar nyelv jelölt tanítója nem egyezik'* (Szombathelyen. 1835. XII. 30.): „Slavijani, 
koji gade / / Svog jezika domovinu, / / Sad, kad njim ga iz üst vadé, / / Neće l’poznat njegvu cinu?“ És éppen 
ezért így hangzik egyik aforizmája is, amely ebben az évben a Danica ilirskábán jelent meg: „Cijelomu jednomu 
narodu jezik oCinski iz üst izvaditi hotjeti, toliko jest, kliko najlepSi i najmiliji vlastovite narodnosti značaj, 
po kojemu se rázni narodi zaimno razlučuju, izbrisati kaniti“.



Hajh, életünk egy grádicsa elveszett! — 
Rövid napunknak pályafutásai

Mind annyival kurtábbak, és mi 
Mind közelebb sietünk nyugalomhoz.

Hajó az ember, tenger az élete,
Császári ’s ha nem kész tengeri vásznait 

Kegyes szeleknek víg eresztni 
’S  mennyei sors-adománynyal élni;

Adhatja Aeol keljenek a? dühös 
Habok, ’s vad Orkán szélveszes árjai, 

Mellykbe veszszen, 55 sírja ádáz 
Scylla lehet ’s ragadó Charybdis.

BARÁTOMHOZ

Szíriek ormáról rohanó patákként 
Folydogál éltünk csörögő folyója 

Tartarus színnel feketült vizeknek 
Néma tavába.

Boldog, a'kit — míg piros alkonyaiként 
Játszik a'bibor viruló alakján —
A ’tudós végzet sima életével 

Élni tanított.

Nem tör ő titkos jeleit kitudni 
A ’jövendőnek, sem az ál Reménynek 
Iszlopot nem rak, mikor a’Jelenlét 

Csillaga fénylik.

Nem derül a’nap ragyogó sugára, — 
Nem virúl a'szép kikelet virága 
Annak, a’kit már gonosz ismeretnek 

Gondjai nyomnák.

Hányszor, óh! nem sír legebő szivében 
A'fukar lélek mikor elborítva 
A ’bal ínségtől, nyereségre vágyát 

Látja törődni.

Élj az élettel, míg erős inadban 
Forral a1 vérnek habozó folyója; —
Élj míg á’vénkor havasult fejével 

Messze fehérlik.



Nézd meg, a'légnek repeső lakója 
Mint örül szívben szabad életének, —
Mint kicsiny gondját vígan énekelve 

Tudja kilökni.

Térnek a’nyájas ligetek virági 
Zölddel d’fázott növevényt ruházván,
’S á’folyó Holdak hazudott világát 

Szerezni szokták.

Vissza nem jőnek — ha lementek egyszer —
Boldog óráknak leszedett gyümölcsi,
’S á’mit knappal megölelni illik 

Múlni ne hagyjad!

Különösen jelentős ez a M’J’ (=Mažuranić János) szignóval jelzett 
második vers (Barátomhoz) mint nyomda számára előkészített szöveg (a 
Danica ilirska első évfolyamaiban hasonló jelekkel jegyezte írásait: I’, M’”, 
I ’”, M”\  M’ stb.)- Művészileg ez egy teljesen lekerekített egész, költőileg 
kidolgozott szöveg, amely a költői fejlődés szempontjából méltó bevezetése 
Mažuranić horvát lírájának, s felfedi az ifjú költőnél a korai hajlamot a medi- 
tatív költészetre. Érdemes összehasonlítani ezt az alkotását az 1835-ben 
írott Milutinu c. versével, amely motívumai tekintetében szoros rokonságot 
mutat. Sőt, mi több, a Barátomhoz c. vers prototípusként hat, egyes szöveg
részek pedig szószerinti fordításként hangzanak:

A)
Nézd meg, a'légnek repeső lakója 
Mint örül szívben szabad életének,
Mint kicsiny gondját vígan énekelve 

Tudja kilökni.
B)
Glej, kak protuljetna žuri se ptiöica,
V hladnoj sjeni pojué, maimé éalosti 
íz  prs isključiti? glej kako kratkoga 
Žitka tek veselo provodi pjevajué?!

A Mažuranić-hagyatćkban Császár-könyvek és -kéziratok vannak. El
sősorban itt találjuk teljes mitológiai szótárát, a Mythologiai Kézikönyve 
(Keltezése: Fiume 15. Április 1832,), amely bizonyára megfelelő kézikönyve 
volt Mažuranićnak a mitológiai fogalmakhoz, amelyeket első verseiben a 
klasszicista poétika szellemében bőségesen fel is használt. Ezenkívül itt van 
két rendkívül jelentős magyar nyelvű kéziratos verseskönyv Hymfy' Szerelmei 
és Regék „A’Magyar Előidőből“ (Kisfaludy Sándor és Károly, Bajza, Szent- 
miklósy, Vörösmarty és mások verseivel), amelyek megérdemlik, hogy más 
alkalommal külön feldolgozzuk. A két könyvecskében azonos a beírás: „Ma- 
žuranić János, Bölcseségtudomány I-évi Hallgatójáé, 1834.“ Nyilvánvaló, 
hogy ezek az utóbbi könyvek (amelyek Császár pecsétjével vannak ellátva)



később kerültek a költő birtokába, amikor a filozófiát hallgatta; talán tanára 
ajándékozta meg vele kedves tanítványát a búcsúnál?

A későbbi évek folyamán Mažuranić többé nem ápolta a magyar poézist, 
a nyelvet azonban nem felejtette el, de a magyar kultúrkörnyezetet sem. 
Szombathelyről nem távozott szép emlékekkel, de Pesten mindig örömmel 
tartózkodott, ahol 1841-ben jogtudományból szakvizsgát tett.9) Leveleiből 
látható, hogy Pesten a magyar színházat és operát is látogatta.10)

A magyar forradalom idején Mažuranić egyike azon keveseknek, akik 
tisztán láttak Horvátországban. Különösképpen érdekes az ő álláspontja a 
briliánsán megírt A ’Horvátok a’Magyaroknak c. politikai röpiratában: 
„De most hála az Istennek, a’mint fen dicsért hirdetményeitekből látjuk, 
ti már nem vívtok a’ nemzetiségért, nem a * nyelvért hanem az egyenlőségért, 
a’ szabadságért mindenki számára.

Ma tehát veletek barátságosan értekezni lehet1111) Kevésbé ismeretes, 
hogy ezt a művecskéjét magyar nyelven is kiadta A'Horvátok a’ Magyaroknak. 
Felelet az 1848-ik Mártzius és Április magyar hirdetményekre. írta Mažuranić 
Iván (Zagrábban, Szuppán Ferencz nyomdájából. 1848.) címmel. A horvát 
nyelvű változat Hrvati Madaram címmel Karlovácon jelent meg.

Mažuranić utolsó irodalmi műve is az ő hungarológiai tanulmányaival 
kapcsolatos. Ez a Zrínyi Miklós magyar műveiről (O madarskih djelih Nikole 
Zrinskoga) c. tanulmány, amelyet 1869-ben írt Kukuljevié Horvát írok a 
Velebit innenső oldaláról, akik a XVII .  sz. első felében éltek (Književnici u 
Hrvata s öve strane Velebita, živivši u prvoj polovini X V I I  vijeka, Zagreb, 
1869)12) c. műve számára. Kukuljevié a megjegyzésben hangsúlyozza, hogy 
ez a munka „a magyar nyelvben és irodalomban tudós szakértő Iván Mažuranić- 
tól (származik), aki a mi Zrínyinknek a műveit behatóbban tanulmányozza". 
Maga a költő a következő kommentárt adja:

„Mindezek a művek magyar nyelven íródtak és dicső tanúi Miklós 
kivételes költői tehetségének, hatalmas klasszikus műveltségének, alapos 
hadi ismereteinek, az ő mindenek feletti tüzes magyar patriotizmusának, 
úgyhogy őt a magyar nép, mint valójában is teszi, teljes joggal és igazi 
büszkeséggel sorolhatja az első, a legtehetségesebb és legjobb írói közé, 
ezért nekünk horvátoknak nem marad más, mint az a szomorú vigasz, 
hogy a jellemünk nem mostoha, hanem igazi édesanya és hogyha a mi 
népünk nincs azon a magaslaton, amelyen kellene, hogy legyen, ezért 
nem a mi igazi jellemünk a hibás, hanem mi magunk, akik másoknak 
büszke főúri udvarokat építünk, magunknak pedig kunyhót sem. Fiat 
applicatio!“

®) Arhiv Sveučilišne knjižnice, Zágráb, R 5845, 6. sz. Az oklevél keltezése: „Pest, 1. III. 1841“.
10) Testvérének írja 1840. november 4-én Pestről: „Éppen most érkeztem meg a magyar színházból

ahol Zrínyit játszották németből fordítva, de rettenetesen megmásítva. A magyar színészek nem jobbak, de 
jobban mondva semmivel vagy kissé jobbak a mieinknél. Azonban kevés ember jár ebbe a színházba, mert 
többnyire a németbe járnak, amely nagyobb is és a városnak jobb részén van és jobbak a színészei is“.

u ) A magyar eredeti 4. lapján. Erről a műről külön 1.: Ivó Frangeš: Mažuranić röpirata A Horvátok 
a Magyaroknak (Fejezetek a 19. századi horvát próza történetéből), Kny. a Szomszédság és közösség. Dél- 
szláv-magyar irodalmi kapcsolatok c. tanulmánykötetből. Bp. 1972. 311—355. 1.



így a költő mégegyszer és véglegesen, élete végefelé tanúsította, hogy 
mindenekelőtt a tudományos objektivitást, a toleranciát és mások szellemi 
örökségét tiszteli, felette áll a pártoskodó elfogultságnak, kizárólagosságnak 
és szűkkeblű szenvedélynek, amely az akkori politikai és irodalmi életben 
uralkodott.

HITK, 1975. 25. sz. Milorad Zivančević

18) A mű önálló kiadványként is megjelent (Stamparija Dragutina Albrechta, Zagreb, 1869; Mažura- 
nić szövege a 292—297. 1.), először az Arkiv za povjestnicu jugoslavensku IX—X 1868— 1869 (Mažuranić 
szövege a X. könyv 101— 106. 1.).



4. ROKOKÓ ELEMEK VÖRÖSMARTY, RADIČEVIĆ ÉS MÁS 
MAGYAR, ILLETVE SZERB KÖLTŐK MÜVÉBEN

A magyar romantika nagy költője már egészen fiatal korában megpró
bálkozott az eklogával, amely jelentős szerepet játszott ifjúkori költészetében. 
Horváth Károly megállapítja Vörösmarty eklogáiról, hogy azok inkább a 
szentimentális pásztorkölteményekhez kapcsolódnak, mint az alkalmi lírához1), 
a magyar irodalomtörténet pedig néhányukat azok közé a költői alkotások 
közé sorolja, amelyek a népiélek hatására, könnyed ihletettségükkel és vidám 
játékosságukkal éppen ellentétei az érzelgős költői stílusnak (A szép hajadon, 
A kis leány baja, Hűség).2)

Mint tanult, iskolázott költő, éppen olyan jól ismerte az antik költészetet, 
mint a modern európai áramlatokat, s kínzó érzelmeinek és vágyainak, ki 
nem élt szenvedélyének oly módon enged szabad folyvást, hogy korának 
divatját követve pásztorjelmezbe leplezi azokat (Dámon panasza, A pásztor
lányok, Myrtill és Daphné).

Ez alkalommal megkíséreljük elemezni a húszas és harmincas években 
keletkezett verseinek egy csokrát, ugyanakkor elemzés alá vesszük néhány 
szerb költő — elsősorban Branko Radičević — hasonló témájú és hangvételű 
versét, az olyanokat, amelyeket a hasonló fiatalos hév és hangulat, a fiatalság 
és természet kiváltotta rokon érzések szültek. Ezek nemcsak motívumaikban 
hasonlóak, hanem struktúrájukban, elődásmódjukban, szavaik egyszerűségében 
is. Megkíséreljük e verseket beilleszteni az európai, elsősorban a német 
költészet kereteibe, ezután pedig felmérni, megvolt-e a lehetősége annak, 
hogy a korabeli magyar költészet közvetítő szerepet játsszon a német és 
a szerb költészet között, valamint hogy az akkori szerb költők a német mellett 
ísmerhették-e a kor magyar költészetét, amely mintegy igazolásul szolgálhatott 
számukra, hogy keresésükben a helyes úton haladnak.

Vörösmarty rokokó ízlést tükröző versei jobbára a húszas-harmincas 
években keletkeztek, Radičević itt vizsgált költeményei pedig leginkább 
1843-ban és 44-ben.

Elemzésünk Vörösmarty, illetve Radičević következő verseivel foglal
kozik:

:) Horváth Károly, A klasszikából a romantikába, Budapest 1968. 85.
2) A magyar irodalom története 3 (1772—1842), Budapest 1965. Akadémia Kiadó, 451.



Vörösmarty: A bús vándor (1822), A bújdosó (1820), A hamis alvó (1822), 
Ártatlan leány éneke (1823), A hamis leányka (1823), A szép leány (1825), 
Vágy (1831), A kérő (1831), Szép Ilonka (1833), A boldog (1831), A kis leány 
baja (1835), A szép hajadon (1835), Hűség (1835), A túlvilági kép (1835), 
és A jegyes sírja (1836).3) Radičević: Putnik na uranku (A hajnali vándor), 
Putnik i ptica (Az utas és a madár), Noé pa nőé (Éj éjt követ), Devojka na 
studencu (Leány a kútnál), Vragolije (Pajzánkodások) (1843), Želja (Óhaj), 
Kletva (Átok), Jadna draga (Szánalomra méltó kedves), Tuga i opomena 
(Bánat ás intelem) (1844-45) és Bezimena (Névtelen leány) (1849).4)

Mindenekelőtt az idegenbe szakadt vándort, illetve annak a szemlé
lődését, hangulatát bemutató verseket vészük szemügyre.

Radičević Putnik na uranku (A hajnali vándor) és Vörösmarty A bús 
vándor és A bujdosó c. versében a következő elemeket találjuk: a névtelen 
vándor nyaktörő meredélyeken bolyong, útjába szikla, völgy, hegy esik. 
Hangulatuk azonban eltérő: Vörösmarty vándora bús és kedvetlen, s míg 
ismét visszajutva a régen látott tájra, a nagyvilágról tűnődik, ahol élete végéig 
kénytelen vigasztalanul bolyongani, Radičević vándorától idegen ez a rezig
náltság, lelke ujjong az örömtől, amikor megpillantja a sötétséget szétoszlató 
napsugarakat, és vidáman, derűlátóan köszönti a természetet.

Ehhez hasonló keretmotívummal mindkét költőnél még néhányszor 
találkozunk. Az említett versekben azonos a vándor környezete és e környe
zet teremtette hangulat, de a vándor lelkében kialakuló kedv, a belső érzés
világ ellentétes, ami viszont a két költő temperamentumára és egyéni hajla
maira vezethető vissza.

A „Vándor" témájával találkozunk a 19. század eleji más magyar és szerb 
költőknél is. Bajza A száműzött, A vándor alkonydala, Isten hozzád és A z  
utas c. verseiben siratja annak a nehéz sorsát, akinek el kellett hagynia a hónát, 
s emiatt fáj és vérzik s szíve. Goethe Wanderer-ről szóló költeményét is lefor
dítja. Kölcsey ifja a sajkából tekint a part felé, ahonnan „utána int száz szem, 
száz kar, De ő csak egy pár könnyet néz“ (Vándor).

V. Subotié a Severni putnik k Antiki (A z Antik világ felé tartó északi 
vándor) c. költeményében énekli meg a vándort5), S. Vujić pedig a Tuzba 
stranstvujuceg u svetu (A z idegenbe vándorolt keserve)6) c. versben felhasználja 
a természet minden „kellékét", a lombos ágat, a csillogó vizű folyót, a szelet 
és vihart, s a már említett költőkhöz hasonlóan ebben a környezetben dalol 
a vándor magányáról:

Sve imade postojbinu 
Ja jedini nemam 
Zašt’da takvu sudbinu 
Neba čado prímám?

3) Vörösmartyból vett idézetek: Vörösmarty Mihály összes versei, Magyar Helikon, Budapest 1961.
— Bajzából vett idézetek: Bajza József összegyűjtött munkái, harmadik bővített kiadás, sajtó alá rendezte Badics 
F., Budapest 1900—1901. — Kölcseyből vett idézetek: Kölcsey Ferenc összes müvei, Budapest 1960, Szép
irodalmi Könyvkiadó.

4) Radičevićbdl vett idézetek: Branko Radičević, Rukovet, Növi Sad — Beograd, 1963, Srpska knji- 
ževnost u sto knjiga, Matica srpska — Srpska književna zadruga.

5) Srbski narodni list 1840, 50, 90 1.
6) Srbski narodni list 1840 50, 62, 1.



I. S. (Stojanović?) Rastanak (Elválás) (Letopis 1834.) c. verse is hasonló 
témájú:

Zelena travo, neće više moja 
Noga sa tebe rosu stresati 
Neée se cveća tvoje oko glave 
Uvijati moje, nit ja tebi prosut 
Gledaću više kako s’ tiho sunce 
Zapadu kloni. . .

A vándor kedvelt motívuma volt az európai költészetnek ebben az időben, 
de korábban is. A vándort, a „Wanderer“-t, megtaláljuk a 19. század eleji 
német költőknél is, elsősorban Uhlandnál7), akinél a lírai hős, a valamivel 
későbbi Vujicéhez hasonlóan, elhagyja szülőföldjét és messzi világba vándorol. 
Uhland költeményében nem tapasztalhatjuk azt a dinamikát, amit pl. Vörös- 
martyéban vagy Radičevićeben, akik ezt a témát életesebben ragadják meg. 
Uhland és más korabeli német költők e verseit statikusnak érezzük; az érzel
meket inkább csak ábrázolják, mintha távolról szemlélnének valamilyen 
nyugodt, békés tájképet. Jóllehet ezekben a versekben is a személyes élmény 
alapján jutnak kifejezésre a reflexiók, nem érezzük őket olyan intenzíven, 
mint Vörösmarty vagy Radičević verseinek olvasása közben, akik bár vérmér
sékletükhöz, környezetükhöz, a helyi adottságokhoz alkalmazkodva eltérő 
módon közük érzelmeiket, mégis van bennük valami hasonló hangvétel és 
hangulat; verseik nem sablonosak, nem könyvszagúak, az olvasóban a valódi 
élmény képzetét keltik.

Vörösmarty lírájában a húszas évektől kezdve, Radiőevicében pedig 
a negyvenes-ötvenes években, gyakran találkozunk fiatal lánnyal idillikus 
(pasztoráis) környezetben.8) Verseikben jelen vannak a természet képei: 
a patak, a zubogó forrás, a virág, a madarak, az erdők, a mezők. Az egyik 
Vörösmarty-versben a fiatal lány a hűs liget fái között szunnyad, keble emel
kedik, mosolyog és ajka csókra nyílik. Kedvese szívdobogva ölébe veszi és 
csókolja, a pajzán lányka pedig úgy tesz, mintha semmiről sem tudna. Csak 
a végén árulja el magát (A hamis alvó). Vagy: a leányka hűs domb alatt 
alszik, odaoson a pásztor és csókot lop az ajkáról, amitől a leánynak piros 
lesz az arca. Később gyakran vissztaér a domb füvére „hol megindult szűzi 
vére“, és következő szavakkal hívja vissza Zongort, a szőke pásztort:

Ah, jer, adj álmot szememnek,
Adj nyugalmat bús szívemnek 
Vagy vedd vissza csókodat.

(A hamis leányka)

Radičević „kedves szemű leánykája" (moma milooka) a patak partján 
ruhát mos, és midőn megpillantja a huncut fiút, az ösvényt kéri, hozza el

7) Uhlands Gedichte, (hely és év nélkül)
8) Vörösmartynál leányka, a német költőknél Kindt Radičevićnćl čedo, moma.



őt neki, és elbújik a bokorba; a leány elfut, ám a fiú beéri; a hársfa alatt a 
„csodálatos hempelygés“-re és „ringásra“ a szellő csak mosolyogni tudott 
(Vragolije — Pajzánkodások).

Vörösmartynál a leány örömmel sétál a zöld pázsiton, szemében „új 
tűz bájvilága ég“, lába lebeg, mint a szellő, kebléből felszakad a sóhaj:

Mint kicsin baráti,
Ártatlanka még,
De szemében új tűz 
Bájvilága ég.
Lába, mint a szellő 
Könnyűden lebeg,
Ah de keble néha 
Lassan fölpiheg.

(A szép hajadon)

A patakhang zenéje és a szellő enyhe dala kíséri, összhangba olvadva a 
szív legbelsőbb vágyaival:

Hol a patakhang zene lön,
A szellő enyhe dal,
Összhangba olvadók a szív 
Legbelső vágyaival.

(A túlvilági kép)

ám tulajdonképpen nem világos neki, hogy mi is történik bensőjében (A  
szép hajadon, A kis leány baja).

Vörösmarty leánykája szép, mint a virág, tiszta, mint a patak, melyben 
áttetsző gyöngyök habzanak. Beszélget a virággal, a patakkal (A szép leány), 
keble a sóhajtástól szinte megreped, csak sóvárog, mintha égne s vágyakozna 
a bírhatatlanért: „amint én szeretni tudnék, nincs oly férfiszív“. (A kis leány 
baja ).

Radičević a leánykát határozatlanabbul, mégis sokszor reálisabban 
látja. Amikor „a feketeszemű legényke“ vizet kér tőle a kútnál, annyira zavarba 
hozza, hogy a korsó kiesik a kezéből, de nem bánná, ha a második is eltörne, 
csak ha a legény újra eljönne (Devojka na studencu — Leányka a kútnál). 
Radičević a leánykáról álmodozik, akinek azonban nincsenek különösebb 
egyéni jellemvonásai (Doč'će danak pravi — Eljö az igazi nap). Inkább 
Kölcsey és Bajza leánykáihoz hasonlíthatjuk, akik irreális, majdnem földön
túli szférákban élnek.

Vörösmarty lírájában, eléggé ritkán ugyan, érzékiséggel átszőtt, őszinte 
elragadtatással is találkozhatunk a női báj iránt:

„Oh hölgy, az Isten gyönyörűi 
Teremte tégedet.
S szerelmed üdvösséget is 
Ad a gyönyör felett."

(A túlvilági kép)



Szenvedélyessége is csak vágy formájában jut kifejezésre (Jolához).
Ezzel szemben Radičević leánykája majdnem mindig érzéki, a költő 

őt ebből a szemszögből nézi.

Zelena je trava,
Moma na njoj spava,
Vijar vetar pirnu,
U suknju joj dimu,
Suknjica se širi,
A nožica viri. —
Ao, nono bela,
Voda te odnela 
Pa — meni donela.

(Kletva — Átok)

Vörösmarty bájjal teli versei és Radičević említett költeményei, noha 
bennük az érzékiség dominál, közös vonásokat tartalmaznak, amelyeket nem 
tapasztaltunk más költőknél. Közös náluk mindenekelőtt a tisztavizű források, 
az erdő és vízcsobogás idillikus (pasztorális) tájképe — ahogyan Dragiša 
Živković jellemezte Radičević líráját. Vörösmartyról Horváth Károly feltéte
lezi, hogy ismerhette Moschos Bión halálára írt idilljét, amely felhívás a 
természethez: folyamokhoz, erdőkhöz, csergetegekhez, virágokhoz és mada
rakhoz, s sokkal modernebb és líraibb hangú, mint Vergilius eklogája10). 
Továbbá közös a bennük fellelhető vidámság, könnyedség, és pajzánság. 
Mindkét költő kedveli a kicsinyítő képzőket, a beceneveket, amelyek az effajta 
költészetre jellemzők. Pl. Vörösmartynál: kis leányka, leányka, kis patak, 
kis madárka, édes álom, szép virág, lebel (szellő értelemben); a metaforikus 
kifejezéseket, mint pl.: gyenge ág (leány értelemben), rózsaliget (leánykebel 
értelemben) stb. Radiőeviénél: vodica (vizecske), slatka strela (édes nyíl), 
mili vetar (kedves szellő), mila pesma (édes dal), mile ptice (kedves madarak), 
travica (füvecske), stazica (kis ösvény) stb.

Mindezek az elemek Fragonard és más rokokó festők vásznaira emlé
keztetnek, ilyesféle asszociációkat keltenek bennünk.

Próbáljuk meg most elemezni a fiatal leány alakját ennek az idillikus 
környezetnek a keretében úgy, ahogyan említett költőink bemutatják.

Vörösmartynál a „lányka“ leginkább a gyengéd szűzi érzelmek világában 
él: általában minden egy sóhajjal, vagy nem is egészen világos, titkos vággyal 
végződik. Még akkor is, amikor a szőke pásztorfiú az alvást tettető ravasz 
lánykának elveszi a szüzességét, a költő megmarad a pasztorális kifejezésmód 
mellett, kerülve az érzékiséget (A hamis leányka). Másutt nemegyszer arra 
kéri a lánykát, hogy ne rejtse előtte „gyönge keblét“, hagyja hogy részeg 
örömmel, hév csókkal adózzon, s megízlelje az édeni bájt, mert rövid az élet
— mondja a költő — a messze jövendőt aggódva ne nézze (Vágy), s tündéror
szág bűbájairól álmodozik (A boldog).

®) Dragiša Živković, Evropski okviri srpske knji&evnosti, Beograd 1970, 162.
10) Horváth K. A klasszikából. . 8 4 .



Az európai költészetben még a reneszánsz idejéből ismert effajta motívu
mok közül említsük meg példaképp Charles Riviere du Fresny (1648—1724) 
kedves-pajzán kis költeményét, amely arról szól, hogy Philis, a pásztorlányka 
Silvander pásztornak egy csókjáért három juhot is kész adni.11)

Radićevićet megelőzően hasonló stílusban ír néhány ma már elfelejtett 
szerb költő is, jóllehet náluk még kifejezettebbek az idillikus elemek. D. 
Marinković pl. a csalogányról, annak fülbemászó énekéről, a patakról, a 
fiatal pásztorról, a hajnalról énekel, s így szólal meg pasztorális stílusban:

Aj de opet uz frulice 
Da pevamo pesmice 

(Proleée)

G. Trlajić azt tanácsolja a szűzecskének (devica-nak), ha szép kíván 
lenni, kövesse a természet szavát:

Nežna budi neizlišno,
Serdce tvoje budi slišno 
I radosti i bolezni 
Blistajte že prostotiju 
Lica, serdca čistotiju 
I budite Boginji

(Priroda — Természet)1'6)

V. Subotié lelkész is szentimentális-pasztorális szellemben írja verseit 
(Sonet, Dobro jutro, Himen na Svetu Trojicu — Szonett, Jóreggelt, Hímen a 
Szentháromságnak) . A versében szereplő tündér virágszirmokból fon koszorút, 
s azzal ékesíti bodor haját; édeni illatú szellő lengedezi körül (Vila — Tündér);  
a Pesma pastira (Pásztorének) c. versében pedig felhasználja a pasztorális 
költészet minden jellegzetességét, amit Gessner idilljeiben is megtalálunk: 
furulyát, virágot, ártatlan pásztorokat, virágkoszorút, jó szívet és tiszta lelket.14)

J. Subotić a fiatal lányról dalol, aki virágot szed, hogy azt fehér keblére 
tűzze és koszorút fonjon belőle a fejére:

Ogledalo joj izvor je bistri,
Gde joj talasi obraze miju,
I zrak poljubce krade joj. . .
Ruža iz ruke padne u vodu 
Hitri je talas željno proguta:
Ah, badava je tražilo oko.

A vers folytatásában előbukik a vízből a nimfa „nővére“, de a leánykéz, 
amely a rózsát szedte, „a hideg sírban nyugszik", s a vers a csalogány kimú
lásával, a rózsa elhervadásával végződik.15)

n ) Antologie des Poétes lyriques franfais, Paris, Nelson Ed., év nélkül, 142.
ia) Srbski narodni list, 1840, 52—53, 58 1. s
13) Srbski narodni list, 1843, 60, 135 1.
14) Srbski narodni listt 1836, 41, 56—70 1.
15) Devojka s ružom, Srbski narodni list3 1838, 44, 73 1,



Idézünk még néhány verssort J. Subotié San (Álom) c. verséből, azokat, 
amelyeket erre a stílusra jellemzőnek tartunk:16)

Kraj jezera 
Lepu glavu 
Endimon 
Naslonio,
Devične ga 
Nedirnute 
Slatkim kradom 
Usne ljube. ..
Nežna njena 
Stane noga 
Na bisemu 
Livadicu:

Dragiša Živković említést tesz A. Maletić Momče i devojče (Legény és 
leány) c. verséről, valamint J. Subotié Pravdanje (Mentegetödzés) és Momče 
i golub (A legény és a galamb) c. verséről, amelyek ugyanazt a motívumot 
dolgozzák fel, mint Radičević Vragolije (Pajzánságok)11) c. költeménye. 
Maletié versében a leány a patak partján alszik, közben odasettenkedik egy 
legény, a kezét csókolja, mire a leány felébred és menekül, de a legény utoléri 
s lelkűk csókban találkozik18); ez valóban emlékeztet bennünket Vörösmarty 
A hamis leányka című versére (melyet már valamivel előbb lefordítottak angolra 
és németre), valamint egyéb, hasonló tartalmú Vörösmarty-versre; ugyanezt 
a motívumot több ízben megtaláljuk Radiöeviénél is a már említett Vragolije 
(Pajzánságok) és a Devojka na studencu (Leányka a kútnál) c. versekben. 
J. Subotié San (Álom) c. verse a fentebb elemzett Vörösmarty-versekkel 
mutat hasonlatosságot, amelyek a szende lánykáról, de leginkább A szép 
hajadon-ról szólnak.

Az érzelem a Vörösmarty-versekben szereplő leányok többségénél 
a titkos vágyódás keretében marad, s a költő szimbólumokkal fejezi ki gondo
latait. Ezt tapasztaljuk Maletić és Subotié költeményeiben is. Ezzel szemben 
Radičević leánykáinak az est néha „édes várakozás", az éjszaka nappallá 
is válik, s a leányka a pajkos fiúval hempereg a zöld fűben (egyébként Vörös- 
martynál is ezt teszi a leányka a pásztorral, csak a közlés módja tartózko
dóbb). Az érzékiség szabad kifejezését Radičević a 18. század végi szerb 
polgári költőknél is tapasztalhatta, akik a frivolitást természetesen és közvet
lenül tolmácsolják. Ez megfelelt Radičević természetének is, ám ő szabadjára 
engedi az érzéki élmények kitörő, fiatalos hangulatának egész skáláját. Vörös
marty idillikus gyengédséggel, ártatlansággal ábrázolja a leányt, naivan, 
néha pajkos képmutatással, ellentétben Radičevićtyal, akinél a leány mindig 
pasztorálisan pajzán.

“ ) Uo. 74-761.
17) Dragiša Živković, Predromantičke i postromantičke crte u srpskom romantizmu klny. A KOVČEZIĆ-b0I 

Beograd 1973, knj. 11, 71.
18) D. Živković, Predromantičke . . 7 1 .
19) D. Živković, Evropski okviri . . . ,  163.



Vörösmarty és Radičević lírai versei lényegében személyes élményen 
alapulnak, gyakran pásztorköntösbe bújtatva. Dragiša Živković ezt a Radiče- 
vicnél tapasztalt jelenséget úgy tekinti, mint valamilyen reális véletlent. 
L. Uhlandtól vagy más német költőtől olvasott versek szimbolikája nyomán, 
de nem tényleges érzelmi költői élményt.19) Hozzáfűzhetjük, hogy ez lehet 
más, kevésbé ismert szerb költő ihletése is, akinek verseit az akkor divatos 
lapokban vagy almanachokban ovashatta, pl. Maletić, Subotić vagy valaki 
más. Erre utal a Kolo (Körtánc) c. verse is, amely a Srpski narodni list 
1839. évi számának 138. oldalán jelent meg S. P. aláírással. Egyébként a 
Đacki rastanak (Diákbúcsú) c. költeményének vizsgálata még néhány felte
vést enged meg Radičević mintaképeit illetően, amelyek sok korábbi effajta 
szerbhorvát műben is fellelhetők (M. Vrhovec Plesnopisen c. verse, Trlajić 
verse stb.). Mindenesetre feltehetjük, hogy Radičević figyelemmel kísérte 
és olvasta az almanachokat és folyóiratokat, és azokban sok neki tetsző verssel 
találkozhatott.

Ám térjünk vissza témánkhoz. Vörösmarty említett költeményeinek 
némelyike csak a vágy kifejezése, olyan vágyé, amelyről tudja, hogy nem való
sulhat meg, ő azonban olyan intenzíven éli át, mintha az a valóságban is 
megtörtént volna (Jolához). Hivatkozzunk a következő képre: szép, fiatal 
asszony él egyedül az elhagyott erdőben. Egyszerre csak megjelenik egy 
legény, „lova fékét tartva jobb kezében", akinek látására „szegény bizonyosan 
elájulna, ha a legény ollyan szép nem volna". Radičević Devojka na studencu 
(Leány a kútnál) c. versében a leány és az ifjú találkozása erősen emlékeztet 
a Becskereki c. költemény idézett részletére, még hangulatában is, amelyhez 
viszont Dragiša Živković talált hasonló „tipikus barokk-rokokó képet": 
motívuma és témája tekintetében a Tekla voda tekelija (Folyóvíz folydogál) 
c. szerbhorvát népdalhoz és annak variánsaihoz hasonló, amelyekben, szerinte, 
e motívum minden részlete megtalálható.20) Vagy a következő kép: a vadász 
az erdő mélyén

Ül hosszú, méla lesben, 
vár felajzott nyílra gyors vadat,

— de ehelyett megjelenik

„ah de nem vad, könnyű kis pillangó 
s szép sugár lány, röpteként csapongó.

„Istenemre!" szóla felszökelve 
A vadász: „ez már királyi vad", 
és legottan, minden mást feledve, 
hévvel, a lány nyomdokán halad.
Ő a lányért, lány a pillangóért,
Versenyeznek tündér kedvtelésért.

20) D. Živković, Predromantičke . . 8 1 .



„Megvagy!" így szól a leány örömmel, 
elfogván a szállongó lepét;
„Megvagy!“ így szól a vadász gyönyörrel 
a leányra nyújtva jobb kezét; 
s rezzent kézből kis pillangó elszáll;
A leány rab szép szem sugaránál.

(Szép Ilonka)

Radičevićnćl a pajkos ifjú, megpillantva a lányt, egyre mélyebbre hatol 
az erdőbe, hogy a végén utolérje a lányt (Vragolije). Az események további 
folyása azonban eltérő: Vörösmartynál ez a véletlen találkozás egy ábrándos 
és Szép Ilonkára nézve végzetes szerelemmé fejlődik. Radiéeviónél pedig 
fesztelenül folytatódik — a természet megőrzi majd a titkot. Emellett Vörös
marty elbeszélő költeménye gazdag lelkivilágot tár fel, Radičević verse viszont 
csupán egy pillanatnyi, fellobbanó szenvedély. Ehhez hasonló részletet másutt 
is találunk. Említsük csak Kölcsey Zápor c. költeményét, amelynek a befejezése 
rokonítható Radičević Devojka na studencu zárósoraival: amíg „zördül az 
ég s villámot lőtt", a szép leány „remegve ah keblemhez ő jobban, jobban 
szőrűi", de amint kiderül, a leányka elhagyja a legényt, anyjához siet, s a 
legény kéri az eget: „Dördülj megint, s onts záport még, S hozd vissza nekem 
őt". A csattanó hasonló ahhoz, ahogy Radičević leánykája a kútnál nem bánná, 
ha a második korsó is eltörne, csak az ifjú visszajönne.

Vörösmarty A magány c. költeményében a leány „a zöld part fokán" 
állva várja, hogy kedvese közeledjék. Álmodozva élvezik kettesben a „vissza- 
hozhatatlan órák boldogságait". Egészen hasonló képet találunk a Tuga i 
opomena (Bánat és intelem) című Radičević-vers egyik szakaszában. A történés 
kerete, a fiatalokban az érzések egész skáláját felébresztő természet leírása 
mindkét költőnél közös, azzal, hogy e leírás Vörösmartynál tartózkodóbb 
és nyugodtabb, Radiceviénél pedig dinamikus és nyugtalan.

A Vörösmarty opuszát tanulmányozó szakírók, mindenekelőtt Horváth 
Károly, megemlítik a költő természetszeretetét, a budai hegyekben tett 
sétáit. Amikor csak tehette, élvezte a Zugliget kellemeit, oltotta szomját a 
Disznófő forrásánál, az évszázados bükkfák árnyékában fogyasztotta szerény 
elemózsiáját társaival. Horváth Károly megállapítja, hogy „A mélyen át- 
érzett természetszeretet találkozott a bukolikus olvasmányélménnyel, és 
ez adhatott először erősebb lendületet a verzifikált prózaiságból való felemel
kedésre, hosszasabb költői lélegzetvételre", és nem véletlen, hogy a „fél 
Európát elöntő Gessner-kultusz is ennek a felébredt érdeklődésnek a követ
kezménye."21)

A természet hasonló őszinte átélését találjuk meg Radičević költészetében 
is, végig, különösen pedig a Đacki rastanak (Diákbúcsú) c. elégikus-ditiram- 
bikus költeményében. Köztudott, hogy mennyire szerette Radičević a Fruška 
gorát, a stražilovoi, a szamárhegyi és más vidékeken tett sétákat; a költő 
hegyoldali források vizével oltotta szomját, s a Duna meg a Fruška gorai

«) Horváth K., A klasszikából. . 84.



patakok vizében kereste a felfrissülést. Dragiša Živković Tübingen (Uhland 
szülőhelye) és Karlóca között talál hasonlatosságot, ahol Radičević fiatalságának 
legszebb napjait élte.

Az idillikusán lágy és ártatlan képek, amelyekben Vörösmarty szabadon 
énekli meg a természet szépségeit, Radičević viszont erotikus érzékiséggel, 
zabolátlanul és ujjongva (noha az utóbbi néha, enyhébb formában, Vörös
martynál is kifejezésre jut) — ezek jellemzik a két költő tárgyalt verscsokrát. 
E jellemvonásokat nem találjuk meg a kisebb kortárs költőknél, akiknek 
tehetsége nem ért fel annyira, hogy az átélt természetet közvetlenül és egyé- 
nítve öntsék versbe, hanem könyvszagúan, sablonosán verseltek, s nem tudtak 
felszabadulni mintaképeik hatása alól.

Az elveszett vagy elhunyt kedves keresése a természetben — az a motívum, 
amely sok korabeli költőt megihletet —, felkeltette Vörösmarty és Radičević 
érdeklődését is, s a két költő verseinek elemzése során, a téma megközelítésében 
analóg vonásokat találtunk köztük.

Vörösmarty a Csák, Radičević pedig a Tuga i opomena (Bánat és intelem) 
és Lađicu veze (Kiköti a bárkát) című verseiben igyekszik mélyebbre hatolni 
az élet titkaiban és feltárni saját belső énjét. Lássuk, hogyan fest ez részlete
iben !

Csák, a költemény hőse, elhunyt kedvese (Zolna) utáni kínzó vágyában 
átöleli a tündért, aki Zolna alakját ölti magára, és „csókkal érte keblét, ékes
arcát, És örült az éjnek és magánynak."

Radičević hőse a Lađicu veže c. költeményben hosszú várakozás és kutatás 
után megtalálja kedvesét, sápadtan, „szélfodorta hajjal" (akárcsak Zolnáé, 
azzal a különbséggel, hogy Radičevićnćl a kedves élő, valóságos lény, csak 
öleléskor alél el és nem ad többé élet jelt magáról. Mindkét versben hasonló
képpen jut kifejezésre a misztikum, az ölelés mámora az éj leple alatt, a szen
vedélyes szerelem megnyilvánulása a természetben, s a hősök hasonló módon 
élik át a gyanakvást és a hűtlenséget.

A Csák vezérfonalát, a hős vágyakozását elhunyt kedvese után, aki
látomásként meg is jelenik neki, megtaláljuk még nyomatékosabban kifejezve 
Radičević Tuga i opomena c. költeményében is. amelyet Živković „effajta 
legkimagaslóbb teljesítménynek" nevez a szerb költészetben, s amely „gyengéd 
és bájos, telve mély érzésekkel, költőien ihletett vágyakozással".22) Zolna és 
Radičević kedvese is hallucinációként jelenik meg szerelmesének. Ez a kép
zelődés mintegy következménye a hős mérhetetlen bánatának, mert nem képes 
belenyugodni a szeretett lény elvesztésébe:

Szép leány űl hószin köntösében,
Nyögve és sóhajtva kedveséhez;
Zolna ül ott szélfodorta hajjal.

**) D. Živković, Predromantiike. . 7 2 .



„A halott is fölkelt hát porából?
Zolna, Csáki szűz szerelme, Zolna,
Hogy nyugodtál a sír éjjelében ?“

Szólt az ifjú s átölelte a lányt;
Hőnek érzé s csókkal érte ajkát,
Csókkal érte keblét, ékes arcát,
És örült az éjnek és magánynak.

(Csák)

Radičević hőse viszont:

Vidi dragu kao za života 
Sto je ona umiljata bila 
Kosa vrana sada se milota 
Kao i pre po zracima vila...

Njeno oko gledaše mileno 
Ne mogoh se više protiviti 
Ja poletih ka njojzi hitreno 
Da obuhvatim telő milo njeno

(Tuga i opomena — Bánat és intelem)

Mindkét költemény hőse, amikor elveszti kedvesét, hasonló módon 
esik kétségbe. Ez az érzés odáig fajul, hogy a hősök nem találják értelmét 
a további életnek. A befejező részben eltérően alakul a kifejlet: Vörösmartynál 
a hős, a rászedetés fájó csalódásában, amiért kedvese, Zolna helyett a „gúny- 
ajkú" tündért ölelte meg és így lett hűtlen legszentebb eszményéhez, „halva 
dőlt“ szerette sírjára, de szerelmük tovább élt, mert nevüket visszhangozzák 
a hegyek és a völgyek. Radičević hőse a végső rezignáltságból hirtelen szélső
séges optimizmusba csap át és az élet felé fordul. Itt jut kifejezésre a költők 
eltérő életszemlélete: Vörösmartynál földöntúli örök szerelemben végződik 
a vers, Radičević hőse viszont visszatér a valóságba, mert amikor siet megölelni 
kedvesét,

„Rukom nebu ona pokaza tade 
Ja se probudih, a sanak nestade.

Lelkiismerete megnyugszik, mert a kedves a búcsúzásnál így vigaszja:

Živi srećno, pa ne tuži više 
Anđeli me sretno udomiše.

Vörösmarty a Csák c. balladát szerb költői modorban (szerbus manier) 
írta, tízszótagú verssorban, a negyedik szótag után cezúrával (sormetszettel) 
1826-ban, amikor, mint a többi magyar költőt is, fellelkesítette a szerbhorvát



népköltészet. Radičević Tuga i opomena c. költeménye 1844-45-ben keletkezett, 
tizenegy szótagú jambusban, a szerbhorvát népköltészet tíz szótagú verssorával 
váltakozva, a negyedik szótag után cezúrával. Rámutatunk még ebben a 
költeményben az előadásmód gyengédségére, amihez hasonló példát Vörös
marty Csák c. balladájában találunk. Dragiša Živković Radičević költészetét 
elemezve azt a véleményét fejezi ki, hogy a Tuga i opomena és a „?“ című 
versek egyneműek, egy alapvető ihlet variánsai: a szépségideái csalóka lát
szata utáni vágyé („?“), illetve az elvesztett effajta eszméről való nyugtató 
álom utáni vágyakozásé (Tuga i opomena).23)

Vörösmarty vezérgondolata és ihletője a Csák írásakor hasonló termé
szetű lehetett. Nála is találunk effajta vigaszkeresést a végleg elveszett 
boldogság után, ami általában véve foglalkoztatta a kor más költőit is, csak 
másmilyen formában. Példaként említjük Heine 1817—1821 között írt 
ifjúkori verseit, melyeknek a Junge Leiden és Traumbilder címet adta. Ezekben 
a költőnek látomásai vannak, fiatal, halovány és szép lány alakjában, aki 
szerelemmel tölti el a lelkét. Egy másik gyűjteményében (Buch dér Lieder, 5) 
búcsút mond a szeretett városnak, ahol megismerte szívének királynőjét 
(a vándor motívum +  az ártatlan, vágyakozó szerelem motívuma). Csakhogy 
Heinenél a gondolatok és érzések továbbfejlesztésének módja sok tekintetben 
eltér attól, ahogyan azt Vörösmartynál és Radiceviénél láttuk.

Azonos költői területet érint Vörösmarty és Radičević a következő 
általános irodalmi közhelynek számító motívumkörrel is. Azokról a mo
tívumokról és elemekről lesz szó, amelyek mintegy visszaemlékezésnek 
látszanak bizonyos megtörtént élményre vagy legalábbis képzeletben átélt 
eseményre. Az alap vagy ösztönzés ez esetben valamely korábban olvasott 
szöveg is lehet.

A jegyes sírja c. versében Vörösmarty az elhunyt kedves halálát siratja. 
A kedves meghalt, ezért ő sem akar tovább élni. „Nem fogja senki sejteni, 
miért hervadtam e l . . .  de búm a sírban élni fog idők határáig."

A vers vezérfonala, mégpedig hasonló eszközökkel kifejezve, megtalál
ható Rađičević Jadna draga (A szánalmas kedves) c. versében is. Mindkét 
esetben a fájdalom egyaránt a továbbélés céltalanságáig jut el, azzal a kü
lönbséggel, hogy Vörösmartynál elejétől végig a keserv szinte egy lélegzetű, 
a fájdalom nem fokozódik, Radicevicnál viszont kiteljesedik a keservek, 
a fájdalomnak egész skálája, kezdve a természet nyugodt leírásától (Vetrić 
piri, lipa miri ko i pre, — lengedez a szellő, a hársfa illatozik, mint máskor 
is), egészen a szánalmas kedves jajszaváig, illetve a természethez, a csalo
gányhoz fordulásáig, hogy végül is a kimondott vágyban kulmináljon: bár 
csapna a villám egyenesen a szíve közepébe.

Vörösmartynál:

Ah élni nem lehet nekem,
Ha ő már véget é r t . . .
. .. Most ő a földben s rajta én 
Haldokló síri jegy

23) D. Živković, Evropski okviri. . 1 6 0 .



Raka njega krije sad i tama 
Šta ću ovde ja na svetu sama

(Jadna draga — Szánalomra méltó kedves)

Ilyen pl. Bajza József verse is. Bajza az Egy leányka sírján c. költeményét 
rezignált, megbékélt hangulatban írja, s ezzel a motívummal találkozunk 
többször is, néha más (vándor) motívummal kombinálva (Kölcsey, A kedves 
sírja), avagy a fiatal özvegy bánatával, akinek kedvese a kertben egy szomorú 
fűz lombjai alatt alussza örök álmát (Bajza J. A z özvegy).

A fiatal lény (leány, ifjú) haldoklásának témája megtalálható a kor 
egész európai irodalmában, s visszhangra lel Vörösmartynál és Radičevićnćl 
is, aki ezt a tárgyat első személyben énekli meg. Erről, valamint a prométheu- 
szi motívumról, a sasról, amely ugyancsak jelen van mindkét költő költé
szetében, másutt írunk részletesebben. Most álljunk meg még egy pillanatra 
egy közhelynél, egy költői sablonnál, amely nem fűződik sem helyhez, sem 
időhöz, de minthogy egyéni átéléssel dolgozzák fel, szóljunk erről is néhány 
szót: ez a leányhűség kérdése.

A leányhűségről Vörösmarty és Radičević is hitetlenkedve, gúnyosan 
szól, mert szemükben minden lány repkedő, csapadár, akinek nem kell 
hinni:

Játszi barna szem,
És haj, mint az éj,
Váll, kar, mint a hó . . .
. .  . Megbűvöltek, s neki szánva 
Kész lennél e nagy mondásra:
„Holtomiglan, holtaiglan“ ; —
Térj eszedre! féld a szégyent,
Mondd helyébe: „holnapiglan!“

(Hűség)

Radičević konkrétabb és határozottabb, mert amikor nála az ifjú fel
ébred az elragadtatásból, kereket old ezekkel a szavakkal:

Zbogom, zbogom, ja vas slavim 
Ali neću da zaglavim

{Bezimena — Névtelen)

Az elmondottak alapján felvetődik a kérdés, vajon ismerhette-e Radičević 
Vörösmarty Mihálynak, az akkor még élő, és a magyar nyelvterületen kívül, 
úgyszólván egész Európában is jól ismert költő fiatalkori verseit. Tudott-e



egyáltalán magyarul? Apja, Todor Radičević, a monarchia tisztviselője, 
olyan vidéken élt és szolgált, ahol megtanulhatott magyarul, s fia, Branko 
is hallhatta a nyelvet, a szülői házban is. Amikor Branko Karlócán tanult, 
a magyart még nem vezették be hivatalos nyelvként az iskolákban, jóllehet 
voltak ilyen kísérletek.24) Mindenesetre Karlócán nem tanult magyar nyelvet 
és irodalmat. A magyart 1842—43-ban vezették be hivatalos nyelvként,25) 
Branko Radičević ekkor Temesváron élt, ahol akkoriban az erős pánszláv 
áramlat mellett a magyar kultúra szelleme volt domináns. Skerlié azt állítja
— ezt az adatot később más irodalomtörténészek is átveszik —, hogy Radičević 
Temesvárt piarista gimnáziumba járt. Ám ez az adat nem helytálló. Mirko 
Zivkovié legújabb kutatásai tanúsítják, hogy a temesvári gimnáziumba 
fivére, Stevan járt, ezt az adatot tehát tévesen tulajdonítják Brankónak.26)

Branko ezidőben betegeskedett, otthon tartózkodott és lehetősége volt 
arra, hogy irodalmár-irodalomkedvelő, német és angol műveket fordító 
apjával az irodalomról beszélgessen. Azt is tudjuk róla, hogy könnyen tanult 
nyelveket, és tudott is egynéhányat.27) Savkovié szerint „elég korán sajátított 
el néhány idegen nyelvet". De melyek ezek? Németül tudott már gyermek
korában ; talán a francia, az angol, vagy talán a magyar? És kezébe kerülhettek-e 
Vörösmarty versei, amelyekről ebben a munkában szó van?

Amikor Radiéevié verselni kezdett, Vörösmarty költeményei kötetekben, 
de külön-külön is megjelentek, folyóiratokban, almancchokban és más 
kiadványokban is napvilágot láttak, s eljutottak az akkori Magyrrország 
minden részébe, tehát Temesvárra is. 1827-ben a Felső Magyarországi Minerva 
c. irodalmi folyóiratban megjelent Toldy cikke a „szerbus népköltészetről11, 
s mellette illusztrációként első ízben Vörösmarty Csák c. balladája.28) Ez 
a vers, amely szerb modorban íródott, a szerbhorvát népköltészet tízszótagú 
verssoraival, felkelthette Radiéevié érdeklődését is. Hiszen költészetében 
a népdalokra támaszkodott, tehát érdekelhette az a magyar mű, melyet 
szerzője, a neves költő, a szerbhorvát népköltészet hatására írt.

Egyébként is hallhatott Vörösmartyról szerb körökben, s mint fiatal 
költőt, érdekelhette az olyan nagynevű szerző költészete, mint amilyen 
Vörösmarty volt. Nincs adatunk arról, hogy vajon apja gazdag könyvtárában 
az angol és német irodalom eredeti alkotásai mellett voltak-e magyar nyelvűek 
is, vagy akár német fordítás a magyar költészetből. De tegyük fel, hogy 
hallott Vörösmartyról, és volt alkalma olvasni a verseit eredetiben, akár 
valakinek a tolmácsolásában vagy német fordításban, hiszen Vörösmarty 
akkor már sok költőnek volt példaképe, és verseit idegen nyelveken is kö
zölték. Itt említjük meg azokat a német fordításokat, amelyek 1840-ig jelentek 
meg és a melyek valamilyen módon szóba jöhetnének.

1828-ban Toldy Ferenc kiadta a Handbuch der Hungarischen poesie29) 
c. gyűjteményét, amelyben a következő Vörösmarty-versek szerepelnek: 
Dos schöne Madchen (A szép leány) Tretter fordításában, amit John Bowring

24) Kosta Petrović, Istorija Karlovačke gimnazije, Növi Sad, 1951, 138—148 és 153—166.
26) Uo.
26) Szóbeli közlés, a tanulmány készülőben.
27) Jovan Skerlić, Istorija nőve srpske književnostt, III. kiadás, Rád, Beograd 1953. 269—270.
28) Felső Magyarországi Minerva, 1827, áprilisi szám, 1153—1167.
*9) Handbuch der ungarischen Poesie . . .  In Verbindung mit Julius Fenyéry, herausgegeben von Franz 

Toldy, I—II Bánd, Pest—Wien, 1828.



fordított le angolra Lowely maid címen és a Poetry of the Magyars c. köte
tében jelentetett meg; továbbá a Cserhalom és a Salamon király c. versek. 
1840-ben Lipcsében megjelenik a Pannónia . . -30) c. kötet, amely tartalmazza 
Vörösmarty A hontalan, Salamon és A z árvízi hajós c. költeményeit.31)

A felsorolt fordításokból, véleményünk szerint, Radičević számára 
érdekes lehetett a már említett A szép leány és a Cserhalom, de nincs kizárva, 
hogy az eredeti verseket is olvasta.

Vörösmarty első gyűjteménye Pesten jelent meg 1833-ban32), (meg
kapta érte az Akadémia 1833. évi nagydíját), a második kötete pedig ugyan
csak Pesten 1840-ben33). Ebben találhatók a munkánkban említett versek. 
Ezért a kötetért is megkapta az Akadémia nagydíját. Vörösmarty a kor 
legnagyobb magyar költője. A napi sajtóban, a folyóiratokban találkozunk 
verseivel. A hamis leányka és A szép leány c. verseiről Toldy 1827-ben azt 
írja, hogy közölni fogja az Élet és literatúra-ban. A szép leány-x németre 
első ízben 1827-ben fordítják, angolra 1830-ban.34) Vörösmarty költői di
csősége a Szózat megjelenésekor kulminál (1836). Később Poklič címen 
Blagoje Brančić fordítja szerbre. A költemény bejárja Európát, nagy sikert 
arat Párizsban 1848-ban, ahol mint Marseillaise hongroise-t szavalják a 
Hotel de Vilié előtt; fellelkesíti Lamartine-t, Prágában cseh hazafiak szavalják 
és beszélnek róla, Bécsben pedig osztrák hazafiak terjesztik. A költeményről 
és fordításairól egész irodalom keletkezett. Ekkor Radičević már Bécsben van.

Vajon elkerülhette-e mindennek a híre Radičevićet? És vajon valóban 
olyan kevéssé ismerte volna a magyar költészetet, ahogyan azt az eddig 
hozzáférhető dokumentumok tanúsítják?

A csak töredékeiben fennmaradt elég kicsiny és szűkszavú levelezésében 
semmilyen adatot nem találunk, amely legalább felbátorítana bennünket 
a tekintetben, hogy olvasott magyar verseket. Főleg apjával levelezett, de 
ezek a levelek is csak részben maradtak meg. De akkoriban, amikor Temes
váron tartózkodott, s amikor Vörösmarty korai verseit olvashatta, apjával lakon, 
az ismert irodalombaráttal, tehát beszélgethetett e témáról. Az újabb iro
dalomtörténeti kutatások azt bizonyítják, hogy a 19. század sok szerb köl
tőjének általános tájékozottságát és irodalmi műveltségét bizonyítékok hi
ányában lebecsülték. Vonatkozik ez főleg a külföldi, köztük a magyar iro
dalom ismeretére is. Erre vonatkozóan gyakran ellenőrzés nélkül vették 
át egymástól az általánosított véleményeket, amelyeket a szerb irodalom- 
történet úttörői írtak, hiszen ők nem is ismerhették a ma már rendelkezésünkre 
álló adatokat, amelyekből legalább következtethetünk bizonyos tényekre.

Pannónia . . .  Blumelese auf dem Felde dér neuera magyarischen Lyrik in metrischen Übcrtragungen 
von Gustav Steinacker, Erste Abteillung. Leipzig 1840.

91) Vörösmarty költeményei megjelentek németül a következő gyűjteményekben is: Herzensklánge. 
Ausgew&hlte Dichtungen von G. Treumund (Gustav Steinacker). Leipzig. 1845. — Ungarische Voikslieder, 
übcrsetzt und eingeleitet von M. A. Greguss. Leipzig. 1846. — Gedichte von Alexander Petőfi. Nebst cinem 
Anhang Lieder anderer ungarischer Dichter. Aus dem Ungarischen übertragen durch Kertbeny. Frankfurt 
a. M. 1849. — Nationalgesánge dér Magyarén . . .  I—III. Aus dem Ungarischen übertragen von Adolf Buchheim 
u. Oskar Falke. Kassel 1850—1851. — Nationaüieder dér Magyarén. Übersetzt von Vasfi u. Benkő. 
Braunschweig 1859. — Album hundert ungarischer Dichter. — Herausgegeben durch C. M. Kertbeny. 
Dresden-Pest 1854. — Magyarische Gedichte patriotischen Inhaltes.. . durch Stefan Gráf Pongrácz. Pressburg 
1859. — Gedichte von Michael Vörősmaty. Aus dem Ungarischen in eigenen und fremden metrischen* Über- 
setzungen herausgegeben durch K. M. Kertbeny. Pest—Leipzig 1857.

**) Vörösmarty Mihál* Munkái. Pesten 1833.
M) Vörösmarty MiháT Újabb Munkái, Első-negyedik kötet, Budin 1840.
M) Handbuch dér Ungarischen Poesie, Pest, 1828 (Tretter fordításában Das schöne Mádchen; John 

Boaring Poetry of the Magyars), London, 1830 (JLovely maid).



A mai irodalomtörténet sok korábbi nézetet korrigál, rehabilitálja a lebecsült 
és elfeledett költőket, és részletebb elemzéseket ad azoknál, amelyek akkor 
keletkeztek, amikor az irodalomtörténeti műveket elejétől végéig egy sze
mély írta.

Skerlié a számára akkoriban hozzáférhető adatok alapján megállapítja, 
hogy Radičević epikus kísérleteiben szemmel látható Byron hatása, s hogy 
szerelmi lírájának mintaképe a Lied, a 19. század első fele mémet költészetének 
műfaja, amit Uhlandnál és Heinénél talál, „akik közvetlen hatást gyakoroltak 
rá“.35)

A későbbi, de modem szerb irodalomtörténészek is megállapítják, 
hogy Radićević jól ismeri és intimen átérzi a német költészetet, hogy Uhland, 
Heine és más német meg osztrák költők verseit olvassa szívesen, s nálunk 
lel érdekes motívumokra (magány, melankólia, látomások, a kedvestől és 
az otthontól való elválás); a verselést illetően kedveli a jambust, különösen 
a kilenc- és tizenegy szótagú verslábakat. Dragiša Živković szerint „nagyon 
nagy a hasonlatosság Branko első német és szerb nyelvű költői kísérletei és 
Uhland 1825-ben, kötetben megjelent lírai versei között, melyek témái a 
lankás, erdős domboldalak, az elválás boros és szerelmi témái", de azt is 
megállapítja, hogy „poetikus érzékével, költői fülével tüstént megérezte e 
motívumok és emóciók könyvszerűségét, a versek ritmikus merevségét“.36)

Véleményünk szerint élményi költészetében kifejezett érzelmeihez 
Vörösmarty állt közel, de az elolvasott költői alkotások köre talán kiterjedhetett 
más magyar költőkre is, akiknek a költészete megfelelt ízlésének. És ha már 
olvasta a korabeli európai költőket, ismerte költészetüket, vajon mellőzte 
volna azokat, akik — hogy úgy mondjuk — a kezeügyében voltak?

Mladen Leskovac megjegyzi: „Radičević bonyolultabb, mint ahogyan 
elégtelen ismereteinek alapján szeretnők, és több réteg van benne, mint 
amennyit az első, felületes pillantásra feltételezhetnénk'*.37) A vajdasági 
szerb kultúra mindenekelőtt a magyar és a német kultúra felé fordult, amelyek 
bizonyos közvetítő szerepet töltöttek itt be, jóllehet írott bizonyítékaink 
erről — legalábbis az irodalmat illetően — nemigen vannak. A régebbi 
irodalomtörténészek pl. nem is feltételezték, hogy Đura Jakšić a magyar 
költészetből is merítette példáit (elsősorban Petőfiből), amire, különösen 
újabban, mind több bizonyíték akad.37a

Amint már előbb megállapítottuk, Magyarországnak a 19. század 
első évtizedeiben már európai szintű, fejlett irodalma volt, s az Európában 
ápolt költészetnek a magyar, s néhány évtizeddel később a szerb költészetben 
is visszhangja támadt. Radičević költészetének eddigi tanulmányozói nem is 
vetették fel a lehetőségét annak, hogy akár részben is ismerhette a magyar 
költészetet talán Vörösmartyt vagy Petőfit, akinél minden életszerű, őszinte 
és közvetlen volt, s mindez közel állt Radičevićhez és sok tekintetben magával 
ragadhatta.

Vörösmarty jól tudott németül — jobban olvasott és írt, mint beszélt
— és fordított is erről a nyelvről (Joh. Nepomuk Vogltól, aki Vukkal is ba

a#) J. Skerlić, htorija nőve srpske književnosti, 270.
*6) D. Živković, Evropski okviri. *.. 155 és 162.; Pređromantičke. . .  63—83.
a?) M. Leskovac, Antologija starije srpske poezije, Növi Sad, 1953, előszó, IX. old.
*7a) Vese linó vić Sulc Magdolna, Rokonvonások Petőfi Sándor és Đura JakHé lírájában, H1TK 16—17 

sz. 1973. szept.—december, 83—98.



rátságban volt), meg angolból (Th. Moore, Forget nőt the field). A szerb 
modorban írt Csák c. balladáját38) németre is átköltötte. Ezt az átköltést 
nem szánta ugyan a széles olvasóközönségnek, de bizonyítja meglepően jó 
német tudását és kifinomult ritmusérzékét.39)

A magyar irodalomtörténet kapcsolatot talál Vörösmarty és a francia 
irodalom között is: A kis leány baja c. versnek témája megvan Moliére Ecole 
des femmes-ében is, de megtalálható Metastaziónál, Kotzebuenál és a magyar 
népköltészetben is. Bebizonyosodott, hogy ez a vers nagyon népszerű volt 
Magyarországszerte, évtizedeken át dalolták, beiktatták a kéziratos dalfü
zetekbe és gyűjteményekbe, még Túrócszentmártonban, a Slovenska Matica 
kézirattárában is megtalálták. Erről a versről akkoriban sokat írtak, és szá
mos idegen nyelvre is lefordították (szerbre Blagoje Brančić, Tuga mlade 
devojčice címmel).40) A Hűség című költeményben Shakespeare Twelfth 
Night-jának motívumát találjuk meg41); Tóth Dezső a könnyed, játékos 
hangnemét népiesnek minősíti, szemben a szentimentális líra sablonjaival.42)

Marija Kleut Radičevićnek a szerbhorvát népköltészettel való kapcso
latairól írt tanulmányában megállapítja, hogy verseiben jelen vannak névtelen 
magyar polgárok versei i a magyarországi szerbség között keletkezett adeszpót 
dalgyűjtemény és népköltészet köréből.43) Ma már nincs tárgyi bizonyítékunk 
arról, hogy olvasta, vagy legalább ismerte a magyar irodalmat. Több mint 
egy évszázad elmúltával sok körülmény a feledés homályába merült, és sok 
értékes bizonyíték örökre elveszett. Mažuranić is magyarul írta első verseit. 
Később, amikor csalódott a magyarokban, titkolta ezeket a verseket és azt 
álította, hogy nem is tud magyarul. Ezt a kijelentését csak idősebb korában 
helyesbítette.

Radičević többet olvashatott, mint amennyiről ma tudomásunk van. 
Költői élményeit kifejezve, költői világát építve, elfogadta, ami megfelelt 
egyéniségének és belső ösztöneinek. Bensőjében egy soha meg nem valósított 
nagy vágyat hordozott, a Kosovóról (Rigómezőről) szóló nemzeti eposz 
gondolatát. Vörösmarty az ilyenfajta elképzeléseit, vágyait meg is valósította. 
Radičević hallhatott, tudhatott Vörösmartynak a magyar múltról szóló
eposzairól, a Cserhalomról és a Zalán futásáról, mert hiszen ezek messze
földön ismertek voltak. Költői vágyait szíthatta és serkenthette Vörösmarty 
ifjúkori költészete is. Igaz, hogy a két irodalom kapcsolataira kedvezőtlenül 
hatottak bizonyos koreszmék. A pánszlávizmus akkoriban magával ragadta 
az Osztrák-Magyar Monarchiában élő iskolázott szerbeket. A 19. század 
első felének szerb publikációi, kalendáriumai, almanachjai, folyóiratai teli 
vannak pánszláv gondolatokkal és eszmékkel, s csak elvétve látunk bennük 
magyar témájú írásokat, magyar költészetből vett fordításokat. De ezek a 
szórványos példák is bizonyítják, hogy a szerb írók azért jól ismerték a magyar 
irodalmat. Csak egy példát említsünk. A Letopis 1833. évi száma (32—33

38) M. Veselinović-Andelić, Srpskohrvatska narodna poezija u mađarskoj knnževnosti X IX  i X X  véka. 
Növi Sad, 1968. 27. 285—287.

39) Vörösmarty Mihály összes müvei, szerk- Horváth Károly és Tóth Dezső, II. Kisebb költemények, 
Budapest, 1960. 8—13.

40) Vörösmarty M. Kisebb költemények II. 597.
41) Babits Mihály. Az ifjú Vörösmarty. NYUGAT 1911. IV. évf. 698.
42) Vörösmarty M. Kisebb költemények II. 597.
43) Marija Kleut, Branko Radičević i narodna književnost, Zbornik za slavistiku 5, Növi Sad, 1973, 46.



kötet, 35—37. o.) közli Isidor Nikolić Stefan Stratimiroviónak ajánlott Perva 
serbska muza (Első szerb múzsa) c. versét. Mottóként Nikolić idéz egy vers
szakot Berzsenyi Dániel egy verséből, ami teljesen belesimul költeményének 
szellemiségébe. Ez pedig arra enged következtetni, hogy jól ismerte a magyar 
költészetet, ha abból ki tudta választani azt a gondolatot, amely az adott 
alkalomhoz a legjobban megfelelt.

HITK, 1975. 25. sz. Veselinović Šulc Magdolna



5. FRANCÉ PREŠEREN ÉS PETŐFI SÁNDOR

(Ellentétes és analógiás párhuzamok tipológiai elemzése)

A címben szereplő téma feldolgozása sok elvi és módszertani veszéllyel 
jár. Két vers tipológiai elemzéséről van szó, s ezáltal két olyan szerzőről, 
akik között sohasem volt semmilyen eszmei-esztétikai kapcsolat. Mindazon
által igen kifejezett a genetikai, ízlésbeli és gondolati rokonságuk, amelynek 
a közös forrásokban és hasonló ontológiai helyzetekben lelhetjük meg a magya
rázatát. Ha elméletileg tekintünk a kérdésre, vizsgálódásunk tárgyát az eszmék 
története és két teljesen különböző nyelvű, kultúrájú és irodalmú közösségben 
való megvalósulása fogja képezni. Ez az elemzés tehát a modem összehasonlító 
irodalomtudomány határozott irányvonalát követi, amelynek alapjait Paul 
van Tieghem1) már 1931-ben lefektette. Az eszme fogalma ily módon itt 
szélesebb értelemben használatos, ami azt jelenti, hogy filozófiai szigorúság, 
azaz valamely tudománytól való függőség nélkül: az „eszme“ szó ismeretet, 
megismerést jelöl, elvont gondolatot, vagy az érzékenység egy állapotának 
intellektuális képzetét, amelyek az esztétikai élmény tárgyában lehetnek 
jelen.2) Az irodalom fejlődésének tanúsága szerint kevés azoknak az alkotóknak 
a száma, akiknek világszemléletét és életlátását nem befolyásolták volna a 
külömböző filozófiai tételek. Ezek vagy közvetlenül (a forrásművek megisme
rése révén) vagy közvetve (a korszellem által) hatottak rájuk. Nyilvánvaló, hogy 
az eszmei megismerés nemcsak szűk tudóskörökben hat, hanem áthullámzik 
a világ egész intelligenciáján, miközben gondolati feszültséget teremt benne.3) 
A kutatók az ún. ellentétes és analógiás párhuzamok elemzése révén megálla
píthatják az irodalmi mozgalmak eszmei előzményeit, támpontokat lelhetnek 
az egyes alkotók eszmei mondanivalójához, és fölfedhetik azokat az indíté
kokat, amelyek valakinek a művében valóságosan jelen vannak. A mi vizs
gálódásunk tehát nem bocsátkozik olyasmibe, ami az irodalomtörténet és 
irodalomelmélet szemszögéből irreleváns lenne — az ilyen külső sajátságokat 
a hagyományos tematológia már nemegyszer feldolgozta4) —, hanem megkí
sérli, hogy egy meghatározott affektív állapot mögött meglelje azt a globális 
magatartásformát, amelyet a szakember valakinek a filozófiai vagy esztétikai

x) A szerző elsőként alkalmazta ezt a kifejezést, amely 1940-ben nyert polgárjogot a Journal of the 
History of Ideas c. folyóirat megalapításával.

2) Vö. Cl. Pichois—A. M. Rousseau: Komparativna knjiéevnost, horvát fordítás, Zágráb, 1973.: 123.
3) Vö. Anton Ocvirk: Teorija primerjalne literarne zgodcvine. Ljubljana, 1936.: 77—81., 135.
*) Vö. A. Ocvirk, i. m.: 81—97.



tanokból eredő eszmei állásfoglalásával kapcsolatban elemez. Elemzésünkben 
arra törekszünk, hogy megtartsuk az egyensúlyt a között a három meghatározó 
jegy között, amelyekből — rendszerint — a költőileg megfogalmazott tu
dattartalom regisztere és kiválasztott szerkezete függ. Ez a három meghatározó 
jegy a következő: az alkotói vérmérséklet, a környezet hatása és annak az 
irodalmi hagyománynak a befolyása, amely a befogadás és kifejezés módját 
meghatározza. A tanulmányunk tárgyát képező szövegek a gyakorlatban 
nem lesznek és nem is lehetnek valamely eszme absztrahálására vagy reali
zálására szolgáló puszta dokumentumokká; szoros kapcsolatot tartanak fenn 
Szó és Gondolat között. A komparatisztika módszertanának két modern 
szemléletű elméletírója: Claude Pichois és André M. Rousseau így nyilat
kozik ebben a kérdésben: „Azt hinni, hogy a Művészet a filozófiától, a po
litikától és a vallástól független, önálló világ, annyit jelent, mint elválasztani 
az Élettől, amelynek részese. A Szépet mint az eszme lefokozását szemlélni, 
nyárspolgárságra emlékeztet. E két véglet között a komparatista megállapítása 
szerint az „eszmék" általános megnevező és közvetítő szerepűek.“5)

I .

Az elletétes és analógiás párhuzamok tipológiai elemzését két vers 
szövegén végezzük el. E két verset a szlovén és a magyar irodalmi romantika 
két legjelentősebb képviselője, Francé Prešeren (1800—1849) és Petőfi 
Sándor (1823—1849) írta. A szlovén vers, a Slovo od mladosti (Búcsú az 
ifjúságtól) 1828 és 1829 között íródott és egy verses gyűjteményben, a Kranjska 
cbelicábán (Kranji méhecske) látott napvilágot. A magyar szöveg 1848 szep
temberében született az Itt benn vagyok a férfikor nyarában. . . címmel. 
A két alkotás keletkezését két évtized választja el egymástól, ami a XIX. 
század történelmi fejlődésében sorsdöntő jelentőségű időszak (a nemzeti 
függetlenségért vívott küzdelmek kora). A két költő az említett versek meg
írásakor majdhogynem egykorú (25 és 30 év közöttiek) és ami még jelentősebb: 
a versekben hasonló motívumok, témák és eszmék sorát látjuk. Hogy könnyeb
ben megállapíthassuk a két vers zsánerbeli hovatartozásának azonosságát, 
mindkettőt teljes egészében közöljük.6)

I — SLOVO OD MLADOSTI

Dni mojih lepíi polovica kmalo, 
mladosti leta! kmalo ste minule; 
rodile vé ste merd cvetja malo, 
te tega rož'ce so se koj osule, 
le redko upa sonce sijalo, 
viharjov jeze so pogosto rjule; 
mladost! vendér po tvoji temni zarji 
srcé bridkó zdihuje, Bog te obvarji!

5) Cl. Pichois—A. M. Rousseau, i. m.: 124.
6) A szlovén szöveget Milán Rakočević fordította le szerbhorvátra (rosszul), a magyart Iván V. Lalié

— E két fordítást kötetünkben funkciótlannak találtuk s ezért kihagytuk. Az érdeklődő megtalálja őket: HITK 
1975. 25. n. (A szerk.)



Okusil zgodej sem tvoj sad, spoznanje! 
Veselja dókaj strup njegov je umoril: 
sem zvedely de vest čisto, dobro djanje 
svet zaničvati se je zagovoril, 
ljubezen zvésto najti, kratke sanje! 
zbezale ste, ko se je dán zazóril. 
Modrost, pravicnost, učenost, device 
brez dót zalváti videl sem samice.

Sem videl, de svoj čoln po sápi sreče, 
komúr sovrazna je, zastonj obraca, 

w/e nasproti tému vlece, 
ü zibéli vid'la je beraca, 

de & petica da ime sloveče> 
de clovek toliko velja, £ar piaca.
Sem videl čislati le to med nami,
&ar Mm # goljfijami, lezárni!

Te videt\ grji videti napake, 
srcw rawe vsekalo krvave; 

mladosti jasnost vénder misli take 
si kmalo iz srcá spodi in glave, 
gradove svitle zida si v obiaké, 
zelene trate stavi si v puíave, 
povsod vesele lučice priziga 
j i  up goljfiviy k njim iz stisk ji miga.

Ne zmisli, de dih prve sapce bódé, 
odnesel to> kar misli so stvarile, 
pozabi koj nesreč prestanih škode, 
in ran, ki so se komej zaceliley 
dokiér, de smo brez dna polnili sodey 
'zucé nas v starjih letih časov sile. 
Zato, mladost! po tvoji temni zarji 
srcé zdihválo bo mi, Bog te obvarji!

II — IT T  BENN VAGYOK A FÉRFIKOR NYARÁBAN . . .

Itt benn vagyok a férfikor nyarában,
' A z ifjúságnak eltűnt tavasza,

Magával vitte a sok szép virágot,
A sok szép álmot, amelyet hoza,
Magával vitte a zengő pacsirtát,
Mely fél-felköltött piros hajnalon . . .
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!



Elszállt az égről a piros sugár és 
Elszállt a földről a dalos madár,
Üres fészkébe énekelni a bús
Szellő vagy a haragos vihar jár;
Ábrándaimnak száraz erdejében
Csörög, csörög már s nem susog a lomb . . .
Milyen sötét von a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!

Az ég arany hajnalcsillagja s a föld 
Ezüst harmatja mind, mind elvesze,
Letörlé őket kérlelhetetlenül a 
Rideg valóság szigorú keze;
Felhők borongnak, s rekkenő meleg van,
A gondok fojtó levegője nyom . .  .
Milyen sötét von a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!

Regényes bércek kősziklái közt folyt 
Csengő morajjal egy tündér patak, 
Dicsvágy patakja! ajkaim belőle 
Sok boldogító mámort ittanak.
Foly még ma is, de más igyék vizéből,
Én nem iszom, többé nem szomjazom . .. 
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!

Ha elfordulok énmagamtul és mint 
Polgár végigtekintem a hazát,
Szemem megromlott satnya ivadékot,
Egy pusztulásndk indult népet lát.
Karom feszül, szivem tombol! mi haszna? 
Mást nem tehetek, csak sirathatom . . .  
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!

Szeress, szeress mint én szeretlek téged, 
Oly lángolón> oly véghetetlenül,
Áraszd teám a fényt s a melegséget,
Mely isten arcáról szivedbe gyűl;
A z a te szíved egyetlen világom, ,
Nappal napom és éjjel csillagom . .. 
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes csillagom!



Prešeren és Petőfi verse kötött költői formában, stanzákban (ottava 
rima) íródott. Ez a forma elsősorban epikai (G. Boccaccio, L. Ariosto, T. 
Tasso, L. Camóes, Byron a Don Jüanban), de ilyennek túlnyomórészt csak 
az olasz reneszánszban maradt meg. Miután a stanza a XIX. században 
elterjedt az európai irodalomban, már mint lírai forma használatos — meg
bízható bizonyítékaként annak, hogy az említett versek modelljét a germán 
népek (elsősorban a németek) irodalmában kell keresnünk, ahol a stanza 
mint eposzi forma ritkán jelentkezett.7) Ez az állandó költői forma mindkét 
költőnél azonos feladattal bír: egy meghatározott életszemléletet kell kife
jeznie. Az ilyenfajta közlés elemei általános jelentésűek; nem egy konkrét, 
az életnek nem egyetlen szűk körére korlátozódó élmény jut bennük kifeje
zésre, hanem egy olyan általános költői tapasztalat, mely általános érvényű
vé és elvonttá válik, sőt nem egy helyt az életről való filozófiai elmélkedéssé.

A versek témáját többé-kevésbé már a címek is jelzik (PreSerennél 
explicite, Petőfinél metaforikusán). Az európai irodalmi romantika egy általá
nos jelenségének megfogalmazásáról van szó, sőt azt is mondhatjuk, hogy 
ez a motívum megkerülhetetlen, szerves tartozéka volt a romantika tartalmi 
és pszichológiai dimenzióinak. Itt kell megemlítenünk a germán irodalmak 
ból Fr. Schillert (Resignation, Ideale, Dos Idela und das Leben) vagy Byront 
(On this Day I  complete my thirty-sixth Year, Childish Reccollections) a 
román iradalmakból A. Lamartint (Le Valloné, Adiln, Le Passé, Adien á 
la Poésie), míg a szláv romantikus irodalmaknak úgyszólván minden jelentős 
egyénisége alkotott erre a témára (A. S. Puskin: Carskoe selo, Vospominanija 
v Carskom sele, čem čašče prazdnuet licej, Byla pora, naS prazdnik molodoj, 
Prostite vemye dubravy, Derevnja,Ja prežil svoi éelanija, 19. oktjabrja, Elegija; 
A Mickiewicz: Do Niemnia, Dumania v dzien odjazdu, Polaty sie tzy, Početak 
Gospodina Tadije; B. Radičević: Kad mlidijah urnreti; 1. Mažuranić: Pozdrav 
Vinodolu és sokan mások). Az alkotásokat az egyéni tapasztalat és életszemélet 
határozta meg, s ezáltal az általános mondanivaló a jó költők esetében mindenkor 
új megközelítésben nyert kifejezést. Preše^en a külső elrendezésben egyrészt 
a Bibliához folyamodott, másrészt Dantenak az emberélet feléről alkotott 
nézetét8) használta fel. Petőfi az ifjúságtól való búcsújában az emberöltőt az 
évszakokhoz hasonlító irodalmi előzményekre támaszkodik.9) Mindkét versben 
a felismerés meghatározott pillanata fogalmazódik meg,10) ez a felismerés 
pedig jelentőségénél fogva lényeges fordulatot hoz az ember élet- és világ- 
szemléletében.

PréSeren a Slovo od mladosti második versszakában a társadalom negatív 
jelenségeinek felsorolásával az emberhez méltó, ideális élet föltételeit is

*) Vö. Svetozar Petrovié: Stih(verssor) c.fejezet az Uvod u knji&cvnost c. könyvben. Zágráb, 1969. 
321—22.

*) A Biblia a pszalmuszokban (90, 10) beszél erről, az emberi élettartamot hetven, a legjobb esetben 
pedig nyolcvan évre teszi. Az élet feléről (mintegy 35 év) Dante is beszél (Pokol I. 1): cammn di vita, a gondo
latot aztán tovább fejtegeti a Convivio c. filozófiai írásában (itt az emberélet hosszát átlag 70 évre teszi).

*) Pl. Horatiusnál: Dif fugere ni vés (IV. 7) vagy Solvitur acris hiems (I. 4). Később ez a téma a hagyo
mányos irodalomban is felbukkan.

l0) Prešeren ezt ismét explicite mondja: Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanje! / Veselja dokaj strup 
njegov je umoril. . Petőfinél a megfelelő hely metaforikus: Itt benn vagyok a férfikor nyarában, / Az ifjú
ságnak eltűnt tavasza . . .



felállítja, amelyben a tiszta lelkiismeret, a jótett, a hűséges szerelem, a bölcses
ség, az igazságosság és a tudás is megbecsülésben részesülne. Ezek az értékek 
az ember belső világának a tartozékai, mégsem valósulhatnak meg a külső, 
társadalmi közeg nélkül. A szövegben az egyén és a társadalmi környezet 
kettéosztottsága figyelhető meg, a szubjektum és objektum ellentéte; a költő 
a „rút“ valósággal a „szép“ eszményit helyezi szembe, s az ilyen alapállásból 
születő költemény központi magvát az ideál és a valóság szembenállása képezi.11) 
Prešerennek „az ifjúságtól való búcsúja" radikalizmusával és pesszimizmusával 
kétségtelenük elüt az európaiai romantika minden egyéb megfogalmazásától. 
Az említett ellentét, szembenállás ugyanis szerinte már az ifjúságot is átjárja, 
és valamiféle fatalizmus-élmény tölti ki. („Sem videl, de svoj čoln po sápi 
sreće, komur sovražna je, zastonj obraća.. .“)12) A Preserennél többször 
is előforduló13) „sovražna sreča“ (ellenséges boldogság) szószerkezet témahor
dozóvá válik, és az antik Fortunára emlékeztet,14) a sorsszerűség megszemélye
sítésére, és mindenekelőtt az eszményi értékek képviselőjét érinti. A fiatalság 
mégis egy olyan erő hordozója, amely révén háttérbe szorítja vagy éppenséggel 
teljes egészében mellőzi a negatív élet fogalmát, ez az erő a naív jóhiszemű
ség vagy az illúziókra való hajlam, és a költő ennek tudatában leplezetlen 
nosztalgiával beszél az életnek erről a szakaszáról.16) Ez a felismerés tehát 
az a pillanat, amikor az illúzió többé már nem jelenhet meg, s az ember 
számára csak az üresség marad. Prešeren Slovo od mladosti c. verse épp egy 
ilyen pillanatnak a megjelenítése: az illúziók kora lejárt, marad az eszmények 
megvalósíthatatlanságának tudata, s ennek következtében a teljes remény- 
vesztettség, beletörődés érzete.16)

Petőfi verse, az Itt benn vagyok a férfikor nyarában. . .  ugyanezt a 
témát (az ifjúságtól való búcsút) dolgozza fel, de a közlésmódja némely vonat
kozásában egészen más jelleget kapott. Szinkrón értelemben ebben is fennáll 
a szubjektum és objektum közötti ellentét, a diakronikus látomás viszont 
a múlt és a jelen párhuzamát adja. A magyar költő tudatában, felismerésében 
munkáló elemek részben azonosak a Prešerenre is jellemző elemekkel; ezek 
az illúzió és a társadalom, amelyek az európai romantika hagyományához 
hasonló eszmei dimenziókkal bírnak.17) A Prešeren-verssel való párhuzamba

n ) Ezt a kifejezést PreSeren költészetével kapcsolatban már Josip Stritar is használta a költőről irt 1866-i 
esszéjében.

12) A fatalizmus érzése Prešerent már korábban is kísérte; szüleihez irt nevezetes levelében (Bécs, 
1824. április 24.) olyan megfogalmazások vannak, amelyek csak ily módon érthetők.

ls) Vö. a következő szövegeket: Slovo od mladosti, Glosa, Sonetni venac és a Sonetni venec és a Soneti 
nesreče.

14) Ez a megszemélyesítés a római költőknél igen gyakori, különösen Horatiusnál, PreSeren kedvelt 
költőjénél.

16) Figyelembe kell venni azt a csodálatos romantikus metafórát, amely a Slovo od mladosti c. versben 
két ízben fordul elő:

1,
. . .  mladost, vendar po tvoji temni zarji 
srce bridko zdihuje, bog te obvarji!

2.
Zato, mladost, po tvoji temni zarji 
srce zdihvalo bo mi, bog te obvarji!

l#) VÖ. Jože Pogačnik: PreSemovi pesnički prvenci a Čas v beseai c. könyvben, Maribor 1963.: 101—121. 
és Jankó Kos: Preiemov pesmiki razvoj. Ljubljana, 1966.: 35—62.

17) Vö. az I., II. és a III. szakaszt (szép álmok, ábrándozás, rideg valóság).



állításból láthatjuk, hogy Petőfi új részelemeket is bevon a versébe (természet, 
dicsőség, nép),18) amelyek szintén hozzájárultak az eszményi vágyak és a 
kíméletlen valóság közötti ellentét megjelenéséhez.

A magyar költő szövegének ezzel a rétegével közvetlenül bekapcsolódik 
az európai romantikus líra hagyományaiba, amely szerint az ifjúság a keserű 
tapasztalatoktól mentes friss idealizmus kora. Az új felismerés pillanata Petőfi 
számára a szó igazi értelmében a törés pillanatának felel meg, amelynek követ
keztében a negatív értékek maradéktalan érvényesülését juttatja kifejezésre. 
Ebben a törésben azonban van valami, ami Petőfit kiemeli a hasonló élethelyzet
be került más alkotók soraiból. Petőfi kellemetlen tapasztalatai kizárólag 
az olyan értékekhez fűződnek, amelyek önmegvalósításához társadalmi közeg 
szükséges,19) a törést pedig, amellyel szembe találja magát, a benső világához 
tartozó szubjektivitással igyekszik áthidalni. A vers a szerelem élményében 
lel egzisztenciális azonosságot, ez az azonosság pedig mint téma-mondat 
mind a hat versszakon végighúzódik.20) A mondat megformálása függvényt 
állít fel: egyik oldalát a „sötét és élet“ metaforája képezi, a másik oldalán 
a szeretett nő áll, aki a költő szerint angyal, láng, fény, melegség és csillag. 
Mihelyt az emberben fellobban a fény, rajta kívül is megszűnik az éjszaka; 
amint megnyugszik belül, a világ vihara is csendesedni kezd, az összecsapó 
erők pedig a megmaradt határokon belül találnak megnyugvást. A nő romantikus 
magasztalásáról és dicsőítéséről van szó („Az a te szíved egyetlen világom.. . “) 
a szerelem olyan abszolútummá válik, amelyben a költő társadalmi és egyéni 
jétkérdéseit igyekszik elhelyezni.

összegezve a két költő álláspontjait, a következő analógiás és ellentétes 
párhuzamokra kell figyelmeztetni:

1. Mind Prešeren, mind Petőfi az ifjúságtól való búcsú motívumát 
fogalmazza meg, s ezzel mindketten a romantikus lírai költészetnek a kortárs 
esztéták által szentimentálisnak nevezett21) szélesebb áramához kapcsolódnak, 
míg a versek zsánerbeli hovatartozását leginkább a francia irodalomtörténet 
la plaintive élegie (siratóének) szakkifejezésével határozhatjuk meg.22) Ez 
a versvilág tartalmilag az elidegenedés érzelmi és gondolati (fizikai és erkölcsi) 
körének megvallására korlátozódik, eszmei fölépítésében pedig a szubjektív 
ideálok és az objektív valóság szembenállásának fogalmában merül ki. Ebben 
a helyzetben az ifjúság mítoszként lép fel, amelynek a létéhez az illúziókra 
való hajlam döntő fontossággal bír (miatta az egzisztenciális azonosság még

1B) A természet kategóriájára nézve különösen fontos az eíső két szakasz, a"dicsőségére a negyedik (Dics
vágy patakja! ajkaim belőle / Sok boldogító mámort ittanak), a nép kategóriájára az ötödik (Szemem megrom
lott satnya ivadékot, / Egy pusztulásnak indult népet lá t. ..).

19) Különösen a társadalom és a (magyar) nép kategóriája kapcsolódik szorosan Petőfi tevékenységéhez, 
s ezzel függ össze a költői hírnév is, amit a költő egykor ekként akart elérni: Újabb időkben isten ilyen/Lángosz- 
lopoknak rendelé/ A költőket, hogy ők vezessék/A népet Kánaán felé... (id. Petőfi összes müvei II.: 19.). 
A váteszköltő-funkció jelen van PreSeren költészetében is (Vö. Sonetni venec).

20) Az első ötben ebben az alakban:
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom! 

a hatodikban az eszme ebben a formában szintetizálódik:
Milyen sötét vón, a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes csillagom!

21) Fr. Schiller szerint (Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795—1796.)
2a) Vö. Albert Thibaudet*Historie de la littérature francaise de 1789 á nos jours. Párizs, 1959. a Le mo- 

uvement romantique c. fejezetben.



nem oldódott fel), a költő pedig életének ehhez a szakaszához nosztalgiával 
viszonyul.

2. A témának megfelelően formai párhuzamok is előfordulnak. Leg
jelentősebb az olasz reneszánsz stanza lírában való alkalmazása, az összes 
többi elem mellékes. Meg kell említeni az azonos nézőpontot, amely a költőt 
megfigyelő és közlő szereppel egyaránt felruházza; a stiláris megmunkálás 
ily módon apokaliptikus látomás formáját ölti (Preserennél pl. Sem videl..., 
Te videt, grije videti napake.. . ;  Petőfinél: Ha elfordulok enmagamtul.. 
Szemem megromlott satnya ivadékot...). A már említett téma-mondat 
mindkét költő versében eszmei-esztétikai jelenést hordoz (hogy L. Spitzer 
nyelvén fogalmazzunk: ez a lelki etimon nyelvi etimonja23), ilyen tekintetben 
rendkívül szimptomatikusak a metaforikus egyezések, amelyekben az élet
képek konvenciója jut kifejezésre (virág, hajnal, tavasz, álom és hasonlók), 
ami az általánosan ismertnek vagy konkrét forrásoknak a felhasználására 
utal.

3. Azok a pozitív értékek, amelyeknek költőink szerint az eszményi 
szociális és morális rendben jelen kellene lenniük, természetüknél fogva 
apriorisztikusak, s ez azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, mitől kapnak ilyen 
jelentést, és hol találhatjuk meg magas értékük mércéjét (csupán az empirikus 
és a reálisan egzisztenciális ismeretek jelentkeznek negatív előjellel). Az 
igazság elvén alapuló eszményi világ tehát — igazi támasz híján — áhitat 
tárgya marad. Az a lendület, amely a költőt az eszményiség felé viszi, a XIX. 
század elején érvényre jutó mélyebb drámáról tanúskodik; a világ nihiliszti- 
kus érzetének térhódításáról van szó, amelyet az ember racionálisan mint 
adottat fogad el, de érzelmi angazsáltsága még mindig a tudat metafizikus 
struktúrájába ágyazottan van jelen, s ezzel méri a már merőben megváltozott 
mindennapjait.24) Prešeren és Petőfi annak a pillanatnak a drámáját fogalmazza 
meg, amelyben az emberi egyednek egyedül kellett egzisztenciálisan boldogul
nia és eszmélnie.

4. Mindkét költő drámája sok ellentétes párhuzamot is tartalmaz. 
Az első már az anyag elrendezésében is szemmellátható. Prešeren a bevett 
gyakorlatnak megfelelően a kompozíció szerkezetbeli tagolására törekszik 
(a költői vallomás fókusza a szöveg optikailag is középen levő harmadik vers
szakára esik), Petőfi lírai leírásában felismerést felismerésre halmoz, s ily 
módon készíti elő az üzenetnek az utolsó (hatodik) versszakra eső súlypontját. 
E formai sajátság tanúsága szerint a szlovén költő alkotásmódjában inkább 
racionális, pszichikailag szekundáris, s ezáltal a szövegkialakításban tudatos, 
ezzel szemben a magyar költő érzelmileg, pszichikailag gazdagabb, tehát a 
lírai közlésmódhoz közelebb áll. Prešeren megfogalmazása az általános jellegű 
reflexív lírához sorolható26), Petőfi verse mindenekelőtt inviduális értékű 
szerelmi kinyilatkoztatás.

5. Prešeren felismerése definitív, tehát általánosságra és egyetemességre 
tart igényt. Ez abban is kifejezésre jut, hogy a Slovo od mladosti c. versnek

*8) Vö. Linguistics and Literary History, Essays in Styíistics. Princeton. Princcton University Press, 
1948.: 1—39.

*4) A terminusokat elsődleges filozófiai jelentésükben használjuk, s mellőzzük azt a tartalmat, amely 
a mindennapi beszédben tapad hozzájuk.

*ö) M. Cop Prešeren költészetének e fajtájáról mint komoly gondolati költészetről beszélt („ernste Gedan- 
kenpoesie")-



csak egyetlen strófája beszél az ifjúság pozitívumáról, az összes többi sötét 
távlatait vetíti elénk. A vers az élet és a világ jelenvalóságát kifejező formula 
kívánt lenni, a költő és a romantikus ontológia tömör összefoglalását tar
talmazza, s így természetes, hogy mindvégig kisugárzó központja és forrása 
maradt a későbbi Preseren-szövegeknek. Petőfinek, szemmelláthatólag, 
nincsenek ilyen ambíciói; verse az ő társadalmi-politikai illúzióinak leomlása 
után26) bekövetkezett pillanyatnyi krízis termékeként jött létre. A társadalmi 
közeg, amelybe a magyar költő beleszületett s amellyel számolnia kellett, 
emberellenes volt, kizárta a történelmi folyamatból az egyéni kezdeményezést, 
illetve részvételt, s ezzel egy bizonyos ideig tartó megrendüléshez vezetett. 
Petőfi a szerelemben keresi és találja meg az abszolút értékeket, s ez azt 
tanúsítja, hogy rezignációja nem határtalan. Prešeren az abszurdum egyértelmű 
megfogalmazásával (a feneketlen hordó töltésére ítélt Danaidák képével) 
zárja a versét,27) Petőfi továbbra is hiszi, hogy az egyed élete áttekinthető 
és elgodnolható az emberi nem történeti fejlődésében.

III.

Prešeren és Petőfi gondolati alapállása, amely felől megközelítették e 
kérdéseket, a filozófia és az esztétika azon premisszái voltak, amelyeknek 
a megteremtése a XVIII. század végén Friedrich Schiller(1759T—1805) nevéhez 
kapcsolódik. A Briefe über die ásthetische Erziehung des Menschen c. munká
jában a szerző analitikusan és kritikailag bontotta elemeire korának meghatáro
zóit. Központi élménye az 1789-i francia forradalom volt; a kortársak szemé
ben úgy tűnt, hogy olyan állam van születőben, amely az emberi szabadság 
szerve lesz. Az ember, Schiller szerint, nem volt felkészülve nagy pillanatára, 
s bebizonyosodott, hogy az emberi nem erkölcsileg nem szolgált rá a politikai 
szabadságra. Ez Schiller kiindulópontja, s meg is találja a jellem megnemesíté- 
sének az eszközét: „Ez az eszköz a szépművészet, forrásai annak halhatatlan 
példáiból fakadnak."28) A szépség tehát az a gyógyír, amely az egyént helyes 
útra tereli; a negatív jellemvonások közül különösen a durvaságot, a csüg
gedtséget és az önzést emeli ki, amelyek mindig azokat jellemezték, „akik 
nem ismernek semmilyen más értékmérőt, mint a haszonszerzésre való 
törekvést és a készpénzt."29) A szépség ebben a szövegösszefüggésben olyan 
katalizátor, amely az érzéki életet nemzetivé változtatta, s ez azt jelenti, 
hogy átvette az emberiség erkölcsi haladásának funkcióját. Az egyénnek és 
az összességnek a rabszolgaságból át kell lépniök a szabadságba, az állati 
létezésből az erkölcsibe. „Az ember a maga fizikai állapotában csupán el-

a<) A történelem tanúsága szerint, 1848 augusztusa a magyar forradalom számára rendkívül jelentős 
volt. Bécs minden erejét megfeszítette, hogy a forradalom következtében megingott országot visszatérítse 
alávetett helyzetébe; a magyar országgyűlés ingadozó és megalkuvó álláspontra helyezkedett« ami forrongást 
és lelki depressziót váltott ki a forradalom bal szárnyában, amelyhez Petőfi is tartozott. (A magyar történetírás
ból és irodalomból merített adatokat dr. Bányai János docens kollégámnak köszönöm, aki sokoldalúan támoga
tott, hogy áthidaljam e téma némely csapdáját).

t7) Prešeren itt az abszurdum (és a Sziszüphosz-komplexus) olyan felfogásához került közel, amely a 
XIX. században A. Camus-t jellemzi.

“ )VVo. Pr. Schiller: A szépről (Fordította és a jegyzeteket írta Strahinja Kostić), Beograd, 1967.: 141.; 
a további Schiller-idézetek magyarul: Válogatott esztétikai írásai. Bp. 1960.

«) Schiller-Kostić: i. m.: 145. és 146.
*•) Schiller válogatott esztétikai írásai251. o.



szenvedi a természet hatalmát; megszabadul ettől a hatalomtól az esztétikai 
állapotban, s uralkodik rajta a morális állapotban/'30)

Idézett szavaival Schiller új témát jelent be, amelyet az über naive und 
sentimentalische Dichtung (1795—1796) c. értekezésében fejt ki. E művében 
a szerző meg akarta indokolni az énak jelentőségét, vagyis a költészetet a 
bölcselet segítségével akarta megközelíteni. Ami döntő fontosságú ebben az 
értekezésben, az Schillernek az a /gondolati törekvése, hogy helyreállítsa az 
emberi természet és a világ közötti egységet, azaz, hogy szakszerűbben mond
juk: a szerzőnek esztétikai és filozófiai kutatásaiban a dualizmus a kiinduló 
pontja, de célja, amely felé törekszik, a monizmus.31) Vizsgálatainak kulcsfogal
ma a természet fogalma lett: „Az ész nélküli természetben ekkor csak boldogabb 
testvért látunk, aki visszamaradt az anyai házban, ahonnan mi szabadságunk 
mámorában kiviharzottunk az idegenbe. Fájó sóvárgással vágyunk oda vissza, 
mihelyt kezdtük megismerni a kultúra sanyarúságait, s a mesterkéltség távoli 
külországában meghalljuk az anya megható hangját. Ameddig a természet 
gyermekei voltunk pusztán, boldogok és tökéletesek voltunk; szabadokká 
lettünk és elvesztettük mind a két tulajdonságot. Ebből kettős és nagyon 
egyenlőtlen sóvárgás fakad a természet után: sóvárgás a természet boldogsága 
után és sóvárgás a természet tökéletessége után.-Az elsőnek az elvesztését 
csak az érzéki ember siratja: a másodiknak elvesztését csak a morális ember 
gyászolhatja."32) Prešeren és Petőfi szemmelláthatóan a természet erkölcsi 
harmóniájára törekszenek; az objektív valóságban csak erkölcsi anarchiát, 
önkényt és zűrzavart látnak. Schiller helytállóan mondja: . szabad lemondás
sal kell alávetned magadat a kultúra szülte minden bajnak, mint egyetlen 
jó természetes feltételeit kell őket elismerned; csak azt kell siratnod, ami 
gonosz bennük, de nem csupán erőtlen könnyekkel. Legyen gondod inkább 
arra, hogy te magad ama beszennyezések között tisztán, ama szolgaságban 
szabadon, ama szeszélyes váltakozásban állhatatosan, amaz anarchiában 
törvényszerűen cselekedjél! Ne félj attól a zavartól, amely rajtad kívül van, 
de igenis attól, amely benned van; törekedjél egységre, de ne keresd ezt 
az- egyformaságban; törekedjél nyugalomra, de az egyensúly által, ne pedig- 
tevékenységed szüneteltetése által !“33) A természet tökélyének mintaképül 
kell szolgálnia, a természet képe pedig a nagy csendességét, a naív szépséget, 
a gyermeki naivitást és egyszerűséget kell hogy tükrözze: „Vegyen körül 
téged mint kedves idill, amelyben mindig visszatalálsz önmagadhoz a mester
kéltség eltévelyedéseiből, ahol bátorságot és új bizalmat gyűjtesz az iramhoz, 
és szívedben újra felgyújtod az eszmény lángját, amely oly könnyen kialszik 
az élet viharaiban."34) A természet eltűnt az emberből, s visszavonult az 
élettelen világba. Az érzékenyebb egyének kutatnak ugyan utána, de „Nem 
a mi nagyobb természetszerűségünk, hanem épp ellenkezőleg, viszonyaink, 
állapotaink és erkölcseink természetellenessége ösztönöz bennünket arra, hogy 
ébredő vágyunk az igazság és egyszerűség után — amely, miként a morális

31) Vö. Katharine Everet Gilbert-Helmut Kuhn: Zgodovina estetike (Ford: Vitai Klabus), Ljubljana 
1967.: 330. és 332.

3*) Schiller válogatott esztétikai Írásai, 296. o.
3a) i. m. 297.



diszpozíció, amelyből folyik, megvesztegethetetlenül és kiirthatatlanul benne 
rejlik minden emberi szívben— ( . . .  kielégüljön)“35) Az efféle kiveszett érzés 
példáit Schiller a görögöknél fedezi fel, a kortársak közül pedig Goethe köl
tészetében: „Ők természetesen éreztek, mi a természetest érezzük.4'36) A 
kortárs költők a természet őrei kell, hogy legyenek, ami Sciller gondolkodása 
szerint azt jelenti, hogy a szó művészét a szerint a kritérium szerint külön
böztetjük meg, hogy azonos-e a természettel, vagy pedig keresi az elveszett 
természetet. A költészet egész terét kétféle poézis tölti be és meríti ki: a 
naiv és a szentimentális költészet.37) A szentimentális (azaz korszerű) költőt 
erős és ellenállhatatlan erkölcsi ösztön hajtja a természethez „ . . .  s épp ezzel 
az ösztönnél áll a költői képesség a legszorosabb rokonságban."38)

Schiller premisszáinak jelentősége miatt, amelyek a jelen vizsgálat 
tárgyára nézve is igen fontosak, szükséges, hogy in extenso idézzünk még 
néhány részletet a teremtő képességgel bíró emberről. A szerző erről a követ
kezőket mondja: „Ha az ember a kultúra állapotába lépett, s ha kikezdte 
őt mesterkéltség, akkor megszűnt benne amaz érzéki harmónia, s most már 
csak mint morális egység, azaz egységre törekedve nyilatkozhatik meg. Érzésé
nek és gondolkodásának összhangja, amely első állapotában valósággal meg
volt, most csak ideálisan létezik. Ez az összhang már nincs meg benne, már 
nem életének ténye, hanem rajta kívül van mint gondolat, amelyet elsőbb 
meg kell valósítani. Ha most arra a két állapotra alkalmazzuk a költészet 
fogalmát, amely nem más, mint az emberségnek a lehető legteljesebb kifejezése, 
akkor ahhoz az eredményhez jutunk, hogy ott a természetes egyszerűség 
állapotában, amikor az ember még minden erejével egyszerre harmonikus 
egységként hat, amikor tehát természetének egésze teljesen kifejeződik a 
valóságban, a valóságosnak lehető legteljesebb utánzása kell hogy alkossa a 
költőt,-itt ellenben* a kultúra állapotában, amikor egész természetének ama 
harmonikus együttműködése eszme csupán, a valóságnak eszménnyé emelése, 
vagy, ami egyre megy, az eszmény ábrázolása kell hogy alkossa a költőt. Ez 
pedig az egyetlen lehetőkét módja annak, hogyan nyilatkozhatik meg a költői 
géniusz egyáltalán."39) A természet azonosítja a költőt magával, a művészet 
pedig eljkülöníti s ellentétbe hozza magával, s a költő az egységhez csak az 
eszményen keresztül juthat vissza. Ez továbbá azt jelenti, hogy a költő két 
egymástól különböző képzetet és érzést hordoz magában; hogy egyidejűleg 
él a valóság határai között s eszményei végtelenségei között is. Gyakor
latilag: beszélhet a valóságról, mint írtózata tárgyáról, vagy pedig az eszmény
ről, mint vonzalmi tárgyáról, Az első esetben, Schiller szerint, létre jön a 
szatirikus, a másodikban az elégikus ábrázolás. Az elégikus ábrázolás, amely 
e szövegösszefüggés számára egyedül fontos, a természet és az eszmény 
iránti fájdalmat fejezi -ki, a természetet mint elvesztett valamit mutatja be, 
az eszményt mint elérhetetlen.40) Az elvesztett aranykor fájdalma (Petőfinél) 
vagy az elröppent ifjúság felett érzett fájdalom (Prešerennćl) az elégikus

“ ) i. m. 299.
‘*J i. m. 300.
" ) i . m .  301.
*•) i .m . 305.
*•) i. m. 30«.
*•) i. m. 307.



költészet tárgya lett, mert az érzéki béke állapota mindkettőjüknél az erkölcsi 
harmónia tárgyaként jelenik riieg: „A költői panasz tartalma tehát sohasem 
lehet külső tárgy, hanem mindenkor csak belső eszményi tárgy; mégha a 
valóságban elszenvedett veszteségért szomorkodik is, ezt előbb eszményivé 
kell átalakítani a."41)

Schiller említett tételei különleges kulturális klímát teremtettek Európá
ban. A német költő egyes eszméi és versei nagy visszhangra találtak az összes 
európai irodalomban, s egy időre minden jelentős kultúrember számára a 
legfőbb intellektuális táplálékot jelentették. Prešeren és Petőfi az említett 
eszmekórből legalább öt lényeges elemet vesz át; ezek pedig: a) az objektív 
valóság negatív megítélése, b) a természet kategóriája, c) a forma mint az 
anyag leküzdése, d) a művészetnek mint eszménynek a felfogása és e) a fizikai 
állapot esztétikai állapottal való felváltásának premisszája. E schilleri pre
misszák mindkét költő poézisében olyan kapcsolatokra és összefüggésekre 
mutatnak, hogy feltételeznünk kell náluk áz eredeti német szöveg közvetlen 
ismeretét.

Petőfi Schiller iránti érdeklődéséről kevés adat van, de azok igen jellemzők. 
Tudvalevő, hogy szerette olvasni, s életének abban a korszakában, amikor 
színészi pályára készült, Teli Vilmost akarta alakítani. Az is mond valamit, 
hogy Goethét „hideg gyémántnak" nevezte, ami arra mutat, hogy inkább 
vonzotta Schiller költészete, amely egy transzcendens é6 társadalmi lázadás 
szubjektív óhaja volt.42)) A Schillertől közvetlenül származó premisszák közül 
csak kettőre figyelhetünk fel. Az első az a gondolat, hogy a szabadsághoz az 
út a szépségen keresztül vezet („Ha a nép uralkodni fog a költészetben, 
közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék"), ami kétségtelenül a német 
teoretikus álláspontjának a nyoma. A második premissza szubtilisebb termé
szetű, s a természetélményre vonatkozik. Petőfi ezt írja valahol úti leveleiben: 
„A természettel mulattam, az én legkedvesebb barátommal, kinek semmi 
titka sincs előttem. Mi csodálatosan értjük egymást, és azért vagyunk olyan, 
jó barátok. Én értem a patak csörgését, a folyam zúgását, a szellő susogását 
és a fergeteg üvöltését.. Élvezi a természet hangjait: . .  elhallgatom,
mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket, melyektől 
a lélek mámoros álomban meghúzza a képzelet harangját.. .“43) E vallomás 
jellege teljesen megfelel Schiller Über naive und sentimentalisphe Dichturig 
c. tanulmánya első tételeiben kifejtett álláspontnak. Petőfi érdeklődésének 
a tárgya a természet, vagy amit a költő tennészetnek tart, s ez a tárgy ugyan
akkor naív is, ami' annyit jelent, hogy a természet eltér a művészettől 
és felülmúlja azt. Petőfi számára a természet, márpedig éppen ez az, idézett 
részlet valódi tartalma, „Nem más, mint az önkéntes lét, a dolgok fennállása 
önmaguk által, a létezés saját és változhatatlan törvények szerint."44) A termé
szet tehát az, ami az ember volt, de egyben áz is, amivé az embernek ismét 
lennie kell.

« ) 1. m. 319.
4#) Az adatok Danilo Kii esszéjéből valók a Petőfi verseinek id. láádásában (14., 15. és 24. o.).
**) Petőfi összes prózai müvei és levelezése. Szépirodalmi könyvkiadó, 1960.; 358.
M) Schiller válogatott esztétikai Írásai, 282. o.



Prešeren Schiller irodalmi és elméleti munkái iránti érdeklődéséről 
több adatunk van.45) Már iskolai tanulmányai során Prešeren tapasztalhatta 
Schiller költészetének a kultuszát, amely már 1810. körül kialakult az első 
szlovén romantikus nemzedéknél (J. N. Primic, U. Jamik, J. Vesel-Koseski 
s mások).46) Schiller az oktatási gyakorlatban is a legfontosabb szerző volt 
a kortársak közül, s így határozottan állíthatjuk, hogy Prešeren ebben az 
időben alaposan megismerkedett költői és drámai műveivel.47) A két költő 
szorosabb kapcsolatáról később a tartalmi és motívumbeli paralelizmusok 
tanúskodnak Prešeren Velika, Togenburg, bila je mer a. . . ,  Krst pri Savici 
és Pov’dó let straih čuđne izročila.. . c. verseinek bizonysága szerint. Schiller 
neve előfordul Prešeren levelezésében is. Jemej Levićniknek költőnkhöz 
írt 1840 október 25-i leveléből megtudjuk, hogy a levél íróját éppen a címzett 
győzte meg arról, hogy le kell szlovén nyelvre fordítani a Die Jungfrau von 
Orleans c. romantikus tragédiát. S. Vrazhoz írt leveléből (1847. február 5.) 
kitűnik, hogy Prešeren még röviddel halála előtt is meglehetősen jól idézi 
Schiller Die Ideale című ódájának sorait. Az ilyen helyek elemzése Prešeren 
elsőrendű érdeklődését bizonyítja a német költő lírája iránt. Érdeklődése 
határozott irányú volt, tehát egyénien színezett. A szlovén költő látóköréből 
teljesen kirekesztette a hangulatlírát, a Sturm und Drang termékét, valamint 
a klasszicista költészetet, amely a wiemari klasszikát jellemezte.48) Ez az 
irányvétel igen nagy jelentőségű: Prešeren a maga egyéni törekvéseihez alkal
mazza Schiller költészetének (és elméletének) elemeit, s ily módon meg
változtatta akcentusait, de konkrét tartalmát is.

Ebben az összefüggésben különösen fontos egyfelől Petőfi és Prešeren 
szövegének, másfelől Schiller Die Ideale c. ódájának az összehasonlítása. 
Schiller költeménye az ifjúságot mint az ember életének eszményi korszakát 
énekli meg; eszményinek azért, mert e korszakában az ember hisz az ideális 
értékekben, amelyek életlendületét adják. Ez a probléma abban a gondolatban 
oldódik fel, hogy az érett kor, amelyhez bizonyos tapasztalatok révén érünk 
el, többé nem teszi lehetővé az ifjúi iUuzionizmust, s e törés azzal az eredmény
nyel jár, hogy az eszmények áthelyeződnek a jövőbe (a költő hisz a világ foko
zatos megjavulásában, s ezt a célt pedig az egyénre gyakorolt individuális 
hatással óhajtja elérni).49) Az elvont erkölcsi idealizmus, amely Schiller 
egész tevékenységére jellemző, érvényes a Die Ideale konkrét esetére is.

Prešeren és Schiller szövegének a különbségei igen nagyok, de a szlovén 
költőre nézve igen jelentősek is. F'rešeren mindenekelőtt az eszményi értékeket 
egybekapcsolja a társadalmi és erkölcsi konkrétumokkal (Schiller viszont a 
szépség, igazság és igazságosság elvont elveiből vezeti le); a felismerés pillanata 
a szlovén költőnél a konkrét tapasztalat következménye (Schiller erre úgy

45) Eddig e kérdésről a következők írtak: Iván Pregelj, Glosa k PreSernu, Dóm in svet, 1919.: 309—310. 
és Román Tominec, Dr. Franz Xaverius Preleren und die deutsche Literatur, München 1929.: 49. és 54. o. A 
kérdést egységben, az interpretációt megkísérelve, Jankó Kos is tárgyalja: Preieren in evropska romantika, 
Ljubljana, 1970.: 82—98.

4e) Vö. Linó LegiSa: Slovenska poezija od Vodnikovih Pesmi za pokulino do priprav za Kranjsko Čbelico 
(1806—1828), Ljubljana, 1938.

47 Itt mindenekelőtt az Institutio ad eloquentiam c. tankönyvre és a nem iskolai olvasmányokra gondolunk.
48> Vö. J. Kos, i. m.: 88—89. Ezzel kapcsolatban érdekes felhívnunk a figyelmet Prešeren M. Cophoz 

írt levelére (1831. február 5.), amelynek egy helyén Goethét kétségbevonhatatlan döntőbírónak nevezi in rés 
aestheticis.

4») J. Kos, i. m.: 91—93.



tekint, mint az életerő hanyatlásának eredményére), s végül á Slovo od mla
dosti c. vers szerzője a sorsba való teljes belenyugvást (a szkeptikus rezignációt) 
foglalja szavakba, míg a német költő egy új abszolútumban (a barátságban) 
találja meg a megváltást. Schiller verseinek e vonása azt a megoldást előlegezi, 
amelyet jószerével majd Petőfi valósít meg. A magyar költő szintén főleg 
társadalmi-erkölcsi vonalon jut el a kételkedés reménytelenségéig, de a létezés 
új lehetőségeihez az a meghitt viszony vezeti el, amely összeköti a férfit 
a nővel.

Prešeren és Petőfi Schiller lírájában széleskörű és jelentős megfogalmazá
sát találták meg az élet, az erkölcs és az esztétika legfontosabb elveinek. 
Schiller legkiemelkedőbb versei megoldást kínáltak az eszményi és az objektív 
valóság kérdéseire, a köztük levő ellentétetekre, az emberi értékek és az 
emberi útkeresés problémáira, az egyén bolyongásaira, amely a valóság és 
az ideál .eltéréseiből adódik, s kételyhez és kétségbeeséshez, végül pedig 
kiábrándultsághoz vezet. (A Die Ideale mellett megemlítjük az alábbi műveket: 
Die Götter Griechenlands, Sehnsucht, Resignation, Dér Antritt des neuen 
Jahrhunderts, Die Worte des Glaubens, Die Worte des Wahns, Die Künstler, 
Dos Ideál und das Leben, Hoffnung, Dér Pilger stb.). Ezekre az alapokra építet
ték egyéni interpretációikat. Ezek azonban, Schillerre vonatkozóan, három 
dologban különböznek egymástól. Prešeren és Petőfi nem követték a német 
költő absztrakcióit, pátoszát és moralizmusát, ezért jellegzetességeit úgy 
fogták fel, mint a felvilágosodás hagyományait vagy pedig nem is illesztették 
bele a maguk konkrét társadalmi világába. Schiller említett verseiben a hagyo
mányos, egynemű és egységes formákat követte, míg a magyar és a szlovén 
költő a román költői formát választotta (a stanzát), amely a maga határozott 
szerkezetével és építkezésével sokkal nagyobb esztétikai értéket képviselt. 
Ebből következik — most már harmadikul —, hogy Schillertől a költő eszmé
ket meríthetett, motívumokat vagy témákat vehetett át, de mindezt egyéni 
eszmei-esztétikai álláspontjához és mércéjéhez alkalmazta.

A Schillertől való eltérés annál is könnyebb volt, mert mind Prešeren, 
mind Petőfi egyidejűleg annak az újításnak a bűvkörébe kerültek, amit Byron, 
a nagy angol romantikus honosított meg az irodalomban. Petőfire vonatkozóan 
az irodalomtörténet azt állítja, hogy kitűnően beszélt angolul, hogy nagyra 
tartotta Byron költészetét, s hogy voltaképpen a Don Juan szerzője miatt 
vágyakozott a „ködös Albionba"50). . PreSerenről ugyanezt elmondhatjuk, 
s mindössze azt tehetjük hozzá, hogy a szlovén költő 1826-ban, mindjárt 
megjelenése után, megszerezte a Don Juan angol eredetijét.51) Ebben ol
vasta PreSeren az alábbi somokat:

No more — no more — oh! never more on me 
The freshness of the heart can fali like dew.. .  (I, 214)
No more, — no more — oh! never more, my heart,
Canst thou be my sole world, my universe!
Once all in áll, bút now a thing apart,
Thou canst nőt be my blessing or my curse:

®°) Petőfi verseinek id. kiadósa, 16. és 24. o.
sí) Vö. Francé KidriC: PreSern, Ljubljana, 1938.: LXXV. o.



The illusion’s gone fór ever, and thou art 
Insensible, I trust, bút nőne the worse.. .  (I, 215)
All things that have been borun werw bőm to die,
And fles (which Death mows down to hay) is grass.. .  (I, 220)

Byron a Don Jüanban (amelyet az irodalomtörténet a „modem élet epo
szának" nevez) rendkívüli erővel fejezte ki romantikus géniuszát, amelynek 
alapvető élmény-meghatározói az elidegenedés és az irónia, formai tekintet
ben pedig az olasz stanza (ottava rima).02) Az angol költő a the nothingness
of life-t énekli meg, a to laugh at all things-t, s azt a meggyőződését, hogy 
a világban és az életben minden csak látszat (What after all — are all things
— bút a show?).53) Az On this Day I  complete my thtrty — sixth Year című 
versében, amely a költő halálának évében (1824) született meg, az ifjúságtól 
való búcsú angol változata kapott kifejezést, a eszmei megoldását azzal nyeri 
el, hogy meghal a szabadságért. A Don Jüanban s egyéb műveiben Byron 
az eszmény és a valóság közötti diszharmóniáról beszél s az ifjúkor illúzióiról 
(áz idézett alkalmi versben olvashatjuk a következő sort is: I f  thou regret’st 
thy youth, why live?)H) Byron témáinak radikalizálódása és cinizmusa Schiller 
eschatológikus látomásainak változata volt. A romantika német és angol 
forrásai között álló költők, ezek között pedig nyilvánvalóan ott van Petőfi 
és Prešeren is, egyfajta mágneses mező vonzásába kerültek, s elég nagy erő
kifejtésre volt szükségük, hogy megszabaduljanak tőle.56) Ez sikerrel járt mind 
a magyár, mind a szlovén költő esetében, mert mindkettő egyéniség volt, 
saját irodalmi hagyományukhoz való kapcsolatuk pedig lehetővé tette számukra, 
hogy azt az irányt kövessék, amely esztétikailag valóban termékenynek bi
zonyult.

Az ellentétes és analóg párhuzamosságok tipológiai elemzése Prešeren 
és Petőfi versében a nyugat-európai irodalmi kör romantikájának sok elvi 
s még több konkrét problémájára mutatott rá. Olyan szövegekről van szó, 
amelyek ontológiai és formális struktúrájúk szerint paradigmatikus példái 
a világirodalomban kifejlődött romantikus eszmei-esztétikai normának. 
Az elemzés tehát nem állít fel semmiféle konkrét összefüggés-vagy kapcsolat 
formát, mert ilyen történelmileg nem is létezett, hanem megmarad a romanti
kus stílusformák interpretációjának a szintjén, s ilymódon próbál hozzájárulni 
ennek az összetett kérdésnek a megoldásához. A vizsgálat mindenekelőtt 
a tudományos vizsgálat két alapvető komplexumát szorgalmazza:

a) Az első komplexumot az élet és a világ sajátos szemlélete tartalmazza. 
Az eszményi és az objektív valóság diszharmóniája a költőt olyan lényeges 
egzisztenciális problémák elé állította, mint az elidegenülés, az ifjúság mint 
mítosz, a képzelőerő, a dicsőségvágy, a szerelem mint abszolútum, s az élethez 
való ragaszkodás az abszurdum tudatában. Az azonosságokból és a különb
ségekből kitűnik, hogy a jellegzetes romantikus élményhelyzet hogyan rea
lizálódik á két egymástól eltérő nyelvi és kulturális környezetben.

**) Byron szövegei: Antologija engleske romantiiarske poezije. (Bevezető esszé, válogatás, jegyzetek és 
kommentárok: dr. Ranka Kuić.). Beograd 1974.: 47—57. és 221—247. o.

ss) E fogalmak a Life c. versében olvashatók.
M) On this Day I  complete my thirty — sixth Year.
M) Ezt a problémát e helyíltt csak felvetjük, noha külön figyelmet és feldolgozást érdemel, mert többet 

is nyújtana, mint csupán érdekességet.



b) A másik komplexumot a széles értelemben vett formai kérdések 
alkotják. A vizsgált versek a Schiller által „szentimentálisnak" nevezett 
költészetbe tartoznak. Ez a zsáner a romantikában aránylag gyakran fordul 
elő, viszont a történelmi párhuzamok genológiai szempontból is igen érdekesek, 
,ezért az elemzés a kérdést európai összefüggésben vizsgálja (Schiller és 
Byron).

Prešeren és Petőfi interpretációs változatainak elemzése tehát túlnyomólag 
elméleti és vitaanyagul szolgál a romantikus stílusalakzatok eszmei, tipológiai 
és genológiai megközelítéseinek megítéléséhez a nyugati irodalmi körben. 
Elemzésünk ezáltal nyer igazolást, s ebben rejlik az értelme.

HITK, 1975. 25. sz. J6že Pogačnik



6. JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ POLITIKAI KÖLTÉSZETÉNEK 
EGYES MAGYAR VONATKOZÁSAI

Jovan Jovanović Zmaj — mint tudjuk — a szerb romantika második 
korszakának kimagasló költői egyénisége. Az is köztudomású, hogy a múlt 
század utolsó évtizedeiben, a szerb realizmus virágzásának idején még sokat 
alkotott. így természetesnek tűnik, hogy művei — legalább részben — a 
realizmus felé mutatnak, sőt talán még ezt az állítást is megkockáztathatjuk: 
a realizmusban gyökereznek. Vonatkozik ez elsősorban politikai és szatirikus 
költészetére, ahol a társadalmi és politikai valóság ábrázolásában a realista 
alkotó módszert alkalmazza. Zmaj élményszerűen tükrözi korának konkrét 
társadalmi helyzetét, s leginkább egyedi jelenségekben mutatja be a politikai 
és társadalmi élet visszásságait. Általában a polgári liberalizmus szemszögéből 
támadja szenvedélyesen a retrográd politikusokat, mint pl. Tisza Kálmán 
magyar, Nikola Hristić és Stojan Novakovié szerb miniszterelnököket, sőt 
Mihailo Obrenović szerb fejedelmet és Milán Obrenović szerb királyt is. 
Ezekben a szatirikus versekben a költő ugyan „egyedi jellemeket" ábrázol 
és ezek tetteit állítja pellengérre, de ezek az egyének és cselekedeteik jellemzőek 
arra a korszakra, tehát tipikusak. Zmaj általában kellő éllel, határozottsággal, 
s nem utolsó sorban szellemesen támadja a haladást gátló erőket a Száván 
innen és túl egyaránt.

A szerb költő éber figyelemmel kísérte a társadalmi és politikai élet 
fejleményeit és az őt érintő .eseményekre legtöbbször azonnal reagált. Volt 
olyan eset is, hogy a tinta még meg sem száradhatott a papíron és a vers már 
nyomdába került, hogy azonnal célba találjon. Zmaj köztudottan Svetozar 
Miletić politikájának volt odaadó híve, akinek politikai célkitűzéseit tollával 
is szolgálta: a Szabadelvű Párt leghatásosabb propagandistájaként tartották 
számon. Egy-egy költeményének, gúnyos vagy szellemes verssorának sokszor 
nagyobb hatása volt, mint egyik-másik politikai vezércikknek.

A költő együtt élt az eseményekkel és ha szükségesnek tartotta, sajátos 
eszközeivel, gördülékeny verssoraival cselekedett, harcolt. Rá nagyon is 
illenek Kölcsey szavai: „Minden népnek írói közt a komikusok (szatiriku
sok) állnak a nemzetiség saját vonásaival legszorosabb egyesületben.. .  
A komikus (szatirikus) elválhatatlan tagja a maga nemzetének és korának, 
e kettőnek kebeléből kell neki a kettő előtti ismeretes alakokat elővarázsolni."1)

') Kölcsey Ferenc: A leányőrző. (A komikumról.) összes müvei. Franklin Társulat, Budapest, é. n. 735.



Hadd álljon itt még egy Kölcsey-idézet, mely Zmaj politikai és szati
rikus költészetére is vonatkoztatható. A magyar költő ezeket mondja: „Nincs 
az írók közt egy felekezet is, mely a maga korán és nemzetén túl annyira homá
lyos legyen, mint a satyraszerzők.“2)

Zmaj politikai és szatirikus költészetében van sok olyan elem, mely 
csak korának olvasójára hatott igazán, melyet csak az akkóri olvasó értett 
meg maradéktalanul. Ezt a természetes porosodási folyamatot egyesek túl
ságosan is hangsúlyozták és ezért alakult ki az a vélemény, hogy a politikai 
költészet Zmaj munkásságának legkevésbé értékes része. így pl. Jovan Skerlié 
is a következőket mondta a költőről egyik 1906-bantartott előadásában:,,. . .  
smeo čovek od akcije koji je plovio maticom života, rasipnik koji je svoj veliki 
pesnički talenat raskovao u sitan novac i obilato ga trošio na dnevne potrebe 
svoga naroda.“3)

Vannak azonban neves irodalomtörténészek, akik nagyra értékelik Zmaj 
szatirikus verseit. Bögdan Popović pl. a következőket írja Zmajeve satirične i 
humoristám pesme c. tanulmányában: „. . . njegov satirični stil ima, u njegovim 
najboljim i mnogobrojnim satiričnim pesmama, sve pozitivne osobine sa- 
tiričnog stila: jaku ironiju; sarkastične, zajedljive insinuacije; duhovitost; 
invenciju u stilističkim figurama, u kontrastu, u velikom broju metafora i 
drugih figura, hiperboli, pesničkoj tautologiji; izvanrednu invenciju vrlo 
različite vrste — u rečima, u značajnim pojedinostima, u igri reči; sve do- 
setljivosti; opservaciju; variranje rečenice; veštinu jačeg isticanja rečene 
misli; prelaz iz humora u ozbiljno, preteče; nadene jaké i zvučne reči; be- 
sedničko razvijanje. Ovome treba dodati stih, koji, kao svuda, ističe, „daje 
krila“ ; aliteraciju; sliku“.4) '

A politikai és társadalmi visszásságokat feltáró és azokat megbélyegző 
szatíra Zmaj költői'munkásságában jelentős helyet foglal el tehát, s neqicsak 
terjedelme, hanem irodalmi és művészeti értéke miatt is figyelemre méltó.

A továbbiakban néhány magyar vonatkozású Zmaj-szatíráról szándéko
zom szólni. Először egy példán szeretném szemléltetni, milyen spontán 
módon, azonnal reagált a költő az őt komolyabban érintő eseményekre ép 
milyen mély nyomokat hagyott benne egy-egy őt kellemetlenül érintő jelen
ség, hogy még évek után is visszatér rá alkotásaiban.

1868-ban a Zmaj c. élclap 2. számában jelent meg a Komé nije pravo . . .  
c. is vers, mely így hangzik:

Komé nije pravo 
(Gosp’r Venkhajm véli)
Táj neka se seli!

Ekscelentna miso —
Ja bih je potpiso.

») i. m. 733..
3) Skerlić, Jovan: Pisci i knjige I. Beograd 1956, 367.
4) Popović, Bogdán: Zmajeve satirične i humoristične pesme. Savrememk XI. 1965. 388.



Alá, ala, ala!
Što vám nije pala 
Na um ta seoba 
U ma kője dóba,
Kad je vama bilo 
Nepravo i krivo.

Hogy az olvasó a vers mondanivalóját maradéktalanul megértse, a költő 
a következő megjegyzést fűzte hozzá: „Da se bolje razumemo, treba znati, 
da je juče bila „racka“ deputacija kod ministra b. Venkhajma u stvari na- 
rodnog pozorišta, kojom je prilikom ministar rekao da država ne može svakoj 
városi teatar izdržavati. Na to je g. ministra odgovoreno, da to nije varoško 
pozorište već narodno, — a g. ministar odsečno reče, da on ne zna ni za 
kakve narodnosti, ovde ima samo Népfaja. A u pročem véli, kom nije pravo 
nek se seli.“

A belügyminiszternél járt szerb küldöttség tagjai: Svetozar Miletić, 
Stevan Branovački és Miša Dimitrijevié tekintélyes közéleti emberek, harcos 
politikusok voltak. Kérésük elutasítása, de különösen Wenckheim Béla 
belügyminiszter lekicsinylő, sértő kijelentése nagyon bánthatták és bántották 
is a népét és nemzetét forrón szerető költőt, aki abban az időben már a magyar 
irodalom sok remekét anyanyelvére fordította.

A fent említett esemény időpontja 1868. április 27.(Julián-naptár szerint 
április 15.) volt, s erre Zmaj mindjárt másnap válaszolt az idézett költeménnyel. 
A szerb költő, aki akkor mint a Tököliánum igazgatója Pesten élt, közvetle
nül értesülhetett a küldöttség kudarcáról. Feltűnő ti., hogy a Zastava csak 
május 7-én (a Julián-naptár szerint április 25.) hozt^ az első rövid híradást 
a történtekről és részletesebb tájékoztatást az ügyről.csak a következő szám
ban, három nappal később adott.

Hogy milyen mélyen érintette a költőt ez az esemény, jelzi az a körül
mény is, hogy nem elégedett meg a verssel való támadással, hanem prózában 
is utalt az esetre. Élclapjának ugyanabban a számában, melyben a kis vers 
napvilágot látott, még a következőket olvashatjuk: „Ministru Venkhajmu, 
koji i danas ima običaj odricati nam narodnost i zvati nas Nép-faj, — pre- 
poručujemo pravi-izražaj; umesto Nép-faj treba uvek dá kaže Nép-jaj de 
iaj!“ Majd később a Zmaj 4. számában ezt a glosszát olvashatjuk: „Ministar 
Venkhajm svećano izjavljuje da on nije mislio: Komé nije pravo u Srbiji 
nek se seli amo! — već: Komé nije pravo ovde nek se seli tam o!. . . “

Zmaj Jovan Jovanović, akinek egészséges nemzeti öntudata volt és 
népének szellemi, valamint anyagi eredményeire büszke volt, nem felejt
hette el azt a sértést, amelyet nemzetének és neki személyesen is okozott 
a magyar miniszter. A szerbek lenézése Wenckheim báró által mély, felejt
hetetlen sebeket vájt a költő tudatába. Különösen az a kijelentés érintette 
fájdalmasan, hogy azok a szerbek, akiknek a magyar hatóságok álláspontja 
nem tetszik, vándoroljanak ki.

Abban a híradásban, melyben a Zastava (1868. 34. sz) a szerb delegáció 
belügyminiszteri fogadásáról tudósít, többek között azt is olvashatjuk, hogy 
a Wenckheim család elődjei még a Rajna vagy a Majna partján sétálhattak,



amikor a szerbek az országot a törökök ellen védték, mivel a báró családja 
csak 1790-ben szerezte meg a magyar állampolgárságot. Az újság a miniszter 
magatartásából azt a végkövetkeztetést vonja le: . poturica gori od Tur-
čina.“

Három évvel később, 1871-ben ismét a Zmaj c. lapban (3—4. sz.) néhány 
ironikus mondatot olvashatunk a szerbek és a magyarok közötti feszült vi
szonyról, valamint az országban tapasztalható kedvezőtlen politikai légkör
ről. A költő — ugyan ki más írhatta volna a következő szellemes sorokat
— többek között ezeket mondja: „ . . .  Madari su se služili ajvar (ancij)om, 
to nam je bilo žao i rekosmo: kad smo zajedno pili, ajde da zajedno i jedemo! 
al na to je Madare tako mtorila ljutina« da je jedan ministar rekao: kötne nije 
pravo tieka se seli! (kiemelés P. I.) Ne znam ko je bio pametniji, al nam valjade 
popustiti, i Miletić se odseli u Vác, „Zmaj“ se odseli u Beč, poverenje, pouz- 
danje odseli se u Nevidiš, prijateljsko raspoloženje odseli se u Nedodin . .

Még tíz évvel a Komé nije pravo. . ,  c. vers megjelenése után is utal a 
költő Wenckheim belügyminiszter kijelentésére. 1878-ban, amikor a magyar 
kormány Bosznia okkupációjával kapcsolatban pénzügyi válságba jutott, 
s ezért Széli Kálmán pénzügyminiszter beadta lemondását, a szerb költő 
két költeményével is reagált az eseményre. Az egyik a következő:

MINISTARSKÁ DEVIZA

„Komé nije pravo 
i Táj neka se seli“.
To stara deviza 1 
Ministarska véli.

Mi se nismo otselili,
Bili smo upomi,
Mi za dela ničija 
Nismo odgovomi.

Tu devizu staviti,
'To je poso vraži 
Jer, gle, evő ona sad 
Za ministre važi.

* I tako će ta deviza
Da postigne cél.
Nek se sele ministri,
Med’ njima je Sel!

(Starmali 1878. 8. sz.)

(A költő rímhasználatáról, szatirikus. verseinek rímeiről később lesz 
szó, de már itt is felhívnám a figyelmet a cél — Sel [cél — Széli] hatásos 
rímpárra.)



A bemutatott versek, valamint ezek keletkezésének indítékai és körül
ményei jelzik, tanúsítják a költő közéleti szerepét. Mutatják, hogy a politikai 
élet ütőerén tartotta kezét, és hogy mennyire érintette őt minden, ami né
pének életével összefüggött, továbbá azt is, hogyan segítette költői alkotásai
val nemzetének politikai célkitűzéseit.

Bogdán Popovié Zmaj szatirikus költészetéről szóló tanulmányában 
említi többek között a költő szellemességét is. Erre vonatkozólag igen találó 
példák fordulnak elő néhány magyar vonatkozású versben is. így pl. a szerb 
költő ötletesen használja ki azt a. körülményt, hogy Tisza Kálmán magyar 
miniszterelnök családneve egyezik a folyó nevével. Ennek bemutatására két 
egészen röyid verset idézek:

CURIOSUM

U celoj stvari 
To mi se dopada,
Što baš onda,
Kad Sava i Drava dolaze,
— Tisa opada.

(Starmali 1878. 8. sz.)

JEDNOM UREDNIKU

Tisa voda hladna 
Našla sebi žedna sina,
Makar da je Tisa VODA,
Ipák tebi daje — vina.

(Starmali 1881. 20. sz.)

Úgy gondolom, a korabeli olvasó ̂ ezeket a versikéket könnyen megér
tette és nagyon jól szórakozott, mulatott a költő találó szellemességén, epés 
élcén.

Zmaj egy-egy szatirikus versének mondanivalóját a befejezésre össz
pontosítja, s itt néha váratlan, elmés fordulattal magyar szavakat, sőt egész 
magyar verssorokat is használ. Ez a megoldás a kétnyelvű olvasók körében
— s a magyarországi szerbek túlnyomó többsége ide volt sorolható a múlt 
században — igen hatásos lehetett. Erre szemléletes példa az alábbi kis vers:

RADOST DEDINA

Uzo deda svog unuka, 
Metn’o ga na krilo,

' Pa ga pita: Znaš li šta je 
Na Kosovu bilo?



Dobro đače dade čuti 
Svoj glasak umilni:
„Nagy-apókám, hát te nem tudsz 
Magyarul beszélni?"

{Starmali 1885, 31. sz.)

Az első két sor a költő Ded i unuk c. közismert hazafias költeményének 
kezdő verssoraival egyezik, s a komoly hangvétel a következő két sorban, 
amikor Kosovóról, a hősi múltról történik említés, pátosszá emelkedik. 
Azután a fennkölt hangulat némileg elhalványodik és az utolsó két sorban 
váratlanul magyar nyelven, fájdalmasan nevetségessé válik. Zmaj epésen, 
maró gúnnyal ostorozza a magyarországi szerb polgári osztálynak azt a réte
gét, mely már nem akarja gyerekeit az anyanyelvre, a szerb nyelvre megta
nítani. A vers eszmei mondanivalója hatásosan, frappánsan jut kifejezésre a 
befejező magyar nyelvű mondatban. ,

Végül néhány szót szeretnék mondani Zmaj szatirikus költészetének 
rímeiről. A rímek e bátor, szókimondó versekben többnyire nem csupán 
díszítő elemek, hanem sokkal fontosabb, nagyobb, lényegbe vágó szerepük 
van. Ezek a rímek rendszerint a költemény szerves részei, sajátos tartalmi 
funkciójuk van, s mind a logikai, mind az eszmei mondanivalót igen hatá
sosan juttatják érvényre. E rímek között néha egy-egy magyar szó is talál
ható és ez a váratlan fordulat még inkább a költő mondanivalójára irányítja 
az olvasó figyelmét. Tegyük példának a Káko sam ja nagrabtisio c. verset:

Pitao sam Srpkinjicu 
íz klostera madarskoga:
Reci-der mi, dušo moja,
A tako ti živa Boga,
Voliš li ti srpski govor,
Srpske reči

Da l’i tebi srpski jezik 
Milo zveči?
Srpkinjica klimnu glavom 
Kao mali miš,
Pa mi reče, pa mi reče:
„Igen is!“

{Starmali 1885, 31. sz.)

A miS— is, vagy mali tniš — igen is rímpár a vers végén a hagyományos 
verstan kritériumai szerint nem méltányolható különösképpen, de az eszmei 
mondanivalót — váratlan, idegennyelvű fordulatával, bizarr, talán még 
azt is mondhatnánk mesterkélt, furcsálkodó rímzenéjével — hatásosan tol
mácsolja és az egész vers hangulatába szervesen beleillik. Hadd idézzem itt 
Kosztolányi Dezső szavait: „Az igazi rím nem díszítő eleme a versnek, 
hanem alkotó eleme. Vér a vers véréből, test a testéből, lélek a leikéből,



s annyira egybe van vele szőve-fonva, annyira összebogozódik vele, hogy 
el se lehet választani tőle.“5) A magyar költő véleményét — úgy gondolom
— mindenképpen vonatkoztathatjuk a fenti kis vers hatásos befejező rímére, 
melyben bennefoglaltatik a költő egész mondanivalója.

Maradjunk azért még Kosztolányinál, aki szerint: „Vannak rímek, 
melyekben az egész kedélyvilág megnyilatkozik. Vannak hősi rímek, édes 
rímek, keserű rímek, fanyar rímék, vidám rímek, s halálosan-szomorú 
rímek is.“ A magyar költő csoportosításával, felosztásával élve a mali mii
— igen is rímpárt a fanyar, vagy esetleg keserűen fanyar rímekhez sorol
hatnánk.

A rímhasználattal kapcsolatban még egyszer megemlíthetjük a Ministar- 
ska deviza c. verset, melyben szintén szembetűnő a hatásos rímelés. Vonat
kozik ez elsősorban az utolsó strófára, ahol a rímelő magyar szavak, a cél
— Széli rímpár tartalmazza a mondanivaló lényegét, s az egész kis költemény 
csattanó, frappáns befejezését.

Idézhetünk még néhány apró csipkedő, szurkáló versikét, melyek szinte 
csupán a tudatos rímhasználat miatt érdemelnek említést, mint pl.:

IMENOLOŠKE SITNICE

XXVII

Na imena naših dneva 
Ne držite, braćo, ništa;
Može s’kogod potpisati STEVA 
A u stvari ipák BITI PIŠTA

LII

Gavro ako misliš 
Preći u tuđ’ tabor,
Prva ti je dužnost 
Da postaneš GABOR.

Az is elképzelhető, hogy a niSta — Pišta; tábor — Gábor rímpárhoz a 
költő utólag kereste a megfelelő verssorokat, s így születtek ezek a rövidke 
bökvérsek. A két kis vers eszmei mondanivalója a mai olvasó számára is 
egyértelmű, világos, s ez hangsúlyozottan, igen hatásosan a végén levő két 
magyar névben jut kifejezésre.

Ezzel a vázlatosnak mondható referátummal arra szerettem volna fel
hívni a figyelmet, hogy érdemes Jovan Jovanovié Zmaj politikai, szatirikus 
költészetének magyar vonatkozásaival behatóbban foglalkozni, mert talán

*) Balassa — Emlékkönyv, Budapest, 1934.83.1.
•) i. m. 82.



nemcsak az egyes versek keletkezésének hátterét világíthatjuk meg, és az 
egyes, ma már homályos utalásokra deríthetünk fényt, hanem a költő munka- 
módszerére vonatkozólag is adhatunk egy-egy újabb adalékot, és esetleg 
még a verselemzéshez is hozzájárulhatunk egy-egy, eddig talán kevésbé 
figyelembe vett szemponttal. *

HITK, 1975. 25. sz. Póth István



7. ZMAJ FORDÍTÁSÁNAK KÉZIRATA PETŐFI JÁNOS
VITÉZÉRŐL

Az én előadásom Petőfi János vitézt J. Jovanovié Zmajtól eredő fordí
tásának kéziratával foglalkozik, de ki fog térni eddig figyelmen kívül hagyott, 
vagy kevésbé ismert körülményekre is, amelyek közepette Petőfinek és Zmaj- 
nak e műve szerbhorvát nyelven megjelent.

A tudományban közismert, hogy Zmaj egészen korán érdeklődött a 
magyar irodalom iránt, s hogy korán kezdte fordítani a magyar költőket. 
Először Petőfit, és mindjárt utána Aranyt is. Hozzájuk időként egész életé
ben visszatér. Csak Petőfitől mintegy harminc fontosabb verset fordított, 
közöttük az ismert János vitéz elbeszélő költeményt is. Az elmúlt tizenkét 
évtized alatt Zmaj nemes közreműködésének köszönhetően, a szerb olvasók 
néhány nemzedéke ismerkedhetett meg a magyar és európai irodalom e 
vezéregyéniségének emócióival és gondolataival, magyar tájával és forra
dalmi indulatával. Bár a szakemberek bizonyos hiányosságokat és avult- 
ságokat állapítottak meg Zmaj Petőfi-átköltéseiben, tekintettel a korszerű 
szerbhorvát nyelv és irodalmi szellem általános fejlődésére, ezek az áttöl
tések ma is élő örökségetés a két szomszéd nép között értékes kapcsolatot 
képeznek, amelyek a valóban nagy nyelvi akadályok ellenére is áthatották 
és megtermékenyítették egymást. Žmaj pedig a szerb kultúrában azokhoz 
tartozik, akiknek a legtöbb érdemük van az akadályok eltávolításában és 
semlegesítésében. A magyar irodalom legkorábbi fordításaitól Zmaj arra 
törekedett, hogy e tettnek szélesebb kulturális és politikai jelentőséget adjon. 
E célból fogalmazta meg a-fordításait kísérő megjegyzéseit, melyeket a bará
taihoz és munkatársaihoz, illetve az irodalmi lapok szerkesztőihez írt leveleiben 
is megtalálhatunk. Egyes szerkesztőknek úgyszólván tollba mondta, hogy. 
milyen - kommentárral lássák el fordításait, igyekezvén, hogy e munkára 
más irodalmi és társadalmi munkásokat is megnyerjen. így a magyar iroda
lomból készült első fordítása — A csárda romjai (Razorena čarda) — után, 
mely a Letopisbzn jelent meg 1855-ben, a következő megjegyzés olvasható: 
„Magyarból Petőfi után. ő  1823-ban született, és a németek máris négy-öt 
fordításban olvassák. Versei méltóak lennének a szerb fordításra. . . "  A 
továbbiakban Zmáj Petőfi állítólagos szerb származását említi, s a nagy



költőnek e naív megszerbesítése a János vitéz fordításának nyomtatásakor, 
1860-ban Újvidéken, Emil Čakra kiadásában is jelen lesz.

Az újvidéki Sedmicáböi (1858. VIII. 4., 33. sz., 264. o.) tudjuk, hogy 
Zmaj már 1858-ban lefordította az elbeszélő költeményt. Az irodalmi hírek 
rovatában a következő értesítés jelent meg: „Jovan Jovanović úr ismert 
költőnk újra átültetett egy szép virágot irodalmi kertünkbe az idegen világból. 
Petőfi Sándor, a híres magyar költő János vitéz (Vitéz János) című elbeszélő 
költeményét fordította le.“ A továbbiakban többek között ez áll: „Aki ismeri 
Petőfit, annak nem kell dicsérni e költeményt, a fordító neve pedig szava
tolja, hogy az eredeti egyetlen szépsége se vesszen el a szerb fordításban. 
A János vitéz valóságos tükre a magyar népi szellemnek, amelyet senki sem 
tud Petőfihez hasonlóan kifejezni. . . “

A Sedmica rövidesen (az 1858. IX. 7. 35. számban 272. o.) hozta is a 
János vitéz Zmaj által átköltött első énekét, s mellette levő megjegyzésben 
bizonyos szempontból megismételte a korábbi hírt, hogy a fordítás minőségéért 
Petőfi és Zmaj neve jótáll.

A Sedmica szerkesztősége nem ok nélkül emelte ki ellenőrzés nélkül 
Jovanović fordítói kvalitásait. Különben is a fordítói vizsgát magyar iroda
lomból Arany Toldijának és Petőfi más verseinek fordításával tette le már 
korábban, s ezek közül egyesek a Sedmicábán is megjelentek. A Toldi for
dításáért Jovanovié sok elismerést kapott. Sőt, kiemelték, hogy a fordítás 
egyben-másban, vagyis helyenként az eredetit Is fölülmúlja! Đuro Daničić 
is, az ószövetség máig fölülmúlhatatlan fordítója, felindulva jelentette 
Zmajnak, mennyire fellelkesül a Toldi olvasása közben: „Megírom önnek,
— mondja az 1858. IV. 17-i levelében — mert megtiszteltetést jelent szá
momra, ha ezt tudtára adhatom". Közben nyelvészeti tanácsokat is ad neki, 
a szabálytalan nyelvi alákokra figyelmeztetve. (Zmaj Levelezése, Matica 
SJrpska 1857., 20. o.)

Hadd emlékeztetünk arra, hogy a Toldi éppen első könyve Zmajnak, 
1858 márciusában külön jelent meg, a János vitéz pedig a második, csak 
hogy ugyanebben az évben nem jelent meg, ahogyan a Sedmica remélte, 
és ahogyan legelőször az olvasóinak jelentette. (A fordítást 1858 novembe
rében fejezte be.) A könyv azonban a nyomtatási év, 1860 után sem lett 
rögtön szétküldve előfizetőinek. Erről értesíti Zmaj az olvasókat a Danicában 
(1860. VI. 30. 14. sz.): „ .. .Minden oldalról érkeznek hozzám levelek és 
panaszok, hogy e könyv miért nem jön már egyszer a világra . . .  a panaszok 
jogosak. . .  mi vagyunk a hibásak" — folytatja Zmaj, „A könyv már fél 
évvel ezelőtt ki lett nyomtatva. Kérdezősködésünkre a tekintetes városelől- 
járóság úgy nyilatkozott, hogy felső utasítás szerint, a könyvet mindaddig 
nem lehet felszabadítani, míg nem érkezik meg a felsőbb hatóságok enge
délye. Mivel a könyvnek semmi célja nincsen, ami miatt betiltható lenne, 
így hát bizonyára tévedésről lehet szó, valamit rosszul érthettek, ezért re- 
ményekedünk, hogy megismételt kérvényünkre nagyobb körültekintéssel 
lesznek és a könyvet felszabadítják."

Egy évvel később azonban, ismét a Sedmicábán, megjelent a hír: „Végre 
egyszer megkaptuk Petőfi Sándor János vitéz című művét. . .  E mű már



tavaly kész volt, de az akkori hatalom leállította (először a fedőlap díszítése, 
utána pedig a tartalom miatt!) úgyhogy alig kaphattuk kézhez..

A Danicának e — János vitézzel kapcsolatos — glosszáját kommen
tálva jegyzi meg Leskovac akadémikus Zmajnak a Matica Srpska által kiadott 
Összegyűjtött Müveiben (Prepevi, VII. köt. 504. o.):

„Ma nem tudjuk, hogy milyen csíkok lehettek a János vitéz legelőször 
nyomtatott fedőlapján: a ma ismeretes példányok fedőlapján semmiféle 
csíkok sincsenek (a könyv címét két vonal keretezi, kívülről vékonyabb, 
belülről vastagabb és semmi több) — a cenzúra utasítására szemmelláthatóan 
eltüntették őket. . . “ (Kiemelés — V. M.) Azonban, éppen J. Jovanović 
Zmaj tanúságának köszönhetően, ma is van rá lehetőségünk, hogy megtudjuk, 
miféle csíkok voltak a fedőlapon és mi volt az igazi oka a János vitéís be
tiltásának. 1860. március 16-i, még‘a Danicábm közölt, a könyv elkobzá
sáról szóló hír előtti levelében, Zmaj a következőket írta Antonije Hadžić 
barátjának Újvidékről Pestre:

„Valóban! Te bizonyára nem is tudsz a János vitéz sorsáról. Amikor a 
mű elkészült, szép fedőlapba öltöztettük, amelyen a vörös, a fehér, a kék 
és — a zöld szín került egymás mellé, ez egyeseknek szemet szúrt és demon
strációra kezdtek gyanakodni, tehát „u Temišvar iz Temišvara“ és a fedő
lapot betiltották. Másik fedőlapot tettünk, sárgát fekete betűkkel, azonban 
most ismét koníiskálják — s még azt sem tudom, miért, hacsak nem az élet
rajz miatt, melyben a szabadság szó is tüzel. De még ha e lapot kitépik is, 
a könyvnek meg kell jelennie."

Zmajnak e levele 1857-ben jelent meg a Levelezésben, (24. o.) a szö
vegeket Mladen Leskovac és Ivanka Jovičić rendezték sajtó alá. (Mellesleg 
hadd jegyezzük meg, hogy Zmaj előbb idézett, Hadžićhoz írt levelére M. 
Šević hivatkozott A z ifjú Zmaj című tanulmányában — Zbomik Istorije 
knjiéevnosti, Odeljenje literature i jezika SANIJ, 1960. I. köt. 109. o. —, 
a János vitéz betiltásának politikai okait is észrevéve.)

A „pajkosság“, amit Zmaj a Petőfi művének fedőlapján sorakozó színek
kel kapcsolatban említ, szemmel láthatóan politikai jelleget kapott, miként 
e kor magyar költőinek és külön Petőfinek a fordítását nemcsak irodalmi, 
hanem politikai okok is ihlették. A felsőbb hatóságokat éppen ez aggasztotta. 
A fedőlapon tehát a szerb és a magyar nemzeti színek társultak, hogy eképpen 
is kihangsúlyozzák a szerb-magyar közeledést és egyesülést a Bach Ausztriája 
elleni harcban. Ezek az akdók Miletić Tucindani etekének valamint később 
a magyarokkal való politikai együttműködésének, kapcsolatának voltak 
előzményei a közös ellenséggel folytatott harcban. Másfelől az ausztriai 
fekete-fehér szín utólagos elhelyezése a fedőlapon (amely így is maradt meg 
a kinyomtatott művön) újabb „pajkosságot“, sajátságos tiltakozást jelent a 
Bach-rendszer ellen, amelyik már a végét járta.

Zmaj Hadžićhoz írt levele a másik okot is megmagyarázza, ami miatt 
a János vitézt betiltották. A könyvnek a Hadžić tollából eredő Petőfi élet
rajzáról van szó, melyben — miként- Zmaj kiemeli — „a szabadság szó tüzel". 
Hadžić elsősorban Gyulai Pálnak a Petőfi Sándor és lírai költészetünk című 
tanulmányáfa támaszkodva írja meg lendületes előszavát Petőfiről. Kihang



súlyozza az életrajzban, hogy Petőfi a harctéren esett el, „kedves eszméjéért, 
a szabadságért harcolva, amit e szép sorokban írt meg néhány évvel a halála 
előtt", Hadžić Zmaj fordításában A csárda romjainak sorait idézi, amely 
1855-ben jelent meg a Letopistían:

„Oj, u tebi pusto, sloboda je prava!
A slobodo, tebe dušam obožava!
Ta zato čuvam ovaj život kleti
Da bih jednom mogao za tebe umreti;
A na grobu krvca, što bi za tebe lio,
Kletom mom životu blagoslav bi bio . .

Miként említettük, e vers már előzőleg megjelent a Letopisbzn, de nem 
ugyanebben a formában. Ugyanis éppen a szabadság szó nem szerepelt 
a sorokban a Letopisban, hanem az idézet első két sora így hangzott:

„Oj, u tebi pusto, milina je prava!
A milino, tebe dušam obožava . . . “

Lehetséges, hogy a cenzor észrevette a vers Letopisban megjelent változa
tának és a János vitéz előszavában idézett ugyanazon soroknak az eltérését, 
és ebben is kihívást látott. A szövegkörnyezetből egyébként kitűnik, hogy a 
„milina“ kifejezés itt alkalmatlan, és a későbbi kiadásokban is a „sloboda“ 
helyettesítette, ahogyan Hadžić is idézte Petőfi-életrajzában. Szem előtt 
kell tartani, hogy ebben az időben Zmajnak és Hadžićnak mint közeli bará
toknak, nem kellett mindent levélben megírniuk, mert sok minden magától 
értetődött az ő episztolám párbeszédükben.

Még csupán Zmaj János wrés-fordításának kéziratát kell elemeznünk. 
E kéziratot a Matica srpska kéziratosztályán találtuk meg. Válójában ez 
csak része a kéziratnak, csak a János vitéz első hat fordítását tartalmazza a 
27-ből, amennyiből a költemény áll, s a hatodik nem is teljes. A kéziratnak 
nincs címe, a versek pedig római számokkal vannak jelölve,, mint a nyom
tatott változatban is. A kézirat 24 lapos, 17x21 formátumú, Zmaj kezével 
és Vük helyesírásával írott. E dokumentum azonos jelzés alatt van Kosta 
Trifković egyik kéziratával (a Spomenici iz Carigrada című fiatalkori vers 
kéziratáról van szó, mely a szerző halála után jelent meg, Bratstvo, 1925., 
XX. sz.) mint ismeretlen szeizőjű kézirattal, melynek dme Spomenici iz 
Carigrada, — M. 436.

A kéziraton különféle költői megoldások nyomai őrződtek meg (hogy 
ne használjuk a túl erős „változat" kifejezést az egyes sorok fordítására): 
a 312 sorból, amennyit a kézirat tartalmaz, 38 sorban történt változtatás, 
némelyikben többször is. Ez lehetővé teszi, hogy teljesebben áttekintsük 
Zmaj fordítói és költői eljárását, alkotói tevékenységét, kiváltképpen azért, 
mert az áthúzott, elsődleges változatok is mindig olvashatók.



Megállapítottuk, hogy a változtatások kétféle jellegűek. Egyesekre 
rögtön, a fordítás folyamatában sor került, általában a rím miatt (az ilyen 
változtatásból kevesebb van), másokra később, valószínűleg közvetlenül 
a fordítás myomtatásra való előkészítése előtt. E javítások közötti különbség 
még a tinta és a toll szerint is megállapítható. A későbbi változtatások vala
mennyivel sötétebb tintával íródtak, amikor a toll is valamivel vastagabban 
írt — hogy az új változat szembetűnőbb legyen. Amikor azt mondjuk, hogy 
a változtatásokra közvetlenül a nyomtatásra való előkészítés előtt került 
sor, erre a Sedmicában megjelent első vers alapján következtetünk (1858. 
VIII. 24., 33. sz.) E vers később bizonyos — e kéziratban megőrzött — vál
tozásokon estt át. Ez világos bizonyítéka annak hogy a javítások később 
történtek, az első vers megjelentetése után. Ezek szerint a kéziratnak a János 
vitéz 1860-as nyomtatott változatával való összevetésével arra a következte
tésre jutottunk, hogy Petőfi e híres eposzának fordítása éppen e kézirat 
alapján készült, mint Petőfi költeményének a többi szerbhorvát fordítása. 
(A művet egyébként régi helyesírással nyomtatták s ebben különbözik Zmaj 
kéziratától.)

Sajnos, mivel nem ismerem a magyar nyelvet, nem vethetem egybe 
a fordítást Petőfi eredetijével, hogy ennek alapján mondjak ítéletet a fordítás 
művészi értékéről és hűségéről (a munkának ez a része természetesen a mind
két nyelvet ismerő szakemberekre hárul, hogy megállapítsák, Zmaj a javított 
változatokban mennyiben volt közelebb vagy esetleg távolabb az eredetitől, 
mert a változtatások olyan jellegűek, hogy a változatok közül az egyik szemmel 
láthatóan szó szerint azonos lehetett Petőfi eredetijével), ezért a kéziratos 
és nyomtatott, vagyis az elsődleges és javított változatok közötti különbségek 
kommentálására korlátozódok.

A kézirat elsődleges és későbbi, utólagos megoldásait tanulmányozva 
és összehasonlítva arra lehet következtetni, hogy minden változtatás, melyet 
Zmaj utólagosan, a fordítási folyamat során eszközölt, rendszerint jobb, 
irodalmibb és ftmkcionálisabb, vagyis művészileg színvonalasabb az első 
megoldásnál, legalábbis ami a szerb nyelvet és a költői expresszivitást illeti. 
(Azonban meg kell jegyezni, hogy az elvetett változat némely szava vagy 
képe talán még jobb lenne attól, amelyik felváltotta, mégis fel lett áldozva 
a szövegkörnyezet miatt, ami a következő példákon lesz szemlélhető.) A 
kézirat közvetetten azt is bizonyítja, hogy Zmaj könnyen fordított, s hogy 
spontánul bukkant rá Petőfi gazdag költészetének a mi nyelvünkön megfelelő 
képeire, a változtatás pedig a munka előre haladtával mind kevesebb volt 
a kéziratban.

Első vers. A kéziratban az első szakasz egészében ki lett cserélve.. Először 
így hangzott:

„Teško je prižeglo leto i omara 
A1 najveća žega pala na ovčara 
Lakše sunce, lakše, ako ti je milo 
Ovčaru bi toplo i bez tebe bilo.“



E strófa a kézirat kicserélt változatában így hangzik:

„Teško žeže sunce, žeravica stara 
Sa visine neba na jednog ovčara 
Može i ne žeći, ako mu je milo.—
Ovčaru bi toplo i bez njega bilo.“

Ezzel azonos alak található az 1860-ban nyomtatott változatban, azzal, 
hogy némileg megváltozott az interpunkció (az első sor végére vessző, a másodi
kéra pont került). Különben, az 1860-as kiadásban pont van a római számok 
mellett, amelyek, miként a kéziratban, a verseket jelölik.
A második strófában az első és a harmadik sorban történt módosítás (különben 
a rímképlet aa bb). Az első vers második strófájának első sora így hangzott:

„Ljubav grije, žari to pastirče mlado..

azután pedig a „to pastirče (mlado) az „ovo momče“ (mlado) szavakkal lett 
felcserélve:

„Ljubav grije, žari ovo momče mlado“

Azonban e változás mindjárt a fordítás folyamatában keletkezhetett, mert 
a módosított alak már az 1858-as Sednttcában megtalálható, 273. o. Részben 
a második sorban is módosult egy szó; a költő ugyanis az egyeztetés végett 
az „izjavio“-t „izjavilo“-ra (stado) javította.. .  A harmadik sor először így 
hangzott: „Stado travu pase, on leži pa čeka. . a változtatás után pedig: 
„Stado' travu pase, a ovčar lezi, čeka...  (A Sedmicában ugyanaz az alak, 
mint az első változatban.).

Szembetűnő, hogy mindkét sorban jók a javítások, különösen a harmadik 
sorban, mert a javított sor határozottabban, pontosabban hat. Úgy is mondhat
juk, hogy az első és a harmadik sor változtatásai némiképpen feltételesek, 
vagyis szinkronizáltak, amikor a „pastirčeta" helyére „mom5e“ került, akkor 
a fordító a harmadik sorban a „čobanin“-t, az „ovčar“-t akarja kihang
súlyozni. . .

Az is látható, hogy Zmaj a „grije” szóban az ikavski (jekavski) formát 
használta — miként az 1860-as nyomtatott változatban, míg a mai kiadásokban 
az ekavizált „greje“ áll.

A harmadik strófán semmit se javított a költő, az úgy maradt, ahogyan 
először fordította le. Hogy általában a fordításnak ez lehetett-e az első válto
zata — nehéz megmondani. Valószínű, hogy e (javításokkal) megőrzött 
kézirat az utolsó változat, tekintettel hogy ennek alapján készült a fordítás.

A negyedik strófában csak a negyedik sor változott. A változtatás kívül
ről nem jelentékeny, mégis nagyon hatásos, miként az idézet fogja bizonyítani. 
A változtatás előtt a negyedik sor így hangzott a kéziratban (ahogyan a Sed
micában is):

„Gledeć duge vlasi i okrugle grudi.“



Ugyanez a sor a változatlan harmadikkal együtt a másik változatban így 
hangzik:

„Njezinoj divoti, od srca se čudi—
Oh te duge vlasi, te okrugle grudi!“

Szemmel látható, hogy e másik alak emocinálisabb, közvetlenebb, személy
esebb, vagyis személyesebb magatartású, tehát líraibb is. A deskriptív elem 
helyére modális szempont került.. .

Az ötödik és hatodik strófában (az első versben) nincs változtatás míg 
a hetedik strófa harmadik és negyedik sora teljesen megváltozott. Szerencsére 
el lehet olvasni az előző alakokat is, de mivel mégsem tökéletesen, tekintettel, 
hogy az első versről van szó, az elsődleges alakot a Sedmica is megőrizte.

Az elsődleges változatban e sorok így hangzottak:

„De pogledaj amo, i tako na svetu
Ti si jedna sladost mom gorkom teretu.“

Azonban az „t tako na (svetu)“ kifejezés fölé Zmaj a következőket írta: „ta 
na ovom (svetu)“, azután ezt is kitörölte — áthúzta, de valószínűleg ezt még 
a munka folyamatában elvetette és ismét visszatért az elsődleges alakra, 
mert a Sedmicábán is ez van. Azonban amikor sajtó alá rendezte a kéziratot, 
amint mondtuk, e két sort (a harmadikat és a negyediket a 7. strófában) 
teljesen kicserélte:

„De pogledaj amo tim zvezdama dvema,
Znam da moje srce drugi zvezda nema!“

A második sorban a „srce“ szó helyett szintén a „tuga“ állt, azonban 
a „srce“ szó itt szemmel láthatóan megfelelőbb, miként az egész változtatás 
sokkal jobb — metaforikusabb és képszerűbb — megoldás, különösen a 
következő strófa szövegkörnyezetében, melynek első sora így hangzik:

„Poslji prave zrake iz tvog oka simo.. . “

Itt a korábban tett megjegyzés érvényes: a változtatások valóban jelentő
sek, jobb megoldásva törekedtek, dé tekintettel a jelentékeny lexikai és szeman
tikai változásra, érdekes lesz összehasonlítani, hogyan viszonyulnak az erede
tihez. Eltávolodik-e Zmaj az eredetitől, és mennyire, vagy pedig sikeresen 
ülteti át á képeit? Ezért a második megoldás mellett foglalnék állást, mert 
ez jobb, célszerűbb, ha nem követi is szó szerint az eredetit.. .  .

A nyolcadik strófán nem történt változtatás, míg a kilencedik versnek 
harmadik sorában történt kisebb javítás. Ez elsődlegesen így hangzott:

„Hitam jer mi može večer biti gorka“

(így van a Sedmicában). Később Zmaj a következő megoldást választja:

„Hitam jer mi večer može pásti gorka“

m



Nyilvánvaló, hogy a „biti“ szónak a „pasti“-val történt helyettesítése szeren
csés megoldás, s e második változatban a szórend is jobb. Érdekes, hogy 
a Sedmicá bán e strófának az előző sora is némileg megváltozott a szórendjé
ben. A kéziratban és az első kiadásban így áll: „A1 mnogo je posla a blizu 
je noći“, a Sedmicá bán pedig e sor így hangzik: „A1 je mnogo posla..

A tizedik strófa javításai is hasonló jellegűek. A második sorban meg
kettőzött egy szót, hogy kihangsúlyozza Iluska elfoglaltságát. A „Pa jednako 
gleda oko posla svoga“ helyett új formát adott: „Pa gleda i gleda oko posla 
svoga“. A Sedmicá bán szintén az első változat van, ami azt jelenti, hogy a 
változás utólagos. E tizedik strófának a harmadik sora is megváltozatt. Az 
„A1 brzo se ovčar s opaklije diže“ helyett Zmaj, hogy dinamikussá tegye, 
az „al“ szót a „ma“-val cserélte fel, a szórendet is megváltoztatva: „Ma 
se brzo ovčar s opaklije diže“.

A tizenegyedik strófában ugyancsak minimális a változtatás, éspedig 
a harmadik és a negyedik sorban. Ezek először így hangzottak:

„Ni maćija tvoja nije ovde blizu,—
Hódi, da mi srce zmije ne progrizu"

A változtatás pedig ezt eredményjezte:

„Ta macija tvoja nije ovde blizu 
Hódi da mi srce jadi ne progrizu!"

Világos, hogy itt is mindkét sorban, különösen a másodikban, szerencsések 
a változtatások. Csak egy szó lett kicserélve, ám a hatás mégis erőteljes. 
A „zmije" szót a „jadi“ váltotta fel, amely jobban megfelel ennek a szituáci
ónak, mert a fordító, elhagyva a meghatározott jelentésű első szót, az elvont 
fogalmat jelölővel jobb megoldást talált.

Az első vers tizenkettedik strófájában, az utolsóban szintén van változta
tás: a harmadik és a negyedik sor teljesen megváltozott, azonban itt is tudjuk, 
hogy mi volt a régi alak:

„Ljubnuo je, brate, ne stoputa veče 
Koji svašta znade, táj neka ti reče“

Ez az alak jelent meg a Sedmicá bán is. Az új változat ez esetben is sikere
sebb:

„Slatkih poljubaca palo j’kao kiše
Šta je sto, šta j’dvesta, više, mnogo više“.

Igaz, itt mindkét sorban elízió van, szórövidítés hiányjellel, azonban a sorok 
mégis dinamikusabbak az előzőektől, hasonlatuk plasztikusabb, ezért a foko
zatosság is teljesebb. Ezenkívül az első változat szabálytalan ríme is elmaradt: 
veće — reče. Ugyancsak szembetűnő, hogy az első változat első sora üreskés 
lelemény, hogy mondjon valamit. Azonban Milán Šević azt állítja, hogy az 
első változat közelebb áll Petőfi eredetijéhez, mint a második.



Második vers. E vers első strófájában az első sor első szava változott. 
A „Međutim je vreme hitalo, letilo“ helyett az új alak így hangzik: „A brzo 
je vreme, hitalo, letilo., Úgy véljük, hogy a csere itt is sikeres, mert a 
semleges alak helyébe határozottabb, precízebb került.

Az első és részben a második sor szintén módosult a második strófában. 
Az eredeti alak „Ljutita, zlovoljna maćija je bila“ volt, amely a változtatás 
után így hangzik: „Ljutita, zlovoljna ko što j’ uvek bila“. Az új alak ismét 
sokkal többet mond, azt pedig pontosan tudjuk, kire vonatkozik a haragos- 
sag és a rosszindulat, mert az előző strófában a mostoháról, vagyis — a „ma- 
d “-ról volt szó, ahogyan Zmaj itt nevezi. Különben később a ,,maćija“ alak 
helyett „maéehá“-t ír, s az első kiadásban is ez az alak található, ami azt jelenti, 
hogy a nyomtatás alkalmával történt a javítás.

Az eredeti változatban ki lett húzva egy szó e szakasz második sorából, 
de nem látszik, hogy melyik, így tehát nem világos, milyen változtatásról 
van szó.

A harmadik és a negyedik strófában nem történt semmiféle változás. 
Az ötödikben az első sor változott meg. Először így hangzott:

„Svega je dosta, čujete li mamo“

s így módosult:

„Sad neka bude dosta, čujete li mamo“

Ebben az új alakban egy szótaggal több van (így szerepel az első kiadásban 
is). Zmaj a „nek(a)“ szó „a“-járól is megfeledkezett. A későbbi kiadásokban 
hiányzik az „a“. A hatodik strófában az egyetlen változás a macija szóval kap
csolatos. Ezt Zmaj áthúzta és a „maéeha" alakkal helyettesítette: „Tako 
ovčar staroj maéehi divani".

A hetedik strófában nincs változás, a nyolcadikban pedig a második 
sor módosult. Először így hangzott:

„Moći ćeš me -viknut’ kad ti je nepravo" '

A változtatás után pedig:

„Viknućeš mi kad ti bude što nepravo"

Á megváltozott alak pontosabb és jobban egyezik az előző sorral:

„Sad, Iluška, idi. Grlo ti je zdravo,
Viknućeš mi kad ti bude što nepravo“

A második vers utolsó, kilencedik strófájában csak egy helyesírási javítás 
van, ámire valószínűleg közvedenül az eredeti fordítás folyamatában került 
sor: a „razátrkano" szóban a „z“ betű lett áthúzva,



Harmadik vers. Ebben sokkal kevesebb a javítás. Az első négy strófában 
semmi sem változott, az ötödikben pedig csak a második sor módosult. 
Először így hangzott:

„Bez broja vám kažem: tu je pola stada“. *

Itt a „bez broja“ „bez brojanja“-t jelent, s érezve, hogy ez nem pontos, Zmaj 
a következőképpen javította ki a sort:

„I tako vám kažem: tu je pola stada“.

A hatodik strófában nincs változás, a hetedikben a második és a harmadik 
sor változatt. Először így hangzottak:

/

„Jankovom se gosi kosé podizale 
Od ljute žestine nabrekle mu žile“

A változás után:

„Kad je već spazio da tu néma šale,
Od žestine mu se kosé podizale 
Od teške ljutine nabrekle mu žile,
Te povika: »vile, daj gvozdene vile!«“

Itt a szövegkömyezetet is bemutattuk, hogy világosabban látsszon a második 
és a harmadik sorban történt változás jellege. A fordító két külön sorba 
helyezte a ,,žestina“-t és a „ljutina“-t, ami kétségtelenül jobb az előző „ljuta 
íestina“-nál.

A nyolcadik és a kilencedik strófa nem változott* a tizedikben pedig 
csak egyetlen szó. A harmadik sorban a „jo§“ helyére „i“ került, úgy tűnik, 
joggal: „Staj’o bi on da ih još dvadeset ima“ ; a ,,još“-nak az „i“-vel való 
helyettesítése által csökkent a hiperbola: „Staj’o bi on da ih i dvadeset ima“, 
aminek következtében a hasonlat is meggyőzőbb.

A tizenegyedik és a tizenkettedik strófában semmi változás sincs.
Negyedik vers. A negyedik versben még kevesebb á változás. Az első 

hat strófában a szöveg teljesen tiszta, csak az ötödik strófában van aláhúzva 
a ,,već“ szó (az első kiadás nyomtatott szövegében — nincs). Ma már nem 
világos, hogy a fordító utólagosan ki akarta-e cserélni vagy valamilyen más 
okból' húzta alá.

A hetedik strófa harmadik sorához utólag egy szó társult, azonban ezt 
az írás folyamatában adhatták hozzá, nem később, mert a „dragih“ szó 
nélkül a sor nem lenne teljes: „Tu se dvoje dragih grlilo, ljubilo“.

A nyolcadik strófa változtatás nélküli, a kilencedikben pedig egy olvas
hatatlan szó, alighanem az „aP van áthúzva, s helyére a „pa“ kötőszó került:

Pa kad spaziš cvetak da kraj puta vene.“



A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik strófa tiszta, nincs benne javítás, 
a tizenharmadikban pedig a harmadik és negyedik módosult:

„Visoko u zraku droplje krili tresu 
Pa ni one čule ni videle nesu“

helyett a következő sorok állnak:

„Visoko su droplje nad nima letile 
Pa ni one nesu čule ni videle“

A „Droplje krili tresu“ kitűnő kép, úgy tűnik, azért lett feláldozva, hogy a 
kép inkább a hőshöz kapcsolódjon, hogy ne arra a tájra irányítsa a figyelmet, 
amelyhez a hősnek nincs köze. Lehet, hogy ez az egyetlen hely, ahol kétsé
günk lehet a régi alak felcserélésének célszerűségét illetően, mert a példák 
többségében az új megoldások pontosabbak és plasztikusabbak, néha meta- 
forikusabbak, magvasabb 'megfogalmazásúak, amint ezt az eddigi példákon 
is láthattuk.

Az utolsó, a tizennegyedik strófában csak az utolsó sor változott. Az 
„A ono je srce sirotog ovčara" helyett a változtatás után „A to radi srca si- 
rotog ovčara“ áll. Szövegösszefüggésben szemlélve a változást, ennek jogo
sultsága nyilvánvaló.

Ötödik vers. Már az első szakaszban módosult az első és második sor. A

„Kad se mesec sag’o pred gospodstvom sunca 
Neširoka pusta vidila begunca“

helyébe

„Kad se mesec sago gospoštini sunca 
Široka je pusta primila begunca"

került. Hangsúlyozni sem kell, hogy a változtatás itt is eredményes.
A második strófa utolsó sorában szintén sikeres volt a beavatkozás. 

Eredetileg így hangzott: „Ono je jezero zorom poliveno“. A csere után: 
„Onp je jezero zorom ozoreno“. A cserével Zmaj kiváló alliterációt ért el, 
s ugyanakkor plasztikusabb képet is, különösen az előbbi sorral való össze
függésben („A da šta je ono međ šašom rumeno?“)

A harmadik strófában nincs változtatás, a negyedik második sarában 
pedig, fölötte számokkal jélölve, megváltozott a szórend, míg a negyedik 
sorban át van húzva egy szó, de olvashatatlan, nem tudjuk, hogyan hangzott.

Az ötödik, hatodik és hetedik strófában nincs jártás vagy változtatás, 
a nyolcadik harmadik sorában egy szó módosult („skide“ helyett ,,skinu“) 
a rím végett:

„Stade pa sa leda opakliju skide — skinu 
Spusti se, umoran, pa tiho poćinu“ .



E változtatásra is a fordítás folyamatában került sor, egyik szó a másik után 
van leírva (az első át van húzva).

Változtatás nélküli a kilencedik, tizedik és tizenegyedik strófa, míg a 
tizenkettedikben csak egy szó van kicserélve, a második sorban, teljesen 
indokoltan, stilisztikai szükségből

„Opakliju svoju onalič izvrno"

helyébe később

„Opakliju svoju onalič ogrno“

került. Tekintettel, hogy az előző sor így hangzik: „A Jankó je obod šeširu 
izvmo“, világos, hogy a második megoldás sokkal jobb, annál is inkább, 
mert már az ,,onalič“ alakból kitűnik, hogy az „opaklija“ is ki van fordítva, 
mint a ,,šešir“ . . .

A tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik és a tizenhatodik, vagyis 
utolsó strófában nincs változtatás vagy javítás.

Hatodik vers. E vers hatodik strófájában Zmaj egy nyelvi természetű 
hibát vétett, ami mindegyik későbbi kiadásban megmaradt; a következőről 
van szó: „im“ helyett a második sorban „ih“ áll, ami szemmel láthatóan 
szabálytalan, ha az első két sort szövegösszefüggésben szemléljük:

„Da vám gospod Bog da dobro, blago veče!
Ovako ih (im) Jankó pozdravljaju ć’reče . . . “

Különben, a tizenegyedik strófa harmadik sorában Zmaj joggal cse
rélte fel a névmás hangsúlytalan alakját a hangsúlyossal. A sor először így 
hangzott:

t

„Smrt ti nije pišta, život je čama“

később pedig:

„Smrt je tebi ništa, život ti je čama“

Ily módon sokkal jobban kidomborodott Jancsi bátorsága, s egyben az is 
nyilvánvalóbb lett, hogy ez rá vonatkozik.
A  tizenharmadik strófában Zmaj, ugyancsak a rím kedvéért, nyelvileg hely
telen alakot választott: „braóama“. A  korszerű kiadásokban is így található:

„Evő moje ruke, ja ostado s vama,
Ja sam uvek ves’o međ vakim braćama“.

A  vers tö b b i strófájában (a tizennegyedikben és a t iz e n ö tö d ik b e n  
ennyi maradt fenn a huszonötből nem került sor javításra vagy kiegészítésre.

J



Nemrég B. Kovaček professzor a Matica Srpska Zbornik za knjiéevnost 
c. periodikájában Petőfi műveinek kiadása alapján, amelyet Zmaj is használt 
a János vitéz fordításakor, megállapította a fordítás ütemét, s arra a következ
tetésre jutott, hogy a költő igen gyorsan fordított. E kézirat is azt bizonyítja, 
hogy Zmaj könnyen fordította Petőfit, miként más nyelvterületek költőit is.

HITK, 1975. 25. sz. Vaso Milinčević
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1. A KÉTNYELVŰ KÖLTŐ MINT IRODALMI JELENSÉG

Kovács Endre Szemben a történelemmel című goncjolatébresztő művében, 
amely a régi Magyarország nemzetiségi kérdésének fejlődését elemzi a leg
régibb időktől kezdve egészen e történelmi államalakulat széthullásáig, 
1918-ig, újból megkísérelte, hogy — nézeteit elődeivel, főleg marxista elő
deivel konfrontálva és velük vitatkozva — meghatározza a nemzet fogalmát.1) 
A kitűnő könyvben, amely elfogulatlanságával e kérdés könyvtárnyi iro
dalmának csaknem valamennyi művét felülmúlja, a szerzőnek éppen e meg
határozás sikerült a legkevésbé. Meg tudjuk érteni ennek az okát; maga 
Kovács is rámutat, hogy a nemzet történeti, a történelmi fejlődés folyamán 
változó fogalom: nem volt öröktői fogva és egyszer el fog halni. A feudális, 
a polgári, majd a szocialista nemzet fogalmának is megvannak a maga ár
nyalatai. Nyilvánvaló, hogy ezek az árnyalatok nemcsak az egyes népek 
(etnikumok) fejlődési periódusának történeti eltolódása (décalage chrono- 
logique), hanem az egyes régiók szerint is változnak. Különösen arra a régi
óra (zónára) vonatkozik ez, amelyet azóta, hogy a magyar komparasztikában 
a tipológia módszerét alkalmazzuk, Kelet-Közép-Európának nevezünk. Min
den egyes nemzeti irodalom önálló, autonóm jelenség: ennek a kétségtelen 
ténynek a teljes elismerése mellett nem lehet észre nem vennünk a párhuza
mos vonásokat e régió kultúráinak fejlődésében: egymáshoz hasonló típu
sokról van szó, amelyek e táj viharos történelme, sajátos gazdasági-társa- 
dalmi-politikai fejlődése folyamán, olyan légkörben alakultak ki, amely még 
akkor is közös, azonos vagy legalábbis hasonló volt, amikor — főleg a XIX. 
század folyamán és századunk elején — a szóban forgó népek éppen a nem
zeti fejlődés, a nemzeti érvényesülés, a nemzeti jogok szempontjából harcban 
álltak egymással.

így történt, hogy nálunk a nemzeti nyelv érvényesítéséért folytatott 
harc e küzdelmek egyik legszembeöltőbb jelensége. A nemzet fogalmának 
marxista meghatározásában is ott szerepel kritériumként a nyelv: bármilyen 
éles viták is folynak a részletkérdésekről, azt egyetlen kutató sem tagadja
— és mi sem tagadhatjuk —, hogy mind a polgári, mind a szocialista nemzet 
fogalmához s annak minden árnyalatához a nemzeti nyelv szervesen hozzá-

A) Kovács Endre. Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Budapest, 
1977. A nemzeti kérdés elméleti problémái. 9—97.



tartozik. Közhely, s így most itt csak futólag érintjük, hogy éppen a mi 
régiónkban (zónánkban) a XVIII. század közepétől egészen a XIX. század 
közepéig, sőt, itt-ott a második feléig húzódó nyelvújítási, modern nyelv
teremtési harcok a polgári nemzet kialakulásának legfőbb eszközei.

S mégis: talán sehol a világon nem találunk annyi írót és költőt, akik 
a legkülönbözőbb korokban nemcsak annak az etnikumnak a nyelvén szólal
tak meg, amelyből származtak, hanem egy vagy két más nyelven is — mint 
éppen Kelet-Közép-Európában.

Három kérdésre szeretnénk válaszolni e jelenség futólagos elemzésével, 
előre bocsátva, hogy teljességre törekedni egy rövid előadásban lehetetlen, 
nem is tudunk; az egy monográfia feladata volna. Itt csak példákkal sze
retnénk illusztrálni: 1) mi a többnyelvűség oka? 2) vannak-e következményei 
a nemzet irodalmának fejlődésében, amelynek az etnikumából a kérdéses 
író, illetőleg költő származik? s végül — 3) befolyásolja-e és ha igen, mennyire 
befolyásolja ez a jelenség az érdekelt író nemzetfogalmát?

Ne keltsen meglepetést, hogy egy távol-keleti példával igyekszünk 
megütni fejtegetéseink alaphangját. Amikor Paul Gauguin, a neves francia 
festő, aki élete jelentős részét a déltengeri szigeteken töltötte, Papeeté-ből, 
Tahiti fővárosából a Marquises-szigetek egyikére, Atuonába hajózott át, 
ott egy különös kísérő csatlakozott melléje. Nguyen Van Cam volt az eredeti 
neve, de általában Ky Dong néven ismerték. Indokínából, az új francia 
gyarmatról deportálták előbb Tahitire, majd Atuonába a kor hivatalos francia 
indoklása szerint „forradalmi1' tevékenysége miatt. Méltán tekinthető a 
vietnamiak franciaellenes szabadságharca egyik elődjének. Hogyan lett azzá? 
Saját anyanyelvén is írt, de: „Mint oly sok más nacionalista érzelmű bennszü
lött értelmiségi a francia gyarmatokon, ő is akkor szívta magába forradalmi 
eszméit, amikor egy francia líceumban tafiult, ahol ugyanakkor a francia 
művészet, zene és irodalom megbecsülését is elsajátította. Olyan jól megtanult 
franciául, hogy még verseket is írt ezen a nyelven. Ránk maradt egy alexandri
nusokban írt költeménye, amely Gauguin megérkezéséről szól.. ,“2) Aránylag 
korai példa, később, a dekolonizációs mozgalmak időszakában számtalan 
esetben fordul elő, hogy a gyarmati sorban élő nép fia gyarmattartója haladó
szellemű (sőt: forradalmi) kultúrájából táplálkozva, annak nyelvén vívja 
ki szellemi, majd politikai szabadságát. „Négrityde“ : idézzük franciául 
a kifejezést, amely ide kívánkozik. Vajon a franciául író, de népe szabadság- 
harcáért lelkesedő Csád köztársaságbeli művésznek vagy az éppen portugálul 
éneklő angolainak a nemzeti öntudatában lényeges szerepet játszik-e a nyelv, 
amelyen énekel? Talán nem követek el hibát, ha ebben az elméleti fejtegetés
ben egy anekdotikus esettel akarom megerősíteni, amit mondani akarok. 
Öntudatos, Fidel Castro élcsapatához tartozó, a pesti műegyetemen tanuló 
fiatalemberről van szó. Kubát vallja hazájának, szinte matematikai pontosság
gal lehet felmérni rajta, hogy alakul ki benne s nemzedéktársaiban a kubai 
szocialista nemzeti öntudat. Ugyanakkor: büszke rá, hogy néger ősei az első 
hajók egyikével kerültek: Afrikából a szigetre, hogy spanyol az anyanyelve 
és a spanyol irodalmat a világirodalom egyik legjelentősebb tényezőjének 
mondja.

2) Bengt Danielsson: Gauguin élete Tahitin. Fordította R. Szepessy Anna. Budapest, 1967. 200—201.



Az eddigiekkel talán sikerült bemutatnom, hogy a kérdés mennyire 
bonyolult.

S bonyolult a világnak minden olyan táján, ahol nemcsak „uralkodó" 
és „elnyomott14 népekről, s e népek között fejlődésbeli különbségekről van 
szó, hanem ott is, ahol két vagy több nép él egymás mellett vagy ahol külön
böző népek szimbiózisának vagyunk tanúi. Kelet-Közép-Európa az emberiség 
kulturális fejlődésének éppen ilyen régiója. A mindennapok emberének, 
az átlagembernek a többnyelvűsége itt nemcsak a múltban, — ma sem ismeret
len. Hogyan tudunk néhány kiragadott példán az előbb feltett három kérdésre 
a mi tágabb hazánkkal, régiónkkal kapcsolatban válaszolni?

Bél Mátyás, a XVIII. századnak etnikai szempontból félig szlovák, 
félig magyar polihisztora, aki Németországból származó erudíciójával len
dítette fel — éspedig nem egyszer kollektív munkával — a történeti Magyar- 
ország (Hungária) történetírását, földrajztudományát, s volt nyelvtanár, 
pedagógus, pietista teológus egy személyben, nem két, hanem négy nyelven 
is írt, mégpedig egyforma tökéletességgel és intenzitással. Nagyszabású 
történeti-földrajzi munkáját, a Notitia Hungáriáé Novae-1 latinul írta, Dér 
ungarisch Sprachmeister címen magyar nyelvkönyvet írt német anyanyelvűek 
számára, a De vetere litteratura hurmo-scythica exercitatio-bán pedig a hun
magyar rokonsággal, a régi magyar írással s a magyar kultúra előzményeivel 
foglalkozik. Ugyanakkor a szlovák evangélikusok akkori cseh irodalmi nyelvé
nek, az úgynevezett „biblietiná“-nak a híve, még szenvedélyesen vallott 
pietista elveiből is enged, s hajlandó az orthodox lutheránus Krman Dániel
lel is együttműködni, ha az ún. kralici biblia nyelvezetének felfrissítéséről, 
megújításáról van szó. Cristophorus Cellarius Liber memorialis-éx (latin tan
könyvét) úgy dolgozza át, hogy az egymás mellett élő magyarokat, szlovákokat 
és németeket teljes egység-nek látja. „Mivel Besztercebányán Bél tanítványai 
német és szlovák anyanyelvűek voltak, Cellarius könyvét szlovák (cseh) 
értelmezésekkel is el kellett látnia, s hogy szélesebb körben elterjedhessen, 
magyarral is. így jött létre már a besztercebányai évek folyamán a magyaror
szági nyelvi viszonyoknak megfelelő háromnyelvű Liber memorialis3). Bél 
Mátyás nemzeti tudata, illetőleg patriotizmusa még a feudális „natio hungari- 
ca“ gondolatvilágában gyökerezik, — de ennek a feudális nemzettudatnak 
a nemesi felhangjai nélkül. A Besztercebányán, majd Pozsonyban működő, 
bizonyos értelemben a felvilágosodást előkészítő polgári értelmiségi mentali
tásában már ott van a latin mellett a vulgáris (a nemzeti) nyelveknek a művelé
sére irányuló törekvés is. A nyelv szépsége, mintegy versenyszerű összevetése 
más nemzetek nyelvével: itt már valóban a polgári szemlélet csírái találhatók 
meg.4)
' A felvilágosodás, majd az azt követő, más és más nemzeteknél másként 
és másként jelölt korszak (sok helyütt egységesen: „a nemzeti ébredés4', 
„a nemzeti újjászületés44 korszaka) nemcsak politikai, hanem nyelvi szempont
ból is ki akar válni — és nemcsak a régi Hungária, hanem egész Kelet-Közép- 
Európa területén — a feudális patriotizmus egységéből. Sőt, egyre harciasab- 
ban és harciasabban küzd az ellen a nemzet, illetőleg annak a nemzetnek a

3) Vö. Tárnái Andor: Bél Mátyás ismeretlen művei. Magyar Könyvszemle, 1955. 123—128.
4) Bél munkásságának összefoglaló ismertetése tőlünk: A szlovák irodalom története. Budapest, 1962. 
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nyelve ellen, amelyben elnyomót (gyarmatosítót) lát. Az itt egymás mellett 
élő népeknél — érthető okokból — a nyelvi önállósodásért, függetlenségért 
vívott harcok sokszor megelőzik a politikai önállósodási törekvéseket, vagy 
éppen szorosan összefügg a kettő. Mi az oka, hogy a cseh jfosef Dobrovsky, 
a felvilágosodás vagy ha úgy tetszik: „nemzeti felújulás“ első cseh nemzedéké
nek élharcosa — 1792-ben németül írta meg a cseh nyelv és irodalom történetét 
Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur címen? Dobrovsky az utána 
következő Jungmannal ellentétben még úgy gondolkodott, hogy az erudíció, 
vagy — hogy Kazinczy szavával éljünk: a „fentebb szépségek" — kifejezésére 
a cseh nyelv alkalmatlan, az csak az alsóbb néprétegek felvilágosítását szolgál
ja, a népszerűsítés eszköze. Ehhez hasonló jelenség tanúi vagyunk a szlovén 
irodalmi nyelv nagy élharcosának, sőt,- az egyetemes szlavisztika tanító- 
mesterének, Jemej Kopitamak az esetében is, aki szlovénül nem is írt, 1809-ben 
németül írta meg a Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Kamten 
und Steyermark című nyelvtankönyvét, amely a szlovén irodalmi nyelv modem 
fejlődésének első tudományos alapvetése. A volt Habsburg-monarchia számos
— elsősorban valamelyik szláv népből származó — írója alkotja meg né
metül a maga tudományos vagy éppen nemzetépítő munkásságának elvi alap
vetését: így írta meg — főleg Újvidéken szerzett élményei alapján — 1826- 
ban Pavel Jozef Safárik a Geschichte der slavischen Sprache und Literatur 
című, a szláv nyelvű irodalmakat egy egységnek felfogó kézikönyvét, harcos
társa, Jón Kollár pedig az 1835-ös biblikus cseh nyelvű verzió után Lipcsében 
németül is kiadta a szláv kölcsönösségről szóló tanulmányát. Dobrovsky, 
Kopitar, Safárik, Kollár: semmiképpen sem mondhatjuk, hogy nem saját 
népük modem (polgári) nemzeti öntudatának harcosai, sőt előharcosai. 
Németnyelvűségüknek mégis ' megvannak az érzelemvilágukra is ható kö
vetkezményei. Nemcsak arra gondolunk itt, hogy a tudományos (illetőleg 
ismeretterjesztő, elvi alapvetést adó) művek németnyelvűségének megvolt 
a maga gyakorlati következménye; a német a régi Monarchiának, sőt itt-ott 
még a Monarchia határain túl is csaknem egész Kelet-Közép-Európának 
nemzetközi nyelve („eszperantója") volt. Vanpak, akik ellentmondást látnak 
abban (többször leírtuk ezt mi magunk is6), hogy Ján Kollár felesége, a szláv 
„dicsőség lánya", Mina, német volt, családjukban német volt a társalgás 
nyelve ugyanakkor, amikor a költő főműve előhangjában a szlávok ellenségei
ként elsősorban a „závistná Teutoniá“-ra (az irigy Teutóniára) szórja átkait. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy az ausztroszlavizmus mozgalmának a felsorolt 
szláv tudósok s írók németnyelvűségében van meg nemcsak az eszköze, 
hanem némileg a gyökere is! Színezi-e ez nemzeti öntudatunkat? Irodalom
történet-, illetőleg történetpszichológiai kutatások hosszú sorát kell még 
elvégeznünk, hogy erre egzakt választ tudjunk adni.

A szlovén grammatikát német nyelven összeállító Kopitarral Matija 
Čop és Francé PreSeren szállt szembe. Vajon csak a felvilágosult-racionalista 
tudós és a romantikus költő elvi álláspontjának különbsége tükröződik ebben 
az ellentétben? Mert hiszen köztudomású, hogy Prešerennek a szlovén népi- 
és-nemzeti romantika szempontjából úttörő költészete tulajdonképpen —

®) Vö. tőlünk: Ján Kollár magyar kapcsolatai Pesten. In: Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi 
kapcsolatok köréböl. Bp. 1965. 150—151. — Ua. szlovákul: Mad’árské vzt’ahy Jána Kollára v PeSti. In: Déjiny 
a narody. Literárnéhistorické studie o československo-mad’arsk^ch- vztazích. Praha, 1965. 92.



kétnyelvű! Ismerjük e kétnyelvűség életrajzi vonatkozásait, talán elég, ha 
itt röviden a költő bécsi bölcsészettudományi tanulmányaira és arra célzunk, 
hogy egy ideig Anton Auersperg gróf (a későbbi Anastasius Grün) házi
tanítója volt. S Prešeren német nyelvű költeményeit nem tekinthetjük puszta 
stílusgyakorlatoknak: például Dem Andenken des Matthias Cop című versét 
mind hanghordozása, mind mondanivalójának mélysége szempontjából 
méltán sorolhatjuk a Novaliséi mellé. Viszont igen érdekes meghallgatnunk 
egyik német versszakát:

„Deutsch sprechen in dér Regei hier zu Lande 
die Herrinnen und Herren, die befehlen, 
slowenisch dei, so vöm dem Dienerstende."

Kísértetiesen hasonlít ez Dobrovsky álláspontjához, csak éppen ellenkező 
előjellel: a szlovén költő szatirikus módon állítja szembe az „úri“-nak nevezett 
német nyelvet a „szolgák" szlovénjével. „Fürtidben tengervészes éj“ : asszoci
áljuk ehhez Vörösmartynak Az úri hölgyhöz című versét — és azonnal meg
értjük, hogy a nagy szlovén költő németnyelvűsége nem módosította nemzeti 
öntudatát; versformáit, kifejezésmódját viszont igen: amit az egykorú német 
és osztrák költészettől tanult, azt beépítette a szlovén fejlődés szempontjából 
úttörő költészetébe.6)

A cseh Karéi Hynek Mácha ifjúkori német nyelvű költeményeit, amelyeket 
a nagy cseh romantikus 1829-ben Versuche des Jgnaz Mácha címen gyűjtött 
össze egy füzetben s amelyek — mai ismertetője szerint — hasonló témájú 
cseh verseinek mind tartalmi, mind formai szempontból kevésbé kifejező 
pandant-jai7), már bátran tekinthetjük puszta stílusgyakorlatoknak, akárcsak 
a még csaknem gyerekember Branko Radićević Ode seiner Excellenz és Abschied 
von Carlovitz című német nyelvű zsengéit.8) Sem Mácha cseh, sem Radičević 
szerb nemzeti öntudatát nem módosítja fiatalkori német szárnypróbálgatásaik 
ténye, legfeljebb arról tanúskodik, hogy tanulmányaik, esetleg családi hagyo
mányaik következtében mégiscsak volt közük a német kultúrához. Talán 
elég, ha itt arra teszünk célzást, hogy Branko édesapja szerbre fordította 
Schiller Teli Vilmosát9). Elképzelhető-e, hogy a német kultúra Uyen fokú 
ismerete cseh, illetőleg szerb költészetük kialakulására -nem volt befolyás
sal? Ne értsük félre: nem akarunk az egyoldalú faktograíikus hatáskutatók 
hibájába esni. De ma már az sem volna helyes, amivel a XX. század nagy 
cseh irodalomtudósa,'Ján Mukarovsky a prágai iskolánák a maga idejében 
úttörő költészettudományi strukturalizmusát elindította. Mácha Május 
című költeményében a verssorok hangrendjét pusztán a cseh nyelv szabály
szerűségeinek alapján vizsgálta.10) Viszont Radičević Karlócától búcsúzó 
német búcsúversében sem nehéz a Đački rastanak előképét felfedezni.

*) PreSerenről mondottakat vö.: Stanko JaneŽ: Zgodovina slovenske knjtéevnosti, Maribor, 1957. 201—
236.

f 7) Félix Vodička (red.): Déjiny íeské literatury 11. Uteratura márod’ního obrození. Praha., 1960. 438. 
— Pavel Eisner: Okusy Ignaze Máchy. Praha, 1956.

*) Pesme Branka Radičevida, Beograd, 1924. 249. 250—251.
•) Vö.: Branislav Miljković^-Milivoj Pavlovié: Branko Rađičević. A 8. jegyzetben idézett mű bevezetése.
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* 10) J&n Mukafovsk?: Máchov Máj. Estetickd studie. Praha, 1928.



A kétnyelvűség gyökerei és következményei tehát mind a nemzeti iro
dalomtörténetírás, mind pedig a komparatisztika szempontjából még sok 
kutatásra és meggondolásra váró problémát jelentenek. Talán nem lesz 
baj, ha Vitkovics Mihály jellegzetes példáját ezen a konferencián, ahol közös 
múltunknak erről az érdekes jelenségéről éppen elég szó esik, csak futólag 
érintjük? Egri és pesti diákéveinek a magyar népies és klasszista költészettől 
megihletett környezete, szerb (pravoszláv) családi hagyományai és mind 
a két kultúra irányában érzett mérhetetlen ambíciója: — e tényezők együt
tesének lett következménye, hogy Vitkovicsnak a magyar irodalom fejlő
désében éppen úgy megvan a maga helye, mint ahogy a Kármán Fanny 
hagyományaiból szerbesített12) Spomen Milicéjz minden kezdetlegessége 
ellenére is szerb nemzedékek hosszú sorának kedvelt olvasmánya volt.13) 
Hogy John Bowring Poetry of the Magyars című antológiájában Vitkovicsnak 
egy szerbből fordított költeménye szerepel „magyar népdalaként, azon ezek 
után már nem is csodálkozhatunk.14) ÍDe a nemzeti nyelvért vívott harc
korszakában Pest-Budán több nép szimbózisának az ugyancsak szerb Jovan 
Pacié dalgyűjteménye még érdekesebb következménye és példája: ez a derék 
versfaragó szerb nyelvű versei mellett 100 német, 16 magyar, 7 francia és 
3 latin nyelvű versezetet is írt.16) Több nép egymás mellett élése tehát nemcsak 
nyelvi-nemzeti harcok okozója, nemcsak széthúzó erő még a XIX. század
ban sem, hanem régiónk irodalmi-kulturális összképe szempontjából össze
kötő kapocs is! Milyen jól tanúskodik erről Pačićnak éppen Vitkovics Mihály
hoz írt — egyébként igen gyönge — versezete is:

„Két nyelvel (sic!) szólt belőle Istenség,
Danúlt hazánk törvényes nyelvével,
Szerb hangokkal nemes érzését!
Szerb úgyis volt Magyarok frigyesse (sic!)

* S van egy Istenünk, királyunk, hazánk.'*16) 
f

Amit fejtegetésünk elején Bél Mátyásnak több népet összekötő patrio
tizmusáról mondottunk, annak nyomait — íme — a XIX. század első felében 
a modem nemzeti öntudat kifejlődésének korszakában is megtaláljuk.

Nem valószínű, hogy Pačić hatással lett volna a szerb nemzeti öntudat 
továbbfejlődésére, még akkor sem, ha egy-két magyar versén nem nehéz 
felfedezni Berzsenyi hatását.17)

Jón Chalupka esetében már más a helyzet. A szlovák vígjátékírásnak ez 
a Moliére-Beaumarchais-Goldoni-Kisfaludy Károly hagyományaira építő

u ) A 8. sz. jegyzetben idézett mű 60—83. lapján.
la) Piukovics Gábor: Vitkovics és „Spomen Milicé“ -je. Egyetemes PhÜologiai Közlöny, 1887. 327—334.
la) Még a Jovanovió-félc Narodna Bibliotéka 17. kötetében is kiadták Pancsován. (A múlt század nyolc

vanas — ! — éveiben!) Vö.: Grčić, Jovan: Mihajlo Vitković u srpskoj književnosti, Brankcno kolo (Sremski 
Karlovci), 1902; 34—36. Magyarul is: Grcsits János: Vitkovics Mihály mint szerb író. Művészvilág, 1902. 
52. sz.

14) Vő.: tőlünk: Vitkovics Mihály, a kétnyelvű költő. In.: Vujicsic* Q. Sztoján (szerk.): Szomszédság
és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Budapest. 1972. 257.

16) Vi}.: Póth István: Egy szerb költő magyar versei. Filológiai Közlöny. 1960. 220—223. — Jovan 
Pačić „Liedersammlung". Studia Slavica, 1960. 145—167. — Pesmarica Jovana Pačića. Zbarnik Matice srspke... 
Növi Sad, 1963. 131—182.

“ ) uo. 168.
17) Uo. 168. Itt ezt Póth István: Egy szerb költő magyar versei, im. c. cikke alapján idézi.



megalapítója egyik vígjátékában Csokonai Szerelemdalának eredeti magyar 
szövegére táncolják el a szereplők a „happy endig“-et. A vén szerelmes avagy 
a Torházi négy vőlegény című, eredetileg magyar nyelvű vígjátékát ő maga 
ültette át szlovákra Staronš plesnivec (A vén penészvirág) címmel. Igen, 
átültetésről és nem szószerinti fordításról van szó; Chalupka jól ismerte 
a sajátos magyar és a sajátos szlovák társadalmi viszonyokat: magyar nyelvű 
vígjátékában a „vén szerelmes" falusi jegyző a szlovák nyelvű változatban 
kisiparos.18) A szlovák irodalom, egyúttal a szlovák nemzeti öntudat fejlő
désének ez a fontos írója német nyelven is megszólalt; mégpedig szatirikus 
regényt alkotott a reformkor nemességének légvár-építéséről. Itt nem nehéz 
megkeresni a németnyelvűség okát; mint oly sok kortársának röpiratai, 
Chalupka regénye is a külföld figyelmét akarja felhívni a nemzeti asszimiláci- 
ónak-disszimilációnak e korban már aktuális témájára, — de úgy, hogy minden 
fejezetének elején magyar nyelven idéz a magyar költészetből. A legtöbbet 
Csokonaiból. Ha több időnk lenne, más példákat is idézhetnénk arra, milyen 
fontos szerepet játszott a XVIII.—XIX. század fordulójának nagy magyar 
költője a szlovák népiesség kialakulásában.

Vég nélkül sorolhatnánk fel a példákat, hogy á két-, illetőleg többnyel
vűség Kelet-Közép-Európa irodalmaiban milyen fontos szerepet játszott. 
Hozzuk-e föl — példaképpen — a magyar nyelv művelése érdekében megala
pított Akadémiát létrehozó Széchenyi István magyar, francia és angol idézetek
kel is megtűzdelt naplójának német nyelvűségét? Azt, hogy XVIII. század 
végén a magyar anyanyelvű Tállyai Dániel egyszerre szerkesztette a német 
Pressburger Zeitung-ot és a biblikus cseh nyelvű szlovák Presspurské Noviriy-1?19) 
Hogy Rumy Károly György — a romantikus nemzeti-nyelvi harcok idején
— még a felvilágosult racionalizmus szellemében a történeti Magyarországnak 
csaknem minden nyelvén megkísérelte a közvetítést az akkor már egymással 
szemben álló etnikai csoportok között?20) „Vaterlandische Éhre im Auslande": 
írja Kollárnak a Slávy dcera című lírai-epikus költeményéről, amelyben egyébé
ként a szlovák költő az „egyetemes szlávság" fikcióját vallja hazájának.21)

Itt most már csak azt a közismert tényt említjük, hogy a szlovákok eddig 
legjelentősebb költőjének, Országh Pa/nak, a későbbi Hviezdoslavnak több 
mint 200 magyar nyelvű zsengéje van. A polgári nacionalista tudomány azt 
állította, hogy miskolci és kézsmárki diákkorában „úrhatnámságból“ és azért 
írt magyarul, mert csupán opportunizmusból el akart magyarosodni. Sikerült 
rámutatnunk, hogy ennek pontosan az ellenkezője az igaz.22) A magyar njelvű 
„zsengék: „Ti, bitorlókénak nevezik az uralkodó osztály tagjait, s így szól 
„úrifiú“ osztálytársaihoz: „Büszkék vagytok, idegenek.. S amikor Árva- 
megyei pártfogói kezébe adták a szlovák költészet nagyjait, egyszóval: amikor

*') Vö.r tálunk: Szlovák drámaíró magyar nyelvű vigjátéka. A Szegedi Pedagógiai FSiskola Évkönyve,
1956. 103—115. — ua. szlovákul: Mad’arsky pisamá veselohra slovcttského dramatika. Slovenské đivadlo,
1957. 101—114.

í9) Dezsényi Béla: A z időszaki sajtó története a Dunatáj országaiban. Budapest« 1947. 13.
*•) Andreas Angyal: Kari Gcorg Rumy (1780—1844). Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller 

Universitdt Jena. 1958/59. Reihe I. 109—134. — Fried István: Rumy Károly György, a kultúrközvetítő, Filo
lógiai Közlöny. 1963 . 204—218.

#1) VÖ.: Fried István, i.m . A recenzió a Der Spiegel 1829. 89. sz.-ban jelent meg.
®a) Vő.: tőlünk: Hviezdoslav magyar nyelvű zsengéi. Filológiai Közlöny, 1955. 224—244. Ismételte^ 

jegyzetek nélkül a Visszhangok c. tanulmánykötetben, Bratislava, 1977.13— 16. Ua. szlovákul is: Hviezdoslav0ve 
mad’arské prvotiny. Slovenská literatúra, 1956. 37—68. — Hviezdoslav pályakezdéséről bővebben: A z ifjú 
Hviezdoslav,. Budapest, 1965.



perspektívát kapott arra, hogy a szlovák nyelv is alkalmas a művészi kifejezésre, 
átmenetileg a szó szoros értelmében kétnyelvű költő volt, majd végleg tisztán 
szlovák nyelven verselt. Nála szinte kézzelfogható egzaktsággal lehet meg
találni a magyar nyelvű kezdeteknek mindvégig érzékelhető nyomait. Szlovák 
nemzeti öntudatú ember volt, a szlovák nemzeti törekvések híve: — de 
Petőfi és Arany tanítványaként sem a túrócszentmártoni központ egyházias 
konzervativizmusával, sem a századvég budapesti kormányzatának botor 
nemzetiségpolitikájával nem tudott egyetérteni. Petőfire hivatkozva tiltako
zott ez ellen az erőszakos asszimilációt sürgető politika ellen. így lett a világ- 
irodalom egyik legmagányosabb költőjévé, de egyben így termékenyítette 
meg a szlovák költészetet olyan — a szlovákban mindaddig szokatlan — mű
formákkal, amelyeket kezdetleges, magyar nyelvű zsengéiben kísérletezett 
ki, s amelyeket szlovákul tökéletesített, s adott tovább a következő nemzedékek 
számára.

Nem győzzük ismételni: az irodalmi kétnyelvűségből mint jelenségből 
ebben a szerény előadásban pusztán csak ízelítőt adtunk; — a feltett három 
kérdésre egy lehető legnagyobb teljességre törekvő monográfiának kell végle
ges választ adnia. S ott kell alaposan megvizsgálni azt a jelenséget is, amelyet 
Rudolf Chmel, a magyar-szlovák irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatója 
„biliterámost“-nak23) (Arató Endre fordításában: „kettős irodalmiság“- 
nak) — nevez: amikor az író is, a közönség is egyszerre két irodalmat érez a 
magáénak.

Nem érdektelen kérdések ezek ma, amikor Jugoszláviában is, Magyaror
szágon is, és általában a szocialista országok népei között a szocialista nemzeti 
öntudat van kialakulóban. Több nép együttélésének ebben az előadásban 
érintett irodalmi lecsapódásai haladó hagyományként szerepelhetnek a szocia
lista nemzetfodalomnak nemcsak kialakulásában, hanem annak a törekvésnek 
az érvényesülésében is, hogy a polgári nacionalizmusnak a tudatban ma 
még meglévő káros maradványaitól megszabaduljunk.

HITK, 1978. 36—37. sz. Sziklay László

l3) Vö.: pl.: Rudolf Chmel: Literáme vzt'ahy slovensko-mcuTarské, Bratislava, 1973. Úvod. 12.



2. A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KLASSZICIZMUS1) ÉS VITKOVICS
MIHÁLY2)

Szempontok a kelet-közép-európai klasszicizmus vizsgálatához

Jól ismert tény, hogy amikor 1817-ben Vitkovics Mihály, műveinek 
kötetét kiadta,3) a magyar irodalom legjobb képviselőinek igényét kielégítve, 
a maga válogatásával akarta megrajzolni költői önportréját, és ezért az ösz- 
szegyűjtött művek közé csupán olyan verseket, írásokat illesztett, amelyek 
a klasszicista, az antikvitástól, illetve a klasszicista poétikáktól ihletett köl
tőre engedtek következtetni. A klasszicizmus által szerfölött kedvelt (oktató 
jellegű és erkölcsi vonatkozású) mesék mellett főleg alkalmi költemények 
kerültek a kötetbe, valamint olyan versek, amelyeknek horatiusi eredete, 
horatiusi értelemben vett carmen (azaz ódái) jellege nyilvánvaló. Ars poetica
súlyú, kötetnyitó verse: A ’ költő. S bár a felvilágosodás közhelyeit ugyan
úgy föllelhetjük az ódában, mint a magyar költészetnek talán leginkább 
Virág Benedek nevével fémjelzett szókészletét, a magára erőszakolt és tudatosan 
„szerepjátszó“ líra jellegzetes tüneté a kelet-közép-európai költő-magatartás 
egy bizonyos típusának. S mielőtt magára, az egyébként nem túl jelentős 
versre térnénk rá, éppen e költészet-típusról kell néhány szót ejtenünk.

Az is közismert, hogy a „kelet-közép-európai klasszicizmus", amely 
időben kb. az 1760-as évektől alkb. 1820-as esztendőkig terjedő periódusnak 
legelterjedtebb stílusa, elmondhatta magáról a schilleri gondolatot: sem 
augustusi kegy nem istápolta, sem a Mediciek művészetfakasztó pártolása, 
de még saját uralkodója is csak Lengyelországban kedvezett az irodalom 
fejlődésének (Vö. Schiller Die deutsche Muse c. versével). Az a felvilágosult 
abszolutizmus, amely Angliában az Augustan age, Franciaországban a XVII— 
XVIII. század irodalmi virágzását fakasztotta föl, legfeljebb a XVIII. század

*) A klassicizmus fogalmi körének értelmezésében a magyar szakirodalom erdményeit használtam 
föl. Szauder József: Az Estve és az Álom. Bp. 1970.,.— Horváth Károly: A felvilágosodás korának irodalmi 
irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. Szeged. 1972. ír. tört. dolg. 82. szám. — Niederhauser Emil: 
Slawische Aufklfirung — osteuropáische AufklSrung. Zeitschrift fúr Slawistik 1976. 449—455. — Ugyanő: 
Das wirtschaftliche und soziale Programm dér nationalen Wiedergeburtsbewegungen in Osteuropa. Külön
lenyomat a Studies in East European Social History. Leiden. 1977. I. kötetéből, 153—176.

*) E helyen csak utalunk korábbi Vitkovics-dolgozatainkra: Vitkovics Mihály szerepéhez a magyar 
irodalmi népiesség történetében. A Hung. Int. Tud. Köz. 1973. márc. 91—107. — Vitkovics Mihály jelentő
ségéhez. Fii. Közi. 1973. 73—81. — A népies hexameter kérdéséhez. It 1977. 702—712.

3) Vitkovics Mihály, Meséi és Versei. Pesten 1817.



Lengyelországa egy viszonylag rövid periódusában jelenthette az irodalom 
eszmei vagy világnézeti támaszát, illetve eredményezhetett anyanyelvi szín
házi kultúrát, támaszthatott vitára ingerlő követelményeket az anyanyelvi 
irodalommal szemben. A nemzeti függetlenség hiánya, és az anyanyelven 
beszélők vagy értők megosztottsága, a gazdasági elmaradottság, ennek kö
vetkeztében az anyanyelvi művelődés iránt fölébredt igény szűkkörű volta 
lényegében nem kedvezett a klasszicista (normatív) esztétika bázisán kiépülő 
nemzeti irodalmaknak. Annák kevésbé, minél inkább érződött a francia és 
az angol (valamint a német) művelődés fejlettebb, differenciáltabb jellege. 
Evvel párhuzamosan az iskolák poétika-oktatása természetszerűleg nem 
tartott lépést az esztétika és a poétika fejlődésével; a XVIII. század első 
felében teljes egészében később nagy részben a latinnyelvűséggel szoros 
kapcsolatban lévő, lényegében elavult poétikai elvek szerint történt a poétika
oktatás, azaz olyan poétikai ideálokat és követelményeket népszerűsítettek 
az iskolák, amelyek többé-kevésbé változatlanul őrizték az évszázados hagyo
mányokat. Viszont azt jól kell látnunk, hogy csak többé-kevésbé változatlanul: 
hiszen főleg a protestánsok, de részben a görög-keletiek is, eljutottak a német- 
országi, esetleg a svájci és a hollandiai egyetemekre, ahol módjuk volt megis
merkedni az újabb eszmékkel, a költészettel (elsősorban Halle, Jena, Göttingen 
szerepére kell utalnunk);hazajövet pedig a protestáns líceumokban, a kollégi
umokban teret engedtek az újabb áramlatoknak. Ennek ellenére a költészeti 
megújulás igénye nem elsősorban az iskolákból indult el. A kelet-közép- 
európai zónán belül bizonyos belső tagozódást figyelhetünk meg. Ez ösz- 
szefügg a társadali-gazdasági-nemzeti fejlődés ütemével, a kulturális válto
zások mezejének teljesebb vagy hiányosabb voltával, és nem utolsósorban 
közönségszociológiai problémákkal. Nyilvánvaló, hogy a szlovák irodalomnak 
tekintettel kellett lennie arra, hogy nemcsak „művelői", hanem jórészt fo
gyasztói is elsősorban a lelkészek, illetve a papi értelmiség, hozzájuk legfeljebb 
néhány kisnemes, illetve a paraszti sorból kiemelkedő vagy a tisztviselők 
közé jutott honorácior csatlakozott. Jórészt ugyanezt mondhatjuk el a szerb
ről is. Csakhogy, míg a szlovákok — vallási megosztottságuk ellenére — egysé
ges tömbben éltek, művelődési társaságokat, a szlovákok lakta területet 
behálózó egyesüléseket alkottak, addig a szerb kulturális törekvéseket magányos 
kezdeményezések, nem a szerb területen élő írók próbálkozásai (Orfelin, 
Dositej Obradovié, és csak később az újvidéki és a pesti szerbek mozgalmai) 
jelzik. A szlovén irodalom és nyelv művelői is jórészt a papok közül kerültek 
ki, a városi értelmiségnek legjobb esetben is kétnyelvűsége és kettős kulturált
sága nem egyszer gátja a szlovénnyelvűség terjedésének; Zois báró szervező 
munkája ellenére is majd csak a romantika egyenjogúsítja a hazai irodalmat 
igazoló esztétikát a kulturális törekvések többi területével (pl. a nyelvtan- 
és szótárkészítő kísérletekkel). E néhány példa talán kifejezi azt, hogy a kelet- 
közép-európai zóna egészére jellemző vonások mellett, a monografikus fel
dolgozás nem kerülheti majd ki a belső tagozódás problémáját. Egyelőre 
általánosságban megelégedhetünk annyival, hogy a felvilágosodás az irodalom
ban és az irodalmon kívül (pl. az orvostudományban, a fizikában stb.) jelent
kezik, a XVIII. század első felében. Az irodalmi jelentkezés nem feltétlenül, 
bár többségében klasszicista köntösben történik, és erős az iskolai oktatásból 
kinövő, ún. iskolás klasszicizmus vonzásköre. Ám éppen azért, mert a francia



és az angol felvilágosodásból érkező impulzusok tevékenyen hatnak, az ún. 
felvilágosult klasszicizmus is számottevő poétikai újítást eredményez. Az 
iskolás klasszicizmus és a felvilágosult klasszicizmus közé itt, Kelet-Közép-Eu- 
rópában csak a lengyel és a magyar irodalmat elemezve húzhatunk viszonylag 
éles határvonalat, Vodnik költészete, majd Musickié vagy Puchmajer világa 
egyként vezethető vissza a merevebb iskolás poétikákra, rajtuk keresztül 
a szó szerint értett horatiusi Ars poéticára, illetve Boileaura és nem egyszer 
Sulzerra (ritkábban Battheuxre, illetve Ramlerra). Természetesen e klasszicista, 
esztétikák mellett másféle irányzatok is „hatottak" (pl. a klasszicista poétikák 
bizonyos elemeit a barokk elemekkel vegyítő rokokó költészet is meglelte 
kelet-közép-európai művelőit, a klasszicizmust az érzelmesség felé tágító, 
ám az emocionalizmust egy bizonyos, nem túl tág műfaji és értelmes mentali
tást kifejező területen érvényesítő szentimentalizmus is jelentkezett). Tárgy
unkhoz visszatérve: az antikok utánzása és általában a mimézisnek (azaz 
az imitáció elvének) uralkodása és vele szoros kapcsolatban a korrekciónak 
és az erkölcsi vonatkozásoknak, a jó értelemben vett didakszisnak hangsúlyos 
jelenléte, a műfajoknak horatiusi, boileau-i és lessingi gyakorlatát érvényesítő 
költészet általában jellemzi a kelet-közép-európai irodalmak általunk tárgyalt 
periódusát. Pontosabban szólva: a XVIII. században a följebb körvonalazott 
poétikai elvek az uralkodók. S itt ismét megszorítást kell tennünk': természete
sen pl. nem Lessing esztétikai felfogásának egészét vallották, hanem főleg 
a mesékre vagy a mimézisre vonatkozó felfogását. A XVIII. század végétől 
azonban az iskola és a felvilágosult klasszicizmus kereteit tovább tágítja a 
weimari klasszikától és a német egyetemek neohumanizmusától(tágabb értelem
be véve: Winckelmanntól és későbbi bírálóitól) ihleteit, kodifikált, Goethe 
és Schiller művészi gyakorlatával szembesített neoklasszicizmus. Részben 
az antikvitás-felfogásnak új értelmezése, részben a zárt és módszeresen 
fölépített esztétikai és poétikai, műfaji és verstani rendszernek új alapokra 
helyezése, korszerűbb irodalmi nyelvi struktúra érvényesítése és ezáltal 
a hajlékonyabb költői nyelv kialakítása jellemzi a kelet-közép-európai neo
klasszicizmust, amely szintén különböző időpontok közé szorítható (általában 
a XVIII. század végén jelenkezik, nem mindenütt azonos intenzitással, 
egyes helyeken például csak a XIX. század első évtizedeiben). Általában az 
1810-es évek végén adja át helyét a romantikának, de a szerb irodalomban 
még a XIX. század harmincas éveinek újságjai is (neo)klasszicista verseket 
közölnek. Kapcsolatba hozható a nemzeti művelődési programokkal: a 
„rein menschlich“ goethei és schilleri eszméjének, Herder humanitáseszmé
nyének, a wickelmanni görögség (és általában antikvitás)-képzetnek a nemzeti 
művelődésre alkalmazott formájával és módszerével. Az emocionalizmus 
éppen nem szorul vissza, hanem a klasszicista fegyelem keretei között érvé
nyesül, a megfékezett szenvedélyek az igazi lírai tehetség (pl. Berzsenyi) 
esetében éppen az újszerű antikvitás-felfogás segítségével kaphatnak meg
felelőbb keretet. Más kérdés, hogy ez a neoklasszicizmus (amely a német 
irodalomban például egy Hölderlin művészetével büszkélkedhet) egyes 
kelet-közép-európai irodalmakban csak szórványosan jelentkezik, és nem 
is vegytiszta formájában. Ebben a vonatkozásban a magyar irodalom adta 
a legnagyobb egyéniséget (Berzsenyit), a leginkább kidolgozott esztétikát 
(Kazinczyét). Míg *pl. MuSickinál törekvéseket látunk a Schedius egyetemi



óráin hallottak költői megvalósítására, Zois körében is megvannak a szándékok 
erre a fajta irodalomra, a cseh irodalomban Puchmajer almanachjai mutatják 
a mind merevebbé váló klasszicizmus megújítására irányuló vágyat, addig a 
jelzett irodalmak majd csak a romantikában tudják önmagukat kibontakoztatni. 
Különleges eset a lengyel irodalomé: itt a virágzó felvilágosult klasszicizmus 
csak a Kosciuszko-felkelés lírájában tud ismét megújulni, a felosztás utáni 
varsói klasszicizmus már csak ritkán hoz igazi értéket és újszerű költészetet. 
Ez majd Mickiewiczre vár, aki szintén a klasszicizmusból nő ki (mintegy 
szintetizálva annak válfajait).

Ebben a túlontúl vázlatosan megrajzolt körben kell tehát szemlélnünk 
a vitkovicsi ars poetica összetevőit, fenntartva azt a véleményt, hogy benne 
nem teljes Vitkovics nyilatkozik meg, hanem a kötetét összeállító, azaz az 
uralkodónak vélt esztétikai felfogásra tekintő költő.

A költemény indítása Horatiust idézi, az Integer vitae.. .  kezdetű carmen- 
nek némileg átpoetizált változatával állunk szembe. Ugyancsak Horatius 
olvasására engednek következtetni a negyedik, a hetedik, valamint a kilencedik 
szakaszban elmondottak (különböző carmenekre visszavezethető gondolat
csírák tömörülnek itt versszakká). A felvilágosodás hívét állítja elénk „A 
vak hitűség’ régi homályait” oszlató költő rajza, valamint a „bal hitűek’ 
nyelv’ düheit" idéző, és a racionalista nyelvújításra utaló két sor. A „Bárdus“ 
hangok emlegetése Virág Benedek költészetéből származhatott át a Vitkovicsé- 
ba, és ezúttal sem az osszianizmus magyar recepciójával kapcsolatos; az 
eredetileg ossziáni magatartást jelző, de a klasszicista felfogás szerint átérté
kelt költői magatartásra illő kifejezéssel azonos, amely az „ihletettség“ magas 
fokát volna hivatva érzékeltetni. Ez az ihletettség, elragadtatottság nem a 
romantikát előlegező szenvedély költőiségéből származik; éppen ellenkezőleg, 
a „musarum Sacerdos" horatiusi terminusából következik, amely a „profanum 
vulgus‘e-tól eltérítő, vagy ahogy a német klasszikában mondták: a „Pöbel“-lel 
(amely nem azonos a Volkkal) semmi közösséget nem tartó álláspont kifejező
dése. Ennek az ihletettségnek a következménye a Vitkovicstól emlegetett 
„szent tűz“, ekkor ömölhetnek el „érzéki". S bár a fennköltséget a „kedves“ 
emlegetése enyhíti ugyan, valójában ebben a szférában tartja az egész költe
ményt. De nem Vitkovics lenne, ha a versbe nem engedné be a Berzsenyi 
korábbi költészetében emlegetett nemesi szabadság képeit; a „szent szabad
ság", a puhult lelkekbe bátorságot öntő ének annak a deákos klasszicizmusból 
átszármazó és Berzsenyinél többnyire már módosult formában jelentkező 
rendi terminológiának jellegzetes példája, amely Vitkovicsnál kissé erő
szakoltan, mintegy bizonykodva simul a másfelé tartó költészetben, az ifjú 
Vörösmartynál azonban még megélt élmény. így hát Róma vitézeinek szabad
sághősként emlegetése ugyanúgy része a vitkovicsi világképnek, mint a magasba 
vágyó „fejedelmi sas“, melynek röptét Boreas fergetege sem akadályozhatja. 
Berzsenyis neoklasszicizmus és barótiszabós iskolás klasszicizmus egyként 
táplálja a vitkovicsi ars poeticát, amely éppen evvel a „csinált“-jellegűséggel, 
éppen a könnyed dalszerzés megtagadásával vált mintadarabbá, mintegy 
jelezve, hogy a költőről és a költészetről miféle kép élt a köztudatban. Mert 
ezt a köztudatot képviselte Vitkovics, aki mindig ügyelt arra, hogy a közvára
kozást kielégítse. S habár Kazinczyék feltehetőleg tisztában voltak Vit-3*.



kovics költői tehetségének határaival, szívesen fogadták a klasszicizmusnak 
ezt az önként vállalt önkorlátozását. Jóllehet Kazinczy (és Virág Benedek) 
szemében a dalszerzés nem megvetendő mesterség, műfeji és hangvételi 
variáció csupán, s még a népdaloknak és a népies daloknak is megvan a maguk 
jól behatárolható helye az irodalomban.

A kelet-közép-európai klasszicizmus másképpen tett eleget a klasz- 
szicista poétikák követelményrendszerének, mint a francia vagy az angol, 
hiszen más korban és más környezetben keletkezett, alakult ki, érte el csúcs
pontjait. Vjktovics kötete a bizonyság, hogy az alkalmi versekből, a carme- 
nekből, az ódákból összeálló könyv a becsben tartott műfajok és hangvételi 
variánsok utánzásával sikert érhetett el, az átütő költői tehetséget a szabályok 
többé-kevésbé pontos betartása pótolhatta. S a kelet-közép-európai klasz- 
szicizmusnak ez az egyik fontos tanulsága: az imitáció elve jórészt a mi
mézisnek költészetet teremtő elveivel azonos; de a mimézis nemcsak az ide
álisnak, pl. a természeti szépnek, hanem az ideálisként számon tartott nagy 
költőknek (pl. Horatiusnak vagy az epigrammatikus Martialisnak) után
zását, követését is jelentette. Csakhogy, mivel a kelet-közép-európai klasz- 
szicizmus is késve jelenik meg, az angol és a francia és jórészt a német klasz- 
szicizmus poétái, a felvilágosodás gondolkodói olykor egyszerre, egy életmű
ben vagy egyetlen versben vannak jelen, klasszicizmusok együttes jelenlétét 
kell regisztrálnunk. S éppen ennek az együttes jelenlétnek változatai, a nemzeti 
hagyományokhoz kapcsolódás különböző mértékei okozzák azt a tarkaságot 
és érdekes irodalmi jelenségcsoportot, amelynek a XVIII. század második 
felében, a XIX. század első évtizedeiben tanúi lehetünk zónánk irodalmai
ban.

Vitkovics Mihály ars poeticának szánt, kötetnyitó költeménye tehát 
olyan problémákat tesz láthatóvá, amelyek nemcsak és talán nem is első
sorban őrá, az ő nem túl eredeti ódatermésére jellemzők. Viszont az a tény, 
hogy költőnk megérezte a kor költészeti problémáinak jórészét, nem hagy
ható figyelmen kívül, és mint jellegzetes költő és költészet érdemel behatóbb 
elemzést. Szintén idézett kötetében közli T. Kovács Sámuel Űrhoz Csákvári 
Praedicatorhoz c. versét, ebben idézőjelben hoz néhány Horatius-sort, Virágot 
és Berzsenyit emlegeti, bölcselkedése is a megnevezettek irányába mutat. 
Vitkovics tudatos választása azonban lényegében a Kazinczy kijelölte körben 
mozog, jóllehet ez a kör hamar szűkösnek bizonyult dévajabb egyénisége 
számára. Dalai, fordításai azonban legfeljebb kevésbé göcsörtös előadásukkal, 
oldottabb hangvételükkel, természetesebb nyelvezetükkel mutatnak túl 
ódáin, alkalmi versein, tulajdonképpen nemigen lépik át a klaszszicizmus 
követelményrendszerét.

HITK, 1978. 36—37. sz. Fried István

4) A továbbiakban az egykorú kötetek, almanachok és a nemzeti irodalomtörténetek alapján haladunk. 
Természetesen elemzésünkben nem mindig fogadva el a nemzeti irodalomtörténetek hagyományos beállítását. 
Értelmezésünkben egy szélesebb körú elemzés gondolatmenetének néhány pontját adjuk, az? is csak vázlatosan.



3. SZERBEK PEST-BUDÁN ÉS VITKOVICS MIHÁLY

A török uralom megdöntése után nagyszámú német anyanyelvű lakosság 
telepedett le Pest-Budán. A német nyelv a két testvérváros életében nagy 
szerepet játszott egészen a 19. sz. elejéig, amint ezt az itt megjelenő német 
nyelvű újságok, folyóiratok, naptárok és könyvek jelzik, valamint az a körül
mény is, hogy 1812-ben állandp német színház nyílt Pesten, míg Nemzeti 
Színházunk csak 1837-ben nyithatta meg kapuit.

A németeken kívül éltek Pest-Budán magyarok, szlovákok, szerbek, 
horvátok, görögök és más nemzetiségűek is. Ebbeft az idegennek mondható 
környezetben a magyarság nemsokára magára talált és a 18. sz. utolsó évtizede
itől kezdve mind erőteljesebben munkálkodott nyelvi, irodalmi, tudományos 
és nemzeti felemelkedésén.

A magyarok példáját követték a szlovákok és a horvátok. Elég talán, 
ha egyrészt Ján Kollár, Martin Hamuljak, másrészt Petar Katančić és Lju- 
devit Gaj nevét említjük. Természetesen a szerbek sem maradtak tétlenek.

Az 1690-es nagy betelepülése után a szerbek jelentős népcsoport* 
alkottak az akkori Magyarországon és Pest-Budán is. A Rác-városban, a 
Tabánban saját tanáccsal rendelkeztek, saját tisztviselőik, bíróik^ esküdtjeik 
voltak. Érdekeiket a városi tanácsban, mind Budán, mind Pesten egy-egy 
szerb tanácsos képviselte. (Ezek közül a legismertebb a pesti Jovan Muška- 
tirović, a kétnyelvű író volt.) A gazdasági életben is nagy jelentőségük voltj 
mint ezt a szerb céhek, kereskedők és szatócsok száma is mutatja1).

Kulturális felemelkedésükről iskoláik tanúskodnak. A ' budai szerb 
iskolát a 18. században évente átlag 60 tanuló látogatta, míg ez a szám a 19. 
sz. húszas éveiben 40-re csökkent. *A 18. sz- végétől működő pesti szerb 
iskolába átlagosan 30 kisdiák járt.2) A pesti szerb tanítók között a legismertebb 
Luka Milovanov, az első szerb verstan szerzője, Vük Karadžić barátja és 
nyelvtanának szerzőtársa^ volt.

A szerbek társadalmi élete általában a görögkeleti egyház keretein belül 
zajlott. Megrendezték saját társas összejöveteleiket, báljaikat.3) Ismeretes

A) Nagy Lajos: Rácok, Budán és Pesten. — Tanulmányok Budapest múltjából X I I I . 1959. 86
*) Viktović, Gavrilo: Spomemd iz Budimskog i Peltanshog árkivá II, 88—90, 160—162. — Madzsar 

Imre: Az elemi oktatás fővárosunkban a törökök kiűzése után. Századok 1925. 38. — Schams, Franz: Voü- 
standige Beschreibung dér königl. freyen Stadi Ofen in Ungarn. Ofen 1822. 313.

s) Tekeli ja, Sava: Opisanije éivota. Beograd 1966. 72.



volt az Illés-napi szerb ünnepség, amikor a józsefvárosi bővizű Illés-kúthoz 
vonultak és ott szórakoztak.4)

A vázolt korszakban a szerbek Magyarországon, s különösen Pest- 
Budán jobb körülmények között éltek, mint az óhazában, ahol a török elleni 
felszabadító harcok 120 évvel később kezdődtek és jóval tovább is tartottak, 
mint Magyarországon. A kedvezőbb gazdasági, társadalmi, kulturális lehe-< 
tőségek, valamint az, hogy az idegen környezet ellenére lényegében saját 
szokásaik szerint élhettek, azt eredményezte, hogy Magyarországot hazájuk
nak tekintették. Sava Tekelija (Tököly Száva, 1861—1842), az ismert szerb 
főúr és mecenás Oroszországból való hazatérésekor pl. ezeket írta önélet
rajzában: „A sátoraljaújhelyi piacon örültem meg annak, hogy saját orszá
gomba érkeztem; itt fehér kenyér, szalonna, sütemény és más minden volt 
és eszembe ötlött: áldott az én országom."5)

Pest-Budán, ahol már több nemzet fiai — elsősorban a magyarok — 
dolgoztak és küzdöttek népük kulturális felemelkedéséért, a nemzeti ön
tudat megerősítéséért, kedvező légkör uralkodott az ilyen tevékenységhez. 
A szerbek — a szlovákokhoz hasonlóan — éltek is az alkalommal. A két 
testvérvárosban sok szerb értelmiségi élt és szép számú szerb ifjú járt a pesti 
egyetemre ebben az időszakban. Elég talán, ha név szerint néhány ismertebb 
írót sorolunk föl, akik hosszabb-rövidebb ideig' tartózkodtak Pest-Budán: 
Jovan Muškatirović, Pest város tanácsosa, aki több nyelven is írt: Lukiján 
Mušicki, a neves költő, Vitkovics Mihály barátja; Jovan Sterija Popovié, 
a még ma is közismert drámaíró; Jovan Berić, több pedagógiai mű szerzője; 
Sava Mrkalj és Luka Milovanov, Vük Karadžić társai a nyelvi újjászüle
tésért vívott harcban. Pesten a szerb templom közelében élt 1824-től halá
láig Milovan Vidaković, számos szentimentális regény szerzője, a szerb 
olvasóközönség egyik megteremtője is. Az ismertebbeken kívül laktak itt 
szerb tisztviselők, papok, tanítók, kereskedők, kézművesek, diákok, föld- 
és szőlőművesek, többségükben a Tabánban vagy a pesti szerb templom 
környéki szűk utcákban.

A magyarországi szerbek körében élt még a régi haza tradíciója. Nagy 
érdeklődéssel, együttérzéssel figyelték a szerbiai eseményeket, az 1805-ös 
első felkelés fejleményeit. Társadalmi és kulturális életükben nagy jelentő
ségű esemény volt a szerb felkelés élén álló, legendás Karađorđe tetteiről 
szóló magyar dráma színrevitele a Rondellában 1812-ben. Balog István 
Csemy György c. vitézi játékában nemcsak az jelentett számukra, egyedül
álló élményt, hogy a kor legismertebb és legnagyobb szabadsághőse jelent 
meg a színpadon, hanem az is, hogy a nagytehetségű, fiatal, de már népszerű 
Széppataky Róza, a későbbi Déryné szerb nyelven is énekelt. (A híres szí
nésznő feltehetően magyaros kiejtéssel előadott szerb dalai voltak valószí
nűleg az első szerb szavak, melyek igazi színpadról valaha is elhangzottak.) 
A közönségsikerről maga a művésznő visszaemlékezéseiben ezeket mondja: 
„Volt dicsőség, volt tapsvihar, én még kis életemben^lyat nem kaptam, de 
akkoriban még tán senkisem. Volt minden dal végével, fórázás, kihívások."®)

*) Budapest története IH . Budapest, 1975. 412.
*) Tekelija, Sava i.m. 138.

Déryné Emlékezései /. Budapest 1955. 132,



Balog István, a darab színész-szerzője is részesült a nagy sikerből. A 
váci utcai jómódú szerb kereskedők gazdag ajándékokkal egészítették ki 
szerény tiszteletdíját, mint ahogyan erről Balog önéletrajzában részletesen 
beszámol.7)

Ehhez a magyar-szerb kultúrkapcsolatok történetében előkelő helyet 
elfoglaló színielőadáshoz kapcsolódik a szerb színháztörténet egy még je
lentősebb eseménye. Felbuzdulva a magyar nyelvű szerb-tárgyú dráma 
közönségsikerén, az akkor Szentendrén tanítóskodó Joakim Vujić, a „szerb 
színészet atyja“ megszervezte az első nyilvános szerb színielőadást. Szerb 
műkedvelő társulatával 1813-ban a Rondellában mutatta be Kotzebue Papa
gáj c. művét, melyet ő maga alkalmazott a szerb színpadra Krehalica címmel. 
Az akkor Pesten működő magyar társulat ehhez az előadáshoz nemcsak a 
színházépületet, hanem a kellékeket is rendelkezésére bocsátotta, azon kívül 
még egyes szerbül beszélő magyar színészek, mint maga Balog István és 
húga, Julianna szerepet is vállaltak a darabban.8) A magyar és szerb szín
házi emberek baráti együttműködésének eredményeként került tehát sor 
Pesten az első, igazi színházi épületben, valódi színpadon megrendezett 
szerb nyelvű színi előadásra. A nagy színházi esemény időpontja nem vélet
lenül volt augusztus 12-én (a Julián naptár szerint), illetve augusztus 24-én 
(a Gergely féle naptár szerint), a pesti János-napi országos vásár idején, 
amikor a szerblakta területekről, a határon innen és a határon túlról is tö
megesen jöttek Pestre a szerb kereskedők és kézművesek, eladók és vásárlók 
egyaránt. (A pesti vásárok jelentőségéről a szerbek társadalmi és kulturális 
életében — mindenekelőtt a könyvterjesztés terén — más alkalommal már 
szóltunk.) Pesti előadásának sikerét látva, Vujić nemsokára Baján, Szegeden, 
Újvidéken, Pancsován, Temesvárt és Kragujevácon is szervezett hasonló 
színházi estéket. A pesti előadás a Rondellában indítékul szolgált és lendületet 
adott a szerb színészet és színházi élet további fejlődéséhez.

Pest-Budának még más szempontból is lényeges szerepe van a szerbek 
kulturális múltjában Vitkovics Mihály idején. A múlt század első három 
évtizedében szerb könyvek szinte kizárólag a budai Egyetemi Nyomdába^ 
készültek. Itt nyomták a szerb tankönyveket, naptárokat, folyóiratokat és 
szépirodalmi, valamint tudományos műveket is. Innét kerültek ki Milovan 
Vidakovié, Jovan Čokrljan és mások szentimentális regényei, Gavrilo Kova- 
ćević és Vićentije Rakić elbeszélő költeményei, Joakim Vujié szerb színre 
alkalmazott színművei, Jovan Sterija Popovié drámai alkotásai. Mindezek 
nagy szerepet játszottak a szerb irodalmi és színházi élet, de különösen a 
szerb olvasóközönség kialakulásában.

Az egyetemes szerbség legjelentősebb kultúrtörténeti eseménye ebben a 
korszakban kétségkívül a Szerb Matica (Matica srpska) megalakulása volt 
Pesten 1826-ban. öntudatos pesti-budai szerb kereskedők és Jovan Hadžić 
Újvidékről származó jogszigorló összefogtak, hogy megmentsék, életben 
tartsák az akkori egyetlen szerb időszakos kiadványt, a Letopist, melyet 
Georgije Magarašević, az újvidéki szerb gimnázium tanára szerkesztett. 
Az egyesület nemcsak a folyóirat további megjelenését tette lehetővé, hanem

7) Balog István: Egy agg magyar színész életéből. Makó 1927. 72—82.
■) Vujić, Joakim: Kreštalica. Budin 1814. Predislovije.



szerb könyvek kiadásának anyagi alapját is biztosította. Az alapítók szeme 
előtt a nemrég létesült Magyar Tudományos Akadémia példája lebegett. 
A több mint 150 évvel ezelőtt Pesten létrehozott szerb irodalmi és tudomá
nyos társaság még ma is virágzik, nagy sikerrel működik Újvidéken, ahol 
gazdag kiadói tevékenységének keretein belül rendszeresen megjelenteti a 
Letopist, Európa legrégibb irodalmi folyóiratát.

A két testvérvárosban — ahol a szerbek is komoly erőfeszítést tettek 
kulturális felemelkedésük és nemzeti öntudatok ébredése érdekében — élt 
vagy egy negyed évszázadon keresztül az egri, majd budai szerb pap fia, 
a neves ügyvéd, Kazinczy pesti triászának tagja, a magyar nyelv, a magyar 
irodalom, a magyar könyvterjesztés előharcosa, Vitkovics Mihály. Magyar 
irodalmi jelentősége és irodalmi közvetítő szerepe is eléggé ismert. Hiszefl 
ő volt az első, aki eredetiből fordított szerb népdalt és balladát magyarra 
és írt is A szerbus vagy rácz nyelvről —, valamint az „óhitű“ magyar írókról. 
Nem sokat tudunk azonban arról, milyen része volt a fenn vázolt pest-budai 
szerb életben, az itteni szerbek kulturális megnyilvánulásaiban.

Vajon jelen volt-e Balog István Karadorde-drámájának előadásán az 
az író és költő, aki maga is írt és fordított színdarabokat, érdeklődött a szín
művészet iránt és gyakori színházlátogató is volt? Több mint valószínű, 
nem mulasztotta el azt az egyedülálló, kivételes lehetőséget, hogy megnézze 
azt a darabot, melynek fő alakja Karadorde, a szabadsághős, aki iránt akkor 
nemcsak minden szerbnek, hanem minden szabadságszerető embernek is 
lelkesedéssel dobogott a szíve, s akinek „halhatatlan tetteit" maga Vitkovics 
is említi egyik levelében.9) Alig hihető, hogy elmulasztotta volna annak a 
színműnek a megtekintését, melynek tárgya a szerbek szabadságharca az 
évszázados elnyomó, a török ellen. Hiszen e felkelés iránt Vitkovics, a többi 
magyarországi szerbhez hasonlóan, élénk érdeklődést, meleg együttérzést 
tanúsított, mint ez Lukiján Mušickihez intézett egyik leveléből is kiviláglik: 
„Nagyon megörvendeztetett a hír, hogy testvéreink végleg felszabadultak 
a török alól. . .  Adná az ég, hogy fajunk továbbra békében uralkodjon, 
mert népünk hősiességben, becsületben és ha kell, testvéri egyetértésben 
minden nemzetet fölülmúl". (Azt is megemlíthetjük, Vitkovics egy szerb 
nyelvű epigrammában örökítette meg a szerb felkelés egyik hősének, Vasa 
Čarapićnak halálát, s az Ének a szerb vitézek dicsőségére c. költeményben 
dicsőítette Belgrád és Szerbia felszabadulását10).)

Úgy gondoljuk, csak az gátolhatta Vitkovicsot a Cser'ny György meg
tekintésében, hogy a darab bemutatásakor nem tartózkodott Pesten. Ez 
lehetséges, mivel 1812-ben, miutáh Marcibányiné „fiskálisa^ lett, sokat kellett 
vidéken tartózkodnia, hogy „ezen áldott özvegy jószágainak és jussainak 
rendbeszedésében" tevékenykedjék.1 x)

A Joakim Vujić által szervezett első szerb színházi előadáson a Ron
dellában 1813 augusztusában Vitkovics talán jelen volt; Svetislav Šumarević 
színháztörténetére hivatkozva Mihovil Tomandl a Srpsko pozorüte u Vojvodini 
(Szerb színház a Vajdaságban) I. (42.) c. munkájában állítja, hogy Vitkovics

*) Rajković, Đorđe: Mihailo Vitković. Izabrard spisi / ,  Növi Sad 1950. 100.
10) Rádits Dusán: Vitkovics Mihály életrajza. Újvidék 1909. 67.
11) Kazinczy Ferenc levelezése DC. 526.



Mihály „pesti városi ügyvéd“ írta alá azt a latin nyelvű ügyiratot, melyben 
az előadás bevételének szétosztásáról történik intézkedés. Maga Vujić 1833- 
ban megjelent önéletrajzában közli az említett írást és annak szerb nyelvű 
fordítását 1813. október 2. keltezéssel. Itt aláíróként Mihail Vukovié pesti 
ügyvéd szerepel, akit Waldapfel József Vukovich Mihály ügyésznek, Pest 
város megbízottjának tüntet fel, amikor erről az esetről szól a Karađorđe- 
drámáról írott tanulmányában.12) Az a feltevés tehát, hogy az említett ügyirat- 
tot Vitkovics írta alá, nem látszik helytállónak. Mégis feltételezhetjük, hogy 
a szerb-magyar költő nem mulasztotta el megtekinteni a szerb előadást a 
pesti magyar színházban.

A legfontosabb és legmaradandóbb szerb kulturális alapítvány Pest- 
Budán Vitkovics Mihály életében kétségkívül a Matica srpska volt. Az iro
dalmi társaság .megalapításában az író — tudomásunk szerint — nem vett 
részt. Kapcsolata azonban kétségtelenül volt ezzel a körrel, ami abból is 
látszik, hogy több költeménye és írása is napvilágott látott a Letopisban és 
két drámafordítását halála után a Matica jelentette meg könyvalakban. 
Nevével az irodalmi társaság egyes kiadványainak előfizetői között is ta
lálkozunk.

Vitkovics Mihály — Mihailo Vitkovié nevét a szerb irodalom már éle
tében is számon tartotta. Az 1815-ben megjelent, meglehetősen kezdetleges, 
Lazar Boiö-féle irodalomtörténet is említi nevét, a Letopis 1825-ben több 
szerb irodalmi mű között a Spomen Milice című Fanni hagyományai átdolgo
zását is felsorolja és az 1829. évi 4. számában hírt ad a „nagy szerb író és költő“ 
elhunytáról.

Vitkovics szerb író és költő is volt, s ezt ő maga is fontosnak tartotta. 
Egy 1806. évi, kéziratban maradt és elveszett Marmontel fordításának elő
szavában írta pl.: „ . . .  örülök, hogy isten engem is képessé tett arra, hogy 
pravoszláv szerb nemzetségemnek egy apróságot nyomtatásban közre adjak, 
s szerb lánytestvéreimnek örömet okozzak és némileg hasznukra lehetek .. .“13) 
A Spomen Milice megjelenésével kapcsolatban írja Mušickinak: „ . . .  Szán
dékomban áll mostantól többet és jelentősebbet írni nemzetségemnek, 
szeretnék tetszeni a szerb ifjúságnak és közülük szeretném felnevelni pub
likumomat, mely velem együtt fog gyarapodni és erősödni.'414)

Több szerb íróval is összeköttetésben állt. A legbensőségesebb kapcso
lat Vitkovics es a már többször említett Mušicki között alakult ki. Valószí
nűleg még a 18. sz. kilencvenes éveiben ismerkedtek meg, amikor mindketten 
a pesti egyetem hallgatói voltak. Ismeretes, hogy Muiicki 1811-ben ódát 
írt Vitkovicshoz, melyben kéri, hogy műveivel ne a magyar, hanem a szerb 
irodalmat gazdagítsa, amire Kazinczy a sokszor idézett levelét intézte a 
szerb ódaköltőhöz.

A szerb felvilágosodás vezéregyéniségét, Dositej Obradoviéot Vitkovics 
tisztelte, munkásságát nagyra értékelte, levelezett is vele és egy kéziratát

12) Waldapfel József: Balog István egykorú Karagyorgye-drámája és a szerb színészet kezdete. Egyete
mes Pküológiai Közlöny LVI. 1932. 119.

13) Leskovac, Mladen: Mihailo Vitkovié. Glasnik htorijskog druStva. IX/4. 1936. 392.
14) Rajković, Đorđe i.m. 105.



sokáig féltve őrizte könyvtárában, míg végül Pavle Solarićnak, Dositej Obra- 
dović neves tanítványának ajándékozta.15)

Vük Karadžićtyal többször is találkozott Pesten, de közelebbi kapcsolat, 
baráti viszony közöttük nem alakult ki. Vitkovics, úgy tűnik, nem helye
selte, jobban mondva, nem értette meg teljes egészében a nagy szerb nyelv
újító elképzeléseit, terveit. Alapjában véve két különböző világ, két külön
böző korszak fiai voltak.

Vitkovics Mihály mind életével, mind munkásságával élő kapocs volt 
a két nemzet és nép között. Ezt kiválóan érzékelteti Greguss Ágost 1854-ben 
írt esszéjében: „Mi magunkénak valljuk őt, s örülünk, hogy a szerbek is 
magokénak vallhatják. . .  Vitkovics teljes joggal illet bennünket, és büszkék 
vagyunk reá; illeti a szerbeket is, és ők szintén büszkék lehetnek reá: legyen 
hát az ő neve. . .  legalább halála után erős láncszem, mely az egyérdekű 
két fajt (népet) egymással barátokká kapcsolja.. ,“16)

HITK, 1978. 36—37. sz. Póth István

15) Obradović, Dositej*: Sábrana dela III.  Beograd 1961. 330—332.; 376—377.



4. VITKOVICS—VUK—MUŠICKI

Vük Karadžić és a nála egy évtizeddel idősebb Vitkovics egymás közötti 
viszonyát elemezve mindenképpen igen széles alapokról kell kiindulnunk, 
s szem előtt kell tartanunk a korszellemet, koruk szellemi áramlatait, amelyek 
döntően befolyásolták életútjukat, állaspontjukat és alkotói tevékenységüket.

A kelet- és délkelet-európai felvilágosodás korát az itt élő népek, a len
gyelek, a csehek, a szlovákok, a magyarok, a románok, a szerbek nemzeti 
újjászületéséért folytatott harca, a nemzeti nyelv védelmezésére és meg
őrzésére irányuló törekvés jellemezte. A magyar és a Magyarország területén 
élő szerb irodalmárok arra törekszenek, hogy a kor európai irodalmának a 
vívmányait anyanyelvükön népszerűsítsék. Az e téren észlelhető lemaradást 
műfordítások és adaptálások révén próbálják pótolni.1)

A nyugat-európai felvilágosodás eszméit követve Kelet- és Délkelet- 
Európa népei igyekeznek hasznosítani egymás tapasztalatát. így például a 
magyar írók (Faludi, Amadé) a lengyel rokokó hagyományait követik, és
— természetesen a magyar nyelv követelményeihez idomítva — átvesznek 
néhány új versformát is.

A XIX. század első évtizedeiben Virág és Kazinczy, Vitkovics és Rumy 
munkálkodik a magyar és a szerb kulturális kapcsolatok gyümölcsöztetésén. 
Ennek vizsgálata során természetesen nem szabad megfeledkeznünk a 
Széchenyi-kor azon áramlatairól sem, amelyek jelszava az volt, hogy egy-egy 
népnek saját népköltészetén kívül ismernie kell a szomszédos népek költé
szetét is.2)

Vitkovics, aki barátkozott, sőt szellemileg azonosult is a magyar köl
tőkkel, magáévá teszi a virágkorát élő klasszicizmust, s részben a klasszicista 
Virág nyomdokain haladva (akiről Mušicki egyébként már diákkorában el
ragadtatással szólt) episztolákat és ódákat ír. Vük viszont — Kopitar és 
Mušicki támogatása mellett — továbbra is azon az úton halad, amelyiken 
elindult. Igaz ugyan, hogy Mušicki nem egyszer próbálja megnyerni a klasszi
cizmusnak, azt tanácsolva neki, tanuljon olasz és latin nyelvtant,3) s figyel-

*) M. Veselinović Šillc: Odnos mađarske i srpske predromantičarske poezije prema nekim nemačkim 
književnim tendencijama. Prilozi za knjiž. jezik, istoriju i folklor, 42. könyv, 1—4. füzet, 1976. 235—245.

2) A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből, összeállitotta és jegyzetekkel ellátta Kemény G. 
Gábor. Bp. 1962. 133— 134.

3) Vukova prepiska II. 113, 1816. november 10-i keltezésű levél.



meztetí arra, hogy ne feledkezzen meg „Horatius dicsőítéséről" („Dositejhez, 
Vitkovicshoz, Vükhöz, Živkovićhoz, Gagićhoz és önnön lelkemhez írt ódáim 
Horatius mértéke szerint íródnak"4). Azt is tudjuk, hogy Vük tanúsított 
is bizonyos megértést Mušicki e törekvései iránt. Mušicki ódáit 1816-ban 
lelkesen olvassa fel Budán és Pesten a közös barátoknak, Vitkovicsnak, 
Gagićnak, Berićnek, ugyanilyen lelkesedéssel továbbítja a Bécsben élő Kopi- 
tamak, Davidovićnak és másoknak is, s nagy örömére szolgál, hogy a versek 
mindenütt megértésre találnak.5)

A Vitkovics és Vük közötti viszonyról beszélve mindenképpen szólni 
kell kettejük Mušickihoz fűződő kapcsolatáról. Mušicki érdeme ugyanis, 
hogy sor került kettejük gyakorinak és barátinak éppen nem mondható ta
lálkozásaira; hiszen ő legalább olyan mértékben vállalta a közvetítő szerepét, 
mint amilyen mértékben Vük közvetített Vitkovics és Mušicki között. Mind
ehhez még tudnunk kell azt is, hogy Vük éppen Mušicki révén, az ő közve
títésével ismerkedett meg Vitkoviccsal.

Az irodalomtörténet megállapítása szerint Mušicki és Vitkovics már 
a pesti egyetemi évek alatt barátságot kötött. Sziklay László szerint ezidőtájt 
Vitkovics éppen Mušicki révén tartotta fenn kapcsolatait a szerbséggel6), 
s kettejük barátságát, akárcsak a Vitkovics és Kazinczy közötti barátságot 
is, a mélységes megbecsülés és az őszinteség hatotta át egészen 1828-ig, 
Vitkovics haláláig.

Mušicki és Vitkovics egyazon nemzedékhez tartozott, mindkettőjüket 
Pápay Sámuel oktatta a magyar irodalomra, s bizonyos ideig mindketten 
az ő nyomdokain haladtak. Pápay azonban Vitkovicsra nagyobb és mara
dandóbb hatást gyakorolt, mint Mušickira; Vitkovics ugyanis Pesten maradt, 
s bekapcsolódott a magyar irodalmi élet áramlataiba, Mušicki útja viszont 
visszavezetett szülőföldjére.

Pápay nyomdokain haladva Vitkovics a magyar nyelv és irodalom meg
újhodásáért száll síkra7) Kazinczy oldalán, aki a felvilágosodás híve és a 
klasszicizmus igen erős második hullámának a hirdetője volt a XVIII. század 
végi, illetve a XIX. század eleji Magyarországon.

Vitkovics is, Mušicki is elragadtatással beszél Virág Benedekről, a magyar 
Horatiusról. Mušicki később, érett korában sem fordít hátat ennek a költő
nek, s arra kéri Vitkovicsot, küldjön neki Virág- és Berzsenyi-verseket.8) 
Másrészt viszont Mušicki költészete arra ihleti Vitkovicsot, hogy szerb nyelven 
is megpróbálkozzon a magyar irodalomban már jól ismert sapphoi strófával.9) 
Fiatal korukban mindketten lelkesen követik Schediusnak, a német származású 
kiváló elmének a tanítását, aki számottevő hatást gyakorolt a magyar esztétikai 
kultúrára.10) Idősebb korukban sem tévesztik szem elől egymást, s mint bará
tok, rangos értelmiségiek és költők egyaránt elismeréssel és megbecsüléssel 
szólnak egymásról. Mušicki nagy elismeréssel illeti Vitkovics irodalmi munkás

*) Uo., 113.
5) Uo., 1816. szeptember 18/30. keltezésű levél Bécsből, 105.
®) Sziklay László: Vitkovics Mihály, a kétnyelvű költő, Szomszédság és közösség. Bp., 1972, 210.
7) Uo. 208.
8) Vukova prepiska III, 654.
•) Sziklay László i. m. 247.
10) Uo. 209.



ságát, s mint hű hazafi nehezményezi, hogy az általa tehetségesnek tartott 
költő a magyar írók táborába pártolt át. Levelezésük tanúsága szerint Mušicki 
meg is próbálkozott azzal, hogy Vitkovicsot rábeszélje, írjon szerb nyelven 
is. Vitkovics enged a rábeszélésnek, s hamarosan a „szerb múzsa által ihletve" 
három verset küld barátjának azzal a kéréssel, hogy mondjon véleményt 
róluk, mert „kitől várja ezt el az ember, ha nem a barátjától1'.11)

Mušicki ódái nemcsak Vuknak, hanem Vitkovicsnak is tetszenek. 1811- 
ben Kazinczyhoz írt levelében dicsőíti a költőt s úgy beszél róla, mint a leg
derekabb és legműveltebb szerb egyházfőről.12) Kazinczy barátként, vele 
egyenrangú tudósként kezeli a Vitkovics által figyelmébe ajánlott Mušickit. 
A hozzá írt egyik ismert levelében a Hasanaginicát „mennyei szépségű elégi
ának" nevezi. Szól továbbá arról is, hogy ismeri Mušicki német fordításban 
megjelent költeményeit.

Sziklay szerint „két kelet-európai kis nemzet klasszicista költője nyújt 
egymásnak kezet ezzel a levéllel"13), s e találkozásból a későbbiek folyamán 
igen gyümölcsöző barátság fejlődik ki, amely egyben hozzájárul a két nép 
kölcsönös megismeréséhez is.

Vukot és Mušickit szívélyes barátság fűzte egymáshoz, kiválóan megértet
ték egymást — levelezésük is erről tanúskodik —, különösen abban az idő
ben, amikor (1815 táján) Mušicki a sisatováci kolostor főnőke volt. Leskovac 
szerint Vuknak ebben az időben — Kopitar mellett — Mušicki volt a legkivá
lóbb, leghasznosabb barátja.14) Igaz ugyan, hogy a Szótár megjelenése után 
barátságuk hűvösebbé és kimértebbé vált, de megszűnni nem szűnt meg 
egészen Mušicki haláláig (1837). Georgije Magaraševićhez intézett levelé
ben Mušicki élesen támadja Vük Szótárát15), amikor pedig tudomására jut, 
hogy Vük közmondásgyűjteményének a kiadására készül, felhívja Stratimirović 
érsek figyelmét a szigorú cenzúra szükségességére. Az érsek köszönő levelében 
egyebek között tudatja Mušickivel, hogy J. Sedlnicki rendőrminisztert arra 
kérte, a kéziratot a budai cenzor nézze át, mert a bécsiben nincs bizalma.16)

Abban az időben, amikor a fiatal, lángoló Mušicki, a „képzelet embere"
— ahogyan kortársai nevezték — „vakmerő és túlzottan ambiciózus"17) 
terveit szövi, Vük levelében egyebek között a következőket adja tudtára: 
„Nekem az a tény, hogy Önt ismerem, az Ön barátsága és az ódáiban nekem 
állított örök emlék elegendő elismerés mindazért a fáradozásért és nélkülö
zésért, amit a Szótár összeállítása és a népdalgyűjtés követelt meg tőlem".18) 
Ebben, vagyis az 1816. esztendőben igen gyakori a kapcsolat közöttük. „Ezek 
az ódák valamennyiünknél kimondhatatlan tetszést arattak" — írja Vük. 
„Nekem különösen örömömre szolgál az Ön dalos kedve",19) „vegye tehát

n ) Vukova prepiska III,  653.
12) Vitkovics Mihály Munkái II, Prózai rész, Bp. 1879, 219.
ls) Sziklay László i. m. 222.
u ) Mladen Leskovac: Vük i Mušicki, Letopis Matice srpske, 1964 április, 286.
15) Šišatovaci levél. 1819. január 30., Golub Dobrašinović: Arhivska grada o Vuku Karadéiéu, Beograd. 

1970, 681.
1#) Uo. 668. — 1833. december 30-i, valamint 1834. január 13-i keltezésű bécsi levél,
17) Mladen Leskovac i. m., 285.
18) Vukova prepiska II. 1816. november 24-i keltezésű bécsi levél, 118.
19) Uo., 1816, november 28 :i keltezésű bécsi levél, 120.
20) Uo., 1816. december 12-i keltezésű levél, 124.



kézbe a guszlát, énekeljen a békéről, de mindenekelőtt tiszta szerbséggel“
— olvassuk egy Bécsből írt levelében.20)

Barátságuk és levelezésük során Vitkovics neve kezdettől fogva gyakran 
felvetődik, esetenként magánügyek kapcsán, máskor pedig úgy, hogy a róla 
alkotott vagy a vele kapcsolatos nézetüket fejtik ki. Túlnyomórészt azonban 
csupán elejtett megjegyzésekről, rövid félmondatokról van itt szó, de ezek 
is ékesen bizonyítják, hogy állandó és szoros kapcsolatban állnak Vitko- 
viccsal.

Vük már az első fennmaradt, 1815. évi levelében is arról értesíti Mušickit, 
hogy pesti tartózkodása során kereste Vitkovicsot21), a következő évben 
Vitkovicsnál ebédelt és felolvasta Mušicki ódáit, amelyek „megnyerték Vitko
vics tetszését".22) Mušicki viszont 1818-ban arról tudósítja Vukot, hogy 
Vitkovics ellátogat hozzá Šišatovacra23), egy évvel később írt levelében azon
ban az áll, hogy „Vitkovics becsapott és zavarba hozott".24) Vajon mi állhat 
ez utóbbi szavak mögött? Szorult helyzetében anyagi segítséget kért talán 
tőle (a levélben ugyanis emleget valamiféle esdeklő kopogtatást a gazdag 
barát ajtaján), aminek Vitkovics nem tett eleget? Mindenesetre tény, hogy 
a Mušicki és Vitkovics közötti kapcsolat később sem változott meg.

Az éleslátású, intelligens Vük tisztában volt azzal, hogy Mušickit és 
Vitkovicsot kora ifjúságuk óta szoros barátság fűzi egymáshoz, s azt is tudta, 
hogy Mušicki tiszteli és becsüli Vitkovicsot. A szerb irodalomról szóló fejte
getések (Nadpisi na Srbsko knjižestvo) — Vük és Kopitar közös munkája
— elé Mušicki Vitkovicshoz írt ódáját ajánlja: „Dicsőségünket eredetünk 
ötvözi egybe".25) Mindennek tudatában Vük szinte kivétel nélkül elismeréssel 
szól Vitkovicsról, „az ön  Vitkovicsa“-ként emlegeti, tréfás-csipkelődő kedvé
ben pedig a „magyar poétát4* vagy „az ön  magyar poétáját" említi.

Vük megpróbált közelebb férkőzni Vitkovicshoz, bensőségesebb kapcso
latot teremteni vele, amit az a tény is bizonyít, hogy Pesten jártában mindig 
felkereste barátságos, mindenkit szívesen látó otthonában. Mindketten a 
nyelv ügyét szolgálták, a maga módján egyik is, másik is a népdal felkarolásán 
munkálkodott — az egyik egész életét ennek szentelte, a másik csak kedvte
lésből —, ezért nyilván sok közös témájuk volt. Vük azonban nem tudott 
közös nevezőre jutni a bőségben élő bohó szalonköltővel, akinek életvitele 
és jelleme túl nagy mértékben különbözött az övétől.

Irodalmi ügyeit intézve Vük gyakran megfordult Pesten és Budán — 
néha egészen váratlanul —, gyakorta pedig csak átutazóban járt ebben a 
városban. Megtörtént azonban az is, hogy hosszabb ideig, hónapokig is itt 
tartózkodott. Itt-tartózkodása során éberen figyelt mindent, ami a magyaror
szági szerbek nyelv és népdal iránti érdeklődésére vonatkozott. Köztisztelet
nek örvendő szerbekkel — elsősorban ügyvédekkel és kereskedőkkel — 
barátkozott, így például Jovan Ristiótyel, Jovan Popović-Mostarskival, 
Jovan és Pavle Beriétyel, majd pedig Milovukkát; a budai Stanković archiman-

81) Uo., 1815. augusztus 9-i keltezésű bécsi levél, 103.
22) Uo., 1816. szeptember 18/30. keltezésű bécsi levél.
as) Uo., 1818. október 8-i keltezésű levél, 230.
24) Uo. 1819. november 20-i keltezésű Sišatovaci levél, 241.
25) Uo., 1821. december 29-i keltezésű šišatovaci levél, 282.



dritához ebédre volt járatos;26) pesti egyetemi évei idején Jovan Hadžić 
gyűjtött számára előfizetőket Felső-Magyarországon.27) Vük itt is mozgékony 
és szerteágazó kapcsolatokat tart fenn; 1828-ban Mušicki Karlócáról írt 
levelében közli vele, hogy püspökké avatták, s arra kéri, hogy a hírt Vitkovics- 
csal is közölje. Vük az örömhírre válaszolva közli, hogy jóvoltából „egész 
Pesten és Budán szárnyra kapott a hír“.28) Itt is szerteágazó levelezést foly
tat: Jeremije Gagiétyal, 29) a zimonyi Vasilije Vasilijevictyel, 30) Dimitrije 
Tirollal, 31) Dimitrije Vladisavljevictyel 32) és Vasilije Popovictyal, a čačaki 
körzet kormányzójával, Miloš fejedelem sógorával33) tart fenn levélbeli 
kapcsolatot, Pavle Berictyel pedig megbeszéli, hogy Pesten találkoznak.34) 
Pesti tartózkodása során nem csupán Bériénél száll meg, hanem gyakorta 
vendége tekintélyes kereskedőknek és iparosoknak is.35)

Könnyen teremt kapcsolatot az emberekkel, s szükség esetén alkalmaz
kodni is tud, Vitkovics köre azonban mindvégig idegen marad számára. 
Arról sincs tudomásunk, hogy Vitkovicsnál járva Vük ismeretséget kötött 
volna a költő valamelyik magyar barátjával. A Vitkovics-Vuk közötti levelezés
nek nem maradt fenn semmi nyoma, s nézetünk szerint levélváltásra nem is 
került sor, annak ellenére, hogy mindkettőjüknek számos barátja, levelező- 
társa és ismerőse volt, s mindketten kiterjedt levelezést folytattak. Annak 
sincs nyoma, hogy Vitkovics magyar barátai körében valaha is említette vol
na Vük nevét, egészen valószínűnek tartjuk azonban, hogy nem egyszer 
tett említést róla. A népköltészet iránt érdeklődők ismerték Vük gyűjtemé
nyét, Vitkovics magánkönyvtárában is volt belőle egy példány, s ezt való
színűleg barátainak is megmutatta.

Kazinczy 23 vaskos kötetet letevő levelezésében sem találkozunk Vük 
nevével, s Vük sem említi Kazinczyt, noha egymásról tudnak, méghozzá 
nem is keveset. Ismeretes például — Fried István tesz róla említést —, 
hogy Kazinczy, Döbrentei, Berzsenyi és a többi magyar költő élénk figyelem
mel kíséri Miloš fejedelemnek a Vük és a szerb egyház közötti viszálykodással 
kapcsolatos álláspontját,36) s arról is tudomásunk van, hogy Kazinczy Vukot 
nagy költőnek s „a népi éneklés felkarolójának"37) tartja.

Mivel magyarázható hát Vük és Vitkovics egymástól való viszolygása? 
Vitkovics kedvelte a szerbhorvát népköltészetet, ismerte is, mielőtt még 
Vukkal ismeretséget között volna, s ezzel kapcsolatos nézete nyilvánvalóan 
különbözött is Vükétől. (Itt szeretnénk emlékeztetni például arra, hogy a

26) Vukova prepiska II. 1828. május 13/25 keltezésű, Mušickihez írt levél, 330.
27) Vukova prepiska III. Mostarski Vükhöz írt levele 1821-ből 185.
28) Vukova prepiska II. 1828. május 3-i keltezésű levél, 327—328.
29) Vukova prepiska III. 14. 15.
*>) Uo., 156., 109., 165., 171., 202.
31) Vukova prepiska IV., 596—600.
“ ) Uo., 388.
33) Vukova prepiska IV., 123., 126., 127.
34) Vukova prepiska III. 603.
35) Vük utazásairól bővebben lásd: Golub Dobrašinović: Vukova putovanja. Kovčežić, 5 könyv, 1963., 

75— 119.
3#) Fried István: Széchényi és a szerb-magyar kapcsolatok a romantika korában. Filológiai Közlöny, 

1967/3—4.
37) Magdalena Veselinović-Šulc: Kako je madarska književna kritika prihvatila Vuka i njegovo delo, 

Kovčežič, 12. könyv, 1974. 70.
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Podigle se kiridéije baíke — Bácskai regedal — c. költemény először az ő 
fordításában látott napvilágot, s ő hívta fel a figyelmet arra is, hogy az eredeti 
1705-ből való, szerb nyelven Milica Stojadinovié Srpkinja feljegyzéseiben 
jelent meg előszór.38) Vitkovics ápolta a népdalt s örömét lelte benne akkor 
is, amikor valamelyik kötetének a kiadását készítette elő. Vacsorára meg
hívott vendégeit is gyakran népdalokkal szórakoztatta, elsősorban azonban 
önmaga örömére foglalkozott velük. Vük egészen másként viszonyult a nép
dalhoz: ezek gyűjtése, lejegyzése és közzététele számára nagyon fontos dolog 
volt, mondhatni létfontosságú feladat, elkötelezett hivatás.

S Vük talán éppen azért ábrándult ki Vitkovicsból, mert e téren segít
séget, olyan hathatós támogatást várt tőle, amilyenre ténylegesen sohasem 
került sor.

A Tudományos Gyűjtemény 1819. évi egyik számában megjelent Vitkovics- 
írás megállapítja, hogy „A rác nyelvnek megállapított és kidolgozott gramma
tikája nincsen. Sztefánovics Vük (Wolfgangus) szerbiai születésű adott ki 
Bécsben 1814-ben rác grammatikát, de ez, valamint rövid, úgy hijános is“39). 
A szerb népköltészetről értekezve a továbbiakban részletesen ismerteti a 
Hasanaginicá-nak a Kazinczy által — Goethe nyomán — készített fordítását, 
Vük népdalgyűjtői tevékenységéről azonban csak annyit jegyez meg, hogy 
„a feljebb említett Sztefánovics Vük sokat összeszedett, és két kötetben, 
Köznépi Énekeskönyv cím alatt Bécsben 1814 és 1815-ben kiadott". Idézi 
is belőle az Oj devojko, pitoma ruzice (Oh, leányka, kedves rózsaszálam) 
kezdetű dalt eredetiben és fordításban is. Mást nem említ vele kapcsolat
ban.

Grimm elismerő nyilatkozata után, amely megnyitotta Vük számára az 
utat az európai irodalom felé, a szerb népdalgyűjtőt nyilván mélységesen 
sértette Vitkovics cikkének hangneme. Vük különben sem tartotta Vitkovicsot 
szerb ügyekben túlságosan járatosnak; az volt a véleménye róla, hogy túlon
túl távol él népétől, s még anyanyelvét sem ismeri tökéletesen. Éles ítélő
képessége folytán sohasem tudott megbékélni a középszerűséggel.

Vitkovics említett cikkét Vük még nem is olvashatta, tartalma azonban, 
úgy látszik, már ismeretes volt előtte („Tudomásom van róla, hogy az Ön 
Vitkovicsa a Tudományos Gyűjteményben magyar nyelven cikket írt a szerb 
irodalomról") — valószínűleg valamelyik pesti barátja jóvoltából. Ez volt 
az első, s egyben az utolsó alkalom is, hogy Vük — kevés szóval ugyan, de 
nyíltan és határozottan, talán csak elkeseredését leplezve valamelyest — 
kifejtette Vitkoviccsal kapcsolatos nézetét: lebecsülte s nem tartotta szaka
vatottnak, azt állítva róla, hogy olyasmiről értekezik, amihez nem ért. Ennek 
kapcsán a következőket mondja róla: „Azt tanácsolom neki, hogy előbb 
tanulja meg a szerb ragozást, s csak azután merészeljen a szerb és a szláv 
nyelvről írni."40)

Vük bizonyos tekintetben mégis számíthatott Vitkovicsra, mindenekelőtt 
olyan vonatkozásban, hogy előfizetőket toboroz népköltészti gyűjteményeire.

38) Milica Stojadinovié Srpkinja, U FruSkoj gori I I  1854, Zemun 1862., 49.
39) A rácz nyelvrül, Tudományos Gyűjtemény, 1819. X. 99— 101., 105— 108.
40) Vukova prepiska II, 1820. január 20 február 1. keltezésű levél, 246.
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S ez Vük számára abban az időben sokat jelentett. Vitkovics örömmel és 
lelkesedéssel tett eleget Vük felkérésének, s a szerb népköltészet-gyűjtő számára 
az sem lehetett mellékes, hogy az előfizetők névsorának az élén Vitkovics 
neve állt. De ami még ennél is fontosabb: Vitkovics nem kis mértékben járult 
hozzá ahhoz, hogy Vük neve és munkássága magyar irodalmi körökben is 
ismertté váljon.

HITK, 1978. 36—37. sz. Veselinović Šulc Magdolna



5. A SZAPPHÓI VERSEK VITKOVICSNÁL

Vitkovics Mihály, akinek életműve részben a szerb, de nagyobbik részé
vel a magyar irodalomhoz tartozik, mindkét irodalomban figyelemre méltó 
költői müvet hagyott maga után. Vitkovics előttünk ismert kis számú, szerb 
nyelven írott verse közül itt azzal az ódával szeretnénk foglalkozni, melyet 
az újabb irodalom Vitkovics legkiemelkedőbb szerb nyelvű költeményének 
tart. Szerzőnknek ez az ódája sokáig kéziratban maradt. Lukiján Mušickinak 
szentelte abból az alkalomból, hogy a költő 1812-ben archimandrita lett. 
A korábban írott verset a Letopis Matice srpske közölte 1837-ben Mušicki 
halála alkalmából; a vershez fűzött jegyzet a költő szenzibilitása és a vers
mérték kötöttségei közötti meg nem felelésről tesz említést. A Letopis a verset 
„nemcsak a valódi baráti érzés gyengédsége miatt közli, hanem inkább azért, 
mert Vitkovics Mihály legelső szerb nyelvű próbákozásai közé tartozik, 
melyben — gyűlölvén a versmérték szűkös börtönét — kiöntötte szívét és 
gyengéd érzését..

Vitkovics költészetének egyik mai értékelője szerint a költemény „a 
legtökéletesebb és a legérettebb Vitkovics minden eddig ismert költeménye 
között", mely egyben azt is példázza, milyen tekintélynek örvendtek a klasz- 
szikusok az 1810-es években a preromantikusok előtt is, akiket pedig merő
ben más érzékenység jellemez. „Vitkovics verse dallamának eleganciájával, 
az áthajlás szép alkalmazásával és a strófazáró negyedik sor kétüteművé 
karcsúsodásával még ma is jó benyamást kelt, és irigylésre méltó formai
kultúráról, valamint a verskompozíció összetettebb és tökéletesebb felhaszná
lása iránti hajlamról tesz tanúságot." (Lj. Simović) A vers teljes szövege a 
következő:

Pimplea dulis nil sine te mei 
Prosunt honores: hunc fidibus novis 
Hunc Lesbio sacrare plectro 
Teque tuasgue decet sorores.
Horacije, I. oda 24

Kud begaš, slatko moje utešenje.
Devo pimplejska! Čega radi sene
I zrakovidne šumarice tražiš?

Zašto mene dražiš?



Zár te Geene večite dostojna 
Ah, našim majkama jedovita vojna 
I smrću puni topovi i strele 

Plašljivo cvele?

Prestan, o, prestan begati! Ne liva 
Srbske već krvi po nemačkih njiva 
Jarki Mars; Janus zakujući dveri 

Mir nama deli.

Britke već sablje vise na duvari 
I svete brazde oru militari 
S veselim plugom. Za njima popévá 

Đurđeva deva.

U nebom daljnom i ti, Muzo, miru, 
Jovišu samom preljubeznu liru 
Primi i sremske umiljatolične 

Poj stihe dične!

I moje duše polovinu — sjajna 
Srbije sina, slavi Lukijánál 
Ispleti venca ovom Amfionu 

U Helikonu.

Zasluge prave, kője njega visu 
I veće stanje prinose mu, nisu 
Kadre podobno moje vesma male 

Strune da hvale.1)

CONEMUR TENUES GRANDIA

Ami a költemény verselését illeti, meg kell jegyeznünk, hogy versformája 
az antik verselés rendszerébe tartozik. Az antik görög dalköltészetről van 
szó, melyet egy költőnő és egy költő, Szapphó és Alkaiosz neve fémjelez.

*) A vers magyar fordítása:

Vígaszos, édes pimpleai múzsa,
Mért menekülsz el? Mért bujkálsz az árnyas 
Enyhely ölén, a napsütött ligetben?

Mért huzakodsz így?

Tán a gyehenna lángjaira méltó,
Tán az anyákat gyászba nyomorító 
Háború: ágyuk gyilkos lövedéke 

Retteget egyre?

A'llj meg, ne fuss! a fényes Márs nem ömleszt 
Szerb sebekből több vért német mezőkre,
Janus, kapúját beszögezte, békét 

Oszt ki ezentúl.



A szapphói strófa, mely három szapphói sorból és egy adoniszi kétütemű 
sorból áll, a latin nyelvű költészetben is meghonosodott, és felhasználása 
különösen Horatius ódáiban gyakori. Vitkovics tehát szapphói verséhez nem 
véletlenül választott Horatiustól vett mottót. A 18. század szerb és magyar 
klasszikus iskoláiban Horatius és a szapphói strófa latin változata képezte 
a legismertebb antik verselési mintát, s ez a hatás eleven maradt a 19. század
ban is. Abban sincs semmi különös, hogy a korszak számos szerb és magyar 
nyelvű szapphói verse között találjuk Vitkovics Lukiján Mušickinak szentelt 
strófáit is.2)

Külön figyelemre méltó az, hogy Vitkovicsnak ez a szerb nyelven írott 
szapphói versszaka különbözik magyar nyelvű szapphói strófáitól. Mint is
meretes, Vitkovicsnak jóval több magyar nyelvű, antik verselési rendszerben 
írott költeménye, ódája, epogrammája és más költeménye van. E költemények 
mindkét versformát (a szapphói és az alkioszi strófát) felhasználták, valamint 
az elégikus disztichonokat is. Mindezek a magyar nyelvű és antik verselésű 
költemények rímtelenek, tehát közelebb állnak az antik verselési mintá
hoz. Ettől eltérően, Vitkovics a Lukiján Mušickihoz szerb nyelven írott 
ódában a rímes szapphói strófához folyamodott, ami az antik verselési minta 
és a költő közé ékelődő közvetítő jelenlétére vet fényt. Mert a klasszicizmus 
szerb irodalmában is mindkét formában — erdeti, rím nélküli, valamint rímes 
változatban — előfordul a szapphói vers. Vitkovics Mušickihoz címzett 
ódájának írásakor szemmel láthatóan ehhez a második változathoz nyúlt, 
amely aránylag új költői hagyománnyal rendelkezett. Lukiján Mušicki sosem 
írt szapphói verset, tehát Mušicki költői gyakorlata, akihez az óda szól, nem 
szolgáltat magyarázatot arra, hogy miért választotta Vitkovics a megrímelt 
szapphói strófát.

A magyarázatot másutt kell keresni. A szerb és a horvát klaszszikus iskolá
ban, valamint a vallásos költészetben a 16. századtól jelen van a rímes szapp
hói versszak. Különösen a 18. század klasszikus szerb iskolája művelte e 
versformát. Magam nemrégen tettem közzé egy verseskötetet, mely a karló
cai latin iskolában 1734 körül volt használatban, s amely több szapphói 
versmértékű darabot tartalmaz. Mindezek a versek, mint ahogy a később,

Függ mind az éles szablya szögre téve,
S már szent barázdát hasit víg ekével 
A harcos. És ím, Kara Györgye szüze 

Fúj neki nótát.

Te is világunk múzsája az égben,
Hisz Jupiternek is tetszik e líra,
Vedd át s a kedves szép szerémi dalt mind 

Zegd ki dicsőén.

ő t  is, ki lelkem fél-fele, dicsőítsd,
Szerbia hősi dalnokát, Mušickit.
Fonj koszorút a helikoni tájon 

Amphionunkra.

Mert az erényt, mely őt magasztosítva 
Még nagyobb tisztre lépteti, e gyönge 
Hangú húron nem tudom igazából 

Égbe dalolni.

(Fodor András fordítása)

2) Vitkovicsnak van még egy 1805-ből származó szapphói költeménye, melynek mottója A. Vezilictől 
ered. Posztumusz közleményként jelent meg a Letopis 1832. 28. számában.



a 18. század során írottak is, rímes versek voltak, melyeket énekelni lehetett 
Horatius Integer vitae.. .  c. ódájának dallamára, ahogy azt Aleksije Vezilié 
ódáinak 1785-ös kiadásában megjegyzi. A horvát szapphikus versformájú 
vallásos ódáktól eltérően, melyeknek rímképlete abba, a szerb klasszikus 
iskolában meghonosodott szapphói strófák rímképlete aább volt, ami a 17. 
és a 18. század ukrán és orosz irodalmának hatását bizonyítja.

A szerb irodalomban ez a rímelhelyezés honosodott meg, és ezt alkal
mazta a szerb klasszicisták mindhárom nemzedéke, Lukiján Mušicki fel
lépése előtt és után is. Ezért tűnik furcsának, hogy abban az időpontban, 
amikor Mušicki költői reformjaival jelentkezett (a rím elvetése 1808 után), 
Vitkovics Mihály ódájában a 18. századból örökölt szapphói strófához fordult, 
melynek szálai valószínűleg éppen Aleksije Vezilićhez vezetnek, kinek ver
seskötetében épp olyan rímképletű ódákat találunk, mint amilyen a Vitko- 
vicsé: aabb rímelésüeket. Vezilić kultuszát a harmadik nemzedék klasszicistái, 
tehát a Sterija körüli költői kör tagjai is ápolták, és a Vezilié iránti tiszteletből 
megrímelték szapphói strófáikat. Ugyanakkor Lukiján Mušicki körének 
költői programszerűen elvetették a szapphói strófa megrímelését.

Vitkovics Mihály legszebb szerb nyelven írott versével verstanilag a 
18. század szerb klasszicisztikus költői hagyományához kapcsolódott.

Hogy ez a jelenség nem volt egyedülálló a szerb preromantikusok köré
ben, tanúsítja Milovan Vidaković példája is. Neki ugyancsak vannak Aleksije 
Vezilié verseihez hasonló rímes szapphói strófái, Veziliéet tehát minden 
bizonnyal Vidakovié és Vitkovics közvetlen elődének tekinthetjük.

HITK, 1978. 36—37. sz. Milorad Pavié



6. VITKOVICS MIHÁLY: A KÖLTŐ REGÉNYE

Vitkovics Mihály tisztes, ám pontosan körül nem határolt helyet kapott 
a magyar irodalom történetében, éppen ezért a vele kapcsolatos kérdések 
ma is időszerűek. Kazinczy Ferenc pesti triászának tagjaként becsüljük-e 
elsősorban, akinek szalonjában már a fiatal és romantikus magyar irodalom 
tanulja a polgári manierokat; a Bácskai regedal fordítóját, több szerb népdal 
átköltőjét és néhány népies dal szerzőjét tiszteljük-e, aki nemcsak Kazinczy 
pesti követe, hanem a magyarországi szerb polgári kultúra képviselője is, 
vagy a kétnyelven író, lényegében azonban egyik nyelven sem remekműveket 
alkotó Iiterátort, aki inkább az irodalmi életnek, mint magának az irodalom
nak volt a tényezője — nehéz lenne megmondani. Nem feldatunk a Vitko- 
vics-kérdésben itt és most állást foglalni legfeljebb arra válalkozhatunk, hogy 
nyomatékosabban irányítjuk a figyelmet Vitkovics egyik olyan alkotására, 
amely alkalmasnak látszik írónk magyar irodalombeli szerepe (és helye) 
kijelölésére. A költő regénye címen ismert levélregényről van szó, amelyet 
Vitkovics Mihály legjeletősebb magyar nyelvű alkotásának tartunk, ennek 
alapján pedig az író helyét a magyar regény történetének első korszakában 
keressük, más jellegű irodalmi munkásságának ellenében.

Felfedezni nem szükséges ezt a kisregényt. Mind régebbi, mind újabb 
kutatói figyelnek rá, ugyanakkor ellentmondásos módon értékelik, valódi 
jelentőségére, a kisregény kétségtelen erényeire nem figyelnek olyan mérték
ben, mint azt — véleményünk szerint — tehetnék. Hadd előlegezzük azonban 
azt is, hogy a regény szövegét mindmáig csak Szvorényi József 1879-es kiadá
sából ismerjük, mert új és szövegében teljes kiadása most készül Lőkös 
István gondozásában. Éppen ezért fenntartásokkal kell élnünk elemzésekor 
is, értékelésében is mindaddig, amíg az új kiadást kézbe nem vehetjük.

Helyét Császár Elemér A magyar regény története című 1939-es, nem 
valami fényes összefoglaló munkájában a szentimentális regények között 
jelölte ki — kétségtelenül nem ok nélkül, egyben regény-testvéreit is felsorolta 
Kazinczy, Péteri Takáts József, Kisfaludy Sándor, mindenekelőtt pedig 
Kármán József művének sokszögében. Érdemes idéznünk a Vitkovics regé
nyéről szóló bekezdésekből, hogy kitessék a mű megítélésének ellentmondásos 
volta, egyben pedig, hogy megismerkedjünk magával a regény-cselekmény- 
nyel is:



„A száz lapnál terjedelmesebb regényszerü munka cselekménye nem 
sokkal bonyodalmasabb, mint a Fanni hagyományaié. Vidényi, egri jogász 
tanulmányai végeztével megszereti B-th Lidit, s úgy látja, hogy a fiatal leány 
is szerelemre gyulladt iránta. Boldogságát azonban megzavarja a gazdag 
Abonyi, aki Lidinek udvarolni kezd. Már-már kétségbeesik, de minden jóra 
fordul: Lidi elutasítja Abonyit, s visszakívánja őt, aki már bújában a Fanni 
hagyományait forgatja. Nyugodt szívvel távozik Pestre törvénygyakorlatra, 
majd hivatalos küldetésben délvidékre, de mire visszatér, nagy megdöb
benéssel hallja, hogy Lidijét időközben arra kényszerítették, hogy egy Dió
szegi nevű földbirtokoshoz menjen nőül. Fájdalmát nem enyhíti Lidi levélkéje 
sem, hogy még mindig szereti — annál égetőbb veszteségének érezte. Ennyi 
az egész. Sem a tárgy sem az előadás nem vall művészre; az életben számta
lanszor ismétlődő história van benne köznapi nyelven, a kor divatos, érzelgő 
és áradozó hangján előadva, igazi költőiség nélkül, mintha az élet puszta 
másolata volna,. . . “ (80.old.)

A továbbiakban mondja is Császár, hogy a regény története „elejétől 
végig valóság", s azonosítja is a hősöket, mondván, hogy a regénybeli Vidényi 
maga Vitkovics Mihály (különben a Vidényi név egyik álneve Vitkovicsnak), 
Lidi pedig Bemáth Lili, aki írónk titkos szerelme volt, de identifikálni lehet 
a mellékszereplőket is, Császár Elemér azt is megkockáztatja, hogy felteszi
— valódi levelek füzéréből állt össze a regény, az írónak csak néhány jelentő
sebb simítást kellett végeznie rajtuk, hogy összeillőekké váljanak. S éppen 
ezt nehezményezi, hogy végül ilyen következtetésre jusson:

„Vitkovics regénye mindamellett páratlan jelenség még a költészet 
egyetemes történetében is: ilyen őszinte költői mű nincs több a világirodalom
ban: nincs más munka, amely — mint Viktovicsé — mindent, alakokat, 
eseményeket, lelki mozgalmakat, jóformán alakítás nélkül vett volna át a 
valóságból. Érdekességét fokozza, hogy ez a mű, a képzelhető legeredetibb 
alkotás, külső hatás alatt, egy másik mű utánzataként keletkezett.. (81.
old.)

Császár Elemér ugyanakkor jelzi, hogy a regény meséjénél „bizonyára 
érdekesebb eleme a korabeli magyar élet rajza, a vidéki nemesi kúriáknak és 
a fővárosi jurista világnak a levelekből kirajzolódó képe“. (81. old.)

György Lajos: A magyar regény előzményei című 1941-es nagy össze
foglaló munkájában Vitkovics regényét az 1800-as esztendőben keletkezett 
prózai művek közé sorolta. „95 levél 1800-ból keltezve s kedveséhez, Lidihez 
és barátaihoz intézve. E kéziratban csonkán maradt munkából a fiatal jurista 
és az egri leány boldogan induló, de az érdekeltek akaratán kívül szétváló 
szerelméről olvasunk megható részleteket. Fiatalkori szerelmének történetét 
beszélte el benne Vitkovics. Valóban úgy volt, hogy B ...  th Lidit a szülők 
a gazdag kérőhöz kényszerítették; ezen a költő sokáig és mélyen kesergett. 
Fenti címe a kiadó Szvorényitől származik." (319. old.)

Legutóbb Sziklay László foglalkozott Vitkovics művével a Szomszédság 
és közösség (1972) című gyűjteményes kötetben megjelent Vitkovics-tanul- 
mányában. Mindeddig a legámyaltabb jellemzését kapjuk itt a kisregénynek 
és Sziklaynak sikerült megmutatnia Vitkovics szövegének gazdagságát, 
bár ő is beleesik a Császár Elemér csapdájába, amikor nehezményezi a regény



cselekményének „valóságos" voltát: „Csak az a kár — írja erényei méltatása után 
—, hogy Vitkovics nem tud mindvégig megmaradni az elbeszélésnek s az 
ábrázolásnak ezen a művészi színvonalán. Az még nem volna baj, hogy a 
szerelmi történetet s a hozzá tartozó társadalom- és tájrajzot az átélt egyéni 
élmény lírája hatja á t: az a hiba, hogy a költő bizonygatja is : mindez valóban 
megtörtént.. .  Annyi ebben a műben a nyers, költőileg feldolgozatlan való
ságanyag, hogy a környezetábrázolás bizony nemegyszer száraz prózává 
laposodik, amelyben a szentimentalizmus, a preromantika költőjének szárnya
lását az olyan szavak és kifejezések is megnyirbálják, mint „fölöstökömöztünk“, 
„angaszirozom“, „pofáztunk1* stb. A népiesebb, családiasabb stílus felé 
mutatnak ezek a kifejezések, de nem költői módon, hanem a maga problémá
ival foglalkozó hétköznapi ember lapos, prózai stílusában.. . “ (231.)

Dicséretek és elmarasztaló mondatok, megállapítások veszik körül 
tehát Vitkovics Mihály kisregényét — eggyel több okunk van tehát, hogy 
foglalkozzunk vele, annál is inkább, mert olyan korszakban keletkezett, 
amelynek minőségi prózatermése feltűnően szegény, bár nincs egyelőre tudo
másunk olyan adatról, amely keletkezése pontos idejéről tájékoztatna bennün
ket. Bizonyosra vehetjük azonban, hogy nem 1800-ra datálható a keletkezése, 
hanem későbbi időpontra kell tennünk a^t. Több okból is. Anélkül azonban, 
hogy filológiai érveinket sorakozatnánk, hadd jelezzük, hogy érett alkotásnak 
tartjuk, és hajiunk afelé a gondolat felé is, hogy ne csak regényként értelmez
zük, hanem olyan emlékiraiszerű műként, mint amilyenek mesterének, 
Kazinczynak az alkotásai (Pályám emlékezete, Fogságom naplója), különös
képpen, ha elfogadjuk Sziklay Lászlónak a megjegyzését Vitkovics művének 
Mikes Kelemen leveleskönyvéhez való kapcsolódásáról, minthogy Mikes 
Kelemen művét is valójában emlékiratnak kell tartanunk, vagy levél-naplónak. 
S miért nem tarthatnánk A költő regényét is ilyen levél-naplónak, amelynek 
megformálására később került sor, nyilván eredeti levelek felhasználásával is?

Ha ugyanis érvek sorakoztathatok fel az állítás mellett, hogy A költő regé- 
nye egy be nem fejezett, tehát töredékben maradt szentimentális regény, 
amilyent a XVIII. század végén Magyarországon is kedveltek, akadnak érvek 
a mi állításunk igazolására is. Mindenekelőtt az az irodalomtörténeti köz- 
megegyezés, hogy Vitkovics ezen a müvén dolgozva, feltűnő módon az elmon
dott események és felléptetett alakok valóságosságán inszisztált, lábjegyzetei
ben konkrétan is utalva a valóságra. Ezt az írói szándékot természetesen a 
szentimentális regény közkeletű fogalmával szentesítve el kellett utasítaniok, 
s mint láttuk, a Vitkovics művével foglalkozók rendre el is utasították, külö
nösképpen, hogy a szentimentalizmusnak az ismérveit keresték a szövegben, 
és a lehetséges nagy példaképeknek, Goethének, Kazinczynak, Kármán 
Józsefnek a nyomai után kutattak. Bevalljuk, minket A költő regényének nem 
a szentimentalizmusa érdekel elsősorban, hanem — mondjuk így — „való
ságossága" —, tehát a szentimentalizmuson túlmutató vonása, mintha egy 
olyan periódusban kapott volna formát Vitkovics emberi élménye, amelyben 
már nem volt lehetséges a Fanni hagyományai-féle szentimentális regény, 
de még nem érkezett el az ideje a romantikus regénynek, amilyen majd 
Eötvös Józsefé lesz. Nyilván ezzel kell magyaráznunk a valóság-elemek 
feltűnő elszaporodását, Vitkovics rajzának földiségét, általában a polgári



vonások megerősödését, minthogy éppen Vitkovicsban kell tisztelnünk 
az első „urbánus" írók egyikét is a magyar irodalomban — elsősorban a 
magyarországi szerbséghez tartozása egyenes következményeként, amelybe 
polgári lelkiségének a gyökerei kapaszkodnak. Urbánus volta, polgár-története
— történetének valóságossága — ezekben kell A költő regénye meghatározó 
mozzanatait látnunk. A szentimentalizmust szükségszerűen kellett tehát 
meghaladnia Vitkovicsnak ebben a levél-naplóban, amely alakilag a szenti
mentális regény egyik lehetséges megjelenési formája. Éppen ezért érzelmesnek 
még nevezhetjük szerelmi történetét, érzelgősnek azonban már semmiképpen, 
mert nem hihető, hogy a kor általánosan elfogadott érzelmi normáit túl
licitálta volna. Nem tette ezt lehetővé a közvetettség sem ebben a műben. 
Ugyanis Vidényi a levelek legtöbbjét Makó Pál barátjához intézi, nem pedig 
közvetlenül Bemáth Lidihez, a lány házasságának eseményeiről pedig egy 
Janinak bizonyos Palihoz intézett levelei tudósítanak. Lefogottabbak tehát 
a hősök érzelmi kitörései, az így kapott „szituáció" pedig az „emelkedettebb“, 
pontosabban a józanabb közlési módot tette lehetővé. Az író elmondja és 
nem ábrázolja Vidényi és Lidi szerelmének történetét — elannyira, hogy 
akár egy ellen — Fanni hagyományainak is tarthatjuk, mert Vidényi ugyan 
az „édes képzelgések" rabja, de nem síró s nem wertheri lelkiség. Az ő sebei 
igen gyorsan gyógyulnak.

Nem is érzelme rajzára kell figyelni elsősorban, hanem intellektusára: 
Vitkovics jurátusa értelmiségi ember, akinek tudatvilágában a kor olvasmá
nyai vannak, ízlése nemcsak irodalmias már (gondoljunk a Csokonaira való 
hivatkozásaira), hanem egészen romantikus a köznépi dalokban való gyö
nyörködésével. Tulajdonképpen nem az irodalmat éli a Lidivel szövődő, 
majd felbomló szerelmi históriájában, hanem az életet. Vidényinek ugyanis 
nincsenek irodalmi viselkedés-modelljei. Hétköznapibb ember, mint a korszak 
legtöbb regényének hőse, s ez nem hibája, hanem erénye az írónak. Ezért 
is tudják az élet közvetlenségének a benyomását megőrizni regénye „részletei", 
az egyes helyzetek nemcsak jól kidolgozottak, de élettől és erőtől duzzadóak 
is. Sokáig kell várni hozzájuk hasonló prózarészletek megjelenésére. Vit
kovics ugyanis biztos kézzel rajzolja meg a társasági életet, otthonosan mozog 
az élet apró tényszerű és folklorisztikus mozzanatai között, van szeme a 
romantikus tájképekhez is. Köztük a legerőteljesebb talán a szent-miklósi, 
a Bánátot festő téli képe a végtelen havas síksággal, egy-egy messzi torony 
felkiáltójelével, s a nagy fehérségben a két urasági bika fekete foltjával. Ezeket 
a képeket már a „városi" ember, az urbánus ízlés fedezi fel, s a bennük gyö
nyörködőt éppenúgy jellemzik, mint magát a világot az Eger-Pest-Tisza- 
szentmiklós háromszögben.

Sok olyan eleme van tehát Vitkovics művének, amelyek alapján csak 
hosszas tűnődés után lehetne a szentimentális regények közé sorolni. Levél
naplóként és már romantikus alkotásként inkább értelmezhető, és ha így 
nézzük, az irodalomtörténészek által hibának tartott jellegzetességei erény
ként állnak előttünk. A magyar próza, egyszerűsítsük le kérdésünket és 
sarkítsuk is, a XIX. század elején ezzel a kéziratban maradt, be nem fejezett 
alkotással nézett szembe valósága egy részletével, a magáról jelt adó polgári



lelkülettel, s az ennek tükrében felderengő világ képével. Éppen ezért hisszük, 
hogy a nemsokára új kiadásban hozzáférhetővé való Vitkovics-mű rehabili
tációja is bekövetkezik majd.

HITK, 1978. 36—37. sz. Bori Imre
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1. SZERB TÁRSULATOK ÁLTAL BEMUTATOTT MAGYAR 
SZÍNMŰVEK VISSZHANGJA A ZOMBORI SAJTÓBAN,

1880—1914

Az 1870-es évek második felében élénk kulturális mozgalom indult meg 
Zomborban. Hetilapok kiadása jelzi az első megmozdulásokat, amelyekkel 
egyidőben a kulturális intézmények létesítésének igénye is jelentkezik. Az 
1878. július 7-én megindult Bácska vezércikkében Radics György kifejti 
annak szükségességét, hogy a megye székhelyén, Zomborban alakuljon meg 
a Bács Bodrog Vármegyei Gazdasági Egyesület, a Történelmi Társulat, a 
Bács Bodrog Megyei írók Egyesülete, valamint a Bács Bodrog megyei állandó 
színügyi egylet, „mely általánosítaná megyénkben a színészetet, s a szín
házat, melyről mindenki tudja, hogy még legnemesebb élvezetet nyújt, 
addig hazafiúi felkészültséget ápol, míg művelődésre perkent, s erkölcsre 
tanít, addig a nemzeti nyelvet és költészetet terjeszti4*.1) S bár az idézett 
mondatot „a nyolcvanas években elterjedt asszimilációs mozgalom"2) irány
elveinek alapján fogalmazta meg a cikkíró, a kulturális mozgalom megin
dulásakor még tekintetbe veszik a nemzetiségi viszonyokat, ami. egyik alap- 
feltétele annak, hogy ne csak hangzatos beszédek és vezércikkek jelentsék 
a kulturális mozgalom létezését. Az irodalmi kör megalakulásának egyik 
feltételeként például a Bácska cikkírója többek között megjegyzi: „Pártoló 
vagy rendes tagjai lehetnének, nem vallási és nemzetiségi különbség nélkül 
azok, kik a kör céljainak elérésében segítendők..  .“3) A célok megfogalma
zásában egyelőre még nem hangsúlyozzák a magyar nemzeti műveltéség 
fontosságát, amit Zomborban az 1900-as évektől kezdődően már állandóan 
hangoztatnak.

A Magyar Olvasókör közgyűlésén, 1879. április 6-án, Barthal József 
ugyan indítványozta, hogy a Zomborban építendő színház ügyét a kör vegye 
kezébe, ugyanakkor azonban Mártonffy Károly kétségét fejezte ki a kezde
ményezés sikerét illetően, amennyiben elsősorban a szerb ČITAONICA 
meüőzésével történik a dolog, tekintettel a fennálló nemzetiségi viszonyokra.
Dr. Sztojkovics Péter indítványozta, „hogy ugyanakkor, midőn a Magyar
__________  ' \ '

l) Bácska — Zombor, I. évfolyam, 1878. július 7.: az 1. szám vezércikke
8) A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből, szerk. Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó, 

udapest, 1962.
3) Bácska, II. évfolyam, 1879. 4. szám



Olvasókör veszi kezébe az ügy kezdeményezését, egyszersmind a többi 
helybeli olvasókörökhöz intéztessék a csatlakozás végett felszólítás, s az 
alakítandó szülészeti választmány tagjai is valamennyi olvasókör tagjaiból 
egyenlő arányban választassanak."4)

A Részvénytársaság 1879. május 4-én alakult meg. Az alapszabályok 
értelmében: „A színház épület a részvénytársaság igazgatósága által éven
ként (. ..) egy-egy színtársulatnak bérbe fog adatni, éspedig akként, hogy 
-évenként október hó 1-étől a jövő évi március végéig terjedő téli idényre 
az igazgatóság a színházat és tartozékait csak is egy magyar, a következő 
ily téli idényre pedig csak is egy szerb színtársulatnak adhatja bérbe; ha 
azonban bérbe vevőül nem jelentkezik oly nyelvű színtársulat, melynek sor
rendje következik, az esetben más nyelvű színtársulatnak adandó a helység 
bérbe “B)

A jelekből ítélve a nemzetiségi kérdést az indulás kezdetén valóban a 
kölcsönös megértés, az egymás elveinek tisztelete alapján oldották meg. 
Bizonyítékként Radics György, Dömötör Pál, dr. Margalits Ede, Mita Po- 
pović irodalmi munkássága hozható fel, amely ebben az időben rendkívül 
intenzív. A hetilapok majd minden számában találkozunk az említett írók 
műfordításaival, amelyek a két népet igyekeznek közelebb hozni egymáshoz, 
legalábbis irodalmi síkon.

Kétségtelen Hadrovics László megállapítása, hogy a magyarság „a 
nyugatról kapott új eszméket keleti és déli szomszédai felé állandóan köz
vetítette"6), de a vidéken, ahol a két nép évszázadokon át élt egymás mellett, 
a kölcsönhatás nem ennyire egyoldalú. Joggal feltehető a kérdés, ha a már 
említett „asszimilációs mozgalom" nem lett volna negatív hatással a két 
nép kapcsolatára, nem lett volna-e a helyes irányban indult kölcsönös szellemi 
kapcsolat megközelítőleg azonos arányú? így' azonban, habár a 80-as évek
ben határozott közeledésről beszélhetünk Zomborban, a magyar uralkodó 
osztályok negatív törekvése, hogy a „soknemzetiségű Magyarországot nem
zetállamnak tüntessék fel“7), hatással volt az itteni kapcsolatok további 
alakulására is. Mita Popović Róma vésznapjai (Dani propasti Rima) című, 
magyarul írt drámáját csak kévés néző tekintette meg. A izerb színházlá
togató közönség a Starmali éles nyelvétől félve inkább lemondott helybeli 
írója művének megtekintéséről, s hasonlóképpen gondolkodott a magyar 
közönség is. A Rodoljub című lap elítéli az ilyen magatartást, de az eset vilá
gosan illusztrálja a fennálló viszonyokat.8)

Mindemellett a magyar színművek gyakoriak voltak a szerb színtársu
latok műsorán.* Hadrovics előbb idézett munkájában megállapítja, hogy

*) Ua., 16. szám, Vároasy Tivadar cikke.
•) Ua., 18. szám (A Részvénytársaság alapszabálya, 6§)
•) Hadrovics László: Magyar és délszláv szellemi kapcsolatok. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 

1944, 25. odlal
?) Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon á dualizmus korában (1867—1892), szerk. 

Kemény G. Gábor, Budapest, 19S2. Tankönyvkiadó, 1. odlal.
•) Rodoljub, List za narodnu prosvetu, privredu i zabavu. Zombor 1880. 26. sz.
•  Az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján a szerb társulatok Zomborban 1880-ról 1914-ig a 

következő magyar müveket mutatták be:
1880. december 24-én: Tóth Kálmán — Nők az alkotmányban (Zene u ustavnom životu)
1$81. január 6-án: Szigligeti Ede — Mama (Mamica), január 11-én Abonyi Lajos — A be tjár kendője (Grozan

mu2), Oberayik Károly — Brankovics György (Đurađ Branković), március 28-án: Szigligeti Ede —
A cigány (Ciganin)

1882.-ben: Dóczi Lajos— A csók



a szerb játékszín „magyar példára, a magyar színjátszócsoportok mintájára 
alakult ki“.9)

Már a legkorábbi szerb amatőrszínjátszók műsorán ott találjuk Szig
ligeti Ede a Párbaj, mint istenítélet (1847/48) és A szökött katona (1850) (Dvo- 
boj na prevaru; Vojnički begunac) című színműveit.10) Szigligeti mindvégig 
egyike a legtöbbet játszott magyar színműíróknak a szerb színpadon. F. Z. 
Kičić társulata 1881. január 6-án mutatta be A mama (Mamica) című víg
játékát. A Roáoljub cikkírója ez alkalomból a következőket mondja: „Szig
ligeti műveinek sikere biztosítva van. a mi színpadunkon*4.11)

A szerb színtársulatok előadásairól nemcsak a helybeli szerb lapok 
értesítenek bennünket, hanem a Bácska, valamint a Zombor és Vidéke is. 
Ezek a tudósítások a pillanatnyi viszonyok hű kifejezői. Egyes időközökben 
a cikkek teljesen elmaradnak, máskor viszont elégedetlenek a bemutatott 
művekkel, mert azokat nézetük szerint elszerbesítették. Az elszerbesítést 
néha önkényesnek minősítik, különösen az 1890-es évektől kezdődően, nem 
is beszélve az 1900-tól kezdődő időszakról, amikor már Zomborban is ha
tározottan kifejezésre jut az asszimilációs mozgalom.

Szigligeti 1881-ben bemutatott Cigányáról (Kičić társulata adta elő 
Simić Justin fordításában) a Bácska cikkírója a következőket mondja: „ (...)  
néhol oly annyira szolgailag követte az eredeti szöveget, hogy a szerb nyelv 
sajátosságait szem elől tévesztette", ugyanakkor azonban a bemutatott darab 
érdemének tekinti, hogy „a magyar cigányt szerb cigánnyá változtatta át 
mégpedig kitűnő sikerrel"12). Huszonhárom évvel később már homlokegye
nest más a vélemény ugyanezen bemutatott darab fordításáról: „Hiába, 
hogy a darabot idegen talajba ültették át; ez az eljárás önkényes volt —

1885.-ben: Szigeti József — A vén bakancsos és fia, a huszár, Szigligeti Ede — A szökött katona (Vojnteki
begunac)

1888-ban: Csiky Gergely — Buborékok
1891. november 8-án: Szigligeti Ede — A cigány, november 12-én: Szigligeti Ede — Mama, november 20-án: 
Obernyik Károly — Brankovics György
1892. április 6-án: Lukácsi Sándor — A vereshajú (Ridokosa)
1893-ban: A sztrájk (Radnička pobuna)
1900-ban: Lukácsi Sándor — A vereshajú, Szigligeti Ede — A cigány, Tóth Ede — A falu rossza (Seoska lola) 
1904-ben: Molnár Ferenc — A doktor úr 

Szigligeti Ede — A cigány 
Lukácsi Sándor — A vereshajú 

1906. március 8-án: Csiky Gergely — A nagymama (Majka), március 19-én: Szigligeti Ede — A szökött katona;
Géczy — A gyimesi vadvirág (Divljuša>

1908-ban: Gárdonyi Géza — A bor (Rákija)
Tóth Ede — A falu rossza 

1910-ben: Molnár Ferenc — Az ördög (Đavo)
Bródy Sándor — A tanítónő (Učiteljica)
Lukácsi Sándor — A vereshajú
Drégyely Sándor — A szerencse fia (Dobrosretnik)

1912-ben: Lehár Ferenc — A drótostót (Drotar)
Kálmán Imre — Az őszi manőver (Jesenji manevar)
Lehár Ferenc — Luxemburg grólja (LuksemburSki gróf)
Molnár Ferenc — Az ördög

•) Hadrovics László': Magyar és délszláv szellemi kapcsolatok, 55. oldal."
10) I.J. Póth: „Szigligeti.'s Schattspiele auf dem setbischen Büknen“ Akadémiai Kiadó, Budapest 1957. 

365. oldal.
u ) Rodoljub, 3. szám (Szigligetijevim komadima je utpeh u ncíoj pozoinici osiguran...).
lf) Bácska, IV: évgolyam, 1881. 14. szám.



rossz néven vesszük ( . . . )  szláv motívum a ruhákban, a magyar zenét szláv 
melódiákkal helyettesítették."13

Gyakori színmű a szerb társulatok műsorán Obernyik Károly Brankovics 
György című öt felvonásos tragédiája (Đurađ Branković). Az 1881-i bemutató 
alkalmából a következőket írja a Rodoljub cikkírója: „Ezt a darabot, sajnos, 
nem szerb írta, hanem magyar szerző, aki, habár jól ismerte akkori viszonya
inkat a törökök és magyarok iránt, és így eléggé jól be is mutatta, mégis 
kevésbé voltak előtte ismertek a népi jellemek, s így nem tudta úgy illusztrálni 
azokat, mint ahogyan azt népünk fia tette volna".14)

A helyi viszonyok ismeretében határozottan állíthatjuk, hogy Dóczy 
Lajos 1882-ben bemutatott Csók című vígjátékával kapcsolatban a magyar 
kritika (a fordító Mita Popović) nem a már sokszor említett „asszimilációs 
mozgalom" szempontjából kiindulva állapította meg: „Fogadja tőlünk nem
zeti irodalmunk nevében a jeles költő őszinte köszönetünket és elismerésün
ket, a szerb irodalomnak pedig szívünkből gratulálunk, mely azon vígjáték 
átültetése által olyan remek műfordítással gazdagodott, mely minden ily 
neművel bizonyára bátran kiállhatja a versenyt"15); e megállapítás elsősorban 
mint a két nép közeledésének pozitív megnyilatkozását üdvözölte a darabot.

A szerb és magyar színházi kapcsolatok egyik fontos állomása Zomborban 
az 1885-ös év. A Szerb Nemzeti színház műsorán Mita Popovié Naši seljani 
című színművének bemutatója szerepelt, amelyet joggal nevezhetünk e 
kapcsolatok legjelentősebbikének is. A Róma vésznapjai sikertelensége nem 
törte meg az írót szándékában, hogy újabb kísérlettel próbálkozzék. Ez 
alkalommal szerbül írta darabját, az abban az időben divatos magyar nép
színmű-irodalom mintájára. Voltaképpen megírta az első szerb nyelvű nép
színművet. „A darab maga egyedüli a maga nemében, amennyiben a szerző 
e terméke nemcsak egyedüli mű mint szerb népszínmű, hanem könnyű 
nyelvezete, ügyes bonyodalma és a színpad minden előnyének felhasználása 
oly érdeme a darabnak, amely azt a színpad részére már a szerző tollábán 
is, de különösen most a közönség előtt bemutatva, teljesen biztosítottak".16) 
Az énekrészeket dr. Paéu Jovan írta, aki már több alkalommal dolgozta át 
a bemutatott magyar színművek zenéjét, és tette a szerb közönséghez kö
zelállóvá.

A darab tehát egyrészt általános vonatkozásban is jelentős esemény 
és figyelemre méltó kísérlet, másrészt helyi vonatkozásban is kimagasló 
teljesítmény. Még egy kísérlet arra, hogy a két nép szellemi kapcsolatát erő
sítse, noha ebben az időben már Zomborban is fokozottabb mértékű a két 
nép egymástól való elidegenedésének folyamata, amit ekkor már nálunk 
is hangzatos beszédekben és hírlapi cikkekben igyekeznek álcázni, mond
ván „hogy a világért sem akarnak támadólag lépni fel a nem magyar nemze
tiségek ellen. Ezzel árulták el annak érzetét, hogy tilosba léptek".17) Hinni,

la) Ua., XXVII. évfolyam, 1904. 2. szám.
14) Radoljub, 1881. 50. szám (/„Ovaj komád nažalost nije Srbin napisao no Madžar koji iako je dobro

poznsvao naše tadašnje odnose sa Turcima i Madarima i dosta dobro ih .prikazao ipák slabo su mu poznati
bili narodni karakteri te nije mogao onako ilustrovati kao što bi to sin svoga naroda bio u stanju")...

15) Zombor és Vidéke., II. évfolyam 1882. 4. szám
1#) Bácska, VIII. évfolyam 1885: 89. és 90. szám
17) A jzomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. (Részletek Mocsáry Lajos: A közművelődési 

egyletek és a nemzetiségi kérdés című röpiratból, 533—535. oldal).



szeretnénk, hogy a Bácska cikkírója minden hátsó gondolat nélkül, valóban 
abban látja a bemutatott darab jelentőségét, hogy „miután a darab Bács 
megyéből veszi meséjét, s mi Bácskában élünk, s tudjuk, hogy e mű főcélja 
a tanítás, nemesítés, hasson e mű oda, hogy a benne tolmácsolt testvéri sze
retet és a szükségben való segélynyújtás nemes érzelme felvirágozzék“.18)

Ugyanebben az idényben kerül ismét bemutatásra Szigeti József A 
vén bakancsos és fia a huszár, Đorđević J. és Ilić K. fordításában, valamint 
Szigligeti Ede A szökött katona, Stratimirović R. fordításában. „Örvendetes 
jelenségnek konstatáljuk, hogy valahánykor magyar színművet adnak, a 
közönség mindig megtölti a házat“19). Az idézett mondat is bizonyítja, a 
közönséget még nem befolyásolja a negatív politikai irányzat, s nem hatott 
oda, hogy elmaradásával bojkottálja a bemutatásra kerülő magyar műveket. 
Nem tekinthetjük ezzel összefüggőnek A szökött katona 1906. március 19-én 
tartott bemutatója alkalmából a Slogában megjelent színházi kritikát, amelyben 
a cikkíró kifogásolja a bemutatott darabot, mert az „öreg, széthúzott cselek- 
ményű színmű ( ...) , az ilyen régiségek helye már régen a leváltárakban 
van“.20) Ez a tiltakozás csak a korral járó igényesség kifejezőjének tekinthető.

Annál inkább felhívja a figyelmet a szerb színtársulatról megjelent 
cikksorozat Tópits Zoltán tollából a Bácska 1904-es második és harmadik 
számában. Ekkor már vitathatatlan, hogy a szerb-magyar kapcsolatok meg
lazultak, hogy fehér holló számba megy az egymáshoz való közeledés kí
sérlete. A szellemi kapcsolatokról jóformán kizárólag egy-egy magyar szerző 
színházban bemutatott műve beszél, míg a magyar színtársulatok műsorán 
csak nagyritkán találkozunk a szerb drámairodalom termékeivel. Másrészt 
a szerb színtársulat által bemutatott magyar műveket is legtöbbször éles 
bírálat kíséri, s hogy nem alaptalanul, bizonyítja ezt a Tópits Zoltán által 
megjelent cikksorozat is. Valóban nagy bátorságról tesz tanúságot a kritikus, 
mikor indokolt felháborodásában a Zomborban megforduló magyar szín- 
társulatok repertoárját és a színészek viselkedését a szerb színtársulatával 
hasonlítja össze, az előbbiek rovására. „Ezen színtársulat a szépet és a nemeset 
kultiválja“ — mondja a cikkíró, míg a magyar társulatok a pesti színházak 
mintájára „frivol, trágár“ darabokkal szórakoztatják a közönséget.21) S hogy 
ez mennyire igaz, bizonyítja a Slogában megjelent, elkeseredett hangú til
takozás is Molnár Ferenc A z ördög (Đavo) című művének bemutatása al
kalmából. Nemcsak magát a darabot támadja a kritikus, de a fordítót, dr. 
Dušan Radićot is. Elégedetlenségének fokozott kifejezése még Molnár 
Ferenc zsidó származására is kiterjed, az antiszemitizmus hírhedt fegyverével 
támad, de ugyanakkor a vélemény azonos az említett Tópits cikksorozatában 
megfogalmazottal: „ (...)  azt mondják finom, szellemes, szép darab; mi azt 
állítjuk, hogy nem ( ...) , csúnya, alacsony téma, perverz darab, dekadens 
és cinikus. Ez a darab egy elmagyarosodott zsidó műve, fajtájának minden 
karakterisztikus jellemvonása megtalálható benne. ( . . .)  A legérdekesebb az, 
hogy íróink, ott a népszínház körül, amikor modern, időszerű és szellemes 
darabot akarnak a közönségnek bemutatni, nem keresik azt a haladószellemű

>•) Bicska, VIII. évfolyam, 1885: 89. és 90. szám
19) Ua., 92. és 96. szám
20) Sloga. Nedeljni politički list, Zombor, II. évfolyam, 1906. 4. sz



Európában, hanem a pesti piac zsidó íróinak rossz műveit karolják fel."22) 
A fenti idézet többek között azt is bizonyítja, hogy tekintet nélkül a politikai 
nézeteltérésekre, a meglévő kulturális kapcsolatokat ekkor sem lehet mellőzni.

S most térjünk vissza Tópits Zoltán cikksorozatára. Már említettük, 
a cikkíró a szerb nemzeti társulatot példaképpen állítja a Zomborban meg
forduló magyar színtársulatok elé, olyan példaként, amelyet követni kel
lene: . .lelkesülnek a színházért, jobban mint a magyarok, tanulni lehet
tőlük. (.. .) Ez a nép tud érezni. Ez a nép templomnak tekinti a színházat. 
( . . .)  Tessék sovinisztának maradni akkor, ha az ember azt látja,mint hódol
nak más nemzetiségbeliek a nagy kultúreszmének, s midőn a sajátjukat tá
mogatják, közvetve az általánosnak is mily nagy szolgálatot tesznek. Ke
serűség és irigység fogja el az ember lelkét. Keserűség, mert tapasztalni 
kénytelen, hogy az igaz hazafias érzés mennyire fölöslegessé teszi a nagy
hangú frázisokat a kultúráról, művészetről, patriotizmusról, viszont irigy
ség azon írók irányában, akik ily embereknek írhatnak.

Mert nem lelkesedünk mi is úgy mint ők? (. ..) csak sóhajtással felelünk. 
Mély, szívből fakadó sóhajtással, melyben benne kell hogy legyen mindaz: 
amit nem szabad kimondanunk! ( . . . )  Az erkölcs fedhetetlen náluk! A pri
madonnáiknak nem udvarolnak grófok, nem dőzsölnek azok a szeparék 
kéjes homályában. ( . . . )  Őnáluk a dráma az, amely lelkesít, tanít és mind 
szorosabbra fűzi azt a kapcsot, mely nemzeti lételüknek legerősebb alapja, 
és amelyen megtörik minden külső áramlat."23)

„A hazafias szellemet ébreszteni a nemzetiségeknél"24) — ez a jelszó 
természetes törekvése a szerb nemzeti színtársulatnak, és ez az „amit nem 
szabad kimondani". A magyar színtársulatok számára ez a jelszó már idejét 
múlta. Nem kell félni az elnémetesítéstől, semmilyen törvény nem gátolja 
a nemzeti szabadság gyakorlását, míg a szerb kisebbség nemzeti életének 
szabad gyakorlása közben lépten-nyomon tiltó törvénycikkekbe, kormány
rendeletekbe ütközik.

Bátor cikk a fent idézett, még akkor is, ha megállapításait egyensúlyozni 
próbálja olyan kijelentésekkel, mint a „művészetben nincsen nemzetiség", 
vagy Hadzsits Antalról beszélve többek között így szól: „Derék szerb, aki 
ha szereti is a saját faját, ami végre is kötelessége, megosztja e szeretetet 
Magyar hazájával, mégpedig a legnemesebb módon."25) Ilyen körülmények 
között természetes, hogy sem a szerb kritikusoknak, sem a közönségnek 
nem felelnek meg azok a korabeli magyar színdarabok, elsősorban operettek, 
melyeknek egyedüli célja a könnyű szórakoztatás. Lehár Ferenc Luxemburg 
grófja (Luksemburški gróf) bemutatójakor megjelent kritikát idézem: „Szép 
piros alma, amely belülről rohadt, romlott".26)

21) Bácska, XXVII. évfolyam, 1904; 2. szám
2a) Sloga, VIII. évfolyam, 1912. 10. szám „(Vele, fini, duhoviti, lep komád, a mi tvrdimo da nije! (...) 

ružna i niska téma, perverzan komád, dekadentan, ciničan. Ovaj komád je delo pomadarena Civutiná snabdeveno 
svima karakternim crfama öve rase (...) Za divno őudo; naši književnici tamo oko narodnog pozorišta kad god 
hoće da nabave štogod moderno, savremeno, duhovito, oni ne potražuju drugu pijacu i drugu tezgu u širokoj, 
naprednoj Evropi, dőli tezgu jevrejskih književnih spekulanata na budimpeštanskoj pijaci").

23) Bácska XXVII. évfolyam, 1904. 2. és 3. szám (A szerb színtársulatról, Tópits Zoltán).
24) A szomszéd népeinkkel való kapcsolataink történetéből, i.m.
25) Bácska, XXVII. évfolyam, 1904. 2. és 3. szám.
2Ö) Sloga, VIII. évfolyam, 1912. 7. szám („Lepa, rumena jabuka ali iznutra truía, pokvarena“).



Ilyen és hasonló darabok valóban nem feleltek meg annak a célnak, 
amelyért a szerb kisebbség harcolt: nemzetisége megőrzéséért az olyan hamis 
törekvéssel szemben, amely a nemzeti kisebbségek „elmagyarosítását célozta, 
az egységes, egyedül magyar politikai nemzetről szóló elmélet alapján".27)

Az események egymásutánjából tehát megállapítható, hogy egyes 
periódusokban a magyar és a szerb nép szellemi kapcsolatai igen intenzívek 
voltak. Ez logikus következménye az évszázados együttélésnek. Az is megálla
pítható, hogy azokban az évtizedekben, amikor a közeledés mentes volt az 
álcázott elmagyarosítási törekvésektől, a szerb kultúra szívesen vette át a 
magyar műveltség vívmányait. Hinnünk kell, hogy ez a közeledés az 1890-es 
évekig valóban mentes volt minden hátsó gondolattól, elsősorban magyar 
részről. A szerb-magyar testvériség hangsúlyozása sem megtévesztő frázis. 
Sajnos, az 1890-es évektől kezdődően a helytelen nemzetiségi politika Zom- 
borban is érezteti hatását, és minden jóhiszemű kezdeményezés sikertelen 
marad. A XX. század első évtizedében már minden közeledési törekvés meg
hiúsul a szerbek jogos félelme következtében, hogy a közeledés tulajdonképpeni 
célja nemzetiségük ellen irányul.28)

HITK, 1971. 5—6. sz. Káich Katalin

£7) Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában (1867—1892). 1. oldal. 
**) Megjegyzés: szövegünk Póth István észrevételei alapján (HITK 1974. 18. sz. 123— 125. p.) módosult.



2. A MAGYAR—DÉLSZLÁV KAPCSOLATOK EGY RÉGEBBI
ÉRTELMEZÉSÉRŐL

i

Aki egyszer majd megírja a magyar-délszláv szellemi és irodalmi kap
csolatok kutatásának történetét, nem hagyhatja figyelmen kívül Borislav 
Jankulov munkásságát sem, noha nem nagy és nem is jelentős opust hagyott 
ránk. Kutatásai mint jelenség és mint szándék érdemlik meg a figyelmünket, 
személye pedig mint tudományszakunk egyik úttörője és sajátos irányának 
képviselője.

Műveltsége mélyen a klasszikus polgári kultúrában gyökerezik, s noha 
csak két évvel ezelőtt halt meg, szellemisége a múlt századot idézi úgyszól
ván minden vonatkozásban: felfogása szerint a magyar irodalom a „nép
nemzeti" ízléssel tetőzik; a nyelv nem egyéb művelődéstörténeti fosszíliánál; 
a nemzet egyedül a faj és a vér vegytanával értelmezhető. Egyénisége a múlt 
század polihisztorságának jegyében alakult ki: műfordító volt és történész, 
festő és archeológus; őstörténeti, nyelvészeti, szociológiai, etnográfiai és 
antropológiai tanulmányai a szellemtudományok olyan széles horizontját 
fogják át, mint Brassai Sámuelé volt, akire polihisztorságán kívül magas 
életkora is emlékeztet.

Nemcsak tematikai érdeklődése volt szerteágazó, hanem egyénisége is 
rendkívül összetett, történelemszemlélete pedig a relavitizmus és eklekti
cizmus jegyében bontakozott ki. Munkáiban a polgári liberalizmus konzek
venciáit próbálta érvényre juttatni, az „idea ante rem“ elvét, amit Ballagi 
Aladár előadásai oltottak bele pesti filozopter korában. Legmélyebb meg
győződése szerint a történelem lényeges mozgatóerői szellemi természetűek, 
a gazdasági és anyagi tényezők csupán elhanyagolható mellékkörülmények. 
Vajdaság településtörténetével foglalkozó tanulmányában pl. azt fejtegeti, 
hogy a XVIII. századi telepítések okai pusztán a felvilágosodás filozófiájában 
keresendők.

Az „idea ante rem“ elve Az újkor világlelke és a kereszténység című dol
gozatának vezető elvévé lesz: a „világlélek“ idealista fogalmának és a keresz
ténységnek a viszonyát akarja megvilágítani benne a népek és a korok „eszmei 
szempontú" vizsgálatával. E történetbölcseleti munkája inkább csak orien
tációja miatt kapja meg figyelmünket. Magyar anyagot alig találunk dolgo
zatában, s Mátyás, Temesvári Pelbárt vagy Madách emlegetése önmagában



még nem tenné különleges érdekűvé munkáját, de már itt felbukkannak 
azok a gondolatok, amelyeket később megírandó művei visszhangoznak: 
a faji géniusz történelmi szerepe, valamint a szellemtörténet évtizedekkel 
később bekövetkező korszakában gyakran hangoztatott elvek és módszertani 
eljárások. Ebben a munkájában fejti ki először, hogy a faj inkább történeti, 
mint élettani képződmény, éppen úgy, ahogy -a szellemtörténet magyar 
képviselői sem az álmaterialista biologizmus elvét vallották a történelem 
faji tényezőinek vizsgálatában, hanem egy tisztán spiritualista elvet. A faj 
az ő értelmezésében épp oly széles és átfogó fogalom, mint pl. Taine mű
vészetbölcseleti műveiben: a történelmi és lelki erők, a társadalmi létezés, 
a szellemi fenotípus, a vallás, a karakterológiai és morális tényezők, az ösz
tönélet, az ízlés, a képzeletvilág együttesen alakítja ki a fajt, s ez szerinte 
döntő jelentőségű az irodalmi művek belső alkatára nézve is.

A Madách és a magyar faj című kéziratos értekezésének bevezetésében 
írja a következőket: „Nemrég még a legnagyobb tudósok is úgy vélték, 
hogy a magyarság két etnikai típushoz tartozik, a finnugorhoz és a törökhöz, 
ma azonban a harmadikat, a szlávot is hozzá kell adnunk. Hermann Ottó, 
Hermann Antal, Semayer s mások ezt világosan bebizonyították („szlávos 
magyarok1') . . .  Egészen Rákócziig a szerb a magyarnak „testévre" volt, attól 
kezdve azonban egymást „vadrácnak“, illetve „mongolnak" szólítják. Az 
ellenségeskedés majd csak akkor szűnik meg, ha a faj végleg kialakul és 
megállapodik, mert a nemzetek a harcnak, a fajok pedig a békének a szino
nimái." A továbbiakban aztán áttekintést ad a magyarok és a szlávok kevere
déséről Etelköztől a keresztény középkorig, amikor végleg kialakul a szláv- 
magyar „vérközösség“. Szlávos-magyar maga Madách is, a Boser (Bosnischer) 
Kroaten néven ismert szerb törzsből. „így alakult ki a koncepciója szerint 
egyedülálló magyar faj. S ez nemcsak vérből és anyagból („od krvi i plota“), 
hanem lélekből is ál l . . .  Géniusza nem finn-ugor, nem is török, hanem szláv, 
mégis gyökeresen magyar. . .  Szent István, Hunyadi, Mátyás, Dózsa, Zá
polya, Pázmány, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, a költők, a művészek, de 
még a legnagyobb, Madách sem magyarok.. . mégis rajtuk keresztül jut 
kifejezésre legtisztábban a magyar géniusz. Van-e a tizennyolcadik századnak 
olyan uralkodója, aki fiának az idegenek felkarolását köti a lelkére? Hol 
vari az a felvilágosult uralkodó, aki Nyugat ezer és ezer máglyájának lobogása 
közepette a vallásszabadságot iktatja törvénybe?

Egyedül a magyar költészet az (különösen az újkori), amely a világ
szabadságot glorifikálja (Petőfi). Ebből a szabadságból, ebből a humaniz
musból van megalkotva Madách Tragédiája is. Ez a humanizmus a magyar 
faj lényege. Mivel sehol a világon nincs rokona vagy támasza, a magyar 
az egész világé. Fajiságának tartalma a nép és az evangéliumi ember sza
badsága."

Ilyen „elvi“ megalapozás vezeti be a Tragédia tárgyalását. Többek 
között kimutatja róla, hogy annak ellenére, hogy az abszolutizmus idején, 
a magyar nemzet felszabadulási törekvéseinek korában született meg, e 
faji géniusz következtében „nincs egyetlen allúzió sem a nemzet állapotára, 
nem nevezi meg egyetlen nagy bajnokát sem a magyarságnak, Hunyadiról 
is csak mellékesen emlékezik meg. Számára Ádám ugyanúgy magyar, mint



amilyen német vagy angol is: az egész erkölcsi emberiség; számára a sza
badság csak akkor magyar, ha egyben világszabadság is. A sovinizmusnak 
nincsen helye a szabadság e birodalmában." Hasonló élmények éltetik Vö
rösmarty, Arany, Petőfi, Jókai műveit: ők a Weltgeist megszólaltatói.

Jankulov nyelvészeti vonatkozású — ugyancsak kéziratban maradt — 
tanulmányáiból is ilyesféle szándékok derengnek fel: a két nép közösségének 
és kölcsönösségének a bizonyítása a célja, s az ebből adódó egyéb történelmi 
tanulságok tudatosítása. „Nincs két nép az élő népek között, a kinek menta
litása egyezőbb, mint a szerb és a magyar népé; nemcsak a szavak, hanem a 
mondatok, kifejezések, tehát a gondolatok átvételében is, ami kölcsönös 
mentalitásra enged következtetni. Évszázados együttlét, szimbiózis követ
kezménye ez“ — írja bevezető mondatában, mintegy jelezve azt az irányt, 
amelyet tanulmánya követni fog.

A „kölcsönösség és párhuzamosság" elvének legrészletesebb kifejtését 
mégis A szerb-magyar szimbiózis nyomai a történelemben című dolgozatában 
olvashatjuk, amely mintegy szintézisbe foglalja és rendszerezi elszórt nép
rajzi, történelmi, nyelvészeti és egyéb munkáit a két nép érintkezéseinek 
tárgyköréből. Gondolatmenete itt is a szigorú történelmi diakrónikát követi: 
a fajok, népek és nemzetek kialakulását kíséri nyomon az ősidőktől a maga 
koráig. A népek keveredésének bizonyságaiul az oro-, hidro- és toponímiák 
hosszú sorát hozza fel, mint a szláv népelem továbbélésének bizonyítékait 
a magyar etnikumban. A magyarságot alkotó két rassz-elemhez harmadikul 
a szlávot teszi meg, mint azokkal egyenértékű faji komponenst. „A hegy-, 
víz- és helynevek a szerbes-magyarok (Srbo-Madari) nagy elterjedéséről 
és együttéléséről tanúskodnak Magyarország (Ugarska) minden részében és 
Erdélyben is a román elözönlés előtt. A vlah (blah) népnév a szerbek, nem 
pedig a románok neve. . .  A szerbesmagyarok etnikumának határa az Ár
pádok alatt, amikor a bizánci Komnenosz ellen közös hadjáratot vezetnek, 
Šumadija és Mácsva volt. Ezt bizonyítja a számos sztélé is ezen a vidéken, 
az ún. „magyar sírok", továbbá a šumadijai Madare, Madere, a mačva 
Salaš, Tekeriš valamint a Kumanovo (kun) település s egyéb helynevek." 
Jankulov azonban nem elégszik meg a szláv (szerb) rassz-elem jelenlétének 
egyszerű kimutatásával a magyarság etnikumában, hanem — s ez már a 
szellemtörténeti fajelmélet kétségtelen hatása — a magyarság szellemi struk
túrájában való szerepét is igyekszik tisztázni: szerinte a „szerbes-magyarok" 
afféle „Átmenetet képeznek a liberális finnugor és a konzervatív török típus 
között. . .  s főként a kulturális, eminensen pedig a katonai típust képviselik 
a magyarságban. . .  Ezekből az etnikai elemekből a magyarok erős nemzetet 
kovácsoltak, szilárd államot, alkotmányos és törvényes nemzetet, nomokrá- 
ciát a szó közvetlen értelmében, mintaállamot, amit a szerbek is olyannyira 
értékeltek, hogy az állam fogalmát az ország (uraság — urszág) szóval nevez
ték meg . . .  A két különböző etnikai típus hamarosan egyesült etnikumban: 
a liberális finnugor és a konzervatív török típus, mint afféle gépezet hajtó
ereje és fékező ereje. Az első a haladást serkenti, a második lassít és fékez. 
E két típus mellett a harmadik is jelentkezik, a világias szellemű szlávos 
magyarság típusa, amely az első két típus között közvetít, kulturális külde
téssel. Nem érdektelen, hogy ez a típus, mint a magyarság géniusza fimgált, 
mint pl. Szent István, Béla, Vid, Hunyadi, Mátyás, Zápolya, Martinuzzi-



Utješenović, Dózsa (Toša), az összes Zrínyiek, Thököly, Rákóczi (Radván), 
Kinizsi (Pavle knez), Dugonics, Martinovics, Madách (Međač), Petőfi (Pet- 
rović), Táncsics, Damjanics, Kossuth, Szentkláray, Vitkovics, Mikszáth, 
Révay stb. A szentistváni állam a szlávok műve. Őket kellett megnyerni a 
magyarok nemzetiségi ellenállásának és nemzetségfői alkotmányának meg
töréséhez . . .“

Szerzőnk úgy véli, hogy a magyar-szerb szimbiózisnak, illetve a szerb
magyar etnikai amalgám kialakulásának első, pozitív, szakasza a középkori 
magyar állam pusztulásával és a török európai megjelenésével zárul. A szerbiai 
despoták korában ez a fentebb leírt folyamat (a magyar és szerb nemzet 
egységesülése) határozott osztályjelleget nyer: a szerb nemesség Magyar- 
országon keres menedéket, s lassan disszimilálódik, a magyar jobbágy viszont 
szívesen költözik a földesúri terhektől mentes szerblakta vidékekre. „A 
szerbek — írja — szívesebben költöznek Magyarországra. . ami  aztán 
újabb változatot eredményez: a condottiére szerb típust (a fekete sereg, a 
dunai sajkások, a martalócok, Kinizsi, Szilágyi, Dózsa, Jakšić stb. neve 
jelzi ezt a folyamatot). A XVI.—XVIII. században a „szerbek és magyarok 
vér és lélek szerint annyira összeolvadtak, kulturálisan, nyelvükben és men
talitásukban annyira összekeveredtek és kiegyenlítődtek, • hogy akár egy 
történelmi nemzetnek is tekinthetők." A Rákóczi-féle mozgalmaktól és a 
nagy szerb településektől kezdve azonban megromlott ez a viszony, s az 
ellenségeskedés egészen az első világháborúig tartott — az osztrák politika 
ármánykodásából. A két nép jóviszonyának letéteményesei ebben az időben 
a szerb népköltészet, amely nagy tisztelettel emlékezik a magyar hősökre, 
azután a népi hagyományok, a nyelvi örökség, az irodalmi kölcsönhatások, 
amelyek továbbra is fenntartják a szoros kapcsolatokat. Egyedül ezek az 
etno-biológai erők adnak magyarázatot a magyar költői lángelmék feltűné
sére, mert „a lángész az exogámia tünete, nem az endogámiáé, a diszhar
móniáé, nem a harmóniáé. . .  A homogén nemzeteknek, mint pl. a kínai
aknak s általában az ázsiai népeknek nincsenek lángelméik." — Tanulmá
nyának további részében Jankulov a már ismert vallástörténeti, társadalom- 
történeti, etnológiai, gazdasági stb. érveit hozza fel tételeinek bizonyítására.

Mai tudásunk alapján és a marxista történelemszemlélet birtokában 
nyilván olcsó dicsőség lenne kimutatni, mi a fikció és mi a reális elem Jan
kulov fejtegetéseiben. Az a tétele pl., hogy a magyarságban élő erős érzék 
„az általános emberi szellem" iránt s a költői zsenialitás szláv faji komponens, 
vagy hogy a demokrácia szelleme kizárólag a szláv eredetű íróknál és törté
nelmi személyeknél mutatható ki a magyar múltban — nyilván nem állhatja 
ki az igazság próbáját, mint ahogyan képzelgésnek kell minősítenünk a Tra
gédia esztétikumának a nominalizmus és a realizmus küzdelmére való kor
látozását is. Mi 'csak mint jelenséggel kívántunk foglalkozni Jankulowal, 
s meg kell mondanunk, hogy mint egyéniség sokkal érdekesebb és izgatóbb, 
mint azok a tudományos vagy annak vélt eredmények, amelyekhez töpren
gései, spekulációi során eljutott. Bennünket inkább a szellemi struktúráknak, 
nyelveknek, kultúráknak egyidejű értékelésére törekvő szándéka érdekel, a 
közép-kelet-európai művelődési térség párhuzamos vizsgálatának óhaja; a 
magyar-szerb-román művelődési dimenziókban gondolkodó ember típusa 
foglalkoztat bennünket, amelynek Jankulov jellegzetes megszemélyesítője.



Akármely itt említett területen: a Madách-kutatásban, az összehasonlító 
nyelvészetben, a történelemben, a régészetben, a néprajzban, az antropo
lógiában stb. nemcsak a későbbiek során, de már az ő korában is megbíz
hatóbb eredmények születtek, mint ahogyan nem tőle kellett várnunk a ma
gyar irodalom belső (akár ,,faji“) alkatának helyes megvilágítását sem, de 
akkor, hat-hét évtizeddel ezelőtt, kora tudományos eredményeinek közép
európai viszonyokra való alkalmazásával, az új — akkor modern — európai 
szellemi fejleményekre való rögtöni és eleven reagálásával, s főleg a népiség 
történelmi tényeit folyton egymásra vonatkoztató s e viszonylatokat mindig 
szem előtt tartó „módszerével41 mégiscsak túllépett a kiegyezés körüli idők
ben megalapozott történelemszemléleten, a korszak nacionalista szenvedélyein, 
s ha naív módon ugyan, idealista szemlélettel s nem is mindig kvalifikáltan, 
mégis azt próbálta bizonygatni, hogy itt, Kelet-Európában, egy organikus 
együttélésnek, egy százados közös kultúrának a tényeit kell (nolens volens) 
tudomásul vennünk, amelyeknek nem egymás megcsonkítására és eltün
tetésére kell irányulniok, hanem a kultúrák kölcsönös gazdagítására és ki
egészítésére. Ha van egyáltalán valamilyen tanulsága és üzenete ennek a 
munkásságnak a mi korunk számára, úgy csak az lehet, hogy a történelmi, 
irodalmi s általában a szellemi élet vizsgálatában ezen a tájon nem az alá- 
és fölérendeltség viszonyai, az állam vagy a „fajták“ primátusa, hanem a 
demográfiai, etnikai, kulturális mellérendeltség, az egymásrautaltság, a 
komplementáris nyelvi, irodalmi, művészi viszonyok tanulmányozása a 
lényeges és a legfontosabb feladat. Nem a nemzetiségi (nemzeti) diaszpórák, 
szigetek, „kirajzások", migrációs állapotok kutatásának részfeladataival kell 
foglalkoznunk, hanem a térséget egységben, a maga nemzeti kiegyenlített
ségében, a kultúrák szimbiózisában tekintő szemléletre van szükség, ami 
elve kirekeszti a nemzeti majorizálás, a kulturális és nyelvi gyarmatosítás 
kísértéseit és lappangó lehetőségeit.

HITK, 1971. 5—6. sz. Szeli István



3. MAGYAR—DÉLSZLÁV VONATKOZÁSOK MOCSÁRY LAJOS 
XX. SZÁZADI PÁLYAKÉPÉBEN

Mocsáry Lajos történelmi jelentőségű működéséről nehéz néhány szó
ban teljes értékű képet adni. Aminthogy ez nem is lehet feladata ennek a 
vázlatos beszámolónak, melyben csupán egyetlen — előadásvázlatunk cí
mében jelzett — összefüggésről kívánunk megemlékezni.

így is szükséges azonban néhány jellemző vonást kiemelnünk ebből a 
pályaképből. Ilyen mindenekelőtt az, hogy Mocsáiy programjának alapelemei 
a halálától eltelt több mint fél század után1) is jórészt érvényesek és idő
szerűek. Akárcsak a felejthetetlen nemzetiségi — ma azt mondhatnék: kisebb
ségvédelmi — harcok vállalásakor. Mocsáry tehát nemcsak abban az érte
lemben volt korszerű reálpolitikus, hogy két emberöltőt átfogó közéleti és 
irodalmi-publicisztikai pályafutása során, hányattatásai és viszontagságai 
közepette is helyt állt a nemzetiségi egyenjogúság eszméjéért. Élő és helyt
álló minden tette és nyilatkozata, ha azokat napjaink kisebbségvédelmének 
gyakorlati kérdéseihez mérjük. Ezért nem kell, de szükségtelen is Mocsáry 
állásfoglalásait elhatárolnunk a Kelet-Közép-Európában fennálló mai kisebb
ségi kérdések által meghatározott problematikától.

Ha ugyanis igaz, hogy a népek közötti tartós megegyezés alapja a köl
csönös megismerés, megértés és megbecsülés, ezen belül az alapvető nép
jogok; s ezek sorában is elsősorban az elemi kisebbségi jogok tiszteletben 
tartása és érvényesítése, — úgy nem évül el Mocsáry eszmei harca, tragikus 
nagy küzdelmének tanulsága. Mert ez a köznemesi származású, de Széchenyi- 
típusú reformer napjaink értékelésében is a nemzetiségek, a kisebbségek

i) Mocsáry Lajos, a dualizmus kora kiemelkedő magyar függetlenségi politikusa, írója és publicistáit 
1826-ban a Nógrád megyei Kurtányban született és 1916-ban — 90 éves korában — a Borsod megyei Andor- 
nakon halt meg. Az ötvenes évek közepétől haláláig sokoldalú irodalmi-publicisztikai tevékenységet fejtett 
ki. 1861-ben került az orszűggyülésre, melynek — megszakításokkal — 1891-ig tagja volt. 1867-ben Borsod 
vármegye alispánja. 1874-ben az új ellenzéki vezető párt, a függetlenségi párt, és sajtójának (Baloldal, Egyetértés) 
egyik alapítója, majd a párt egyik vezetője, hosszabb időn át elnöke. 1887-ben — a nemzetiségi kérdésben val
lott nézetei miatt — a függetlenségi párt kizárta a párt országgyűlési klubjából, ami egyet jelentett * pártból 
való kizárásával. 1887 májusában Újvidéken lépett fel az egyesült szerb-magyar-német ellenzék jelöltjeként* de 
a kormányzat választási'önkénye következtében elütötték a mandátumtól. 1888 májusában a román nemzeti 
párt az utolsó ellenzéki román választókerület, a karánsebesi kendet képviseletésre kérte fel. Mocsáry a jelölést 
elvállalta, és az országgyűlési ciklus végéig képviselte a karánsebesi román választókat. 1892-től haláláig az 
andornaki udvarházban élt, önkéntes száműzetésben. A személyével és munkásságával fogalalkozóIrodaljnat
1. munkáinak e tanulmány szerzője bevezető tanulmányával és jegyzeteivel ellátott válogatott kiadásában (Af. 
L. véd. Írásai, Bp. 1958, Bibiliotheca. 799. p). Életútjának a függetlenségi párt alapításáig terjedő szakaszával 
legutóbb Tóth Ede foglakozott hosszabb életrajzi monográfia keretében. (Af. L. élete és politikai pályakezdete. 
Bp. 1967, Akad. Kiadó 441 p.).



„védelmezőjeként" jelentkezik, amint őt az egykorú nemzetiségi sajtó el
nevezte. Divatos kifejezéssel élve: Mocsáry egész munkássága a modern ki
sebbségvédelem erkölcsi és jogrendszerének kiterjesztését, integrációját 
célozza. Ezért mondhatjuk, hogy életművének utóélete olyan realitás, mellyel 
számolni lehet és kell minden fejlett jogérzékű társadalomban, mely a nemzeti 
kisebbségek alapvető jogait elismerve elfordul a nemzeti, a nemzetiségi, a 
kisebbségi elnyomás minden válfajától.

Ez a történeti-politikái történeti életmű ugyanakkor teljes egészében az 
irodalmi alkotó géniusz életműve is. Mocsáry nemcsak közéleti szereplő, 
de író és publicista is volt, a maga mqnkaterületén kora egyik kiváló közírója. 
S miként a publicisztika szervesen beletartozik az irodalom vizsgálatába, 
úgy épült bele — immár elválaszthatatlanul — Mocsáry szomszédosnépi 
kapcsolatainak eseménysorozata e népek egymásközti irodalmi és kulturális 
kapcsolatainak történetébe.

Az elmondottak előrebocsátásával megkíséreljük annak felvázolását, 
hogyan fejeződik ki ez a népeket és kultúrákat békéltető és közelebb hozó, 
a nemzetiségi-kisebbségi alapjogok biztosításáért küzdő szemlélet Mocsáry 
élete utolsó másfél évtizedének magyar-délszláv vonatkozásaiban.

Amilyen mozgalmas és sokrétű Mocsáry Lajos közéleti és írói pályája 
a múlt század ötvenes éveitől, első művei (A magyar társasélet 1855, Nemzeti
ség 1858) megjelenésétől kezdve a kilencvenes évek elejéig, amikor végleg 
búcsút mond a mozgalmas közéleti szereplésnek, olyan elmélyült és jelentős 
politikai, irodalmi és publicisztikai élményekben gazdag életpályája utolsó 
negyeszázada. Ezt az 1892 januárjától 1916 januárjáig terjedő időszakot az 
irodalmi-történeti kutatás Mocsáry „önkéntes száműzetés" címén tartja 
számon. Milyen is volt az a sok szálból összefonódó belső emigráció? Milyen 
volt ennek irodalmi-publicisztikai és természetesen politikai képe, szerkezete, 
mit hozott és mit adott ez a negyed század, de kivált a XX. század elejére 
eső utolsó másfél évtized Mocsárynak és a magyar-délszláv kapcsolatok 
ügyének, e kapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése terén? — Erről kívánunk 
a továbbiakban — néhány fontosabb kontúr, motívum adat és adalék erejéig
— röviden megemlékezni.

Mocsáry Lajos annak a politikai irodalmi vonulatnak reprezentatív 
képviselője, mely magyar pészről Magda Páltól Lassú Istvánig, Székács 
Józsefig, Széchenyi Istvánig, innen Kondor Lajoson, Egressy Gáboron, 
Csiky Gergelyen át Mocsáry közvetítésével Adyig, Juhász Gyuláig, Szenteleky 
Koméiig, Csuka Zoltánig és Bajcsy Zsilinszky Endréig terjed. Mi köti össze 
ezt a látszólag heterogén névsort? Az, hogy a felsoroltak mindegyike hitt 
abban, hogy a délkelet-európai kapcsolatok tudatos művelése, s ezen belül 
a magyar-délszláv kapcsolatok tevékeny fis termékeny munkálása a minden
kori Magyarország megmaradásának és felemelkedésének, kulturális nép
közelségének és tiszta demokratikus haladásának lényeges biztosítéka.

Mocsáry életútját elemezve elmondhatjuk, kevés olyan nagyszabású 
politikai írónak és bölcselőnk volt, aki két teljes emberöltőit átfogó életútja 
során mindvégig híven ragaszkodott a magyar-délszláv politikai, gazdasági 
és kulturális közeledésben és együttműködésben jelenlévő, életképes szellemi 
programhoz és hagyatékhoz. Az író, akit a zágrábi Pozor. már 1860-ban, a



Program a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyájban megjelenésekor vezércikk
ben üdvözöl2), s akit 1887 májusában — itteni képviselőjelöltsége idején
— olyan viharos lelkesedéssel fogadott Újvidék népe3), mint azóta sem egyet
len magyar írót és politikust — egész életén át híven kitartott a magyar- 
délszláv barátságban és együttműködésben rejlő, a kölcsönös nemzetiségi 
jogokat megértő és értékelő reálpolitika mellett. Az író, aki a múlt század 
egyik legnagyobb konstrukciós pőrében, egy félrevezetett közvéleménnyel 
szemben is, a jogtalanul elítélt Miletic Svetozar mellé állott (1878)4), a ké
sőbbiekben — elnémítva és félreállítva is — hűséggel kitartott a szomszédos 
népekkel való kapcsolatok elmélyítésének reálpolitikája, így a magyar-dél
szláv együttműködés gondolata mellett. A kiegyezési rendszert a vádlottak 
padjára ültető nagy politikai tanulmányában, A közösügyi rendszer zárszá
madásában5) elítéli a Miletic halálakor is gyűlölködő sovinizmust, a darabont 
kormány és az áruló függetlenségi koalíció idején írt röpirataiban6) szintúgy 
elmarasztalja mindazokat, akik aulikus vagy agrárius érdekért elzárják az 
országot való szövetségeseitől.

Mocsáry osztályrésze keserű sors volt, s még keserűbb elszigeteltség 
lett. Bezárul előtte a közélet, a sajtó és irodalom minden fóruma. „Én ok
tóberben betöltöttem a. 80-as életkort. Irkálnék még, de nincs hova. Olyan 
a honi sajtó ezidőszerint, hogy a farkasokkal üvölteni nem tudok. Ki kell 
vándorolnom nekem is. Egy párizsi hetilapba írok néha“ — olvassuk KmeC 
Andráshoz, a kor neves szlovák kultúrpolitikusához intézett, 1907 elején írt 
egyik levelében.7) S valóban, ebben a párizsi hetilapban, a Le Courrier Ettro- 
péen-ben tiltakozik 1909 nyarán az újabb nagy konstrukciós pör, az azévi hír
hedt zágrábi pör ellen. La procés d' Agram et les Hongrois című cikkében8) 
kimutatja, hogy mindaz, ami a zágrábi pör körül tprténik és történt, egyedül 
és kizárólag a bécsi imperialista katonai és udvari és az ezekkel összefonódott 
gazdasági körök, az egykorú finánctőke képviselőinek műve, amihez a ma
gyaroknak semmi közük nincs, és amitől- élesen elhatárolják magukat.

Mocsáry cikke 1909. július 31-én jelent meg Bjőrnson és Tolsztoj párizsi 
szemléjében. Olyan időben, amikor a Courrier Européen magyarországi 
terjesztését már betiltotta a Wekerle-kormány. Amikor már sok minden a 
visszájára, ellenkezőjére fordult, ami a függetlenségi koalíció uralomra jutása 
előtti hetekben, hónapokban reménytkéltő és ígéretes volt. Mert nem az

*) Razmatranja jednoga Madara o Hrvatskoj (Egy magyar nézetei Horvátországról.) «* Pozor (Zagreb), 
1860. nov. 20; 52. sz. /Vcikk/. — Mocsáry Lajos Válogatott írásai (a továbbiakban: MLVI), 616—7. p.

*) Mocsáry 1887 májusi újvidéki képviselőjelöltsége és fogadtatása leírását 1. szerzőtől: Mocsáry Lajos 
és a szerbek. «  Déli Csillag 1947 nov., 1. sz. — Močari i Srbi. «  Zbomikza druitvene naúke 1960., valamint 
szerző Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek (II. rész). =  Századok 96, 1972. !—2. sz. 54—56. p.

4) Vö. Kemény G. Gábor /szerk./: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus 
korában (a továbbiakban: Iratok), I. kötet. Bp. 1952, Tankönyvkiadó. 538—541. p. (Az 1876. évi Miletió-Ügy 
és -pör történetéhez.), — továbbá: Mocsáry L.: Miletics elitéltetése. — Egyetértés 1878. jan. 20; 20. sz. 1. 1./ 
/Vcikk/

•) A közösügyi rendszer zárszámadása. 1901. Bp. 1902, Franklin 327. p.
#) A válság. Vezényszópotitika. Nemzetiségi kérdés. Eger 1905, Érseki könyvny. 24. p. — A függetlenségi 

párt. Uo. 1906, Érseki lic. ny. 27. p
*) Andornak, 1907. jan. 3. Újévi üdvözlete Kmet’ Andráshoz. = Kmet* — levelezés. Szlovák Nemzeti 

Múzeum (Márton). — MLVI 576. p.
•) Le procés d* Agram et les Hongrois, Pár M. L. Mocsáry, ancien chef du Club de l'Indépcndance 

hongrois (1974—1884). ** Lm Courirer Eurppéen (Paris) 1909. júl. 10; 13. 377—380. p.



Apponyi-féle 1907. évi iskolatörvénnyel9) és az országgyűlési horvát-szlavón 
képviselői obstrukciót kiváltó, hasonlóképpen elfogult és barátságtalan ún. 
vasúti pragmatika vitával10) és törvénnyel11) kezdődött a kaolíciós időszak.

Érdemes röviden vázolnunk azt a szakaszt is, amely 1905 őszétől 1906 
végéig tartott, s amelynek folyamán — kivált az első hónapokban, még az 
1907. április 8-án kormányra jutott magyar koalíció első hónapjaiban is — 
időnként igen közel került egymáshoz a magyar függetlenségi és a szerb
horvát koalícióban kifejeződő délszláv ellenzéki álláspont. Ebben az idő
szakban kölcsönös küldöttségjárások zajlottak Belgrádban, Zágrábban és 
Budapesten. 1906. áprilisától az év végéig — tehát már a koalíciós kormány 
idején — Croatia címmel „horvát-szerb szociálpolitikai, gazdasági és szép- 
irodalmi szemle" jelent meg Pesten.12) 1906 őszén, a Rákóczi-hamvak Or- 
sovára, tehát az akkori ország területére érkezésekor, népies szerbiai poli
tikai és kulturális küldöttség is részt kívánt venni az itteni gyászünnepségen. 
A Jadran „zágrábi akadémiai társaság" pedig ebből az alkalomból lelkes 
üdvözletei intézett a magyar képviselőházhoz, mely ezzel a mondattal kez
dődött: „Most, amikor a hős magyar nemzet ünnepli az ő szabadságáért 
együtt küzdőiteket, hozzácsatlakozunk mi is, Zrínyi és Frangepán utó
d a i . . . “«)

A magyar-délszláv közeledés ekkori szakasza azonban — nem kis mér
tékben a függetlenségi koalíciónak a bécsi uralkodó körökkel kötött kom
promisszuma, bizalmas egyezménye következtében — nem lehetett tartós.

így a közeledési szakasz tényleges eredményei is rövid életűek voltak. 
A Croatia budapesti magyar nyelvű délszláv folyóirat is csak nyolc hónapig 
élt, összesen hét száma jelent meg, kettő ezek közül is összevont szám volt. 
Pedig a beköszöntő felhívás valósággal fordulóponott ígért a két nép és iro
dalom kulturális kapcsolataiban. „Oly lapot indítunk — olvassuk ebben a 
beköszöntőben14) —, amely a magyar és horvát-szerb testvémemzetek közt 
fennálló jóviszonyt és szeretetet van hivatva istápolni." A folyóirat rendkívüli 
tárgyi gazdagsággal és sokrétűséggel igyekezett bemutatni az egykorú szerb
horvát irodalmi életet, s a kapcsolódó közéleti problémákat. „Talán azóta 
sem tarthattunk annyira lépést déli szomszédaink élő irodalmával, mint a 
Croatia rövid fennállása idején" — olvassuk a lapról a közelmúltban a magyar 
irodalmi sajtóban megjelent közleményben.15) S ebben nem kis szerepet 
játszott a többi között Veljko Petrovié, a lap irodalmi főmunkatársa, majd

®) Szövegét 1.1907: XXVII. te. a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti 
néptanítók járandóságairól. =  Corpus Iuris (Magyar Törvénytár) 1907. évi törvénycikkek. Bp. 1908, Frank
lin. 370—394. p.

l0) L. A vasúti szolgálati rendtartásról szóló törvény (későbbi 1907: XLIX. te.) 1907 jún. 7.-júl. 3. között 
lezajlott képviselőházi vitáját. (Képv. Napló, 1906. X. 100—380. p., valamint Képv. Jkvei 1906, I. 956—7. 
és 962—7. p.)

,ii) 1907: XLIX. te. a vasúti szolgálati rendtartásról. — Corpus Ittris (Magyar Törvénytár) 1907. évi 
törvénycikkek. Bp. 1908. Franklin. 486—7. p.

la) Teljes címén: Croatia. Horvát-szerb szociál-politikai, gazdasági és szépirodalmi havi szemle. Szerk. 
GaSparac, Juraj. Az irodalmi rész főmunkatársa (az 1906. június-júliusi, 3—4. számtól társzerkesztője) 
Petrovié, Veljko. Megjelent 1906. ápr.-dec. hónapjaiban.

la) 1906. nov. 8. (Justh Gyula, a képviselőház elnöke bemutatja a „Jadran" horvát akadémia társaság 
részéről a Rákóczi-ünnepek alkalmából a képviselőházhoz érkezett üdvözletét.) =  Képv. Napló, 1906, III. 
248—9. p.

14) Közli Vujicsics D. Sztoján: „Croatia**. Délszláv-juagyar közeledés (1906). ■= Helikon XV, 1969,
l! sz. 107. p. .

16) Uo. ‘



társszerkesztője, aki évtizedekkel később is elismeréssel emlékezett vissza 
erre a pesti délszláv irodalmi zászlóbontásra.16)

A függetlenségi koalíció kompromisszumos elhajlása, majd másfelől 
és jórészt ennek következtében a délszláv ellenzéki nyilatkozatok17) alap
járól történt letérés következtében, rövidesen bekövetkezett a kölcsönös 
elzárkózási folyamat. Érdekesen tükrözi az együttműködést kívánó és a di
vergáló magyar koalíciós erők szambenállását a függetlenségi és föderalista 
érzelmű Kovács Ernő és Wekerle Sándor miniszterelnök 1906. november 
3-i képviselőházi vitája.18) Kovács Ernő felszólalásában nyíltan megvádolta 
a kormányt, hogy szándékkal lekéstette a szerbiai küldöttséget az egy órával 
előre hozott orsovai gyászünnepségről, nehogy a delegáció esetleges nyilat
kozata megzavarja a koalíció módosult politikáját. A koalíciós kormányzat 
visszatetsző mesterkedése ellenére említést érdemel Wekerle ekkor elhang
zott nyilatkozata: „Mindenekelőtt — mondotta ekkor a koalíciós miniszter- 
elnök — megjegyzem azt, hogy politikánknak egyik sarokköve, egyik fela
data az, hogy a szomszédos szerb nemzettel jó barátságban éljünk együtt, 
s ezt a jóbarátságot továbbra is ápoljuk."19)

Sajnos, a koalíció ezt a jóbarátságot nem ápolta tovább. Az orsovai 
sérelmet az 1907. évi „Lex Apponyi" és az említett horvát vasúti pragmatika 
vita, majd törvény, ezt az 1908.- évi annexióhoz való hozzájárulás, majd a 
zágrábi ál-felségárulási pör hallgatólagos tudomásul vétele követte.

Ekkor szólalt meg ismét Mocsáry. Mint 1878-ban, Miletié jogtalan 
elítéltetése ellen nagyszabású vezércikkben tiltakozva20), most is a toll fegy
verével védelmezi a magyar-délszláv kapcsolatok ügyét, s a magyar népet 
azzal a magyarországi szerb liberális körökből elhangzó feltevéssel szemben, 
hogy magyar részről is lennének támogatói a zágrábi provokációs pernek. 
Mocsáry a Le Courrier Européert hasábjain megjelent tanulmányában megálla
pítja: a militarista Németországgal fegyverszövetségre lépett osztrák auli- 
kus-katonai .politika az ál-pör egyedüli felelőse és rendezője.

„És vajon Ausztria — kérdi ekkor Mocsáry — miért rendezte meg 
ezt a nagy szerb pört? — Azért —■ válaszolja—, mert szüksége volt Bosznia 
annexiójához, ahhoz a nemzetközi államcsínyhez, mely a múlt ősszel meg
hökkentette Európát. . .  Magyarországon senki sem kér ebből az annexió- 
ból. . .  Hogy ez az önkényes eljárás a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértése, 
sőt a monarchia két államának törvényeié i s . . .  hogy az uralkodóháznak 
ez a szerzeménye nagyon sokba kerül a népeknek, Törökország jól megfi
zettetvén magát, s a fegyverkezés Szerbia ellen százmilliókba kerülvén,

16) Vö. Milán P. Kostić cikke Veljko Petrovićrćl és a Croatia (1906) budapesti magyarnyelvű szerb
horvát folyóirat kapcsolatairól (Pesten Croatia) — Magyarul: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történe
téből, Bp. 1962, Tankönyvkiadó, 632—4. p. — Eredeti szövegét 1. Petrović, V. .Sabrana dela II. Vremena i 
dogadaji. Növi Sad 1954, 710—2. p.

17) A horvát ellenzék képviselői 1905. okt. 3-án a rijekai(fiumei), — a monarchia szerb ellenzéki politiku
sai az év okt. 17-én a zadari (zárai) rezolucióban (határozatban) jelentették be együttműködési készségüket a 
szövetkezett és egyesült magyar függetlenségi ellenzékkel, tehát a későbbi függetlenségi koalícióval. Ezt a rövid 
éltú együttműködési programot a tovúbbiakban a szerb-horvát koalíció képviselte, mindaddig, míg a független
ségi koalíció megváltozott nemzetiségi politikája be nem rekesztette azt. — VÖ. Iratok IV. köt. (1903—1906), 
Bp. 1966. Tankönykiadó. 028. ill. 632—4. p.

18) Képv. Napló, 1906, III. 192—5. p.
») Uo., 194. p.

, 20) Miietics elítéltetése. = Egyetértés 1878. jan. 20; 20. sz. 1. 1. /Vcikk./ — MLVI 436—7. p. — Vö.
Miletics pőre. — Az ítélet kihirdetése. =  Egyetértés 1878. jan. 19; 19. sz.



hogy ez az annexió csak újabb zavar Magyarország és Ausztria között. . .
— mindez mit sem számit a császári szív dédelgetett óhajának beteljesü
lésekor.

Honnan ez az önhittség, ez a vakmerőség, ami oly birodalom utóbbi 
eljárásaira jellemző, amely országoknak és nemzetiségeknek csak az elmúlt 
idők véletlen hullámai által kialakult tömörülése? Ez — állapítja meg össze
gezésként — teljesen a német szövetség biztonságából fakad. Ez a szövetség 
a Drang nach Osten szilárd alapján nyugszik. . . Ausztria ezt a szövetséget 
arra használja fel, hogy féken tartsa saját elégedetlen alattvalóit. Arra, hogy 
tisztán látszattá zsugorítsa az alkotmányos intézményeket az egész monarchiá
ban. Arra, hogy a valóságban az oroszországinál is rosszabb abszolutizmust 
szilárdítson meg. Németország viszont előőrsként használja fel Ausztriát 
a Kelet felé való előretörésnél.. . Visszatérve a zágrábi pörhöz, és a magyarok 
állítólagos szerbüldözéséhez, engedtessék meg nekem egy tény közlése, 
amelynek hitelességéért szavatolok — jegyzi meg végül Mocsáry a párizsi 
politikai szemlében közölt francia nyelvű cikkében. — Az összes nem magyar 
nemzetiségek közül éppen a szerbekkel élnek a magyarok a legjobb egyet
értésben."21)

Mocsáry tehát egyfelől az alapvető felismerés, a Drang elleni védekezés 
vonalán, együtt halad az, európai nemzetiségi ügyeket vizsgáló, s a nemze
tiségi elnyomatás minden formáját elmarasztaló párizsi szemlével, Björnson- 
nal és Tolsztojjal, a Courrier szerkesztőivel. Olyannyira, hogy Plehanov, 
Vandervelde, Jaurés és mások mellett „magyarországi főmunkatársként" 
szerepel a szemle belső borítólapján. Ugyanakkor élesen elutasítja a koalí
ciós kormányzat magyarországi nemzetiségi politikájáért az egész magyar 
népet elmarasztaló felelőtlen külföldi sajtókampányt. Horatiust idézve, még 
1907. október 26-án, ezeket írja szlovák barátjának, Kmeí Andrásnak a tu- 
rócszentmártoni Szlovák Múzeum Egylet elnökének22): „Csak az esetben 
szólalhatnék fel, ha Björnson szabadságot vesz magának egyenesen a magyar 
nemzet címére adressálni insultusokat. Ez esetben mondanám oda neki 
Zrínyi Miklóssal — ne bántsd a magyart. Mer éppen azért, mivel én tisztelem 
minden más nemzetbelinek fajához és nyelvéhez való igaz ragaszkodását, 
hanc veniam damus petimusque vicissim".23)

Mocsáry álláspontja épp ily félreérthetetlenül világos és egyértelmű 
volt az időszak délszláv problémáiban, így az úgynevezett szerb kérdésben. 
Két leveléből idézünk. 1908. okt. 11-én az annexióval kapcsolatban így ír 
Mezei Ernő függetlenségi publicistának24): „Az európai hatalmaknak be 
kellene vágni (értsd: útját kellene állni) annak, hogy a „sváb" (švaba) erősen 
megvesse a lábát keleten...  Nekünk semmi tekintetben, semmi áron nem kell 
Bosznia. Ez volt a függetlenségi párt álláspontja az okkupációval kapcsolat
ban, a mellett maradjunk most is . . . “ Ugyancsak Mezeihez írja 1908. már

al) Le procés d'Agram et les Hongrois. = Le Courrier Européert (Paris) 1909. 1909. -júl. 10; 13. sz. 379. p. 
2a) Andornak, 1907. okt. 26. — Kmet’ levelezés. — Szlovák Nemzeti Múzeum (Márton) MLVI 579-— 

580. p.
2a) Uo. — Az idézet lelőhelye: Horatius, Ars poeticat 11. — Azaz: „megadjuk/értsd: a szabadságot, 

a jogegyenlőséget/, de viszonzásul kérjük is“. — MLVI 580. p.
24) Andornak, 1908. okt. 11. — Mezei Ernőhöz az álfüggetlenségiekkel szembeni tartózkodásáról és az 

annexió elleni világos állásfoglalásról. =  Orsz. Széchenyi Kvt. Kézirattár. — MLVI 584—5. p.



cius 2-án25) kifogásolva, hogy az letért a helyes útról és „az ostoba dinasztikus 
tejeszkedési ambíció előtti meghajlásból" támadja a szerbséget, Szerbiát, 
„az egész nemzetet, melyre nekünk magyarokul haragudni a legkisebb okunk 
sincs, sőt ellenkezőleg, úgy kellene tekintenünk mint természetes szövetsé- 
gesünket.“

Mocsáry a fentiekben vázolt álláspontját mindhalálig töretlenül fenn
tartotta. A kisnépek közötti megértés gondolatát, a teljes nemzeti egyenjo
gúságot juttatja kifejezésre 1914 februárjában, a galileista Szabadgondolatban 
írt utolsó cikkében26), Mezei Ernőhöz 1914. szept. 17-én intézett egyik utolsó 
fennmaradt levelében.27) „Engem rendkívül bánt a tömérdek szenvedés, 
mellyel a háború a világot elárasztja, amit most közelről látunk. Sok vér folyt 
és sok nyomor áradt szét harmadéve a balkáni háború alatt is, de az akkor 
nem afficált (ingerelt) annyira, mint most. Enyhítette a sajnálkozást annak a 
háborúnak célja.. (Utalás a balkáni nemzetek függetlenségi mozgalmára 
az első Balkán-háborúban.) „De most micsoda célokkal indult el mind a két 
t.i. az orosz és a francia háború? . . .  Amely percben a németek elindultak 
Franciaország felé, a mi sorsunk meg volt pecsételve.. . “

Mocsáry Lajos XX. századi pályaképét kifejezően színezik annak délszláv 
motívumai, vonatkozásai. Irodalmi és közéleti munkásságát délszláv részről 
elismerték, nagyra becsülték. Kötetre valót tesznek ki a kor nemzetiségi, 
kivált szerb sajtójának vele foglalkozó cikkei, méltatásai. Ezekből idézünk egyet 
befejezésül. Az újvidéki Branik hasábjain 1906. szept. 23-án közli Polit 
Mihály Mocsáryhoz intézett egyik levelét. „ . . .  Amit a nemzetiségi kérdés
ről hirdettél — üzeni28) —, számodra valóságos Golgota lett. De, vigasz
taló, öreg barátom, hogy a késő magyar nemzedék a legnagyobb tisztelettel 
emlékezik majd Rád és csak csodálkozik majd azon, hogy volt magyar, aki 
Téged, igaz magyar hazafit, nem tudott megérteni."

Vajon jól látta akkor Polit, lezárult-e végleg a nevezetes Mocsáry-pör, 
melyben egy ember fellebezett a kisnépek lelkiismeretéhez a megértés és 
együttműködés, a megnyugtató és végleges megoldás ügyében. Mocsáry 
XX. századi pályaképe, életművének utolsó aktív másfél évtizede azt bizo
nyítja, hogy ő mindenesetre felismerte a megoldáshoz vezető út egyik lénye
ges alkotóelemét a magyar-délszláv politikai, gazdasági és kulturális kapcso
latok továbbfejlesztésében.

HITK, 1971. 5—6. sz. Kemény G. Gábor

25) Andornak, 1909. márc. 2. — Mezei Ernőhöz a szerb nemzet helyes értékeléséről és bírálata a /függet
lenségi/ koalíció szerepéről az annexióval kapcsolatban. = Orsz. Széchenyi Kvt. Kézirattár. — MLVI 585— 
7. p.

26) A paktumról. = Szabadgondolat 1914. febr. 15; 2. sz. 33—5. p. — Utolscó cikk-levele a nemzetiségi 
„paktum“ tárgyához a Szabadgondolat szerkesztőjéhez. — MLVI 462—5. p.

27) Andornak, 1914 szept. 17. — Mezei Ernőhöz a háború ellen és jövendölése annak Magyarországra 
végzetes kimeneteléről. *= Orsz. Széchenyi Kvt. Kézirattár. — MLVI 597. p.

28) Mocsáry. — Branik 1906. szept. 23; 202. sz. (A Branik újvidéki szerb liberális párti hírlap vezércikke 
Mocsáry Lajos és Polit Mihály baráti kapcsolatáról.) — MLVI 575. p.



4 . V E L J K O  P E T R O V I Ć  É S  A  C R O A T I A

Bajcsy-Zsilinszky Endre, a haladó magyar publicista1) és rettenthe
tetlen harcos, aki a megszállás alatt elítélte a vajdasági szerb lakosságon 
végrehajtott gaztetteket2), a következőket mondta népünkről: „Ha ismét 
nemzetet és hazát választhatnék, melyért élnem és halnom kellene, a magyar 
népem után ezeket az embereket választanám4'.3) Veljko Petrovicról ha
sonlóképpen elmondhatjuk, hogy a magyart választotta második népének 
és anyanyelvének. Szerette e nép nyelvét és irodalmát, s közismert, mekkora 
szeretettel írt az egyszerű magyar emberről.4)

Veljko Petrovié magyar nyelven tanult, első publicisztikai és irodalmi 
munkái ugyancsak magyarul jelentek meg Budapesten. Első íróbarátait 
szintén e köfben találta meg. Az általa nagyra becsült tudósok között is volt 
néhány magyar. Csak a történész, jogász és publicista Acsády Ignácz iránti 
tiszteletét említjük meg, akinek halála alkalmából a következőket írja: „Acsá
dy mindig fiatal maradt, mindig a közművelődés és a szabadság harcosainak 
első sorában küzdött. Kezdetben a tudomány és a történeti irodalom magá
nyos harcosa volt, élete végén azonban egy lelkes kis csoport tömörült köré, 
amely az ő elveit tűzte zászlajára. ( . . . )  egyedülálló műve, A magyar jobbágyság 
története modem fölfogású. E műve éles fegyverré azok kezében vált, akik 
a monarchiában uralkodó nyomorúság okát a kegyetlen és kíméletlen fe
udális nemesség uralmában látták. Acsády azonban nem volt tendenciózus. 
Csak az objektív igazság lebegett szeme előtt. Akik személyesen ismerték 
a magyar tudomány, e soviniszta elvakultsággal megvert tudomány új hul
lámának visszavonult zászlóvivőjét, azt mondják, hogy Acsády is örült annak 
láttán, hogy a fiatal demokrata párt az ő műveit használta győzhetetlen fegy
verként a népért vívott harcában."5) Dömötör Pálról szintén igen dicsérően 
ír: „A napokban az a megtiszteltetés ért, hogy meglátogathattam Dömötör 
Pált, a veterán magyar költőt és népdalaink kiváló fordítóját. Meglátogattam, 
hogy nagyrabecsülésemet fejesem ki, és megköszönjem buzgóságát, mely-

*) Publicisztikai-irodalmi munkásságának kimerítő adatai A magyar irodalom történetében találhatók. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. 6. k.

Víg Károly: Endre Bajči-Zilinski i madarsko-jugoslovenski odnosi. Zbornik za dmStvene nauke, 
1969. 54. sz., 115—139.

*) Ibid. 117. 1.
4) Majtényi Mihály joggal állapította meg, hogy Mladen Leskovac és Todor Manojlović mellett Veljko

Petrović áll legközelebb a magyar irodalomhoz.



lyel, mint idegen, népköltészetünket kíséri. Nagyon elcsodálkoztam, amikor 
e kedves, zseniális magyar bemutatta a lefordított szerb népdalok hatalmas, 
rendezett gyűjteményét. (.. .)“6)

Az író bibliográfiája nem tartalmazza ezt a jóindulatú Acsády-nekro- 
lógot, mint ahogy sok magyar nyelven írt munkája sincs feljegyezve, va
lamint az a néhány műve sem, melyet szerbhorvát nyelven írt a magyarokról 
és a magyar irodalomról. Már folyamatban van annak felkutatása, hogy mit 
írt Veljko Petrovié erről a népről és irodalmáról, valamint, hogy mit je
lentetett meg magyar nyelven; ez alkalommal csak néhány adatot szeretnék 
közölni az általa szerkesztett folyóirat első számában kifejezésre juttatott 
törekvéséről, hogy a szerb és horvát irodalmat megismertesse a magyar 
olvasóval. Ez a folyóirat az 1906-ban Budapesten indult Croatia volt, amely 
az év végéig jelent meg. Fő- és felelős szerkesztője Juraj Gašparac volt, 
irodalmi ■ rovatát pedig Veljko Petrovié szerkesztette.

A Croatia határozott —• a bevezetőben és cikkek sorozatában meghir
detett — politikai célokkal indult, ezekről azonban és a Croátiának az akkori 
magyarországi és horvátországi politikai helyzethez való viszonyáról nem 
fogok beszélni, mert erről Vujičić D. Stojan már írt7), és Kemény G. Gá
bornak e tanácskozáson elhangzott informatív előadása szintén foglalkozott 
ezzel. Azért sem fogok erről beszélni, mert Veljko Petrovié kizárólag a fo
lyóirat irodalmi rovatáért volt felelős, s mert bennünket ez alkalommal az 
ő — a két szomszéd irodalom kölcsönös megismerésében betöltött — szerepe 
érdekel.

Ennek értékelése előtt meg kell állapítani, melyek Veljko Petrovié művei 
a Croatiában. Néhány kiváló átköltését és fordítását kell itt megemlíteni, 
valamint a közölt művek szerzőjéről írt jegyzeteit. Az első számban megjelent 
fordításai: Mihovil Nikolié Miként a csillagok (Dók zvezde...) című verse, 
Andrija Milčinovićnak A  szántás (Oranje) című karcolata a Pod branom 
kötetből, valamint Simo Matavulj Pilipendája.; a második szám Silvije Stra- 
himir Kranjčević A z álarcos tömegben című versét hozza; a júniusi és júliusi 
kettős számban Svetislav Stefanovié A muzikális víziókból (íz Muzičkih 
vizija) és Mileta Jakšić a Ködben (U magli) című verse jelent meg.

Mindezeket a fordításokat Veljko Petrovié legújabb — Vida Zeremski8) 
által sajtó alá rendezett — bibliográfiája is regisztrálja, melynek anyaga 
rendkívül átfogó és áttekinthető, adatai pontosak, de amely, mint már em
lítettem, nem öleli fel az író minden művét. Egyébként az enciklopédikus, 
lexikográfiai és bibliográfiai jellegű műveknek az a sorsa, hogy végtelenül 
hasznosak, de szükségszerűen fogyatékosak.

Veljko Petrovié bibliográfiájából a Croatia hat egysége maradt ki, hat 
irodalmi értékelés, mely Svetislav Stevanoviéot, Mileta Jakšićot, Jankó Les- 
kovart, Milán Budisavljevicet, Josip Kozaracot és Stevan Sremacot mutatta 
be a magyar olvasónak.

s) Brankovo kolo, 1906. dec. 51—52. sz. 1647—1648. I.
®) Veljko Petrović: Levelek a szerkesztőséghez, Brankovo kolo, 1906. 42. sz. 1313—1315. I.
7) Vujičić Stojan: „Croatia**. Délszláv-magyar közeledés, Helikon, 1969. 42. sz. 106—108. 1.
8) Zeremski Vida: Bibliografija Veljka Petrovića. Növi Sad 1969.



Ezek a szövegek az 1906-i júniusi—júliusi kettős számban jelentek 
meg. Érdekes, hogy Veljko Petrović fordításai bekerültek az említett bibli
ográfiába, sőt, Mileta Jakšić verse fordításának bibliográfiai egysége mellett 
egy pontos megjegyzés is olvasható, mely szerint Gerasimov Veljko Pet- 
rovió álneve. Ez az álnév azonban a Kozaracról és a Sremacról írt jegyzetek 
alatt is olvasható ugyanabban a számban, de ez elkerülte a bibliográfia szer
zőjének figyelmét.

A Stefanovicról, Jakšićrćl, Leskovarról, Budisavlj éviéről szóló ismer
tetőket Veljko Petrović V kezdőbetűvel látta el, aminek alapján határozottan 
állíthatjuk, hogy az említett hat szövegnek Veljko Petrovié a szerzője. To
vábbá feltételezhető, hogy ő írt Simo Matavuljról és Milán Rákiéról is a 
Croatia első számában, míg a Jovan Duciéról, Šandor Babié Dalskiról, Ivó 
Vojnovicról, Milán Begoviéról, Vladimír Vidricről, Milán Marjanovicról 
és Dömötör Pálról írt kritikai jegyzetek esetében nem állítható teljes bizony
sággal, hogy ő a szerzőjük.

Minek alapján feltételezem, hogy ő írt Simo Matavuljról és Milán Rá
kiéról a Croatia első számában? Hangsúlyozom: az első számban, mert úgy 
vélem, hogy a hetedikben található jegyzetet Dórié István írta, aki ugyanebben 
a számban Kalodában címmel Rákié versének áttöltését jelentette meg.

1. Az első számban megjelent jegyzetekre emlékeztető gondolatokat 
találtam Veljko Petroviénak ugyanazokról az írókról írt más szövegeiben.

2. Matavulj Pilipendájának e számban megjelent fordítását Veljko 
Petrovié írta alá, márpedig többször is előfordul a Croatiában, hogy a for
dító írja a jegyzetet arról a költőről, akinek művét fordította. Stanković Nuš- 
ka című művét például Škrbić Tivadar fordította az 5—6. kettősszámban, 
s ugyanebben a számban a Stankoviéról írt kritikai jegyzetek alatt Š. T. 
monogram olvasható. Több példa is van erre.

3. Az 1906. IV. 12-én Skerliéhez írt levelében9) Veljko Petrovié meg
említi, hogy másnap el fogja küldeni a Croatia első számát Rakiénak, a Glas- 
nik (Srpski književni glasnik) szerkesztőségébe, s arra kéri Skerliéet, ok
vetlenül küldje el neki Rákié címét. Feltehetőleg minél előbb kapcsolatba 
akart lépni a szerzővel, akinek versét első irodalmi szövegként akarta meg
jelentetni a Croatiábán, de valószínűleg azt is meg akarta tudni, hogy Rákié 
elégedett-e azzal, amit róla, mint költőről írt.

4. A Croatia első számában egy jegyzet sincs aláírva, de kiemelik, hogy 
Veljko Petrovié az irodalmi rovat szerkesztője. Később, amikor már jeles 
munkatársakat sikerült maga köré gyűjtenie (közülük Batlai Géza volt a 
legjelentősebb), már iniciáléval jegyzi a kritikai közleményeket a pontos 
megkülönböztetés végett. A következő kezdőbetűket és álneveket találjuk: 
B.G. (Batlai Géza), de ugyanő a Biga aláírást is használja; továbbá M. M. 
(Milán Marjanović), V. (Veljko Petrovié) és álneve: Gerasimov.

Az utolsó érv ellen kifogásokat lghetne emelni, ha ugyanis belőle in
dulnánk ki, úgy valószínű lenne, hogy az első szám mindegyik jegyzetét 
Veljko Petrovié írta. Lehetséges. A Rákiéról és Matavuljról írt jegyzetekről

9) A levél a belgrádi Egyetemi Könyvtárban van; lel. sz: 3294,



a fenti három érv alapján nagyobb bizonyossággal beszélhetek, míg a többi 
aláíratlan szöveg szerzősége bizonytalanabb.

Veljko Petrovié Croatiábán megjelentetett szövegeinek megállapításánál 
néhány adatot említek meg a Stevan Sremacról írt nekrológjával kapcsolat
ban. Úgy látszik, e munkáját különösen jelentősnek tartotta. Először ma
gyarul jelentette meg a Croatiá bah, majd később ugyancsak Gerasimov 
álnéven a Brankovo &o/oban.10) (V. Zeremski bibliográfiája ezt az adatot 
sem tartalmazza.) Ötven évvel később összegyűjtött müveinek Vremena i 
događaji című könyvében szintén felveszi. A könyv gondozói hangsúlyozzák, 
hogy mindkét szöveget a Croatiából vették át. A Brankovo kolo 1906-os 
49. számában (1565. 1.) Kroacija o Sremcu címmel szerepel. A szöveg így 
kezdődik: „Ugyanennek az irodalmi-politikai folyóiratnak, mely Buda
pesten Juraj Gašparac és Veljko Petrovié szerkesztésében magyarul jelenik 
meg, a 4. számában a következő Stevan Sremac-nekrológot találjuk: au
gusztus 25-én egy szerbiai fürdőben elhunyt Stevan Sremac, a szerb iro
dalom legnagyobb humoristája, legtermékenyebb és legnépszerűbb no
vellistája. Sremacot nyugodtan nevezhetjük a szerbek legszerbebb írójának. 
E magánéletében is eredeti egyéniség, e jellegzetes szerb bohém-típus11) 
nemcsak jellemében, hanem minden sorában is hűen tükrözte népének 
minden erényét és hibáját. ( . . . ) “

A Vremena i događaji című könyvben cím helyett a következő áll: Bu
dapest (1906) — SREMAC HALÁLÁRÓL1?).

Ha összehasonlítjuk e szövegeket, a különbségek nem a jellemrajzban 
vagy Sremac irodalmi munkásságának értékelésében mutatkoznak, hanem 
a nekrológok nyelvében. Lehetséges, hogy Veljko Petrovié összegyűjtött 
müveinek előkészületeiben akkori nyelv- és stílusérzékének megfelelően 
„kicsiszolta" a Brankovo kolo bán egykor megjelent szerbhorvát szöveget, 
vagy, ami számomra valószínűbbnek látszik, az író megfeledkezhefett a 
korábbi fordításról és ismét lefordította a Croatiá bán megjelent magyar 
szöveget. Innen származhat az azonos értelmű mondatok közötti stílusbeli 
eltérés. E feltevéssel összhangban van az a tény, hogy Milán Kostié, aki 
felsorolja, hol jelentek meg korábban a Vremena i dogadaji szövegei, nem 
említi a Brankovo kólóban korábban közölt Sremac-nekrológot. Azonkívül 
maga Veljko Petrovié sem hívta fel erre az új bibliográfia szerkesztőinek 
figyelmét, noha ő is részt vett a munka előkészületeiben.

Veljko Petrovié bibliográfiájának itt felsorolt nyolc új adata után át
térhetünk az író jegyzeteinek elemzésére.

Van-e közös sajátsága jegyzeteinek? Milyen kritériumok alapján vá
logatta és értékelte az írókat Veljko Petrovié?

A Croatia kifejezetten korszerű és aktuális tartalmú folyóirat volt mind 
politikai-társadalmi, mind irodalmi tekintetben. A folyóirat a magyar ol

10) Brankovo kolo, 1906. 49. sz. 1565. 1.
n ) Ezzel az értékeléssel kapcsolatban a Vremena i dogadaji c. könyvében a szetző megjegyzi: „Sremac 

összetett egyénisége felületes és fiatalos ismeretének bizonyítéka.“
12) Veljko Petrovié: Vremena i dogadaji, Növi Sad, 1954. 543. 1.
13) A horvátok és magyarok 1848-ban és 1849-ben, Croatia, 1. sz. 38—42. 1.



vasónak nem általánosságban beszél a horvátokról, azok történetéről, ha
nem a horvát kérdésről ma értekezik (1906), azokról az égető problémákról 
és közvetlen feladatokról szól, amelyeket meg kell oldani. Csak egy írás utal 
a korábbi rörténelmi eseményekre, 1848/49-re, azonban ennek is kimondottan 
az a célja, hogy a magyaroknak és horvátoknak az elnyomó Ausztria elleni 
közös harcát sürgesse.13) Már a cikkek címe — A mai Dalmácia, Új kormány 
Horvátországban stb. — is tükrözi, hogy a lap figyelemmel kísérte az ese
ményeket és hatni akart rájuk.

Az irodalmi rovat szerkesztőjének is ez az elve. Arra törekszik, hogy 
bemutassa Horvátország időszerű irodalmi és kulturális életét. Világosan 
utal erre Milán Marjanović Noviji hrvatski pesnicili) című hosszabb cikke, 
de a legrövidebb jegyzetek és hírek is, vagy a horvát festők tárlatáról15 és a 
horvát színház budapesti vendégszerepléséről16) szóló hosszabb beszámolók, 
valamint Veljko Petrovié megjegyzése a szerbhorvát irodalom legújabb 
magyar fordításairól — mindez ugyanazt a célt szolgálja. Azonban rögtön 
hozzá kell tennünk, hogy bár a Croatia többnyire az időszerű horvát szo
ciális és kulturális eseményekkel foglalkozik, Veljko Petrovié a szerb írókat 
is gyakran közli, és hogy a Croatia munkatársai között a kiemelkedő horvát 
politikusok mellett szerbek is szerepelnek. Egyébként a munkatársak meg- 
válogatását is az általános politikai helyzet és a szerb-horvát koalíció akciója 
határozta meg, amelynek a szelleme erős hatást gyakorol a folyóiratra.

Veljko Petrovié irodalmunk kiemelkedő képviselőit jelenteti meg, mint 
kritikus pedig az értékeset, az újat, vagy — ahogy ő mondja — a modemet 
emeli ki.

A modem jelző a leggyakrabban fordul elő jegyzeteiben. Néhány példát 
említek. Svetislav Stefanovicról a következőket íja: „E nevet viseli a modem 
szerb líra legmélyebb elméjű genije. ( . . .)  Új öfvényeket nyitott a szerb 
poézisben és új gondolatokat, új érzelmekkel és formákkal gazdagította a 
szerb irodalmat/'17)

Mileta Jakšićrol: „Poézisénak legragyogóbb oldala, hogy egészen új 
színt vitt bele a természetet festő költészetbe. Alig van a természet hullám
zásában olyan árnyalat, amit ő meg nem ragadott volna közvetlenül, me
legen sugárzó, néha csodálatosan a legmodernebb felfogású s mindig csendes 
bölcseletű verssoraiban."18)

Rákiéról ugyanígy: „ (...)  a modem szerb lírikusok egyik legkiválóbbja."19)
E példákból világosan kitűnik, hogy Veljko Petrovié számára t  modern

ség új kifejezési lehetőséget, formát, esztétikai minőséget jelent, új erőt, 
mely a hagyományokból nőtt ki: az irodalom és az élet gazdagítását. Ez a 
számára mindig pozitív minősítés sohasem jelent kizárólag formai újítást, 
még kevésbé irodalmi exhibicionizmust, hanem mindig alkotó többletet.

14) Croatia, 1. sz. 33—37. 1. és 2. sz. 85—88. 1.
Ibid. 92. 1.

16) Sólymosi Elek: Pár szó a horvát testvérekhez, Croatia, 3—4. sz. 111—112. I.
17) Croatia, 3—4. sz. 162. 1.
18) Ibid. 163. 1.

Ibid. 1. sz. 46. 1.



Ez a jelentés vonható ki azokból a jegyzetekből, melyekben a „modern" 
jelzővel illeti az írókat, a Leskovarról írt sorokban azonban új elem gazdagítja 
Petrović modernségéről alkotott felfogását. Szerinte ugyanis Leskovar azért 
modem, mert a kollektív lélek érzéseit hatalmas erővel fejezi ki. Jelen esetben 
ez a peszszimizmus érzése.

A modernség ilyen értelmézéséből indul ki a Croatia szerkesztője a2 
írók megválogatásában és az értékelésekben, s ezt érvényesíti későbbi szer
kesztő-munkájában is; 1910-ben á Srpska riječ-ben megjelent Modemizam 
c. cikkében elméletileg is kifejtette felfogását. Hogy véleménye mily mér
tékben függ össze a Croatiábán kifejtett szerkesztői tevékenységével, e cikk 
befejezése mutatja meg: „Kétféle modernizmus van. Az első nem más a 
korszellem irodalmi manifesztációjánál. ( . . .)  Ez is modernizmus, de ala
csonyabb rendű. ( . . . . )  Az igazán nagy, modern író és művész ideálja: olyan 
mai szellemiségű esztétikai értékek teremtése, melyek túlhaladják az eddigi 
esztétikai alkotások színvonalát. Az új nagy individualitás organizmusának 
fel kell szívnia a korábbi irodalmi értékeket, s ehhez hozzá kell adnia a „ma
gáét". A többletet."20)

Ez utóbbi megállapítással — követ« .énnyel — Veljko Petrovié ér
tékskálájának második pontjához, az'eredetiséghez érkeztünk. Veljko Pet- 
rović minden íróban ezt keresi. Azt vizsgálja, hogy az író mivel gazdagította 
az általános irodalmi örökséget. így például a Croatiában Milčinovićot „festői 
technikája" miatt látja eredetinek, mintha nem is tollal írna, hanem durva 
ecsettel dobálná fel a színeket, vagy vésőt használna; Rakićnak az érzés
világa és a formája új; Mileta Jakšić leíró költeményei a természet legmeg- 
foghatatlanabb színárnyalatait és fényjátékát is meg tudják örökíteni; Les
kovar eredetisége az emberi lélek mélységeinek kifejezésében rejlik. Veljko 
Petrovié a tehetség és az eredetiség megjelölésére szívesen használja az „is
tenadta poéta" kifejezést.

A Croatia szerkesztésében alkalmazott harmadik kritérium a műveket 
átható humanizmus volt. Míg az irodalom humanizmusát rendkívül fon
tosnak tartja, addig — kimondottan szociális költő létére és annak ellenére, 
hogy kifejezetten szociális és haladó folyóirat szerkesztője v o lt—, az al
kotó társadalmiságát nem tartja különösebb minőségnek. Egyik jegyzetében 
azt írja, hogy a művészi alkotás hozzájárulhat a társadalmi kérdések meg
oldásához, de ez nem feltétlenül fontos. Ebben az időben Veljko Petrovié 
aktív politikai tevékenységet fejt ki, ám mégsem az a felfogása, hogy az iro
dalomnak elsődleges szerepe van a politikai és társadalmi változásokban; 
úgy véli, a dekadens művész sem- hat okvetlenül károsan a művészet fej
lődésére. Egyedül az a fontos, hogy művész-e és mily mértékben. Ez Sker- 
lictyel ellentétes álláspont, annak ellenére, hogy Veljko Petrović Skerliének 
már ekkor nagy tisztelője volt és egészen a haláláig az is maradt. Igaz, e 
nézetét később megváltoztatta, ebben nem maradt annyira következetes, 
mint a pesszimizmus vagy különösen a modernség kérdésében.

A Croatia szerkesztője szívesen beszél az író stílusáról és műveltségéről 
(erről különösen Svetislav Stefanoviótyal kapcsolatban), de időnk nem en

*°) Veljko Petrović: Modemizam: a Srpska rijetbői átvett cikk a Vremetta i dogadaji c. kötetben. Növi 
Sad, 1954, 572—575. 1.



gedi meg, hogy minden kérdés részletes elmemzésére kitérjünk. Mégis, 
legalább néhány mondatban foglalkoznunk kell Petrovié kritikai módszerével, 
valamint a jegyzetek stílusának alapsajátosságával.

E kritikai jegyzetek valóságos metszetek; a művész alkotóegyéniségének 
lenyomatai, művészetének erős körvonalaival. A költő szellemi habitusát 
meghatározó vázlatok, néha pedig kísérletek abban az irányban, hogy egy 
bizonyos művészetet egyetlen képlettel határozzanak meg. A képlet 
gyakran megfoghatatlan, elillan kezünkből és ekkor Veljko Petrovié újakat 
keres, mert Benedetto Crocehoz hasonlóan úgy véli, hogy meg lehet ta
lálni az igazit.

Stilisztikai szempontból a tömörség a legszembetűnőbb sajátsága e 
kritikai értékeléseknek. Sok bennük az adat, stílusuk csaknem enciklope- 
díkus, de a fontos életrajzi adatokat közlő enciklopedikus szövegektől el
térően Veljko Petrovié megjegyzéseiben nincsenek biográfiai. adatok. Ő 
nem a költő fizikai és magánéletét, hanem a művészetét akarja bemutatni. 
Ezért az esztétikai módszerhez folyamodik. Jellemző, hogy később is el
lenezte a biografikus módszert az irodalomkritikában.' Hatvannyolc éves 
korában, a Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének körkér
désére („Az irodalomtudomány az írókról vagy az irodalomról szóló tu
domány?") adott válaszában határozottan elveti a biografikus módszert. 
Iszonyodik azoknak a kutatóknak a módszereitől, akik köteteket írnak az 
író magánéletéről, s hangsúlyozza, hogy ez a módszer nemcsak hogy nem 
segíti elő az irodalmi alkotás megértését, hanem árnyékot vet a műre, aminek 
következtében helytelen megvilágításban olvássuk.21)

A Croatiábán csak az író szülőföldjét megjelölő életrajzi adatokat ta
láljuk meg, s csak azoknál az íróknál, akiknek a műveire a hazai környezet, 
a táj, a szellemiség, a kulturális és népszokások, stb. hatást gyakoroltak.

Az idő nem engedi, hogy részletesebben beszéljünk a Croatiának a 
nálunk és Magyarországon keltett visszhangjáról, de a Hungarológiai In
tézet közlönyének egyik számában közölni fogom a Croatia bibliográfiáját. 
Most csak annyit mondhatok, hogy ez a visszhang sem a magyaroknál, sem 
a horvátoknál, sem pedig a szerbeknél nem maradt el. A horvát lapok első
sorban abban látják a Croatia jelentőségét, hogy rajta keresztül a magyarok 
végre megismerhetik a Horvátországban, Dalmáciában és Szlavóniában ural
kodó gazdasági állapotok és társadalmi körülmények tényleges képét. Az 
értékelések pozitívak. A szerbek kevesebbet írtak a Croatiáról, bár Veljko 
Petrovié sokat tett folyóirat népszerűsítéséért, s a vele kapcsolatos híreket 
eljuttatta az ismertebb lapok szerkesztőségének.

Kár, hogy a Croatia nem jelent meg egyidejűleg magyarul és szerb- 
horv^tul is. Bizonyára többen olvasták volna. És ha magyar író munkáit 
is közli, a kölcsönös megismerés teljesebb lett volna. Ily módon talán a szer
kesztők számára is lehetőség nyílt volna a lap fenntartására akkor is, amikor 
már világossá vált, hogy a tervezett egységes politikai akcióból semmisem 
lesz. Az életkörülmények változnak, összeomlanak a politikai meggyőződésen 
alapuló ideálok és távlatok, de a tartós értékek, mint például egy nép kultú

- ai) V. Petrovié: O knji&evnosti i knjiéevmama, Növi Sad, 1958. 30—35. 1.



rája, megmaradnak. A megváltozott nehéz helyzetben a szerkesztők innen 
meríthettek volna ihletet egy — ahogy ők mondják — nemes vállalkozás 
folytatásához. így talán még következetesebben valósíthatták volna meg 
célkitűzéseiket, amelyről az első szám bevezető cikkében írnak, s amely 
szimbolikusan e szavakkal végződik: „Lux in tenebris lucet“.

A Croatia azonban így is sokat jelentett. Nemcsak a közös gondok meg
ismerésében, hanem abban is — mint Veljko Petrović kiemelte —, 
hogy néhány jelentős írónkat és kultúrmunkásunkat megismertette a magyar 
olvasóval, valamint az általa már ismert íróink újabb alkotásait is bemutatta 
a magyar közönségnek. Ezért ne az elmulasztott lehetőségekről, hanem az 
eredményekről beszéljünk, a kulturális kapcsolatok továbbépítéséről, amin 
Veljko Petrović is odaadóan dolgozott. Az ő Croatiában kifejtett tevékenysége 
nemcsak egy adott történelmi pillanatban jelentős, mivel hatására ma is 
születnek példamutató, a tudományos közvélémeny figyelmét megérdelmő 
eredmények.

A Hungarológiai Intézet az alakulása óta eltelt rövid idő alatt megmutatta, 
hogy ezen a téren mily sokat lehet tenni, s hogy a jugoszláv-magyar kultu
rális és irodalmi kapcsolatok vizsgálatának lehetőségei kimeríthetetlenek. 
Mondanivalómat a Croatiából vett szavakkal fejeztem be: „A barátság és 
egyetértés eszméje, mely mindkét testvémemzet számos fiának szívét fel
hevítette, világosítsa utunkat". S ugyancsak a bevezető cikkben olvashatjuk: 
„Seneca mondotta: In magnis voluisse sat est.“

HITK, 1971. 5—6. sz. Ivanka Udovički
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5. A SZLOVÉN IRODALOM ELSŐ MAGYAR NYELVŰ 
ÁTTEKINTÉSE

(Iván Prijatelj: Egyetemes irodalomtörténet, Budapest, 1911.)

A szlovén és a magyar irodalmi kapcsolatok kultúrtörténetünknek alig 
ismert fejezete. Ha erről az állításról meg akarunk bizonyosodni, nem szük
séges sokáig és messze kutatnunk. Erről tanúskodik a zágrábi Enciklopedija 
Jugoslavije (Leksikografcki zavod) is, tehát az egyik legtekintélyesebb és 
legelterjedtebb hazai kiadvány.

íme mennyit és mit tudhatunk meg az Enciklopedija 5. kötetéből (1962) 
a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatokról:

Ad. A délszláv irodalom a magyaroknál (prof. L. Hadrovics) 
„Asbóth tanítványa volt a filológus Hajnal Márton, aki a régi horvát 

és magyar irodalmi kapcsolatokat kutatta, és Pavel Ágoston, aki a szlovén 
nyelvészetre, irodalomra és néprajzra specializálta magát, és mint a szlovén 
költők és írók műfordítója, különösen Iván Cankaré, jelentősét adott. — A 
két háború között legtöbbször fordították . . .  a szlovénektől Cankar Ivánt" 
(591. 1.)

Ad. A magyar irodalom a délszlávoknál (dr. M. Ujević)
„A szlovén folyóiratok és lapok aránylag későn ismertetik a szlovén 

közvéleménnyel a magyar irodalmat. Csak 1934-ben közöl a Slovenec (202. 
sz.) egy Pavel Ágostonnal folytatott intervjút & korabeli magyar irodalmi 
életről. Később a Slovenec még két^ cikket közölt a magyar irodalomról, 
az egyik az Élő magyar irodalom című antológiá bemutatása (Vilko Novak: 
Živa madžarska literatura, Slovenec, 1935, 255. sz.), a másik a legújabb 
magyar irodalom áttekintése (V. Novak: íz madžarske literature, ibid. 1936, 
168. sz.), míg a ljubljanai Gledališki list Narodnega gledališča (1939—40, 
15. sz.) A. G. Narciss: Nova madžarska literatura című cikkét közli. Az 
újabb magyar irodalom első jelentősebb ismertetése a második világháború 
után Szlovéniában jelent meg (F. Šebjanič: O sodobni madžarski književ- 
nosti, Nova obzorja, 1950); követték . . . “ (a szerbhorvát nyelvűek). (592. 1.)

Említést kap még Novak cikke (íz madžarske íirike, Slovenec, 1937. 
127. sz.) és hat háború utáni (önálló kötetben) megjelent műfordítás.



Szó szerint ennyi az egész,' úgyhogy a szlovén kapcsolatokat bemutató 
sorok aránya az egész délszláv-magyar reciprocitásban nem tesz ki még fél 
százalékot sem. Az ilyen szegényes eredmény meglepő, attól eltekintve, 
hogy az egymás közti kapcsolatok a Dráva és a Duna relációján a legrégibb 
időktől kezdve politikai tekintetben szorosabbak, kulturális téren élénkebbek, 
mint amennyire az kifejezésre juthatott a magyar-szlovén tiszavirág életű 
érintkezésekben. (Kivéve a Prekmurje különleges helyzetét.) A kedvezőtle
nül szerény eredmény meglepi még a kérdés átlagos ismerőjét is, aki előtt 
ismeretes, hogy Korvin Mátyás az egész szlovén területen mitikus hőssé 
vált, sőt a nép törekvéseinek, vágyainak képviselője lett (több mint 80 folklór
variánst jegyeztek fel; lásd Iván Grafenauer, Slovenske pripovedke o Kralju 
Matjazu, 1951, és Milko Matičetov későbbi kiegészítéseit).

Élek azzal a lehetőséggel, hogy rámutassak az Enciklopedijdban közölt 
cikk alapos kiegészítésének szükségességére. Ezt nem abban a hiszemben 
teszem, hogy e komoly mulasztások bármiféle elfogultságból következtek a 
szlovén témák iránt; a legkevésbé sem, e mulasztás szemmel láthatóan a 
szlovén tematika elégtelen ismeretének eredménye. Szeretném felhívni a 
figyelmet ezekre a mulasztásokra azért is, mert a többi tanulmány, tehát 
azok, amelyek egyrészt a magyar, másrészt a szerb és horvát kapcsolatokról 
szólnak, aránylag kimerítően és a dolognak megfelelően tárgyalják anyagukat.

Az Ujević által írt enciklopédia-cikkben, ami felöleli az összes délszláv 
hungaricát, szemmel látható, hogy az író, az egyébként ismert és elismert 
kitűnő lexikográfus, ezzel a kérdéskörrel önállóan sohasem foglalkozott. 
A mi magyar vonatkozású publicisztikánk (és könyv-kiadványaink) elmített 
áttekintése azon a bibliográfiai anyagon alapul, ami az író számára a Lexi
kográfiai Intézet szerkesztőségében rendelkezésére állott. Amennyiben a 
szlovén nyelvű hungaricát vesszük figyelembe, akkor az e gyűjtemény nem 
kielégítő, mert jelentős számú bibliográfiai egységet nem ölel fel, sőt mi 
több, sok fontos közleményt mellőz, így például Novak Vilko Hungarica 
pri Slovencih (fias, 1938/39), azaz a legátfogóbb bibliográfiai tájékoztatást, 
vagy Pavel Ágoston Magyar írók szlovén nyelven ( Vasi Szende, 1936.) című 
jegyzetét. Ebből a helyzetből kiindulva világossá válik, hogy az ennek és az 
ilyen bibliográfiának az alapján hozott ítéletek miért nélkülözik a tények 
teljes és egzakt argumentációját. Még nehezebb helyzetben vagyunk, ha 
Ujević cikkét tartalmi és értékbeli oldaláról vizsgáljuk a szlovén hungariszti- 
kai információk és publicisztika szemszögéből. A tanulmány kereteit vé
ve figyelembe e megjegyzésekben csak a legfontosabbakra szorítkozom, 
amit ez az első, a szlovén nyelvű hungaricára vonatkozó nyilvános kiiga
zítás követel meg.

A cikk abból az állításból indul ki, hogy a szlovén információk a magyar 
irodalomról 1934-től kezdődnek. Habár a szlovén nyelvű írások a magyar 
irodalomról a harmincas évek előtti időben valóban gyérek és többnyire 
alkalmi jellegűek, mégis ez a tényközlés az enciklopédiában pontatlan és 
szükséges a kiigazítása. A legnyilvánvalóbb példák: Jókairól, akinek a het
venes évekből származó öt fordítása közül az első a Szlovén Matica tekinté
lyes kiadványában, a Letopisban 1871-ben jelent meg; a szlovén irodalmi 
folyóiratok időnként rövid jegyzeteket közöltek róla, úgyanígy haláláról is 
hírt adott az akkori mindhárom folyóirat (Ljubljanski zvon, Dóm in svet,



Slovan). A figyelmet felkeltette Lengyel Menyhért Tájfun című drámája 
is (amelyről J. Wester emlékezett meg a Ljubljanski zvon-bán közölt kri
tikái között, 1910-ben), de a legérdekesebb és legmarkánsabb az a kimerítő, 
kultúrált és impresszív esszéisztikus írás, ami Erdős Renéeről szól, „az 
első magyarországi asszonyról, aki erotikus szüzséket dolgozott fel“, minr 
ahogy egy bizonyos Iván Mrak írja a Dóm in svet 1917-es évfolyamában, 
német forrásokra hivatkozva. „Bizonyost11 mondok mert a bibliográfia ezi- 
deig nem tudta megállapítani, hogy ki volt ez az író, valódi vagy álnévről 
van-e szó.

A legnagyobb hiba, amit Ujević cikkében találunk, a harmincas évekre 
vonatkozik. Novak Vilko gazdag tevékenységéből, ami körülbelül 50 hun- 
garisztikai vonatkozású bibliográfiai egységet jelent, a cikk írója mindössze 
talán négyet említ, s egy szóval sem mondja, hogy ez a publicisztikai te
vékenység rendszeres, folyamatos és színvonalas volt. Tekintve, hogy ez a 
tevékenység a legszorosabb együttműködésben történt a szomathelyi Pavel 
Ágoston professzorral, aki magyar oldalról a szomszédos népekhez való 
közeledés protagonistája volt, megteremtette a szilárd kultúrpolitikai alapját 
a kulturális együttműködésnek a legpozitítebb értelemben. Hasonló együtt
működés a későbbiekben sem bontakozott ki ennél erőteljesebben és tartal
masabban, még napjaink kedvezőbb politikai légkörében sem, annak el
lenére, hogy szemtanúi vagyunk a muraszombati Pomurska založba erő
teljes kiadói tevékenységének (csak néhányat említünk: Jókaitól eddig négy 
kötet, Németh László: Groza (Iszony), Tamási Áron: Ábel (Ábel a rengeteg
ben; Ábel az országban), Moldova György: Tamni angel (Fekete angyal), 
Fejes Endre: Pokopališče rje (Rozsdatemető), egy mai magyar novellagyűj
temény stb.). Ez a fordítói tevékenység a közvélemény nagyobb figyelmét 
érdemelné meg.

Újévié cikkének másik hiányossága az, hogy nem említi Novak De- 
beljak Madách: A z ember tragédiája fordítását, azt a műfordítást, amely a 
leginkább figyelemre méltó az összes közül (vö. Szeli István, Utak egymás 
felé).

Hadrovics László cikkéhez szlovén részről csak egy észrevételt fűznék. 
A szombathelyi Vasi Szemle (1934-től) kulturális közvetítő szerepét és szer
kesztőjének, Pavel Ágostonnak a munkásságát erőteljesebben kell kihangsú
lyozni (vö.a szépszámú bibliográfiai egységet, Vasi Szemle, P. Á. Emlék
könyv, 1949). Az Encikolopedija e mulasztást más helyen részben kiigazítja 
Vilko Novak Pavel Ágostonról írt, kilenc sor terjedelmű címszavában.

Megismétlem, amit már egyszer mellékesen feljegyeztem (V. Levstik 
in Cánkar v Slovenščini, Delo, 1964. III. 12.): a magyar nyelvű szlovenikáról 
szóló cikkek nem kerülhetik meg és nem mellőzhetik a Híd körül kialakult 
vajdasági fordító tevékenység érdemeit, mert e tevékenység a háború utáni 
időben terjedelmében és törekvéseiben túlszárnyalta a határon túlit.

A neves szlovén irodalomtörténész Prijatelj Iván (1875—1937) Asbóth 
Oszkár felkérésére 1903-ban írta meg a szlovén irodalom áttekintését a 
Budapesten megjelent reprezentatív kiadvány, az Egyetemes Irodalomtörténet



számára (Franklin Társulat, szerk.: Heinrich Gusztáv), amely a negyedik 
kötetben (643—652. 1.) jelent meg. Ennek az irodalmi enciklopédiának 
utolsó kötete az urál-altaji és szláv irodalmakat öleli fel és csak 1911-ben 
hagyta el a sajtót. Prijatelj szövegéhez (amelyet a szláv irodalmak szerkesz
tője, Asbóth Oszkár kissé szabadabban fordított) három kísérő kép kap
csolódik: az első oldalon, ahol A Szlovének irodalma cím fölé tévesen egy 
glagolita fragmentum fakszimilét tették, mint „ószlovén nyelvi emléket", 
valamint a szövegben található Vodnik és Prešeren képe.

Prijatelj csak egyszer, úgy mellékesen a V zatišju (1815) című polemikus 
írásában említi, hogy egyetemi tanulmányi befejezése után a magyarod, a 
németek, a szerbek és az oroszok számára egy vázlatot („skice naše domovine") 
készített. Úgyszintén megemlítette azt is, hogy ők „képet", illetve gyorsan 
megfogalmazott („brez razglabljanj, brez postanj, brez preiskovanj") át
tekintést kértek tőle, és hogy ő, felismerve, mennyire feltáratlanok és tisz
tázatlanok a szlovén irodalmi múlt problémái, nem volt megelégedve saját 
összefoglalóan posztulált munkájával. Hogy milyenek a „vázlatok" koncep
ciója és kidolgozássá közötti külső és belső viszonyok, erre sokáig senki sem 
fordított figyelmet, noha a szlovén művelődés- és irodalomtörténet számára 
érdemes volna számontartani, mit tudnak más országokban a szlovén kul
túráról általában és különösen az irodalomról.

Mellőzve a számos részletet Prijatelj informatív áttekintésének vál
tozataival kapcsolatban, szeretném hangsúlyozni, hogy már a kezdetektől 
éppen a Franklin-féle enciklopédia magyar szövege maradt a legkevésbé 
világos, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a ljubljanai könyvtárakban 
nem volt hozzáférhető. Ezt a magyar nyelvű áttekintést elsőnek R. Kolarič 
jegyezte fel Prijatelj 50. születésnapjára készített bibliográfiájában (Časopis 
za jezik, književnost in zgodovino, V /1925, 160. 1.). Ott ugyanis Prijatelj 
Literatur der Slowenen című az Österreichhische Rundschauban 1905-ben 
megjelent cikke kapcsán megemlíti, hogy ugyanabban az évben hasonló 
(„skoraj enak") áttekintés jelent meg a magyar enciklopédiában is. Nyilván
való, hogy a bibliográfia készítője az adatot magától Prijateljtől kaphatta, 
mert csak egyedül ő tájékoztathatta, emlékezetére támaszkodva, hogy a 
német és a magyar nyelvű áttekintés majdnem egyforma; Asbóth utolsó 
levele (1905. II. 10.) alapján Prijatelj abban a hiszemben élt, hogy cikkének 
magyar fordítása még abban az évben megjelent, és legkevésbé sem gyanította, 
hogy az enciklopédia megjelenése olyan sokáig elhúzódott. A pontatlanul 
idézett megjelenési évet két ízben javította ki a harmincas évek elején (Slo
venec, 1931. 207. sz. és ibid. 1933. 180. sz.) Novak Vilko, aki felhívta a fi
gyelmet Prijatelj magyar nyelvű munkájára, egyben elsőnek említette, hogy 
rövidített szövegről van szó (Prijateljtől származó adat), azt gondolva, hogy 
Asbóth maga rövidítette. Valamivel később pontos és teljes bibUográfiai 
adatot közölnek magyarul, amely Iván Prijatelj bibliográfiájában jelent meg 
a Duševni profili slovenskih preporoditeljev (1936) című tanulmány jubi
láns kiadásában.

Sokáig, egészen 1952-ig tisztázatlan maradt az elsődleges szöveg rö
vidítésének kérdése, valamint az is, hogy milyen az összefüggés Prijatelj 
áttekintésének különböző nyelvű változatai között. Egy összefüggést — és



addig az egyetlent — M. Moskovljević szerb fordító fedett fel a Slovenačka 
književnost (1920) című könyv előszavában, ahol megállapította a szerb és 
az orosz szöveg azonosságát, noha azzal a megjegyzéssel, hogy a német ere
deti orosz fordítása (Iljinszkij: Szlavjanszkija izvesztija, 1904—06 c. folyó
iratban) „nagyon rossz“. Ez késztette a fordítót arra, hogy első fordítását 
oroszból (ami az V. fejezet nélkül jelent meg a Prosvetni glasnik című folyó
iratban 1906-bán) átdolgozza („ismét lefordítsa") Prijatelj német eredetije 
nyomán (azaz az elsődleges szöveg alapján).

A. Slodnjak érdeme, hogy megvilágította a két változat, az elsődleges és 
a rövidített közötti geneológiai összefüggést. Felhasználva Prijatelj levelezését 
(amely mint a professzor hagyatékának része kapott helyet a ljubljanai 
Narodna in univerzitetna knjiznicában), Slodnjak, mint Prijatelj esszé-kö
tetének szerkesztője, kiderítette, hogy Asbóth azt kérte az áttekintés fiatal 
írójától, hogy szerkesztőségi okokból rövidítse meg az elküldött szöveget; 
továbbá, hogy az oroszországi tanulmányúton levő doktorjelölt eleget tett 
ennek, valamint, hogy az elsődleges szöveg szolgált alapul az orosz és köz
vetve Moskovljević első szerb fordításának (I. Prijatelj: Izabrani eseji in 
razprave, 1952, bevezető tanulmány, XXIV, XXIX. 1.).

Asbóth és Prijatelj tíz levélből álló korespodencijájából, amit Angyal 
Endre a Studia Slavicab&n (1967) jelentett meg, még néhány érdekes részletet 
emelhetünk ki:

1. Prijatelj mindkét változatot, az elsőt és a másodikat (a rövidítettet) 
is a lehető legrövidebb idő alatt készítette el. Ha a dolgot az író életkörül
ményeivel és munkalehetőségeivel akarjuk illusztrálni, nem hunyhatunk 
szemet afölött, hogy a fiatal tudósnak egy ilyen áttekintés megírása nagy 
erőfeszítésebe került, és hogy mindkét változat szövegét nagy időzavarban 
dolgozta ki. Konkrétan, az áttekintés 100 oldalát (az első szerb kiadás szövege) 
nem teljes három hónap alatt írta meg. Ismeretes ugyanis, hogy Prijatelj 
1902 augusztusában fejezte be Murnról, a költőről szóló 60 oldalas tanulmá
nyát, hogy a doktorátus körüli gondok november végéig tartottak, hogy 
előtanulmányai nagyobbára a tézis tárgyára vonatkoztak, tehát az 1750— 
1850 közötti időszakra (a szerb kiadás egyharmada) és hogy az első szöveget 
oroszországi útja előtt dolgozta ki, tekintettel arra, hogy Asbóth első le
velében (1903. IV. 17.) értesíti a szerzőt, hogy elolvasta a szöveget, és közli 
vele arra vonatkozó észrevételeit. A fiatal tudósnak az első változat átdol
gozásakor sem állt több idő a rendelkezésére; betegeskedés után és más 
gondok közepette egy új vázlatot dolgozott ki (nemcsak „rövidítette" az 
elsődleges szöveget, ahogy ezt Asbóth kívánta), méghozzá 1903. szept. 13. 
és dec. 31. között (1. Asbóth 8. és 9. levelét).

2. Asbóth az első változatot nem fogadta el, mert úgy vélte, hogy az 
enciklopédia kereteibe és szükségletére túl terjedelmes. Udvariasan elismerte 
a 28 éves tudósnak, hogy munkája teli van remek részletekkel („ső reich 
an práchtigen Stellen") és hogy mindenféleképpen közlésre érdemes, sőt 
felajánlotta, hogy támogatni fogja kiadó keresésében is. Azt tanácsolta neki, 
hogy az új változatot a már feldolgozott anyag alapján írja meg, és utasította, 
hogyan rövidítse az egészet a terjedelem egynegyedére, esetleg egyharmadára. 
Elsősorban a politikai és külső mozzanatok széleskörű bemutatását a mini-



málísra kell csökkenteni. Vagy ahogy ő mondja: .. die intimeren Zügen
blos anzudeuten, z.B. die für mich speziell, sowohl als Slavisten als auch 
Lutheraner, sehr anregende Darstellung über die üt. Bewegungen, welhe 
die grosse Reformation gezeitigt hat, nur ganz knapp anzudeuten. Jibenso 
all die politischen Schicksale die allerdings zum Verstándniss dér slov. Lit. 
nötig sind, aber doch mit ein paar Federstrichen angedeutet werden kön- 
nen ... Bie Bedeutung Napoleons f. Slovenien mehr ahnen lassen, als aus- 
führen.. . “ Etc.

Amikor 1903 végén Prijatelj megküldte az új változatot, Asbóth azt 
válaszolta, hogy az új feldolgozás beleilleszkedik a megadott keretbe és hogy 
tetszik neki, ezért még egyszer sajnálkozását fejezte ki, hogy sok-sok érdekes 
részt ki kellett rostálni („obwohl ich schmerzlich empfinde dass noch so 
viel interessantes ingesagt bleiben musste, was in dem grösseren Opus so 
schön zűr Geltung kam“).

Prijatelj ezek útán a rövidített változat német eredetijét egyes részeiben 
(sőt az egész bekezdést) még kiegészítette és megjelentette az Oesterreichische 
Rundschauben 1905-ben, abban a folyóiratban, amelynek egy ideig munka
társa volt.

Nem a mi feladatunk, hogy részleteiben összevessük a két változatot, 
bármennyire is vonzó lenne. Az irodalomkritikai elemzés helyett (amely 
majd másutt lesz esedékes) minket itt inkább az a kérdés érdekel, hogy Pri
jatelj szlovén irodalomról szóló áttekintése mily mértékben keltette fel és 
nyerte meg a magyar olvasó érdeklődését.

Tekintet nélkül Asbóth hízelgő elismerésére, nem kerülhető el Pri
jatelj önbíráló állásfoglalása saját munkájával szemben, ahogy ezt tíz évvel 
későbben ki is fejtette. Mindkét áttekintés megsínylette a gyors munkát, 
úgyhogy a szövegbe különböző lapsusok és egyszerűsítések is becsúsztak, 
ami elkerülhető lett volna egy kiegyensúlyozottabb és lassúbb munkamódszer
rel. Ez az észrevétel azonban nem cáfolja azt az egyértelmű véleményt, hogy 
Prijatelj még egy ízben bebizonyította irodalomtudományi tehetségét, és 
hogy abban az időben Murko Matija professzoron kívül senki sem volt ké
pes egy ilyen koncepció kidolgozására.

Az áttekintés írásakor Prijateljnak világos céljai voltak, mint egyébként 
is irodalomtörténészi munkássága folyamán. A következő tudományos el
képzelések vezették:

1) Feltárni nemzeti közössége irodalmi alkotásainak mélyebb értelmét, 
2) felfedni az egyes korszakok szlovén irodalmának egyéni jellegzetességét 
és logikáját, 3) meghatározni az irodalom funkcióját a nemzeti kultúreszme 
fejlődésében, 4) kihangsúlyozni a szlovén irodalom általános európai jel
legzetességét.

Az első szöveg rövidítésénél (vagy átdolgozásánál) a hangsúlyt a külső 
adatokról a korszakok és az írók általános jellegzetességeire helyezte át. A 
számos kitűnő megoldás mellett Prijatelj néhány szembetűnő módszertani 
hibát is elkövetett. Az első ilyen hiba, amely a második megszövegezésben 
még szembetűnőbb, az, hogy az író nem tanúsított elég figyelmet azoknak 
a mozzanatoknak, amelyek egy meghatározott kultúrkörben kiváltják az 
érdeklődést. Egyike ezeknek a hiányoságoknak kiváltképpen az, hogy a magyar



változatban teljesen kimaradt az utalás a Mátyás király körüli mondakörre, 
amely a szlovén néphagyományban és az irodalmi alkotásokban rendkívül 
fontos szerepet tölt be. Ez annál is inkább meglepő, mert e kérdésnek az első 
nem rövidített szövegben kellő figyelmet szentel, sőt a Oesterreichische Rund- 
schaunak készített rövidebb változatban (1905) az író egy rövid mondatot 
iktat be (amely a magyar szövegben fölöttébb szükséges lett volna). Kár, 
hogy az írónak erre a sokkal tapasztaltabb Asbóth nem hívta fel a figyelmét.

Mellőzve az első változat valóban terjedelmes és járulékos adatait, az 
író a második változatban a másik végletbe esett, ugyanis számos olyan ada
tot hagyott ki, amelyek a tájékozatlan magyar érdeklődőnek megadhatták 
volna a legáltalánosabb információkat. Néhány példa erre: nem említi Adam 
Bohorič első szlovén grammatikáját, kihagyja P. Hipolitot, a markáns írót, 
sőt Kopitar grammatikáját is, amely a szlovén irodalmi nyelv megállapodott- 
sága és önállósulása tekintetében korszakos jelentőségű mű. A feldolgozás 
mellőz bizonyos tartalmi és ténybeli ismereteket, nem említi Levstik ka
pitális művének, a Martin Krpannak a címét, habár a műnek általános jel
legzetességeiről szól. Hiányoznak a szükséges időrendi tájékoztatások stb. 
Viszont másfelől a fiatal író, aki a régi irodalommal szemben bizonyos ér
telemben szűkmarkú (Vodnikot, az első költőt nem becsüli valódi jelentő
ségéhez mérten), kiállt az akkor fellépő modem írók, Cankar és Župančić 
teljes elismertetéséért.

Nem fér hozzá kétség, hogy Prijatelj áttekintése, függetlenül mindattól, 
amit elmulasztott, teljesítette alapvető feladatát, vagyis a magyar kulturális 
látókör számára kiemelkedő helyen biztosított rálátást a szlovén irodalom
ra.

HITK, 1971. 5—6. sz. Štefan Barbarič



6. IVO ANDRIĆ MÜVEINEK MAGYARORSZÁGI FOGADTATÁSA

A szerb és a horvát irodalmi alkotások iránti érdeklődés Magyarországon 
nem új keletű. Több mint másfél évszázaddal ezelőtt a szerbhorvát nép- 
költészet európai felfedezése irányította a magyar írók és költők figyelmét 
a déli szomszédok irodalmára. Ettől kezdve szerb és horvát költemények, 
elbeszélések és novellák magyar nyelvű fordításai napilapokban, folyóira
tokban és könyvalakban is napvilágot láttak.

Állításunk alátámasztására említhetünk néhány példát: Székács József 
fordításában már 1836-ban megjelent a Szerb népdalok és hősregék című 
kötet, 1896-ban pedig Margalits Ede átültetésében Márk királyfi. Délszláv 
népballadák a X /F. és XF. századból. (Mindkét könyv a második kiadását 
is megérte). 1857-ben a Magyar Sajtó c. lapban jelent meg Iván Mažuranić 
Smrt Smail-age Čengića c. elbeszélő költeményének első idegen nyelvű for
dítása, s 1875-ben adták ki Jovan Jovanovié Zmaj Duliói c. kötetének 
magyar nyelvű átültetését. A XX. század elején a következő neves délszláv 
írók és költők művei láttak napvilágot könyvalakban magyar nyelven: Jankó 
Leskovar Propali dvori, Njegoš Gorski vijenac, Nušić Pripovetke jednog 
kaplara, Ivó Vojnović Ekvinocij és Gospoda sa suneokretom. A két világ
háború között pedig Iván Cankar Hlapec Jemej in njegova pravica és Na 
klancu, Miloš Crnjanski Seobe, valamint Slavko Kolar egy elbeszélés-an
tológiája jelent meg magyar fordításban Budapesten. Az érdeklődés a jugosz
láviai irodalmak iránt a második világháború után mindinkább fokozódott 
s így az átültetések száma mindjobban növekedett, úgyhogy ma már szinte 
minden jelentősebb jugoszláv irodalmi alkotás magyar nyelven is hozzá
férhető. (Ez az eredmény Csuka Zoltán, Dudás Kálmán és mások, valamint 
a Jugoszláviában működő kiváló, fordítók áldozatos munkáját dicséri.)

Ivó Andrić műveinek első magyar nyelvű átültetései a jugoszláviai 
kisebbségi sajtóban láttak napvilágot a két világháború között, de 1940-ben 
már magyarországi folyóiratok is foglalkoznak a jeles író munkásságával. 
Németh László a Híd a Dráván című „összemelegítő“, jugoszlávbarát 
írásában említi, hogy a szerbhorvát nyelvet tanulva ismerkedett meg Ivó 
Andrié elbeszéléseivel. Cikkében többek között ezeket mondja: „A szerb 
és magyar nyelv közt különben is van valami — nem alaki, hanem alkati 
egyezés, amit talán a rokon vérmérsék magyarázhat. Majdnem minden szláv



nyelvbe belekontárkodtam: a szerb a legegyszerűbb, legélesebb kontúrú, 
akárcsak balladáik, amelyek annyira hasonlítanak a mi erdélyi balladáinkra. 
Még az olyan féle aludt vér színű bosnyákban is, mint a tanulókönyvemül 
szolgáló: Ivó Andrity (Pripovetke című munkáját olvastam) van valami 
magyar realistákra emlékeztető súlyos formaérzék, egy kicsit talán karcosabb, 
nehezebb fűszerű, erősebb szemű“. (Kelet Népe VI. 1940. 3. sz. 21.)

Még ugyanebben az évben Kázmér Ernő, abban az időben Belgrádban 
működő újságíró, ír elég terjedelmesen részletekbe menő ismertetést Andrić 
novelláiról. Hangsúlyozza az író kivételes tehetségét, regionalizmusát a 
svájci C. F. Ramuz-ével és Tamási Áronéval hasonlítja össze, majd befejezésül 
a következőket mondja: „Klasszikusan tiszta és mégis nyugtalan tükrű apró 
remekek Ivó Andrics novellái. Messzi világirodalmi példákra hivatkozhatnánk, 
de az emberséges Európa ma olyan kicsiny, mint az íróasztalunk lapja. Túl- 
közel értünk egymáshoz és lélekben is szomszédok lettünk. Ivó Andrics 
novelláiban a szomszédunk lelke beszél hozzánk. Illő és érdemes rá hallgatni. 
Másként beszél mint a többiek ott Nyugateurópában. S ez a friss déli szélhez 
hasonló, írói kifejezői bátorsága az, amivel még hosszú ideig nem tudunk 
eléggé betelni." (.Láthatár VIII. 1940. 148).

Köztudomású, hogy Andrié három nagy regényét a második világ
háború idején írta. A Na Drini éuprija magyar nyelven Csuka Zoltán forr 
dításában már 1947 tavaszán megjelent, s feltehetően ez volt e mű első ide
gen nyelvű átültetése. A magyar kritika ezt a ma már világhírűnek mondható 
regényt igen kedvezően fogadta. Minden jelentősebb folyóiratunkban elis
merő ismertetések láttak napvilágot, melyek elsősorban az emberi lélek 
mély és sokoldalú ábrázolását és a színes, művészi természeti leírásokat 
emelték ki. Volt aki hangsúlyozta, hogy ez az alkotás ismét bebizonyította: 
a regény még mindig élő, korszerű irodalmi műfaj. Hadrovics László re
cenziójában pl. többek között a következőket írja: „Mélyértelmű és művészi 
írás ez a könyv. Ereje nem annyira a kompozícióban, mint inkább a részletek 
mesteri megragadásában és gondos kidolgozásában van. Sokszor panaszoltuk, 
hogy sokkal jobban ismerjük a tőlünk messze távolságokra lakó népeket, 
mint közvetlen szomszédjainkat, most ez az írás déli szomszédaink felé a 
leghitelesebb útmutató lehet. Aki olvassa, nemcsak a legművészibb iro
dalmi élvezetben van része, hanem egyúttal sok mindent megért, ami eddig 
ismeretlen, vagy érthetetlen és rejtélyes volt előtte.. . “ (Déli Csillag, 1947. 
72.)

A Tramicka krónika Csuka Zoltán tolmácsolásában 1956 október elején 
jelent meg Budapesten. Érthető, hogy a hamarosan bekövetkező viharos 
napokban ismertetés a műről nem születhetett.

Kritikusaink figyelmét azonban, úgy látszik, elkerülte a szintén Csuka 
Zoltán által fordított Prokleta avlija és az Anikina vremena magyarországi 
kiadása is (1959-ben). Lehet, hogy a könyvecske igénytelen külseje is szerepet 
játszott ebben. Andrićnak ez a két kis remekműve tudniillik az Olcsó Könyv
tár könyvsorozatban, fűzött alakban látott napvilágot, de — s ezt hangsú
lyoznunk kell — 25.000 példányban. Feltevésünket az a körülmény is alá
támasztja, hogy a későbbi magyar kritikák éppen a két említett alkotásról 
szólnak igen elismerően.



Miután a jeles író 1961-ben megkapta a Nobel-díjat, írói munkásságát 
a magyar folyóiratokban és lapokban is többen méltatják. A Nagyvilágban 
(1961, 1888—1890.), e népszerű és igen színvonalas világirodalmi folyó
iratban Hadrovics László A Nobel-díjas Ivó Andrié címmel ír egy művészi 
ihletésű esszét. Elegendő ebből az írásból néhány mondatot idéznünk, hogy 
lássuk, miben látja a kritikus Andrić művészetének lényegét: „ . . .  már a 
pályája kezdetén a legfőbb írói probléma az egyes ember lelki világa lett, 
s mind a mai napig az is maradt.. . A modern ember leikéből kibányászott 
problémákat és egész élettapasztalatát, életfilozófiáját így vetíti vissza Andrié 
a bosnyák múltba, s teszi ezt oly meggyőző és megtévesztő művészettel, 
hogy az olvasó nemcsak a lelki tartalmat, hanem a köntöst, a kulisszát is 
teljesen hitelesnek fogadja el. Andrić művészetének éppen abban van igazi 
varázsa, hogy a probléma és annak szemléltetése megbonthatatlan egységbe 
forr össze.“

Figyelemre méltó Varga József neves irodalomtörténész méltatása is, 
mely Egy Nobel-dijas íróról. Jegyzetek Ivó Andricról cím alatt jelent meg 
(Űj írás II. 1962., 148—151.). A kritikus nagyon jól látja a jugoszláv író 
alkotói módszerének jellegzetességét, mondanivalójának lényegét, mély 
humanizmusát. Többek között ezeket mondja: „Alakjainak széles és színes 
galériája: emberismeretének páratlanságáról, kimeríthetetlenségéről tanús
kodik. S talán itt tapinthatjuk ki Andrié tehetségének igazi titkát, talentu
mának jellemző mivoltát: nem a mese minél érdekesebb bonyolítása, hanem 
egy-egy emberi sorson való eltűnődés e nagy művész valódi szívügye. Ahogy 
Daville — úgy a többi hőse is élete értelmét keresi. S ez gondolatilag az 
általános emberi magasságba emeli regényeit. S talán itt van a magyarázat 
arra is, hogy ennek a ’provinciális’ írónak könyvei, aki írásaiban alig mozdul 
ki szülőföldjéről, legfeljebb idehoz más világból hősöket — világszerte ér
deklődést váltanak ki.“

1962-ben Andrié válogatott műveinek magyar nyelvű fordítása négy 
kötetben Újvidéken, a Fórum kiadásában látott napvilágot. Erről a repre
zentatív, az író legfontosabb, legjobb műveit magába foglaló kiadásról azért 
kell megemlékeznünk, mert Magyarországon is terjesztésre került, s a ma
gyar kritikusok figyelmét sem kerülte el. A Magyarországon eladásra került 
kötetekhez az előszót Hadrovics László írta, míg a Jugoszláviában terjesztett 
kötetek előszava Petar Džadžić tollából fakadt.

1963-ban Andriénak ismét két könyve jelent meg Budapesten. Egy 
elbeszéléseket magába foglaló antológia Vujičić D. Stojan szerkesztésében, 
A vezír elefántja címen, s a Gospodica és Zeko kisregények egy kötetben.

Az eddigiek során arra törekedtünk, hogy áttekintést adjunk Andrié 
műveinek magyarországi kiadásáról, terjesztéséről és idéztünk néhány jel
lemző mondatot kritikusainak meglátásaiból. Befejezésül azt szeretnénk 
bemutatni, hogyan látják a magyar bírálók általában — a már említettek 
és olyanok is, akikről eddig még nem esett szó — a nagy jugoszláv író eddigi 
életművét.

Minden egyes kritikusunk kiemeli Ivó Andrié humanizmusát, ember- 
szeretetét, a valódi, igazi emberi értékek megbecsülését. „Az örök, a nagy 
emberi értékek, a humánum szenvedélyes szeretete: ez igazítja el Andriéot



a kavargó, aranyat-sarat hordó emberi világban, s a történelemben” — írja 
egyik írásában a már említett Varga József (Nagyvilág, 1963. 1416—1417.).

Andrić műveiről szóló sok méltatásban kiemelik az író művészi áb
rázolásmódját, Bosznia természetének, múltjának és jelenének plasztikus 
rajzát. Kázmér Ernő, aki 1940-ben elsőként mutatta be a kiváló írót a magyar 
olvasóknak, maga is a leírt boszniai táj és hangulat varázsa alá esik, s így 
ír : „A szomorú, szenvedő ember igaz felmagasztosítását is a táj külön szépsége, 
a hegyek-völgyek külön alakulatai és a kis városkák kanyargó utcáinak, kü
lönböző templomainak, lefüggönyözött háremeinek, apró kávéházainak 
hangulata adja, az az igazi regionalizmus, amely mint a világirodalom mai 
törekvéseinek sajátossága, a jugoszláv irodalomnak is. sok érteket adott.“ 
(S itt a kritikus Iván Cankar és Dinko Šimunović alkotásait is említi.) Angyal 
Endre pedig a következőket mondja: „Bosznia költője... életútja innen 
indul ki, művészete ide tér vissza.- s anélkül, hogy a legkisebb mértékben 
is provinciálissá válna, a bosnyák tájnak és népnek állít maradandó értékű 
irodalmi emléket." {Alföld, 1962. 121—128.)

Bár Andrić regényeinek és elbeszéléseinek cselekménye szinte kivétel 
nélkül Boszniában, leggyakrabban a bosnyák múltban játszódik le, minden 
magyar kritikus elismeri, hogy az írónak komoly, megszívlelendő monda
nivalója van az egész emberiség számára; nem utolsó sorban a mai ember 
számára. S az író mindezt magas művészi fokon valósítja meg. „Mint minden 
igazán nagy író, Andrić is saját korára, saját népének gondjaira keresett 
választ a történetemben.. . “ — írja a már idézett Varga József (Üj írás,
1962. 148—151). Egy másik recenzens többek között ezeket mondja: „ . . .  ez 
a varázslatos elbeszélőtehetség a modern lélekrajz eszközeit is úgy tudja 
felhasználni, hogy az elmondott történetekben a modem ember bölcs és 
mai életszemlélete is érvényesüljön.. . “ (cs. z. A Könyv 1963. 29.).

Néhány kritikus figyelemre méltó megállapítást tesz az idő, a múló 
idő, problémájáról és jelentőségéről Andrić prózájában: „ . . .  a múló és 
gyógyító idő az Andrié-mű anyaga.. . “, állapítja meg pl. Cseres Tibor {Élet 
és Irodalom 1963. 23. sz.). „A mpdem regény visszatérő problémája az idő. 
Proust az emlékezéssel, Virginia Woolf — elsősorban az Orlandoban — já
tékos ötlettel oldja fel az idő problémáját, Th. Mann pedig a Varázshegy 
egyik jelenetében az időtartam filozófiai magyarázatát keresteti Hans Cas- 
torppal. Andrić időszemlélete az egymás melletiséget jelenti; az egymás 
nyomába lépő szereplőkkel érzékeltet éveket, évszázadokat. Számára az 
idő folyamat, amelyben nemzedékek sorsa vonul el. Egyik legszebb könyv
ének, a Híd a Drinán címűnek, igazi főszereplője is maga az idő, amelybe 
ágyazva emberi sorsok követik egymást, s Nézzük, hogy a történet árad 
tovább, mint maga a folyó, a regény két időhatárán tú l....“ (A Könyvtáros
1963. 677-678) Andrić filozófiájává], műveinek filozófiai vonatkozásaival 
Veres Péter is foglalkozik: „Ez az író bölcs ember és az ő bölcsessége »édes 
bölcsesség«, mert megvan benne az élet keserűje is, a szépsége és a költészete 
is: tehát ez realista bölcsesség, ami igen tetszik nekem. Nem „filozofál" 
ez az író, hanem csak olyan egyszerűen bölcs, mint maga az érthető és ért
hetetlen élet és mint az ő sokat tapasztalt jó emberei, legyenek azok magas 
rangú törökök, ’csarsija’-beli kereskedők, katolikus szerzetesek, vagy pra
voszláv pópák.. . “ {Új írás 1963. 877-881.)



A nagy jugoszláv alkotó írói módszere, elsősorban megragadó művészi 
lélekábrázolása sem kerülte el a magyarországi kritikusok figyelmét. Már 
1947-ben, a Na Drini éuprija első magyar nyelvű megjelenése után ilyen 
megállapításokat olvashatunk: «. . .  az emberi léleknek nagyszerű megfigye
lője, aki bölcs megértéssel könyveli el az örökké gyarló ember erényeit és 
h ibáit..." (Sziklay László: Sorsunk 1947. 463—465.) Az emberi lélek ví
vódásainak megértése és megkapó művészi rajza a későbbi kritikusok elis
merését is kiváltotta, mint ezt már e cikk első részében is láthattuk. Talán 
nem árt azonban erre vonatkozólag még néhány idézetet kiemelnünk. így 
pl. Dudás Kálmán ezeket mondja: „ . . .  voltaképpen minden novellája egy-egy 
remekbe szabott lélekelemző tanulmány. És a művészet iránti alázata, éles
látása, átható értelme, módszerének abszolút költőisége biztosíték arra, 
hogy ezek a lélekelemző tanulmányok nem válhatnak soha bűvészi mutat
vánnyá, sem a hatáskeltés eszközévé; — minden esetben az emberi lélek 
mélységeiből villant elénk egy-egy rejtett zugot." (,Jelenkor 1962. 188—193.) 
Csányi László pedig színvonalas értékelésében többek között a következőket 
írja: „Az elátkozott udvar, mely talán szerkesztési módjára is legjellemzőbb... 
sűrítve mutatja be Andrić sajátos alkotó módszerét, amely egyaránt jelenti 
a pontos lélekrajzot, s az idő-érzékeltetés újszerűségét, a tartam és folya
matosság egységét.. . “ (A Könyvtáros 1963. 678.)

A világhírű író stílusával is elég sokan foglalkoznak a könyvismerteté
sekben és nem fukarkodnak az elismeréssel. A már idézett Csányi László 
A vezir elefántja című elbeszélőkötet recenziójában megállapítja: „ . . .  tiszta, 
minden sallangtól mentes stílusa...  talán Flaubert vagy Martin du Gard 
tárgyilagosságához áll legközelebb.4* (A Könyvtáros 1963. 575i—576.) Dudás 
Kálmán, aki Andrić alkotásait eredetiben is ismeri, így vélekedik kifeje
zésmódjáról: „Nyelve nemesen egyszerű és tiszta. Stílusa szabatos és haj
lékony. Úgy klasszikus, ahogy a. mondanivalóhoz igazodik: a lényegretörés 
érdekében.. '{Jelenkor 1962. 188—193.)

A magyar kritikusok általában nem foglalkoznak magával a fordítással, 
pl. olyan kérdéseket nem igen vetnek fel, vajon sikerült-e a magyar nyelvre 
való átültetésben az eredeti alkotás stílusát és hangulatát visszaadni. Ez 
nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy a bírálók túlnyomó többsége nem 
ismeri a szerbhorvát nyelvet, s így nincs módjában a magyar szöveget a? 
eredetivel összevetni.

Ebből — a többé-kevésbé vázlatos — áttekintésből talán megállapít
ható, hogy a jugoszláv Nobel-díjas író müvei jelen vannak a magyar iro
dalmi életben és hogy kritikánk meleg szimpátiával és őszinte elismeréssel 
fogadta ezeket az alkotásokat, melyek kétségtelenül korunk világirodalmának 
szerves részei.

HITK, 1971. 5—6. sz. Póth István



7. MIROSLAV KRLEŽA SZÉPÍRÓI ÉLMÉNYVILÁGÁNAK 
MAGYAR RÉTEGEIRŐL

Miroslav Krleža szépírói oeuvre-jét — ide számítanánk értékes nap
lójegyzeteit is — szinte a pályakezdő évektől motiválják magyar* élmények. 
E motiváció szerepét-jelentőségét az életmű szintéziseként felfogható legutóbbi 
Krleža-irm, a Zászlók felől nézve lehet felmérni leginkább, mely a kelet- 
közép-európai, kulcsfontosságú eseményekben gazdag valóság egy szakaszá
nak rajzát adja, s mely egyben az Osztrák-Magyar Mornarchia összeomlá
sának, illetve az összeomlást megelőző és követő idők történetének kelet- 
közép-európai viszonylatban egyik legérdekesebb szépírói foglalata. Aligha 
szükséges itt és most az állítás igazát bizonygatni — a probléma egyébként 
is egy külön, a Zászlók komplex elemzését tartalmazó tanulmányunk tárgya 
lesz majd —, épp ezért most csupán az írói éleménygyűjtés egy csaknem 
másfél évtizednyi időszakának magyar vonatkozású anyagát kívánjuk fel
térképezni, mely megítélésünk szerint a Zászlók, de az egész Krleža-oeuvre- 
nek is teljesebb értelmezését eredményezheti.

Munkánk csak kísérlet, a téma további filológiai alapozást igényel, 
így szándékunk most elsődlegesen a problémafelvetés, sem — mint a kér
dések végérvényes eldöntése lehet.

A Miroslav Krleža szépírói élményvilágát motiváló magyar életanyag 
az 1908—1922 közötti évekből való. A jelzett időszakon belül három periódus 
körülhatárolását érezzük célszerűnek: az élménylerakódás kezdetei a pécsi 
hadapród iskolában eltöltött évekre tehetők (1908—'1911), a folytatás a pesti 
ludovikás évekre (1911—1913), a tetőpont pedig az 1916—1922 közötti 
hat esztendős periódusra esik.

A pécsi három esztendő legfontosabb eredménye — az élménygyűj
tés szempontjából! — a magyar nyelv anyanyelvi szinten való elsajátítása, 
majd a magyar irodalommal, ezen belül is a Petőfi-életművel való találkozás. 
Ismertek erről 1932-es, a Moj obračun s njima lapjain olvasható sorai, mi
szerint „Petőfi negyvennyolcas eposzának, Az apostolnak csaknem teljesen 
kész.. horvát fordításával hagyja el az intézetet, s a Petőfi-mű hatására 
1848 szellemének teljes vállalása lesz további írói fejlődésére meghatározó 
érvényű. „Ez a mű — írja említett könyvében — döntő, szinte végzetes 
fontosságú hatást gyakorolt rám. Az eszmei „egyenesvonalúságnak, vagy



egyvonalúságnak“ a fogalma, annak az eszmei valaminek a titka, amit az 
oroszok prjamaja linijanak vagy prjamolinejnostnak hívnak, ez a negyven- 
nyolcas, kossuthi, garibaldista, Bécs ellenes, osztrákellenes.. .  ébredése 
lassanként összeforrt bennem a mi nemzeti romantikánk háború előtti ködé
vel, a Supilo, Meštrović, Nazor, Piemont nevekkel, mint ennek a Sturm 
und Drang korszaknak a szimbólumaival."*)

A magyar progresszió, pontosabban Petőfi és Kossuth eszmei örökségé
nek ilyen fokú elfogadása és vállalása — a horvát, sőt a délszláv nemzeti 
tudat, illetve összetartozás gondolatával egybefonódva — törvényszerűen 
teszi majd fogékonnyá a pesti években (1911—1913) minden olyan jelenség 
iránt, mely a magyar szellemi és politikai életben jórészt erre az örökségre is 
épült, s amely valamilyen formában egyfelől a magyarországi nemzetiségi 
kérdéssel, másfelől pedig a magyar forradalom érlelődésével összefüggött. 
Ezt a fogékonyságot tovább serkentették újabb és újabb tapasztalásai is 
az említett esztendőkben, melyeket a Ludoviceum növendékeként Buda
pesten, illetve az ország különböző vidékein töltött. Mint a ludovikás had
gyakorlatok részvevője ui. egyfelől a korabeli Magyarország valóságát is
merhette meg — bejárván az országot „Baranyától Esztergomig és Budától 
a Tátráig"2), másfelől viszont kapcsolatba kerülhetett a magyar társadalmi 
élet haladást szorgalmazó elemeivel, nevezetesen a Galilei Körrel és a magyar 
polgári radikalizmussal, sőt magával Jászi Oszkárral is.

A „negyvennyolcas, kossuthi, garibaldista, Bécs ellenes, osztrákelle
nes. . álláspont felől szinte törvényszerűen vezetett útja — mindjárt 1911- 
ben — az akkor már nagy tekintélyű, a budapesti egyetemi ifjúság haladó 
rétegét vonzáskörében tartó Galilei Körhöz, mely a korszerű és progresszív 
társadalomtudományi törekvések megismerésének lehetősége mellett3) egy 
másik, számára érthetően vonzó problémának, a nemzetségi kérdésnek — a 
hivatalos nemzetiségi politikával szemben álló — értelmezését kínálta.

A Galilei Kör 1911 tavaszán (márciusban) indította meg a nemzetiségi 
kérdéssel kapcsolatos előadások és viták sorozatát, melynek nyitánya Jászi 
Oszkár emlékezetes, A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője című elő
adása volt,4) melyben nem kisebb igazság kimondására kerül sor, mint . .  
hogy a vármegyék urai magyar és más nemzetiségű lakosokat egyformán 
elnyomják, a különböző nyelvű dolgozó nép egyforma sorban él, egyformán 
jogtalan. 1848 jogokat akart adni a nemzetiségeknek — de csak papíron ma
radtak a törvényei. A diákság feladata, hogy felvilágosítsa a különböző nyelvű 
jogtalan népeket: követeljék e törvények végrehajtását."5)

A nemzetiségi kérdésnek e végsősoron programszerű, konkrét tenni
valókat, javaslatokat megfogalmazó exponálását elméleti előadások és viták 
követték a Galilei Körben, majd az egészet lezárandó pgy nagyszabású ér

*) Miroslav Krleža: Moj obračun s njima. Zagreb, Naklada piščeva, 1932. 148—149. 1. Az idézett magyar 
nyelvű szövegrész lelőhelye: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásai
ból. összeállította és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor. Tankönyvkiadó, Bp., 1962. 798. 1.

2) Uo.
3) Lásd erről: Tömöry Márta: Űj vizeken járok (A Galilei Kör története). Gondolat. Bp., 1960. 240. 1.
4) Uo. 68—69. 1. Az előadás szövege A Galilei Kör Könyvtára 5. számaként nyomtatásban is megjelent: 

Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője. Bp., 1911.
5) Tömöry Márta: lm: 69. 1. ; Jászi gondolatmenetének ismertetését 1.: 31. 1.



tekezletre került sor, melyre a Kör tagjain kívül meghívták . a főváros 
érdeklődő polgárait, munkásait, a nemzetiségi diákokat és politikusokat” 
is.6) A meghívásnak eleget téve „ . . .  számos szerb, román, szlovák nemzeti
ségű diák meg is jelent.. az értekezleten, sőt néhányan,— a szerb Iván 
Milmović, a román Duma Sándor s a szlovák Dušan Porubsk^ — fel is 
szólaltak a vita során. Ott volt a rendezvényen és felszólalt Milán Hodža 
nemzetiségi képviselő is, aki „ . . .  a nemzetiségi burzsoázia egy részének 
álláspontját.. hangoztatva kijelentette, hogy az „arisztokratikus Ma
gyarországban" nincs mód a nemzetiségi problémák demokratikus ren
dezésére, épp ezért egy . .  demokratikus Magyarországra van. . .  min
denképpen szükség.. amely a problémának megoldását törvényes alapon 
biztosítaná.8) A felszólaló nemzetiségi diákok fejtegetéseiben a magyar és 
a nemzetiségi radikális diákság együttműködésének szorgalmazására került 
sor — éspedig a demokratikus átalakulást elősegítő céllal. Véleményük'szerint 
ezt az együttműködést „ . . .  a magyar demokráciáért és a nemzetiségi jo
gokért vívott küzdelem közös pontjai lehetővé, sőt szükségessé teszik.. .“9) 
Az együttműködés egyik, nyomban járható és egyben elsőrendűen fontos 
területének a nemzetiségek lakta vidékek, s az ott uralkodó szociális viszonyok
kal való ismerkedés, e viszonyok tanulmányozása bizonyult, melynek meg
indítását az értekezleten el is határozták.10)

Hogy a Galilei Kör e nagyszabású, az ország közvéleményében is vissz
hangra találó és a hivatalos körök acsarkodásait kiváltó programja, de 
a Kör egész tevékenysége is az 1911-ben Pestre került fiatal Krleža gondol
kodását, fejlődését meghatározó momentummá is lett, arról alábbi, 1916 
elején keletkezett és 1916. május 16-án rendszerezett naplóbejegyzése ta
núskodik: „Sokat tanultam a magyar sajtótól és a magyar történelemtől. 
Mindannak, amit ott írtak, pontosan a fordítottja áll. A Galilei Körtől (Jászi 
Oszkáréktól) szintén nagyon sokat tanultam. Megszabadítottak a kon
vencionális hazugságoktól.. .“n ) '

Jórészt ez a naplófeljegyzés, de későbbi Krleža-irasok jónéhány passzusa 
is tanúsíthatja a Jászi Oszkár képviselte polgári radikalizmussal, illetve első
sorban a Jászi tanaival való bahatóbb megismerkedést, A Galilei Körben 
1911-ben elhangzott előadás12) mellett különösképpen az 1912-ben megjelent 
nagy Jászi-mű, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés J^Bp., 
1912.) c. könyv például nagy hatást tett rá, mely Jászi ún. „minimális nem
zetiségi programjának" alapvető foglalata volt s mely a szélesebb nyilvánosság 
elé tárta — a tudomány eszközeivel ezúttal — ezt a programot. Számottevő 
olvasmányai lehettek aztán — éppen ebből adódóan — A Jászi szerkesztette 
Huszadik Század, illetve a Világ hasábjain megjelenő írások is, melyek a 
magyarországi szabadkőművesség, illetve a polgári radikalizmus szellemében 
foglaltak, állást a nemzetiségi ügyekben éppúgy, mint a magyar társadalmi

•) Tömöry Márta: lm. 69.1.
i7) Uo. .
•) Milán Hodža felszólalását ismerteti Tőmöry Márti: lm. 69.1.
•) Tömöry Márta: lm. 69.1.

Uo.
u ) Mrroslav KrUía válogatott müoei. Versek. Emlékiratok* Európa könyvkiadó. Bp., 1965. 372. 1. 

Eredetiben: Mirlosav Krleža: Davni dard. Zora. Zagreb, 19S6. 180. 1.
ia) Jászi Oakár: A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője, i.m.



haladás problémáit illető kérdésekben. A Huszadik Század 1912—1913-ban 
pl. egyformán bőséges teret szentelt a „horvát közállapotok“13) és a délszláv 
egységet szorgalmazó törekvések elemzésének, ismertette a nyugat-európai 
Balkán-szakértők, nevezetesen Dr. Seton-Watsonnak a délszláv mozgalmakat 
elemző munkáit14), mégpedig olyan ellenzéki hangvétellel, mely a horvát 
sajtóban akkor egyszerűen elképzelhetetlen volt a cenzúra miatt!

A „konvencionális hazugságoktól” való szabadulást előmozdító ténye
zőkként vehetők számba aztán a galileisták és Jásziék részéről megnyilvánuló, 
az 1912. május 23-i eseményekkel, ezek vérbefojtásával, illetve Tiszáék 
parlamenti erőszakosságával kapcsolatos állásfoglalások is, amennyiben azok 
a demokrácia, a Béccsel szembeni nemzeti törekvéseket, sőt általánosságban 
az egész magyar társadalmi haladás kérdéseit érintették — s így mindenképpen 
rezonanciára találhattak a fiatal Krleža gondolkodásában.

Ismeretes, hogy a Galilei Kör — mely korábban „a tudományos munka 
nevében” felemelte tiltakozó szavát „a lármás politikai tüntetések szokása 
ellen” — 1912 márciusában röpirattal szólította fel a diákságot a politikai 
demonstrációk támogatására.15)

A felhívás nyomán a március 4-i, a választójogot sürgető tüntetésen 
két-háromszáz, május 23-án pedig hatszáz pesti diák tüntetett — az utóbbi 
alkalommal „a nemzetközi munkásosztály forradalmi indulóját”, az Inter- 
nacionálét énekelve.16)

A május 23-i tüntetés terrorisztikus vérbefojtása, majd Tisza és a mun
káspárt parlamenti erőszakossága után a radikalizmus főorgánumában, a 
Huszadik Században az ellenzéki hangú, a Tisza alkalmazta erőszak mód
szerét elemző és egyben elutasító írások egész sora jelent meg Jászi Oszkár, 
Szende Pál, Farkas Geiza, Máray-Horváth Károly, Kunfi Zsigmond, Rónai 
Zoltán és mások tollából.17) A „parlamenti rémuralmat” ; „a május 23. for
radalmi felkelést” és annak „vérbefojtását” ; „a vagyontalan néposztályok 
mellének” és „az ellenzéki képviselők ellen" irányuló „katonai és csendőr- 
szuronyokat” idéző cikkek java részében Tisza elmarasztalása mellett ott 
izzik a Bécs —, illetve Habsburg-ellenesség is, s megfogalma2Ódik ■*- ha 
nem is tisztán, ellentmondások nélkül — a forradalmi változás lehetőségének 
kérdése — joggal, hisz a „kaszások” után most már „a kalapácsos sereg1” 
is megmutatta erejét.

Hogy Krležšnak ezek az események személyes élményei voltak, azt 
a Vitomjr Koraé-féle Novo druStvo-beli, 1918-ban készült, a magyar vá
lasztójogi harc történetét elemző tanulmányának18) alábbi sorai tanúsíthatják:

>*)-------: Horvát közállapotok. Huszadik Század 1912. II. 171—175. I. 1
u ) Jászi Oszkár: A délszláv kérdés (The Southern slav question and the Habsburg Monarchy. By R. 

W. Seton Watson. London 1911. Constable Co. XII. 463.) Huszadik Század 1912. II. 187—193. 1.
“ ) Lásd: Tömöry Márta: lm. 250—251f 1.
*•) Uo. 80.
17) Jászi Oszkár: A magyar válság okai és következményei. Huszadik Század 1912. II. 1—17. 1. Szende 

Pál: A magyar látszatalkotmány. Uo. 18—32. 1; Farkas Geiza: A kicsavart fegyver. Uo. 33—41.1; Máray- 
Horváth Károly: Nemzeti ellenállás és választójog. Uo. 42—51. 1., Kunfi Zsigmond: Az új koalíció. Uo. 76— 
89. 1., Rónai Zoltán: Erőszak és jog a politikában. Uo. 90—106. 1. \

1$) Hungaricus (Krleia írói álneve L J.) : Borba za madfarsku izborau reformu. Novo dnđtoo, I. knj.
I. sv. 1. str. 17—21, Zagreb, srpanj 1918.; és Novo dn&too, I., knj. I., sv. 3, str. 84—88* Zagreb, rujan 1918.

*•) Hungaricus: lm. Novo druítvo, I., knj. sv. 1. str. 18.



„Ki ne emlékezne azokra a viharos és szenzációs napokra, amikor a magyar 
főváros egy ostromlott vár képét mutatta: az utcákon katonai egységek tá
boroznak, egész nap lovasszázadok dübörögnek, tűzérütegek, tábortüzek, 
géppuskák, csillogó sisakok, bajonettek és kardok mindenütt."19) A „fel
borított" és „barikádnak használt villamosok" mögött a budapesti utcán 
„ömlött a vér", ám a választójog kívánt bevezetése ismét elmaradt.20)

Ennek a folyamatnak 1913 nyarán, Krleiának a balkáni harcmezőkre 
való távozásával végeszakad21), s csak az első világháború éveinek derekán, 
1916 körül lesz folytatása, amikor is — már a galíciai harcmezőket megjárva
— a bruszilovi offenzíva élményeivel megy ismét Budapestre. Naplójegy
zetei tanúsága szerint csak néhány hétre érkezett, ám az eltöltött idő, az 
élménygyűjtés szempontjából tartalmasnak, gyümölcsözőnek bizonyult. Sze
mélyes, szóbeli közlése szerint Kosztolányival találkozott, naplófeljegyzései 
pedig arról vallanak, hogy a polgári radikálisok, tehát Jásziék akkori, az 
adott viszonyok között még mindig progresszív törekvéseit is figyelemmel 
kísérte.22) A Pesti Hírlap háborús célzatú írásai — melyek „a vagonszámra" 
„Tisza halál-malmaiba" szállított embermilliók pusztulását igyekeztek 
hősiességnek, hazafias áldozatnak kikiáltani — egyáltalán a háborús 
Magyarország ellenében ő most is a Világ és a Galilei Kör „szabadkőművese
ire" szavaz és Adyval ismerkedik, mintegy a korábbi, a magyar irodalmi 
progresszióval kapcsolatos ismereteit a jelenkor eredményeivel kiegészítve. 
„Petőfitől — Adyig, Hungáriától (Extra Hungáriám) Hunniáig sejthető a 
diagnózis lehetősége, hogy ti. a magyar helyzet nem egészséges" — írja a 
Davni doni lapjain 1916. szeptember 14-én23), egy nappal később pedig 
ugyanott: „ . . .  Ady Hunniája a mai magyar valóság képlete.. ."24) Aligha 
vonható kétségbe, hogy a Pefőfi- és Ady-líra közötti folytonosság határozott 
felismerésének ténye húzódik meg itt, illetve Ady költészetének lényeglátó 
ismerete, mely egyben Krleža későbbi Ady-cikkeinek (Ady Endre je umro25), 
Petőfi i Ady dva barjaka madarske knjige26), Mad&arski lirik Andrija Ady27) 
csíráját is tartalmazza.

Mindez —- mozaikszerűsége ellenére is — nagyon határozottan arra 
utal, hogy mostani, tehát 1916-os magyarországi élményei, illetve az azokkal 
kapcsolatos reflexiók az 1913-ban megszakadt magyar ismereteinek egyenes 
folytatásai. Ady költészetét nyilván már tizenkettő-tizenháromban megis
merhette, éspedig annak dunavölgyi egymásrautaltság-gondolata réven, 
mely Jászi híres, 1912-ben megjelent A nemzeti államok kialakulása és a

Uo.
21) Miroslav Vaupotić: Biografsko-bibliografski prikaz života i rada Miroslava Krleže. RijeČka revija. 

1966. br. 6—7. str. 418.
**) Miroslav Krleža válogatott művei. Versek. Emlékiratok, i. u. 393—399. 1. Eredetiben: Miroslav 

Krleía: Davni dam, 212—222. 1.
**) Miroslav Krleža: Davni dam. str. 217.
**) Miroslav Krleia válogatott müvei. Versek. Emlékiratok. Id. kiad. 394.1. Eredetiben: Miroslav Krleža: 

Davni dani, 221. 1«
2fi) Misoslav Krleža: Ady Endre je umro. Riječ SH S, I, br. 45, str. 3. Zagreb, 291. 1919.
*fl) Miroslav Krleža: Petőfi i Ady dva barjaka madarske knjige. Nova Evropa. 1922. knj. 4. 341—354. 1.
a7) Miroslav Krleža: Andrija Ady mađžarski lirik. Hrvatska revija, III. br. 1, str. 17—32. Zagreb, 

siječanj 1930.



nemzetiségi kérdés c. könyvének szellemét is meghatározta. Jászi az azóta 
híressé vált két Ady-strófát írta könyve belső címlapjára mottónak:

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat 
Mindigre egy bánat marad.

Hiszen gyalázatunk, keservünk 
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve 
Az eszme-barikádokon?

A pesti tartózkodás egyfelől a régi emlékeket-élményeket ébreszti benne, 
másfelől meg társadali-politikai nézetek kiérlelődését eredményezi — lega
lábbis a Dunatáj népeinek egymásrautaltságát illetően. 1917-ben — tehát 
már otthon Zágrábban — „ . . .  a Balkán és a Duna mente nagyszámú nem
zetiségeiről, legendáikról és nemzeti apoteózisaikról, a múlt századbeli ro
mantika hazugságairól, a nemzetek érdekeinek, szövevényességéről s a svájci 
kantonális föderafív rendszerről.. . “ értekezik, mely — mint véli — „ . . .  egye
dül képes a szenvedélyes viszonyok politikai feszültségét a kölcsönös har
mónia nemzetközileg elviselhető fokára enyhíteni.“28)

Zágrábba való visszatérése természetesen nem' jelenti a magyarországi 
valósággal való kapcsolatainak megszakadását. Előbb csak szűkszavú nap
lóbeli utalások (pl. Jásziékra, Tisza Istvánra, Wekerlére), majd 1918-ban 
gazdag publicisztikai »anyagi is dokumentálja: Krleža intenzív figyelemmel 
kísért ezután is szinte majd minden, „a Drávától északra** történő eseményt, 
1918 közepétől pedig mint aktív publicista vállalkozik rendszeresen a ma
gyarországi belpolitika eseményeinek részletező elemzésére. Szempontjai 
nem egyszer már a marxi tanítások, illetve az októberi forradalom tanulsá
gainak hatását is mutatják.29)

Noha már 1917-ben komoly elvi vitái voltak Vitomir Korać horvát 
szociáldemokrata vezetővel, 1918-ban még mindig munkatársa a Novo druí- 
tvo c. folyóiratnak, melyben Hungaricus álnéven közli 1922-ig legterjedel
mesebb magyar tárgyú írását Harc a magyar választójogi reformért (Borba 
za maiarsku izbomu reformu) címmel.30) A két részletben közölt írás tárgyát 
az 1918 tavaszán megélénkülő magyar belpolitikai küzdelmek szabták meg, 
melyek a magyar munkásmozgalom részéről is több évtizeden át sürgetett 
választójogi reform körül zajlottak. A magyar belpolitikai viszonyokban 
tájékozott Krleža jól ismerte a magyar választójogi reformért folytatott har
cok történetét, s tudta azt, hogy a választójogi kérdés a magyar munkás- 
mozgalom erősödésével párhuzamosan került egyre inkább a politikai küz
delmek előterébe. Cikkének megfogalmazásakor talán épp ennek okán lát-

*8) Miroslav KrUia válogatott müvei. Versek. Emlékiratok, 497.1. Eredetiben: Miroslav Krleža: Davm 
dani, 394. 1.

ÍB) Magyar tárgyú írásainak bibliográfiáját lásd: Davor Kapetanić: Bibliografija djela Miroslava KrleSe. 
Zbomik o Miroslavu Krle&i. Urednik: akademik Mariján Matković. JAZU Zagreb. 1963. str. 608—613.

*°) Lásd: 18. sz. jegyzet.
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hatta szükségesnek — az 1918 tavaszán a választójoggal kapcsolatosan meg
indult munkásmegmozdulásokra reagálva — történeti fejlődésében elemezni 
a magyar választójogi harc kérdését.

A tanulmány egyébként két szempontból érdemel figyelmet: egyrészt 
a választójogi harc történetének hozzávetőlegesen objektív rajzát, másrészt 
az egykorú társadalmi-politikai mozgás lényeglátó elemzését adja, az utób
biban különös figyelmet szentelve Jásziék és a polgári radikalizmus szerepének 
a magyar progresszió történetében.

Ezt a nagyobb terjedelmű írást a napi publicisztika körébe tartozó újabb 
magyar tárgyú cikkek követték 1918-ban; valamennyi a magyar társadalom 
életében zajló események-változások ismertetése-kommentálása. A tematikát 
tekintve „a magyar reálpolitika bukása”, a magyar és délszláv kérdés ösz- 
szefüggései, „a magyar integritás”, „a magyar forradalmi sajtó” stb. sze
repelnek bennük, olyan kérdések tehát, melyek a magyar progresszió s a 
társadalmi változás ügyével kapcsolatosak. Krleža, aki most már egyre vilá
gosabban látja, milyen fontos szerepe s kihatása lehet a forradalmi változás
nak egész Kelet-Közép-Európa életére, páratlan intenzitással figyel fel minden 
progresszív jelenségre s kommentálja is azokat. Különösen a két magyar 
forradalom eseményeivel kapcsolatos reflexiók érdekesek és értékesek (Ma- 
dzarska republikanska hampa, Protiv bijeloga terora u MadzarskojJ31), mert 
a bennük felvetett kérdések már nemsokára szépírói formában is testet öl
tenek majd, éspedig az 1922-es keletkezésű Kálváriában (Golgota), mely 
a levert kelet-közép-európai forradalmak mérlegét vonja meg, a bukás ere
dőit kutatva.

Meglehetősen vázlatos fejtegetéseinket végére érve — mely az idő rö
vidségéből fakad — az alábbiak megállapítása kínálkozik mintegy konklú
zióképpen : a jelzett folyamat — Krleža életműve felől vizsgálva — az aláb
biak okán tekinthető döntő fontosságú élményanyagnak:

1. 1922-ben egy jelentős tanulmány megírásához szolgál alapul, a címe: 
Petőfi és Ady a magyar irodalom két lobogója.

2. A fenti tanulmány anyagából-megfigyeléseiből nő ki Krleža jeles, 
1930-ból való Ady-tanulmánya.

3. Ez az életanyag szerves alkotóelemévé lesz Krleža szépírói műveinek: 
az 1922-ben készült Kálváriától a Zászlóig motiválja a Krleža-oeuvre legjobb 
darabjait.

HITK, 1971. 5—6. sz. Lőkös István

31) Lásd: Davor Kapetanić: lm. i. h.



VII.
INTERETNIKUS 

KAPCSOLATOK A 
FOLKLÓRBAN ÉS 

NÉPKÖLTÉSZETBEN





I. SZÉKELY JÁNOS ALAKJA KÉT HVAR-SZIGEH ÉNEKBEN

Az első két népi eredetű, publikált, tíz szótagos horvát énekben, amelyek 
Kačić Razgovor ugodtti naroda slovinskoga^c. művében találhatók (e kötetben 
egyébként, amint arra a szerző is figyelmeztet, három népi eredetű ének 
fordul elő), Székely János vagyis Sekul2) az egyik főhős; az elsőben Sibinja
nin Jankó unokaöccseként, a másikban meg a grahovói .Nikolica kenéz leánya 
kérőjeként szerepel. Mindkét énekben Székelyt szimpátia övezi. Az első 
darabban ugyanis leleményes és ügyes hős, aki a násznép tagjaként, súlyos 
próbatételek árán menti meg nagybátyja becsületét. A másikban a már el
gyűrűzött leányt a magatartása miatt akkor bünteti meg cinikusan, amikor a 
leány ezt a legkevésbé várja. Sekul szerepeltetése mindkét énekben igen 
életszerű, jóllehet e két szituáció alapján mégis igen nehéz lenne végérvényesen 
ítéletet mondani róla, mint a délszláv vitézi epika hőséről általában, oly 
módon, ahogyan ítéletet szoktunk hozni egy-egy írott irodalmi alkotás egyik 
vagy másik hőséről; akár Hamlet a hős neve, vagy Don Abbondio Manzoni 
Jegyesek c. alkotásában, vagy pedig Nyehljudov herceg Tolsztoj Feltáma
dáséiban. Már azért sem könnyű az ilyen ítéletalkotás, mert Sekul szerepét 
Vük Karadžić variánsában8) például (amely részletekben gazdagabb és jóval 
terjedelmesebb Kačić változatánál) más hős veszi át, ami viszont nem jelent 
egyebet e gondolatmenet kifejtése folyamán, mint hogy SekijJ* a szerbhorvát 
vitézi epika egyéb hőseihez hasonlóan, különböző énekszituációkban tűnik 
föl, és sohasem lehetünk bizonyosak abban, hogy a tragikustól a mosolyt 
keltő komikusig, milyen szerepet kell vállalnia, és hogy e szerepek olyan 
mértékben fognak jobban illeni hozzá, amilyenben az ének művészi telje
sítményként jobban sikerült. Ha például a horvát Matica gyűjteményének
II. kötetét lapozzuk fel4), s az 51. számú éneket olvassuk el, azt fogjuk látni,

l) Ld.: Kačić-MioSić, Andrija: Razgovor ugodtti naroda slovinshoga. Zora, Zgb., 19S6. Sajtó alá rendezte 
Maretié, Tomo; 43. és 44. sz. é.

*) Vö. a Székely Jánosról szóló történeti adatokat Maretić, Tomo: Naia narodna epika c. könyvében, 
JAZU, Zgb., 1909, 163—166. 1., valamint Stanojevió Enáklopedija (IV. fUzet, 621. 1.) majd pedig: Đanović, 
S. dkkét: „Glasovitiji** junaci o kojima su se za KaCićcva života u Dalmaci ji pjevale narodne pjesme" (Zbormk 
za narodni Óvót i obićaje. Zgb., 1954, 38. k., 88.1.) Prelog írása a már említett Stanojević-fćle Encüdopedijabán 
így kezdődik: „Székely Iván, Banović Sekula hrvastkih narodaih pjesama. Bio je bán Dalmacije, Hrvatske i 
Slavonije 1446— 1448“ . Prelog a továbbiakban arról tudósít, hogy a báni tisztséget nagybátyjától, Hunyadi Já
nostól nyerte, és hogy mellette harcolva esett cl 1448-ban a rigómezei csatában.

*) Karadžić Stefanović Vük: Srpike narodne pjesme. II. k., 28. sz. é. Prosveta, Bgd., 1951
4) Hrvatske narodne pjeme, Zgb., 1897. Szcrk. dr Bosanac S.



hogy a Rációnál említett első ének helyzetének megfelelően, noha más módon, 
Sibinjanin Jankón az ellenséges városban történt lánykérője folyamán nem 
unokaöccse, Sekul, hanem komája, Kraljevié Marko fog segíteni. A násznép 
soraiban ott van ugyan Sekul is, aki azért jelent meg, hogy szükség esetén 
Jankó kíséretének biztonságát szavatolja. Az ének összesen kétszer tesz em
lítést hősünkről, egy helyütt zászlóvivőként, másutt pedig kitűnő céllövőként 
emlegeti. Ezen túlmenően aztán már nem is esik róla több szó.

Ilyen előzetes megjegyzések után fölöslegesnek látszik felsorolni min
dazokat a népi eredetű énekeket, amelyekben Sekul különféle szerepeket 
vállalva tűnik föl. Elegendő csupán fölidézni azokat a legkorábban foljegyzett 
darabokat, amilyen például a Kad se oéenio Jankó vojvoda od Mihajla Svi- 
lojevióa (Amikor Jankó vajda Mihajlo Svilojevićtol házasodott) című5), amely
ben hősünk csupán statiszta (akár az előbb említett darabban), vagyis két 
vitéz kísérője, aldk közül az egyik megkéri Svilojević húgának a kezét, Sekul 
pedig vőfény lesz. De idézhetnénk a napjainkban készített följegyzéseket is, 
tehát az olyan énekeket, amilyen például a Megdan Sekul Banoviéa i tro- 
glava Arapina (Székely bánfi és a háromfejű arab párviadala)6), amelyben 
viszont Sekulát illeti a főszerep. Ilyen, különböző időpontokban és különböző 
följegyzők által megörökített ének — amelyben hősünk hol statisztaként, 
hol meg főszereplőként fordul elő — még bőven adódik.

A Hvar-szigetén nemrég papírra vetett két énekben Sekulának főszerep 
jutott. így például a Tko ljubi, nek i dvoru vodi (Aki csókol, haza is vezessen) 
c. románcban7), amelyben édesanyja papot szeretne belőle nevelni, ő viszont 
arra kéri, hogy Jankóhoz hasonlóan őt is házasítsa meg. A románc bevezető 
sorai nem utalnak határozottan Sekula vágyainak célpontjára, később azon
ban mégis tudomást szerzünk arról, hogy konkrét lányról, Anicáról van szó. 
Lássuk tehát az ének bevezető sorait, amelyek a föntebb elmondottakat 
erőteljesebben is meg világítják:

Goji majka Sekula i Janka, 
a da Janka oženiti hoće, 
a Sekula u popove dati, 
ali Sekul u popove neée, 
neg se Sekul oženiti hoće.
Sekul ide u bile kamare, 
pokrije se po licu mahramom, 
a majki je svojon govorio, 
da on neée iz kamare poći 
dók mu jubu u dvor ne donese.
Piáé knjigu Sekulova majka 
a na ruke Anice divojke.. .

5) Bogišić, Valtazar: Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa I., Biograd, 1878, 23. sz. é.
•) Delorko, Olinko: Narodne epske pjesme I., Zgb. 1964. 32. sz. é.
7) Uő: Ljuba Ivanova {Hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naie dane po Dalmacijf). Split, 

1969:28. sz. é.



Ebben a „könyvben11, vagyis levélben, az anya értesíti a leányt, hogy 
Sekul súlyos betegségben szenved, jöjjön' tehát meglátogatni. A leány ezt 
készségesen meg is teszi, ajándékokkal érkezik, amint azt a beteglátogatás 
szokásai megkívánják. Az anya átveszi az „úri“ ajándékokat — ahogyan az 
ének hangsúlyozza —, a leány pedig indul Sekula szobájába. A nagybeteg 
helyett azonban szilaj és vágyakozó ifjút talál. Három nap elmúltával, amikor 
vágya betelt, Sekul anyjához irányítja a leányt, aki ekkor már úgy vélekedik, 
hogy immár itt, mellette a helye, nem pedig édesanyjánál. A románc cse
lekménye ilyenformán tehát szerencsés kimenetelű.

A délszláv énekhagyomány számos darabjához hasonlóan, ebben az 
énekben is a béke légkörében bonyolódik a cselekmény, távol mindazoktól 
az ínségektől, amiket nemcsak a sorsdöntő háborúk eredményeznek, hanem 
a kisebb méretű összetűzések is, amikor erőszaktételek, gyújtogatás, és rablás 
követi őket nyomon. És jó is, hogy a féktelen temperamentumú és fürge 
leleményű Sekulát — aki más énekekben oly elszánt harcos — ilyen nyu
galmas, csaknem idillikus légkörű darabban látjuk viszont. Ezen állításunk 
mellé kívánkozik az a tény is, hogy a föntebbi románcban érintett szerepet 
más énekekben — amelyek tartalmukat tekintve egyazon tőről származtatha
tók — olyan hősök foglalják le, amilyen Ive Kariovié, főként azokban a da
rabokban, amelyek nyelvi jellegüknél és az élmények kibontását illetően a 
régebbiek közül valók.

A második, Prosidbom ispravio nasilnu obljubu (Az erőszakot lánykéréssel 
tette jóvá) című Hvar-szigeti énekben8) Sekul ismét harcos, aki vitézi mezben 
jelenik meg (akár Kačić két énekében), természetesen katonák társaságában. 
De ebben a szerepében ő még gyöngéd fivér is, akinek különös gondja van 
arra, hogy távolléte idején hozzá ne férkőzzenek valakik tapasztalatlan hú
gához. ♦

Félelme valóban igazolt, amit az ének további soraiból tudunk meg; s 
ami igen érdekes, Sekula húgát nem valami idegen, ismeretlen vitéz fogja 
tőrbe csalni, hanem tulajdon királya, akinek ő zászlóvivője, s akinek a ren
delkezése értelmében indul egy egészében bizonytalan kimenetelt ígérő 
csatába.

Ez esetben ugyancsak lássuk közvetlenül az ének ,kezdő sorait:

Kupi vojsku kraju od Budina, 
a prid vojskom Banovié Sekule, '
Kad se Sekul od dvora dilio, 
on je sestri svojon govorio:
„Ostaj zbogom, More, sestro moja, 
eto tebi bila dvora moga 
i na dvoru blago što ga Bog dá.
Ti nikom ne otvaraj vrota, 
ni po danu, ni po noći tamnoj, 
dók ne čuješ tonko grlo moje!“
Brzo Sekul vojsku dostigao, 
govori mu kraju od Budina:

•) Uo.: 174. n. é.



„O Sekule, desno krilo moje, 
razvi svoga svilena barjoka 
i ustavi u skupu družinu, 
jer se meni nezgoda desila, 
ostali mi od riznice ključj, 
a u dvoru monci i divojke, 
pa se bojin dobro biti neće!“

Ez természetesen látszólagos ok, amely csupán arra való, hogy a budai 
király eljuthasson Sekula váráig, s ott a bánfi hangját mímelve, bebocsátást 
nyerjen. A leány közben sebet ejt kardjával a király fején, amiért bekötött 
fejjel kell visszatérnie hadseregéhez. Sekul azonban erről megtudja, hol 
járt a király, s húgát kárhoztatva, csaknem önmagának mondja:

Kraj je moje dvore pohodio 
i sestricu moju objubio, 
moja ga je sestra darovala, 
što ni bője, opale jón obe!

A sikeres csata után a király megkéri Sekula húgának a kezét, s ezzel 
jóvá teszi előbbi tettét. így a második, napjainkban följegyzett Hvar-szigeti 
ének is szerencsés befejezéssel zárul.

Sekul azonban ezt a szerepét is, e motívum egyik variánsában9) (amit 
ugyancsak napjainkban jegyeztek föl Dalmáciában, a Sibenik közelében levő 
Žirje-szigeten), Budin Cesariiie hősnek engedi át. E behelyettesítés folyamán 
a Žirje-szigeti énekben csere játszódik le más fő- és mellékszereplők között 
egyaránt, miközben azonban egyes személyek cselekedetei kevésbé indokol
tak, a harcosok célpontja pedig nem Krbava, hanem Rigómező, jóllehet 
mindkét hely inkább általános hadszíntérként szerepel, mintsem a szerb 
és horvát nép sorsát történeti szempontból oly jelentősen érintő csatatér
ként.

Az első, Vrboskában följegyzett Hvar-szigeti énekben Sekulnak nincs 
családi neve, a Brúsjeban talált, második darabban viszont Banović10) ve
zetéknévvel szerepel. Az első darabban Jankó nem nagybátyja, hanem fivére, 
így a rokonsági momentum, amelynek értelmében hősünk Jankó unokaöccse- 
ként szerepel, s ami oly szilárdnak tűnt, immár nem oly bizonyos a névtelen 
délszláv énekmondó tudatában, függetlenül attól, hogy az énekmondó olykor 
ötletszerűen teszi meg egyik-másik tetszés szerinti hősét Sekula nagybátyjának, 
s e hősők között akad persze történeti szempontból hiteles és fiktív személy 
is, amit például a rövidke Nije sta.ru do igre (Nem való a tánc az öregnek) 
című, Žirje-szigetćn napjainkban följegyzett idill is kellőképpen illusztrál:

Bila vila Vida dozivala:
„Ajde, Vide, da se poigramo!"
Biloj vil  ̂Vide govorila:

•) Uo.: 199: « .  é.
Akár számos más délszláv vitézi é n e k b e n .



„Prođi me se, moja bila vilo, 
ja san jadan Vide ostarija, 
ostarija, igru ostavija.
Zovi móga Sekula nećaka, 
mlad moj Sekul, igra mu je draga, 
s njim se moja ti poigraj, vilo!“

Mindabból, amit eddig elmondottunk, az következik, hogy ebben az 
írásunkban nem szólhattunk Sekuláról mint a Hvar-szigeti (vagy bármely 
más vidékhez kötődő) szóbeli énekhagyomány véglegesen meghatározott 
hőséről, csupán olyan értelemben beszéltünk róla, hogy érdekes szerepek 
hordozója egyes énekekben, s hogy e szerepek tanúsága szerint az énekmondók 
megbecsüléssel viszonyultak hozzá.

HITK, 1971. 5—6. sz. Olinko Delorko

n ) Delorko, O.: Ljuba Ivanova, .. . ,  40 sz. é.



2. SZERBHORVÁT SZÓBELI HAGYOMÁNYÚ ÉNEKEK SZILÁGYI
MIHÁLYRÓL

A Szilágyi Mihályról szóló, szóbeli hagyományú húsz ének — ti. kö
rülbelül ennyi őrződött meg — áttekintése alapján azt a következtetést von
hatjuk le, hogy a közismert magyar hadvezérről sokkal több ének zengett 
a XIX. századig, mint később. Az újabb keletű tíz szótagos énekekig ugyanis 
már csak a reá való homályos emlékezés hagyományozódott. Miként alakult 
tehát ez az epikus anyag?

A föntebb említett énekmennyiségből tizenkettő a régi epikus rétegbe, 
az ún. bugarsticák rétegébe sorolható,1) s itt a legélénkebb a Szilágyira való 
emlékezés. E hosszúsoros énekekben ugyanis fönnmaradt a csaták emléke, 
amelyekben részt vett; rokonsága Hunyadi Jánossal; viszonyulása a budai 
udvarhoz; szomszédsága a Brankovicsokkal; külsejének leírása; majd pedig 
más történeti vonatkozású momentumok emléke is.

Részvételéről az 1444-i várnai csatában két hosszúsoros ének is tud.2) 
Az egyik Hunyadi szerepét hangsúlyozza a hadsereg fölállításakor:

Crna bana Mihajla na pašu od Natolije.3)

Rigómezei vitézkedését 1448-ban, amit a török kútfők föltárása előtt 
fikciónak véltek, összesen hat bugarštica ecseteli.4) így egyik-másik közülük 
teljes határozottsággal arról tudósít, hogy hősünk ott került rabságba, ami 
egyébként hiteles történeti tény. Az egyik ének hosszúsoros változatából 
meg csupán az erre a tényre utaló töredék maradt fönn:

Sekula ti sestričića smrtno tužna izraniše, živoga sokola, a Mihajla
Svilojevića jedva živa uhvatiše.8)

x) BogiŠić, Valtazar: Narodne pjeme iz starijih, najviSe primorskih zapisa, knj. I, Biograd, 1878; 10., 
20., 21., 23., 25., 29., 30., 32., és 46. sz. ének; Novaković, Stojaij: Leđan grftd i Poljaci u srpskoj narodnoj 
poeziji. Letopis Matice srpske, 1879; 120. k ., 170-—174. 1.; Samrrdžić, Rađovan: Jedna stara prepiska. Politika, 
1960. febr. 21., 17. o.

a) Bogišić, V.: I.m ., 29. sz. é; Novaković, S.: I.m ., 170—174. 1.
3) Novaković, S.: I. m., 172. 1.
«) BogiSić, V.: I. m., 20., 21., 25., 32, és 46. sz. é.; Samarđžić, R .: I. tn., 17.1,
®) Samardžić, R.: I. m. 17. 1.
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A rigómezei csatározást, valamint a konstantinápolyi raboskodást a Zrínyi 
Péter (Petar Zrinjski) által följegyzett6) Popijevka od Svilojeviéa (Ének Svi- 
lojéviéről) c. ének részletezi.

A bugarsticák továbbá arra i$ emlékeznek, hogy Hunyadi János Szilágyi 
nővérével házasodott.7) Magát a nászlakomát egy teljes ének ecseteli8), de 
Szilágyi nővérét felesége nevén, Margaritnak mondják.9)

A Mátyás királyválasztásról szóló énekben10) a tanácskozó uraságok 
között szereplő, erőteljes Mikleuš Banović esetleg Szilágyi személyét11) 
mutatta be olyan értelemben, ahogyan őt 1458-ban látta a magyar főnemesség, 
amely egyébként sehogyan sem hitte el, hogy őszinte szándékkal támogatta 
unokaöccsét.12) Egy másik hosszúsoros énekben Smederevo felé utazik13), 
ami mindenképpen annak az emlékét őrzi, hogy egy ideig Belgrád várának 
kapitányi tisztjét töltötte be.

A föntiek mellett más történeti hitelességű mozzanatok is megőrződtek 
a hosszúsoros énekekben. Amikor például „fekete bánnak" („crni ban“) 
mondják, valójában sötét arcszínére emlékeznek. Köztudott ugyanis, hogy 
a törökök e tulandonsága miatt Kara Mihal14) névvel ruházták föl. Gyermek- 
telenségének ténye16) pedig az alábbi sorokban hagyott nyomot:

Ma mi pođe Margarita Mihajlu odgovarati:
„Da bi bolje ne svjetov’o što od srca porodio.. .,,16)

Miután a Szilágyiról szóló bugarsticákat a XVII. században, valamint 
a XVIII. század első felében jegyezték föl, egészen természetes, hogy kétszáz 
éven keresztül, utazva időben és térben, ezek az énekek fokozatosan feledték 
a történeti tényeket, illetve eltolódásokat és változtatásokat eszközöltek ezen 
a téren. így a távoli várnai csatasík a közelebb eső rigómezeivel cserélődött 
fel; az 1448-as ütközetben Szilágyi mellett Kraljević Marko szerepel; Má
tyás királyválasztásán Hunyadi is jelen van, noha már két esztendővel az 
esemény előtt meghalt.

Az eltolódásokkal és cserékkel kapcsolatosan fölhozott második példa 
egy föltevéshez szolgáltat alapot. Ornan c. eposzában Gundulić ugyanis 
Szilágyiról és Marko királyfiról szóló bugarsticákról tesz említést két ízben 
is, miközben a két hős sorsát következetesen összeköti:

s) Bogišić V.: I. m., 46. sz.
7) Uő., 10., 23. sz. é.
B) Uő., 23. sz. é.
•) Vö.: Olesnicki, Aleksije: Mihajló Szilágyi i srbska despotija. Rád Hrvatske akademije zmnosti i umjet- 

nosti, 1943. 276. k. 22. 1.
10) Bogišić, V,: I. m., 30. sz. é.
11) Soerensen, Asmus: Beitrag zűr Geschichte dér Entwicklung dér serbischen Heldendichtung. Archív 

für slavische Philologie, 1893, Bd. XV., 4. 1. Jagić, Vatroslav nem fogadja el ezt a föltevést, szerinte Mikleuš 
Banović epikai alakja Újlaki Miklósra utal. (Uo., 4. 1., megj.)

ia) Olesnicki, A.: I. m., 24. 1.
ls) BogiSić, V.: I. m., 10. sz. é.

Olesnicki, A.: I. m., 22. 1.
w) Uo., 22. 1.
16) Bogišić, V,: I. m., 10. sz. é.



Prosvijetlit’ se u njih haj’o, 
ne zavideć sunce žarko 
Svilojević još Mihaj’o 
i Kraljević junak Marko.

(III. ének, 77—80. sor)

Tuj se Marka Kraljevića 
i Mihajla vojevode 
još popijeva bojna srića, 
smjenstva, junaštva i slobode.

(X. ének, 189-192. sor)

Bizonyára nem a véletlennek tulajdonítható, hogy Gundulić tudatában 
mindkét hős együtt jelenkezik. Az Omán költője ugyanis föltehetően is
merhette a Popijevka od Svilojeviéa ének egyik változatát.

A Szilágyiról szóló bugarsticák anyagát a későbbi rövidsoros énekek: 
a tizenkettesek, a nyolcasok és tízesek örökölték. Az anyag eközben foko
zatosan halványult és apadt; egy része meg más epikus hősökhöz fűződött.

Antun Šimčik érvekkel támasztotta alá azt a föltevést, hogy az a tizenkét 
szótagú kaj-horvát ének, amelyből a XVII. században csupán az első sor: 
„Premilo tužite dva Vugra viteza“ maradt fönn, Szilágyi 1448-i raboskodásá- 
ról, majd pedig a tömlöcből való hazatéréséről szól.17) Az igen archaikus 
risani Sekula i vila (Sekula és a tündér) című, Vük Karadžić által közölt18) 
táncdalból ítélve, Szilágyit a rövidsoros, nyolc szótagú epika is ismerhette. 
Az említett ének vonatkozó verssora:

Bán Sekule s Mihailom;

Az énekben a régiséget Hunyadi „Ugrin Jankó" (Magyar Jankó) néven 
történő szerepeltetése tükrözi, akárcsak a bugarsticákban. Egyébként kü
lönösen két tíz szótagú, XVIII. századi ének tanúskodik arról, hogy a ré
gebbi epika sokáig őrizte Szilágyi emlékét.

Az első ének az Erlangeni kéziratban19) található; rettenetes magyar
török csatát: a harci paripák nyerítését, vitézek kiáltozását ecseteli. Noha 
nem említi a csata helyét, Székely János halálos sebesülését részletezve, 
az 1448-i rigómezei ütközetre utal. A csatasíkon gyorsan, hangosan és élesen 
vált szót egymással Jankó vajda és egy „selymes fürtű magyar" (svilokos 
Ugrin) nevű vitéz. Milorad Pavié úgy véli, hogy Hunyadi beszédtársa nem 
más, mint az epikai Szilágyi Mihály20).

A XVIII. század végén jegyezték föl a második tíz szótagú éneket. A 
szóban forgó ének 1964-ig Đuro Ferić kéziratai között volt, ahonnan Mi-

17) Šimčik, Antun: Rekonstrukcija jedne izgubljene narodne pjesme. (Jurjević megjegyz. „Premilo 
tužita dva Vugra viteza“) Hrvatska revija, 1941, 9. sz., 487—493. 1.

18) Karadžić, St. Vük: Srpske narodne pjesme. I. k., Bécs, 1846; 266. sz. é.
19) Gezeman, Gerhard: Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Sr. Kralovci, 1925, 

133. sz. é.
20) Pavić, Milorad: Istorija srpske književnosti baroknog dóba (XVII; XVIII vek), Bgd., 1970, 458. 1.



roslav Pantić tette közzé.21) Az ének igen jelentős, főként érintetlen epikai 
anyaga miatt, amit csaknem a XIX. század fordulójáig mentett át ily módon. 
Az ének szerint Budán viszály támad Jankó vajda és Mihajlo Svilojević 
között, ám a jelenlevő uraságok elhalasztják párviadalukat. A vitézek újbóli 
találkozásakor a párviadal elkerülhetetlen, s ez alkalommal Jankónak Sekula 
segít. Mielőtt szablyát rántanának, abban egyeznek meg, hogy párbajuk 
a sebejtésig fog tartani:

ne do glave, već do ljute rane.

Megkezdődik tehát az összecsapás, amely szilajságánál fogva egészében 
félelmetes. Amint azonban megsebesülnek, az összecsapásnak véget kell 
vetni, így Jankó Székely bánfihoz intézett kérése nem csupán a vitézi sza
bályok betartására figyelmeztet:

„Ne udaraj, drago dite moje,
Jer je dobar junak na krajini,
Grihota je pogubiti njega!“

Ebben az énekben élénken fönnmaradt Szilágyi viszonyulásának emléke a 
budai udvarhoz. Miután Mátyást trónra segítette, Szilágyi beéri a helytartói 
tiszttel, noha az ifjú uralkodó rövidesen megvon tőle minden lehetőséget 
az ország ügyeinek intézésével kapcsolatosan. A kettejük között támadt ellen
tétek után Mátyás börtönbe záratja Szilágyit, s ezt követően többé már nem 
is békéinek meg egészen egymással.22) Az ének tehát ezekre az ellentétekre 
utal, jóllehet Mátyást Jankóval cseréli föl. Azok a sorok, amelyekkel félbe 
szakad az összecsapás — noha közhelyként szerepelnek —■ Szilágyi történeti 
jelentőségű szerepét hangoztatják a végeken („na krajini“), vagyis a XV. 
század magyar-török határvidékén.

A XVIII. századból egy harmadik tíz szótagú énekkel is rendelkezünk, 
amely ugyan közvetlenül nem Szilágyiról szól, de amely átvette a vele kap
csolatos régi epikus anyagot. Ez az ének a valamikori Popijevka od Svilo- 
jeviéa távoli visszhangja. A fogoly hős szerepét a rövidsoros ének szerzője 
Sekulára ruházza.23)

A Szilágyiról szóló énekeket a XVIII. században tehát mindinkább a 
szóbeli hagyományozok szokványos eljárása — a bugarsticák keretében 
már rég megindult személycsere — jellemzi, s emiatt a XIX. század gyűjtői 
már gyöngébb, szerényebb terméssel fognak találkozni. Összesen már csak 
két-három tíz szótagú éneket jegyezhettek ugyanis fel, amelyekben ott sze
repel a budai „bán Svilajin“ vagy „bán Svilatin“24), hogy most már Kraliević 
Markóval csapjon össze egy-egy vitézi párviadal keretében. A gyűjtők, más

21) Pantić, Miroslav: Narodne pesme u zapisima X V —XVI I I  véka. Bgd., 1964, 232—234. 1.
M) Olesnicki A.: I. m., 24—37. 1.
23) Bogišić, V.: I. m., 101. sz. é.
24) Hrvatske narodne pjesme. II. k., Zgb., 1879; 44. sz. é.



részt, e században két jelentős variánskört találtak: a Mátyás királlyá vá
lasztásáról, valamint a három neves rigómezei hősről szólót. Noha itt név- 
szerint nem emlegetik, Szilágyi mégis ott áll az őt helyettesítő epikus hősők 
mögött, s ezt semmiképpen sem kell szem elől téveszteni. Főként a kosovói 
énekkör tanulmányozásakor állandóan arra kell gondolni, hogy a régi szóbeli 
hagyomány az egyik legerőteljesebbnek mondható költészeti részével Szi
lágyi Mihály nevéhez fűződött.

HITK, 1971. 5—6. sz. Vladan Nedić



3. AZ ERLANGENI KÉZIRAT MAGYAR VONATKOZÁSÚ ANYAGA

A „régi“, vagyis a Vük Karadžić gyűjtése (1814—1866) előtti időkből 
származó kéziratos énekgyűjtemények —■ amelyek jórészt a szóbeli ének
hagyomány tárházának darabjait őrizték meg —, gazdag magyar vonatkozású 
anyagukkal méltán hívják magukra a hungarológusok figyelmét. Ez az anyag 
azonban mindmáig várta és várja érdembeni fölmutatását és kiértékelését, 
amiért is dolgozatunkkal ebből a feladatkörből vállaltunk részt. Mindennek 
megfelelően a „régi“ szerbhorvát kollekciók közül az Erlangeni kézirat (Er- 
langenski rukópis) címen ismert gyűjtemény hungaricáiról fogunk szólni.

A mai napig is az erlangeni egyetemi könyvtárban őrzött, „Ms 2107“ 
jelzésű kéziratot az ismert germanista, Elias von Steinmeyer fedezte föl 
1913-ban az egyetem kézirattárában végzett kutatásai közben1). A kéziratot 
a könyvtárigazgató, M. Zucker közlése szerint, 1880 táján ismeretlen ma
gánszemély ajándékozta a könyvtárnak. Arra a kérdésre viszont, hogy az 
ismeretlen ajándékozó mikor és hogyan jutott a kézirathoz — megbízható 
adatok hiányában — ez ideig nem tudunk választ adni, jóllehet a Zucker 
tétova visszaemlékezésén alapuló fönti közlés is erősen megkérdőjelezhető.

Az erlangeni egyetemi könyvtár tulajdonát ilyen alapon képező kéziratos 
kötetet filológus pedantériával és a lehető legkörültekintőbb teljesség-igénnyel 
Gesemann Gerhard (1888—1948) német szlavista, irodalmár és műfordító 
ismertette2), és szerbhorvát nyelvű akadémiai kiadását is ugyancsak ő ren
dezte sajtó alá 1925-ben Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih 
pesama címmel3. Gesemann kiadványában, a nyomdafestéket nem tűrő
darabokat mellőzve, kétszáztizenhét énekszöveget közöl. Ezek, néhány mű
költői darab (1., 2., 20., 37., 38., és 39. sz. é.) kivételével, a szóbeli úton ha- 
gyományozódott délszláv énekköltés termékei. Közülük legtöbb az epikus 
vitézi ének, amelyek jórészt tízes kiképzésűek. Ugyanakkor jóval kevesebb 
a lírai, főként szerelmi ének; kiképzésük igen eltérő, zömmel azonban nyolc

l) Elias von Steinmeyer; Die jüngeren Handschrift dér Btdattgen Universitátsbibliothek, Erlangen, 1913;
125. 1. Ezen a helyen közli az alábbi adatokat: „2107 in Halblederband, 2 Vorsaztbll. und 530 Bll., beschrieben
bis 508 a(166 und 446 doppelt; nach 39 und 235 je ein unbeschriebenes Bl. ausgerissen), 19 x 16, meist 13— 14
Zeilen, 18. Jh.: Sammlung von 213 serbokroatischen lyrischen und epischen Volksliedern, auch einigen Kunst-
liedern, in Kurzzeílen, mit kyrillischer Schrift aufgezeichnet und mit schönen rőten Initialen geschmilckt."

a) Gezeman, Gerhard: Jedno književno-istorijsko otkriće. Erlangeski rukopis srp&kih narodnih pesama
Srpski knji&evni glusnxk. SKZ, Bgd. 1921/2; 276—286. 1.

8) Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Izdao dr Gerhard Gezeman. 
Karlovci, SKA, 1925. Zbornik za istoriju, jezik i knji&evnost srpskog naroda. I, knj. 12.



szótagúak. Tárgyukat tekintve az énekek a Nemanjić-dinasztia tagjairól, 
Marko királyfiról, a Brankovicsokról és a magyar vitézekről szólnak; jól
lehet a legtöbb darabban a hajdukok és uszkokok különböző történeteinek 
ecsetelésével találkozunk.

Az összeírás időpontjának meghatározásában több fogódzóra támasz
kodhatunk, így például az egyes énekekben leírt eseményekre és a bennük 
szereplő személyekre. A kézirat 91. számú énektöredéke ugyanis Savoyai 
Jenő herceg (1663—1736), a zentai és péterváradi csatáiról híres törökverő 
belgrádi diadalára utal, tehát a nagy osztrák-török háború korába vezet, és 
konkrétan is Belgrád 1717-i elfoglalásáról szól. Más énekek Savoyai tisztjeit 
és a herceg egyéb közismert akcióit emlegetik (29., 46., és a 125. sz. é.). A 
46. sorszámú darab a boszniai Gradiška város 1716-i tűzvészét írja le, és 
a törökök menekülését Banja Lukába. Az énekek között továbbá kuruc tár
gyú is akad (81. sz. é.), amelynek eseménye Gyula környékén (? Kovácsháza 
táján) játszódik le. Megjegyzendő, hogy az 171 l-gyel záruló kuruc harcok, 
valamint az osztrák-török háború (1716—1718) utáni eseményekről a kézirat 
szövegeiben már nem esik szó.

Az elmondottakból az következik, hogy az énekek összeírásának be
fejezése csakis az 1716 utáni esztendőkre tehető, tekintettel arra, hogy a 
történeti vonatkozású darabokat röviddel a bennük szereplő valóságos ese
mények után. vethették papírra.

Figyelemre méltó az a körülmény is, hogy a kézirat bekötésére készített 
fedőlapot 1733-ból származó (Rab és Bécsújhely környéki) német egyházi 
naptár szerint makulatúra lapjaiból állították össze. Közismertnek mondható 
viszont az a tény, miszerint az ilyen naptárak csak egy-egy püspökség te
rületén voltak érvényesek, méghozzá egyetlen esztendeig. Ézután elévültek, 
és a könyvkötők műhelyeibe/jutottak. így a föntebb említett naptárlapok 
fölhasználásáva esetünkben (már közvetlenül) 1733 után kerülhetett sor. 
Említsük meg e fogódzók ismertetése során még azt is, hogy a kézirat pa
píranyagának beható vizsgálata ugyancsak a XVIII. század első évtizedei
nek időpontjára utal.

Mindebből az a megállapítás jutott érvényre, hogy a kéziratban szerep
lő énekek lejegyzése 1716 és 1733 között, valahol 1720 táján történt, amit 
a szövegekben szereplő iniciálék stílusvizsgálata is támogat. Az Erlangeni 
kézirat énekeinek lejegyzése tehát a XVIII. század első évtizedeire tehető, 
így Vük, Goethe és Grimm első híradásait mintegy száz esztendővel előzte 
meg.

Az énekek összeírásának helye nem lehetett messze a magyar területektől, 
amit a kurucokról szóló vonatkozások meg a szövegekben fölbukkanó magyar 
szavak4) jelensége sejtet. Az énekek szelleme, valamint a már említett katonai 
személyek megéneklése mindenképpen arra utal, hogy a szövegek lejegyzé
sének helye a XVIII. századi katonai határőrvidéki övezethez, vagyis a 
mai Szlavónia területéhez köthető. Az í-ző „što“ és a „kaj“ nyelvjárás ke

4) Magyar eredetű szónak tekinthető teljes bizonyossággal a karúja vagyis magyar alkajában kártyát, 
a. m. fakanna (Palócság TSZ), fakanna (Erdély); kán és kártya alakban is. Vö.: Szinnyei József, Magyar Táj- 
szótár I.; 1060., 1061. oszlop. Bp., 1893—1896. A katona szó eredete nincs kellóképpen tisztázva, esetleg össze
függ a balkáni katun szóval. Vő.: Bárczi Géza, Magyar Szófejtő Szótár, Bp,, 1941; 155.



veredése alapján Gesemann valószínűnek tekinti, hogy az összeírás helye az 
a vidék, amely a Sisak-Sava-Gradiška-Virovitica-Križevci-Sisak négy
szöggel határolható körül.

Ilyen alapon a szövegek a határőrvidéken szolgálatot teljesítő szerb, 
horvát, macedón és mohamedán6) katonák ajkáról kerültek papírosra. Le
jegyzőjük folyamatosan e katonák között tartózkodhatott, hiszen ennyi — 
egymástól nyelvi jegyeiben is elütő — ének birtokába másképp nemigen 
juthatott volna. A habsburg kancelláriai írásmódot jól ismerhette, ti. a kal
ligrafikus cirill betűkkel írt szövegeket párját ritkító türelemmel és nyilván
való hozzáértéssel díszíti német barokk stílusú iniciálékkal. A szerbhorvát 
és török eredetű szavak lejegyzésében azonban botladozik, téved, olykor 
egészen az érhetelenség fokáig torzítva őket.6) Ilyen alapon pfcdig nem lehetett 
sem szerb, sem horvát, sem mohamedán, hanem — amint a német ajkúakra 
jellemző nyelvi típushibák (szó-, illetve hangvétségek) és a német barokkos 
iniciálék stílusrajza jelzi — csakis német anyanyelvű embert kell föltételez
nünk benne; bizonyára katonai hivatalnokot, aki a. különböző délszláv tá
jakról származó szerb, horvát, macedón és más katonáktól jegyezgette sza
bad perceiben, talán szórakozásképpen, az eléje kerülő énekeket, sorra- 
rendre mind, válogatás nélkül.7)

A névtelen német följegyző által a mai Jugoszlávia északnyugati öve
zetében a XVIII. század első évtizedeiben összeállt kéziratos gyűjtemény 
számos darabjának. variánsaival mintegy száz esztendővel később Vük 
Karadžić és más gyűjtők köteteiben találkozunk, jóllehet már fejlettebb 
formában. Az Erlangeni kézirat darabjai ugyanis sokszor közelebb állnak 
a megénekelt eseményekhez, tehát nyersebbek, kiforratlanok, olykor, ép
penséggel durvábbak; irodalmi-esztétikai értékük nemegyszer erősen le
marad a későbbi gyűjtések anyagának színvonala mögött.

II.

A gyűjtemény alapvető jellegzetességeinek vázlatos ismertetése után, 
az alábbiakban magyar vonatkozású anyagát fogjuk áttekinteni.

Az összesen kétszáztizenhét ének közül a kollekció több mint harminc 
darabja őriz magyar vonatkozásokat. Mintegy tizennyolc énekben találkozunk 
ugyanis történeti szempontból hiteles magyar személyekkel, akik a XIV. és 
XV. század közötti időszakban ténykedtek. Ilyen történeti személyek például:

*) Boszniai, hercegovinál és más vidékekről származó, mohamedán vallású, főként szerbhorvát anya
nyelvű egyének. •

*) Szerbhorvát szerkezetek és szavak téves íejegyzése: Roksantittidever= Roksandin devpre; jednog iz* 
gane te mi ga dades  jednog iskah, ne hte mi ga dati; na carevú prasteran sokaku—na carevu prostranu sokaku; 
öakju matt u teradu čuo (!)*= čak ju mari u čardaku čula; satarsko kobilo—zadarsko kopile; dve merke vuk=dva 
mrka vuka; ment vele dao bise=*meneJ vele. da obesc; razdrdi=T*srdi; saspala= zaspala; terkla=trgla; piser<= 
?=biser; oumíe=obesiSe; viza/a = vešala; pritku—britku; paci= bari; štral-=ždral;. . .

Tőrök eredetű szavak téves lejegyzései delel = telal; pule= bule; ćortu-ćordu; prtfn=perčin; penčer = 
pendžer; pustoan «= buzdovan. . .

T) A kézirat lejegyzőjével« keletkezésének helyével és idejével kapcsolatban, vö.: DuSan J. Popovié, 
Ko je autor, gde je. i kada je nastao Erlangenski rukopis. GodÜnjak muzeja grada Beograda, knj. I.; Bgd, 1954, 
105—110. 1.



Ozorai Pipo, Zsigmond király hírhedt hadvezére; Hunyadi János, az európai 
hírű törökverő; Székely János, a délszláv vitézi epika egyik legrokonszen
vesebb hőse; majd pedig Mátyás király és Dóczy Péter.

A felsoroltakkal párhuzamosan tizenhárom énekszöveg tartalmaz még 
általános magyar vonatkozású elemeket.

A legtöbb ének, ti. tizenegy, HUNYADI JÁNOSt (?—1456) szere
pelteti. Ha ezt az anyagot a benne vázolt események bizonyos logikus idő
rendisége, főként pedig a még kimutatható reális elemek nyomán kívánjuk 
áttekinteni, akkor első helyen említhetjük azokat az énekeket, amelyek Hu
nyadi törökellenes csatáinak emlékét idézik. Itt Várna vagy Rigómező köz
vetlen megnevezésével ugyan nem találkozunk, de más kötetek megfelelő 
variánsdarabjai alapján megállapítható, hogy szóban forgó énekeink is az 
egységesült és általánosodon, Hunyadi nevéhez fűződő rigómezei énekkörhőz 
tartoznak. Ennek megfelelően az egyik darab, a 157. számú Hunyadi, vagyis 
Jankó vajda („vojvoda Jankó“) csatába indulását ecseteli, miközben Kučevo, 
és Braničevo alatt nem hajlandó az őt követő Székely bánfit vászonért cserébe 
adni; az ekkor eldördülő puska azonban halálos sebet ejt Sekulán. A másik 
énekben (133. sz.) egy „selymes fürtű magyar vitéz"8) azzal a hírrel lép Jankó 
sátorába, hogy egész serege odaveszett. A vajda a csatatérre siet, biztatni, 
lelkesíteni kezdi vitézeit, akik — megbizonyosodva vezérük jelenlétéről — fe
lülkerekednek seb okozta fájdalmaikon, követik tehát, Hunyadi pedig az 
ekkor alakuló csatában fényes győzelmét arat.

Tekintettel arra, hogy ez a gyűjtemény egyik legszebb magyar vonat
kozású éneke, majd pedig arra, hogy az Erlangeni kéziratból, mindmáig 
egyetlen darabot sem szólaltattak meg magyar nyelven, az alábbiakban 
(nem utolsósorban az ilyen adósság törlesztésének szándékával is) közöljük 
teljes szövegű magyar fordítását:

1 MÉG HAJNAL SINCS,
SEM FEHÉRLŐ NAPPAL

Még hajnal sincs, sem fehérlő nappal, 
csak megjött egy selymes fürtű magyar,
Jankó vajda sátorába jött meg:
„Rossz órában ülsz, te Jankó vajda, 
rossz órában ülsz bort iszogatva, 
rosszkor a bort, rosszabbkor pálinkát; 
katonáid bizony mind elestek."
Jankó vajda akkor ígyen szólott:
„Ne bolondozz, selymes fürtü magyar, 
hisz*te csatát még nem is láthattál,' 
nem hogy abban te is víttál volna."
Fölfelel a selymes fürtű magyar:

•) Pfcvić Milorad szerint a „selymes fürtű magyar** vitézben a Szilágyi Mihályit való, halványodó 
epikai emlékezés tünetét kell látnunk. Vö.: P. M.: Istartja srpske knjiiwnosti baroknog dóba (XVII i XVIII. 
vek), Bgd., 1970. 458. 1. >

«



„Te kegyelmed, jó Jankó uraság, 
eddig immár voltam hét csatában, 
ma voltam a nyolcadik csatában, 
ennél eddig nagyobbat nem láttam: 
paripáknak hangzott nyerítése, 
lónyerítés, vitézi kiáltás 
a puskáktól s a szörnyű sebektől, 
damaszkuszi jól kifent szablyáktól.
Sekülának sebe is halálos, 
jobb karját a bal karjában hordja, 
bal lábát meg maga előtt tartja/1 
Jankó vajda hogy mindezt hallotta, 
félrelökött poharat és kancsót, 
imádkozik istenéhez nyomban, 
aztán siet vitéz seregéhez, 
katonáit eképpen buzdítja:
„Ó daliák, ó én csapataim, 
ne féljetek, meg ne rémüljetek, 
mert életben van még nektek Jankó!“
Hogy ezt látták Jankó csapatai, 
az a hős is, aki sebesült volt, 
azon nyomban bizony talpra szökkent, 
s a törökre rohamot intéztek.
A jó Isten úgy adta Jankónak, 
hogy a török sereget megnyerte: 
sok törököt bizony foglyul ejtett, 
másoknak meg a fejét lecsapta; 
az a tőrök, aki meg elszökött, 
bizony saját otthonába tartson,

• és ne menjen jó Jankó vajdára.

A fönti két énekben Hunyadi tényleges'csatáinak emléke képezi az 
alapot, jóllehet az emlék meglehetősen általánosuk. Érdemes megjegyezni, 
hogy a fordításban is közölt, tehát második énekben Hunyadi a törökellenes 
küzdelem valóságos szimbólumává nő, aki személyes jelenlétével csaknem 
varázsütésszerűen jóra képes fordítani a már teljesen kilátástálanná vált 
harci helyzetet.

A kézirat 75. számú énekében Jankó/ vajdát fiával, Mátyással együtt 
látjuk Budán, a magyar uraságok társaságában. Királyválasztás napja van. 
ugyanis, a koronát magasba röpítik, s az Mátyás fejére száll, ám az urak 
hallani sem akarnak a vajda fiáról; túl fiatalnak tartják a királyi tisztre. To
ronyba zárják tehát, de az újból feldobott korona ott i^ megtalálja, mire az 
urak neki adják a budai királyságot. Egy másik énekben (109. sz.) Jankó 
mindkét fiát egyazon napon óhajtja megházasítani, noha neje baljós álmot 
látott. A vajda nem torpan meg az álombéli jóslattól, ti. bízik hatalmas nász
seregében. A hazafelé taírtó lakodalmasokat mindemellett hajdukok tá
madják meg, s a két vőlegény, Jankó vajda mindkét fia holtan marad a szín
helyen.



Szem előtt tartva az énekformálás időbeli és térbeli alapon nyugvó 
áttételeit, változásait, illetve alakulásait, ebben a két énekben is, ezeknek a 
körülményeknek megfelelőén, sejlenek föl a tényekre való emlékezés tünetei. 
A Mátyás koronázásával kapcsolatos első darabban ezek a tünetek a magyar 
főurak érdekellentéteire utalnak, Hunyadi megjelenésében pedig arra, hogy 
az egykori magyar és külföldi politikai körök egészen haláláig benne látták 
a legkomolyabb, tehát a legveszélyesebb magyar korona-, illetve trón
igénylőt. A második énekben, egyéb mozzanatok mellett, az 1396-i vesztes 
nikápolyi csata emléke, valamint Hunyadi László lefejeztetésének, esetleg 
I. Jagelló Ulászló korai halálának emléke kísért a Két Hunyadi-fiú halálmo
tívumában.9)

A többi énekben Hunyadi fiktív szerepeltetése az előbbieknél erőtelje
sebben jut kifejezésre. Ilyen szempontból jellemző az az ének (50. sz.), amely
ben a vajda a kilenc esztendeig nála szolgáló Miloš Ohridanin (Miloš Ori- 
éanin“)-hoz nem hajlandó feleségül adni húgát, mire az ifjú elcsábítja és 
megszökik vele. A vajda üldözőbe veszi és le akarja vágni Milošt, de a kí
séretében levő szolga kérésére (!) kiengesztelődik. A következő darabban 
(134. sz.) Jankó Szeben városában szomorkodik, mert a Velebit-hegyen az 
ő elégetésére raktak máglyát, ám húga saját legifjabb gyermekét áldozza 
föl helyette.

Más énekekben Hunyadi már csak egy-egy lakodalmas társaság tagja, 
így a Jugovié-testvérek, Marko királyfi és Starina Novak mellett tűnik föl 
a fiktív Vojne vajda násznagyaként (92. sz. é.), Cmojević Ivó nászlakomáján 
(188. sz. é.) pedig minden külön tisztség nélkül szerepel a többi vendég 
között.

A 17. számú énekben, két harambasa társaságában, Mandušić Vük 
vezetésével kincsszerző akcióra vállalkozik.'Az utolsó, fiktív esem^nyű da
rabban (85. sz. é.) pedig, gyaur létére, a muzulmán özvegyet, Káma asszonyt 
óhajtja nőül venni. Az özvegy akadékoskodó fiától, Husszeintől azonban 
csellel sem tud megszabadulni, puskája ugyanis csütörtököt mond, Husszein 
viszont a mohamedán énekek Hunyadi-ellenes beállítottságának megfelelően
— lecsapja fejét.

A következő hiteles magyar hős SZÉKELY JÁNOS (?—1448), a dél
szláv vitézi énekhagyomány népszerű sárkányos vitéze, négy énekben sze
repel, és mindahányszor Hunyadi társaságában. Két ének például Hunyadi 
törökellenes csatái kapcsán foglalkozik vele. Az elsőben (133. sz. é.) megsebesül, 
mire a vajda káprázatos gyorsasággal változtat a csata kimenetelén, amint 
azt föntebb részletesebben is vázoltuk; a második énekben (157. sz.) a Bra- 
ničevćbćl eldördülő puska, okozza halálát. És akár az előbbi kettőben, a 
soron következő darabokban is egyszer Cmojević Ivó násznépe között ta
láljuk, Jankó mellett (188. sz. é.), az utolsóban (17. sz. é.) meg Jankó vajdával 
együtt ő is csatlakozik a kincsszerzők társaságához.

A második, legtöbb énekben (összesen hétben) szereplő magyar sze
mély MÁTYÁS KIRÁLY (1443—1490). Az Erlangeni kéziratban található,

*) Vö.: Kostić,Dragutin: Trag pesmi o boju Jcod Nikopolja. Prítoziprottćavanju narodne poezije. Bgd., 
1936; III. évf., 1. füzet, 102—105. 1.



róla szóló énekek zömmel megtörtént események reminiszcenciáit csillantják 
meg, így a Hunyadival kapcsolatosan már érintett királyválasztás emlékét 
(75. sz. é.). Érdekes, hogy ezt a momentumot a 73. sorszámú darab oly mó
don transzformálja, hogy Mátyás éppenséggel szolgasorból emelkedik ki
rállyá.

Több ének közismert délszláv és magyar vitézei körében emlegeti a 
királyt. így például abban a helyzetben, amikor Split városát ostromolja 
sikertelenül (59. sz. é.), amiért Vük despotát hívja segítségül és győzedelmesen 
fejezi be akcióját. Ez az ének, amint a más kötetekben levő változataival 
bizonyítható, valójában Bécs (s ez Valtazar Bogišić kötetének 15. sz. éne
kében név szerint is így áll)10) 1485-ben lezajlott ostromának immár távoli 
emlékét idézi. Itt sorra szó esik ismertebb vitézeiről is: a már említett Vük 
despotáról, Jaksics Demeterről és Dóczy Péterről. Vük despotát emellett a 
83. számú darab is Mátyás vitézi környezetében szerepeltéti, amint Báli 
bégnek a királyi udvarban raboskodó fiára ügyel.

Mátyásnak jut az a szerep is (21. sz. é.), hogy Brankovics György neje, 
az elvetemült szándékú Jerina asszony elől mentse annak unokáját, a meg
vakított Stefan csecsemőfiát, ti. Jerina a tűzbe akarja vetettni a csodajelekkel 
született gyermeket, mert benne látja a török császárság megrontóját. Mátyás, 
vagyis a budai király („kralj budimski“) udvarába viteti és fölneveli a fiút.

Mátyással végül olyan szituációban is találkozunk, amikor az elhunyt 
Milutin király jegyesét (53. sz. é.) ő kéri nőül.

DÓCZY PÉTERRŐL, a nevezetes váradi (péterváradi) bánról, aki 
éveken át hadakozott a szendrői törökkel, először is egy olyan könnyed, 
hangulatos ének (178. sz.) szól, amelyben könnyelmű, gáláns mulatozása, 
pénzfecsérlése miatt Mátyás király szigorú szavakkal fedi. A másik két szöveg 
a törökellenes harcokkal kapcsolatos vitézi mivoltának még fölsejlő elemeire 
utal. így a már érintett, 59. sorszámú darabban a Split vagyis Bécs ostromára, 
Mátyás táborába siető Vük despota levélben kéri Petar Varadinacot (Dóczyt), 
hogy távollétében oltalmazza Szerémésg földjét a szendrői Báli bégtől. Ilyen 
alapon értelmezhető végül az az utolsó ének (90. sz.) is, amelyben arról van 
szó, hogy a Száva-menti Morqvié városban Ivó kapitánynak fejét veszi a 
török; a csata színhelyéről érkező hollók pedig Dóczynak vagyis „Petar Va- 
radinacnak“ viszik a hírt. Ilyen megoldást az énekszerző nyilvánvalóan azért 
válaszott, mert élénken emlékezhetett azokra az énekekre, amelyek Dóczy 
törökellenes vitézi tetteiről szóltak; az Ivó kapitány vesztéről szóló hír így 
mindenképpen reá tartozott.

FILIPPO SCOLARIRÓL (1369—1426), Zsigmond király olasz szár
mazású zsoldosvezéréről, vagyis Ozoria Pipóról egyetlen énekben (124. sz.) 
esik szó. A budai király fölhívására ugyanis csupán hősünk, vagyis „Pilip 
Dragilović" merészel arra vállalkozni, nagyhangúan kérkedve vitézi erényei
vel, hogy Marko királyfit foglyul ejti vagy fejét veszi. Marko a hír hallatán 
Budára siet, majd a rövid összecsapásban leüti Pilipot.

1#) Ovo mi se danaske devet godin* navrluje,
da sam dúló, slugo moja, ka tvrdome Beču gradu,

Vö.; Bogišić, Valtazar: Narodne pjesme iz starijih, najviie primorskih zapisa, knj. I. Biograd, 1878. 15. sz. é. 
Az énekben, az idézett sorokhoz hasonlóan, többször is megismétlődik a bécsi lokáció.



Hiteles eseményt örökít meg, az előbbieket követően, mintegy kétszáz 
esztendővel későbbi időszakból, a kuruckor periódusából vett témával a 
kézirat 81. számú éneke, amely minden bizonnyal Csongrádban keletkezett. 
A benne kifejtett esemény 1710-ben játszódik le, amint ezt egy, ebből az 
évből származó, német nyelvű hivatalos jelentés is tanúsítja, az énekszöveghez 
egészen hasonlóan.11) A szentesi magyarok (mivel nem csatlakoztak Rákóczi 
mozgalmához) a barmaikat eltulajdonító kurucok ellen a csongrádi szerb 
határőrségtől, névszerint Raka kapitánytól kérnek segítséget. E név alatt 
bizonyára az egykorú határőrvidéken jól ismert Popović Tekelija, esetleg 
öccse, Ranko rejlik. Az énekben ecseteli összetűzés a kurucok vereségével 
zárul, a barmok visszakerülnek, a győztesek pedig diadalmasan vonulnak 
Csongrád városába.

Ezek az énekek foglalkoznak tehát, a föntebbi ismertetésnek megfelelően, 
a hiteles magyar személyekkel, illetve autentikus magyar vonatkozású ese
ményekkel. Ezek után pedig szóljunk néhány szót még a kézirat általános 
magyar vonatkozású elemeiről.

Nyomban leszögezhetjük, hogy ebben a keretben BUDA, illetve BU
DAVÁR szerepeltetését illeti a legrangosabb hely. A török hadak például 
Mara leány miatt támadják Budát (11. sz. é.); a császár hívására a kedvesé
től oly nehezen váló Húszéin ifjú Buda alá megy vívni, s ott is esik el (58. sz. 
é.); szemével lobbantja lángra Budavárát a szerelemre gyúlt leány (60. sz. é.); 
és Budán sétálgat Mikiin ifjú, akit Jerina asszony ura távollétében — akár 
a magyar Barcsairól szóló balladában — magához csábít, s ugyancsak a ma
gyar Barcsainé módjára, ő is ládába rejti kedvesét (186. sz. é.). Egy török 
ifjú Budán vásárol olyan tüzes paripát, amellyel Janók városából (vagyis Győr
ből) könnyűszerrel el tudja ragadni a vajda húgát (126. sz. é.). És a szőlővel 
befuttatott, gyönyörű budavári kertben vesz megható búcsút egymástól a 
két kedves (152. sz. é.).

A várak, illetve városok közül, Buda mellett, még SZIGETről esik 
szó, amikor a szultáni fermán Ljubović béget és fiát Sziget alá szólítja hadba 
(61. sz. é.). Az ifjú, Ljubovic Mujo, vállalkozó, merész katonaként a várfokra 
tűzi a szultán zöld lobogoját, de ott puskagolyó teríti le.

Ebbe az énekrétegbe soroljuk még azt a darabot is, amely a SZEBEN 
FOLYÓT említi (203. sz. é.), mivel az ifjú császár a túlsó partján pillant 
meg egy gyönyörűséges leánykát. MAGYAR FÖLDRŐL esik szó az 52. 
számú énekben azon három leány sorsa kapcsán, akik közül kettőnek férjhez 
menés után jól megy sora, a magyar földre kerülőt pedig ura szidalmazza, 
ütlegeli és űzi, s ezért vissza kell, térnie anyjához.

Egy ifjú a MAGYAROKkal megy csatázni (51. sz. é.), s olyan MAGYAR 
ASSZONYNÁL van est^jpéden, aki leányáról azt tartja, hogy szépségében 
kelettől nyugatig nem akad párja.

Az eddigiekhez hasonlóan, fiktív magyar személyekkel találkozunk 
még két énekben. Az egyikben (45. sz.) a Duna-melléki agg Vladislav király

u ) „Die Besatzungen von Arad un Grosswardcin bliebcn indcssen bis in den Winter hinein tatig. 
Als in dér Nacht des 15/Dez. die Kuruzzen aus Mondorlak eine betráchtliche Menge Vieh weggertrieben 
hatten, setzte dér Raizen-Obrist Thököly-Popovid mit 100 Mann den Ráubern nach, ereilte sie an dér schwar- 
zen Kőrös und nahm ihnen nicht nur die ganze Beute wieder ab, sondern trieb die Feinde vollstándig auseina^der 
und kehrte mit mehreren Gefangenen und 14 baladenen Pferden nach Arad zurück.“ Vö.: Feldzuge Eugens 
XII, 1710; 544. Idézve Gezeraan, Gerhard publikációja szerint (3. sz. jegyzet), XX. 1.



tűnik fel, akinek minden kincse mellől Anna leányzó mégis ifjú kedveséhez 
vágyik. Vladisav itt már — a magyar királyi szereplőkre való költészeti em
lékezés utolsó tüneteként — sablonos, állandó név funkciójában fordul elő. 
Ilyen keretek között jelentkezik végül az utolsó énekben (215. sz.) a BUDAI 
és ERDÉLYI KIRÁLY is. Egy leány ugyanis három sólyommadarat nevel, 
az egyiket a budai királynak, a másikat meg az erdélyinek juttatja.

III.

Eddigi fejtegetéseinkből következik, hogy a XVIII. század elejéről 
származó Erlangeni kézirat magyar vonatkozású énekei kivételes értékű 
adalékokat szolgáltatnak a délszláv énekhagyomány gazdag magyar vonat
kozású rétegének datálásához, majd pedig elterjedtségének területi megha
tározásához. Anyagot szolgáltat továbbá a magyar vonatkozású énektémák 
dialektikus alakulásának vizsgálatához, egyben tehát széténeklésük jelensé
géhez, folyamatos elszíntelenedésükhöz, vagyis e kérdések behatóbb meg
világításához.

A kuruc tárgyú délszláv epikus énekköltés az e kötetben levő darabbal 
ugyancsak új színfolttal gazdagodik.

A kézirat hungaricáinak értékelő bemutatása és további tanulmányozása, 
nem utolsósorban, a XVII-XVIII. századi magyar-délszláv művelődési és 
irodalmi kapcsolatok folyamatos feltárásához nyújt mindenképpen értékes 
anyagot.

Az Erlangeni kézirat magyar vonatkozású énekei a többihez viszonyítva 
a gyűjtemény jelentős hányadát képezik. Túlnyomó többségük tematikája, 
amint láthattuk, a XIV. és XVI. század közötti időszak intenzív magyar- 
délszláv kapcsolatait sugalmazza, az egymásrautaltság akkor különösképpen 
is időszerű tényét hangsúlyozza. (Kiképzésüket illetően ezek a darabok zöm
mel tízesek, 4+6-os szerkezettel, kisebb hányadukban pedig főként nyolca
sok, sormetszettel a negyedik sZótag után.) A fiktív magyar szereplők és az 
általános magyar elemek ennek az alapvető tematikának a továbbhullámzását, 
jórészt „széténeklését példázzák, és egyúttal a feledés folyamatának lassú 
és következetes tényére figyelmeztetnek.

Az itt közölt fordításon kívül a kézirat anyagából más helyen mindeddig 
nem készült magyar nyelvű átültetés.

HITK, 1971. 5—6. sz. Dávid András



4. LEGYEN VÁR ÉS A MAGYAROK

A jeles Tešan Podrugović Karlócán 1815-ben a Stefan szerb cár eskü
vője (O ženidbi srpskog cara Stefana) szóló költeményt muttata meg Vük 
Karadžićnak, aki még ugyanebben az évben megjelentette azt. A szerb nép- 
költészet (Narodne srpske pjesmarice) második részében Vük a hősí énekek 
között az első helyre tette a verset, aminek azt kellene jelentenie, hogy a 
kosovóiaknál régebbinek tartotta.1) Hogy azonban ki lehetne „Stefan,, szerb 
cár“, akkor nem tudhatta. Nyíltan leírta, hogy „én nem tudom“, ki ez, és 
mindjárt hozzátette: „így énekel a nép,anélkül,hogy vezetéknevet említene."2) 
Vuknak e dilemmája valójában nem az igaziak közé tartozott, mégis éppen 
ezzel kezdődtek az elmefuttatások e sorozaton kívüli költeményről.

Igaz, a tudományos vitát a költeményről, amely a kutatás állandó tárgya 
lesz, csak 1857-ben, az újvidéki Sedmicábán nyitja meg Ilarion Ruvarac.3) 
A szerb kritikai történetírása jövendő megalapozója és egyik legjobb képvi
selője, persze, nem tudhatott a Stefan cárral kapcsolatos dilemmáról, ezért 
csupán a szerbek egyetlen cárjáról, Dusánról vitázott. A szerbhorvát hősi 
énekekről írt, több vonatkozásban eddig fölül nem múlt egyetemi tanulmá
nyával hosszú időre irányt adott a kutatásnak. A kitűnő kritikai szellemű 
Ruvarac a szerbhorvát népi eposzt kora romantikus szellemében kezdte 
tanulmányozni. Rendkívül kíváncsi és a szóbeli költészet korabeli tanul
mányozását illetően mindenekfelett jólértesült lévén, minden fejlettebb, 
szóbeli keletkezésű költéményben kizárólag nemzetközi eredetű motívu
mokat és mítoszokat látott, melyek minden ilyen jellegű költészétben fel
lelhetők. Problémalátásának az a sebezhető pontja, hogy e költészet fejlő
désében és tartalmában semmi mást nem lát, „csak általános indoeurópai 
meséket, amelyek helytől-helyig vándorolnak, szájról-szájra hagyományo- 
zódnak“.4) Természetesen nem feltételezhető, s még kevésbé állítható róluk.

') Vük Stefanović (Karadžić). Bécs, 1815. 73—98.
2) I. m .  7 3 .0 .
3) (Ilarion Ruvarac), Scdmica, Üjvidék, 1857, VI. évf. 4. sz. 25—27; 5. sz 33—36: 7. sz. 49—52; 9. 

sz. 68—69; 11. sz. 81—83; 12. sz. 89—90; 14. sz. 106—108; 15. sz. 113—114; 18. sz. 137—138; 21. sz. 161 
—162; 23. sz. 177—178; 25. sz. 193—194 ; 27. sz. 211—213; 31. sz. 243—245; 34. sz. 265—278; 1858, VII.
évf. 1. sz. 6—8; 8. sz. 67—60. Vük írásával és helyesírásával a Dve studenstke raspravebán lett kinyomtatva. 
Újvidék. 1884. 19—102.

4) Ilarion Ruvarac, Jós jedanput o Ledenu gradu, Stra&ilovo, Újvidék. 1892. V. éfv., 265. és Zbornik 
Jlariona Ruvarca, Beograd. 1934. I. füzet. 416.



hogy a motívumok és a mítoszok mindenütt és mindenhol keletkezhetnek, 
s ugyanakkor azonosak is lehetnek. Valóban vándorolnak. Ebben sem a ro
mantika, sem pedig Ruvarac nem téved. De, elfogadva a vándormotívumok 
és mítoszok kétségtelen igazságát, figyelmünknek másra is ki kell terjednie, 
s el kell fogadnunk, hogy ezek csak meghatározott társadalmi és történelmi 
feltételek mellett honosodhatnak meg. Ezt Ruvarac nem akarta tudni vagy 
nem kívánt ilyen magyarázatot, és ezért például arra következtetett, hogy a 
Dusán esküvőjéből (Dušanova ženidba) ismert Balačko vajda az óindiai iro
dalomból származik, ahol Balasz néven ismert.5)

A későbbi tudományos munkákban fokozatosan háttérbe szorultak 
Rukavac egyes romantikus feltevései, s a költeménynek, mondhatnék, egy- 
oldalúbb magyarázatai jutottak érvényre. E kutatások a történelem, földrajz, 
mitológia, szájhagyományok és az etnológia tanulmányozására vezethetők 
vissza. Mindegyik szempontot kielégítő választ természetesen senki sem 
talált. Lehetséges, hogy Stojan Novakovié jutott legközelebb a célhoz, amikor 
a Legyen várról szóló költemény legtovább vitatott kérdését a magyar szó
kincsben kereste meg.6) Jóllehet kár, hogy dolgozatát befejezte, mielőtt 
még a kezébe került volna a régibb feljegyzések alapján készült népdalkötet, 
amit Valtazar Bogišić szerkesztett.7) Novakovié, aki mint történész, filo
lógus, irodalomtörténész és irodalmár, avatott ismerője volt a szerbhorvát 
szóbeli énekköltészetnek, az őt foglalkoztató problémákat újakkal bővíthette 
volna ki Bogišić gyűjteményéből. Amit azonban ő akkor nem vett ésszre, 
és amit 1892-ben, a problémának egy másik felvetésében valószínűleg Ruva
rac sem akart meglátni8), úgy tűnik, a legfigyelemreméltóbb az egész kér
déskörben.

Novakovié legértékesebb adaléka, a Legyen utáni nyomozása a magyar 
szókészletben azzal végződött, hogy számára a Lengyel névnek csak egy 
jelentése volt: egy meghatározott népnek a neve. E megoldásával félúton 
maradt. Ha tovább megy, rábukkanhatott volna Magyarországon a Lengyel,9) 
sőt a Legyen nevű helységre, Zombortól északra.10) Ruvarac tudott Le- 
gyenről — amely ma csupán szántóföld Rigyicán, közvetlenül a jugoszláv- 
magyar határ mellett —, amikor másodszor írt e témáról; azonban ez semmit 
sem jelentett a számára.11) Igaz, Legyen falu nem is számít jelentősebb 
történelmi helynek, és legkorábban 1323-ban említődik, amikor Bodrog 
vármegyében mint Lengyel van feljegyezve. Ez alkalommal tesznek emlí
tést a földesuráról, hogy kiemelkedik a többiek közül. A 18. században a 
falu neve Legyen, míg a térképeken a Legyen olykor Lengyel (Legyen olim 
Lengyel).12) Valamivel korábban, 1308-ban Lengyel Tolna megyében mint

5) Prilog k ispitivanju junačkih pesama, Dve studenske rasprave, 30—38.
fl) Stojan Novakovié, Leden grad i Poljaci u srpskoj narodnoj poeziji. Letopis Matice Srpske, Újvidék, 

1879. 120. könyv, 159—174. és külön.
7) V. Bogišić, Narodne pjesme iz starijih, najviie primorskih zapisa. I. köt., Glasnik Srspkog uČenog društva,

II. osztály. Beograd. 1878. 10. könyv.
8) I. Ruvarac, Još jedanput o Ledenu gradu.
®) Győrffy György, Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Budapest, 1966. 266.
10) I. m.
u ) I. Ruvarac, Još jedanput o Leđenu gradu.
ia) Győrffy György, i. m. 723.
«) I. m. 266.



ottani lakos említődik. Ezt a Lengyelt 1408-ban a Duna közelében jegyzik 
fel, majd pedig Tolna megyében, Baranya megye határához közel.13) A 
múlt század végén Tolna megyében 1048 szerb élt, közülük 234 abban a 
járásban, ahol Lengyel is található. Végül azt is érdemes megemlíteni, hogy 
Lengyel egykori antik város helyén épült.14)

Ha Novakovié tud Legyen és Lengyel létezéséről, megtudhatta volna, 
hogy mindkét helység a szerémségi Kupinikból (ma Kulinovo) vezető úton 
van, amely a koronázó várost, Székesfehérvárt (Stoni Beograd) is érinti. 
A reneszánsz költők számára az antik város maradványai lehettek érdekesek 
Lengyelen, a népi epikus énekesek viszont a koronázó ünnepségre vezető 
utat esküvővel cserélhették fel. (Az első koronázott szerb király, Stefan Pr- 
vovenčani nevében is a ,,venčani“ található.) Igaz, Novakovié megsejtette, 
hogy Legyennek valahol Székesfehérvár környékén kell lennie, mégis úgy 
tartotta, hogy ez a legyeni bánhoz és Zmaj-deszpota Vükhöz fűződő ha- 
gyománnyban (a Zmaj despot Vük i bane od Ledena című költeményben) 
,,közömbös“,15) s ezzel ő is és az utána következők is hosszú időre eltávo
lodtak a magyarországi titokzatos vár felfedezésének lehetőségétől.

Arra azonban, hogy Legyen vagy Lengyel lehet a Dušan esküvőjének 
vitatott városa, a néven és a nevek hasonlóságán kívül más bizonyítékok is 
vannak. Az első igen jellegzetes. Amikor Vük Ognjeni megnősült (Kad se Vük 
Ognjeni oženio) című költeményben, melyet 1764-ben Dubrovnik környé
kén Jozo Betondić jegyzett fel, a lakodalmat Poljicén tartották.16) Ez a 
Poljice nyilván nem azonos a Split mellettivel, mert a „Dunán“, a „Duna 
környékén" van, tehát valószínűleg ott, ahol a 14. és 15. századi említések 
szerint a Legyen és Lengyel helységek lehettek Bodrog és Tolna megyében. 
Ha a Ledjen és a Lendjel nevet a ledina főnévből alkották, akkor a 
Zmaj-deszpota Vük esküvőjéről szóló dubrovniki költemény Poljiceját az 
egyik magyarországi helységgel való felcserélésnek kell felfognunk. E fel
tevéssel kapcsolatban mégis meg kell említeni, hogy e költemény nem tar
tozik a Dusán esküvője versköréhez, ezért e nyomnak ez rossz oldala lehetne.

Létezik egy másik, nem kevésbé fontos adat ennek az összetett kér
désnek a megoldásához. Jovan Sundečić ugyanis a Srpsko-dalmatinski ma
gazin 1849-es évfolyamában Jaksió Dimitrije házassága (Ženidba Jakšića 
Dimitrija) című költeményt jelentetett meg, melyet a Neretván jegyzett fel; 
„Jovan Koljibabié kiváló guszlás“-tól hallotta.17) E Dušan esküvőjének kö
réből való költeményben a lakodalomra Magyar várban (Mađar grad), Ma
gyar bánnál (bán Madarin) kerül sor. Novakovié tudott a költeményről, 
de csak annak a bizonyítékaként idézte, hogy a „népi eredetű név földrajzivá 
alakulhat.'*18) Az eset mégis tovább bonyolódik s a városnak és bánjának így 
említett neve nem lesz véletlen. A Magyar várnak a versben annak a bizo
nyítékának kell lennie, hogy a népénekesek a városnevet a néppel azono
sították. Az énekszerő számára szükségszerű volt, hogy az ismeretlen város 
nevét az ismertebb nép nevével váltsa fel, akié a város. A Neretva környéken

14) A Pallas nagy lexikon*, XVI. kötet, Budapest, 1897. 243.
15) S. Novakovié, Ledeirgrad i Madari, 162—163.
lö) V. Bogišić, Narodne pjesme, 40—42.
17) Zadar, 1849. 101—116.
18) S. Novakovié, Leden grad i Poljaci, 164—165.



a Magyar várnak valóban magyar várat kellett jelentenie, tehát a Magyar 
várat melléknévi főnévnek kell felfogni, nem pedig városnévnek, ahogyan 
Novakovié gondolta. Mégsincs kizárva, hogy a Magyar vár a Pozsony kör
nyéki Magyaróvár lehetett. E város is valószínűleg a koronázó ünnepségek 
felé vezető utakon volt. Erre haladhattak a horvát főurak a magyar és a horvát 
királyok koronázására 1526, vagyis a mohácsi csata után, mert a magyar 
koronázási szertartásokat ekkor Pozsonyban tartották.

Ha a népköltészetben Legyen Magyar várrá lehetett, vagy ha Magyaró
vár történetileg felválthatta Lengyelt, akkor az egész kérdés új dimenziókat 
nyer, és alaposabb megvilágítást igényel. A költeménynek egy ilyen új meg
közelítésében mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a már jelzett Jozo Be- 
tondié Dubrovnik környékén a budai király esküvőjéről szóló éneket is fel
jegyezte, s hogy ugyanott e költeménynek még egy változatát megörökítette.19) 
Mindkét költeményben a budai király Kruševon (bizonyára Kruševacon) 
esküdött, s mindkét változat a fejletlenebbekhez tartozik, melyeknek DuŠan 
esküvőjével közös a motívuma. S ami a legfontosabb, mindkettőben a ma
gyarok és szerbek egyaránt lakodalmas vendégek. Andrija Kačić-Miošić 
a két dubrovniki változattal csaknem egyidőben jegyezte fel Janka vajda 
esküvőjét (2enidba vojvode Janka — Jankó Sibinjanin), e szintén fejletle
nebb — a Dušan .esküvajének köréhez tartozó — költeményt. Ebben csak 
Jankó és Szekula említődik, tehát csak magyarok; a lagzi pedig Temesváron 
van, amely Magyarországhoz tartozott ezeknek az epikai hősöknek az ide
jében.20)

A Dušan esküvőjének köréhez tartozó, az Erlangeni kéziratban szereplő 
Ivó Crnojevió esküvőjét (Ženidba Ive Crnojevića) a Szávától és a Dunától 
északra jegyezték fel; ebben a lakodalmat Velencében tartják. E költemény 
azáltal kapcsolódik a magyarokhoz, hogy Jankó és Szekula is a vendégek 
között' van.21

Az esküvőről szóló költeményeknek e másfajta megközelítésében a 
Jozo Betondić által feljegyzett Zmaj-deszpota Vük esküvőjéről szóló dubrov
niki költemény is nyer a jelentőségében, mert hőse szintén magyarországi. 
Ha mindezt összeadjuk, kiderül, hogy e négy — a 17. század második év
tizedétől a hetedikig feljegyzett — költemény a Dusán esküvőjének köréből, 
s az ötödik, mely nem tartozik közéjük, vagy a magyarokhoz, vagy pedig 
Magyarországhoz kapcsolódik, esetleg magyar hős szerepel bennük. Mindez 
nyilván nem véletlen, meri e költemények mindegyike a maga módján annak 
a bizonyítéka, hogy motívumuk ott keletkezett, ahol a magyarok és a szerbek 
együtt éltek, és ahol költői anyaguk és divatjuk találkozott és elvegyült.

A későbbi feljegyzések költeményei majdnem ugyanezt mutatják; az 
esküvőről szóló szerbhorvát költemények többsége a magyarokhoz és Ma
gyarországhoz kapcsolódik. A Dušan esküvőjének csoportjához tartozó, két
ségtelenül leggyöngébb költeményben, a Đurađ Smederevac esküvőjében

19) V. Bogišićj Narodne pjestne (Kad je Jankó vojvoda udario Đurađa despota buzdovanom, 28—31., 
és Zenidba kralja budimskoga od Bana od Kruševa i vojvoda Jankó, 72—74.)

20) Slide pisme vojvode Janka, kője općenito pivaju Dalmatir i, ĐoSnjaci, Ličani i ostali sloveniskog jezika 
narodi. Lipe su slušati, ako i nije moguće da su posve istinite. Andrija Kačić-MioSić Művei, I. kötet, Razgovor 
ugodni naroda slovinskog, Zagreb, 1964. 332—334.

21) A költemény cím nélkül van a 188-as szám alatt. Gerhard Gezcmar, Erlangenski rukopis starih srpsko- 
hrvatskih narodnih pesarna. Sr. Karlovci, 1925. 266—270.



(Zenidba Đurađa Smederevca) Szibinyanin Jankó vendég. Azonban ettől 
sokkal érdekesebb a 124. szakasz, melyben Jankó érkezése után ez következik: 
„Pomoli se niz poljice Janko“. E „poljice“-t Vük a „polja“ kicsinyítő alakja
ként fogta fel, ami, nyilvánvalóan, lehetetlen. A „polja“ deminucivuma a 
„poljance“ lehetett volna, aminek ugyanannyi a szótagszáma, tehát nem 
bontotta volna meg a költemény kötelező tízes formáját. A Szibinyanin Jan
kóról szóló sorok után következő „poljice" tehát nem mezőcskét jelent, ha
nem inkább Poljice nevű helységet, amely azonos a Zmaj-despota Vukról 
szóló dubrovniki költeményben szereplővel, ahol nyilvánvalóan' Legyennel 
cserélték fel.22)

Ha nem is mindegyik, de néhány példa mégis említést érdemel ez al
kalommal. Popovié Stojan esküvőjén (Ženidba Popovié Stojana) a budai 
király a násznagy, Szibinyanin Jankó pedig vendég:23) A Vük gyűjteményé
ből való Ognjanin Vük esküvőjében (Ženidba Ognjanina Vuka) a lagzi Bu
dán van, a Szibinyanin Jankó és Banovics Szekula a vendégek.?4) Todor 
JakSic esküvőjében (Ženidba Todora Jakšića) a budai királyné és a budai 
király lánya megy férjhez.25) A Jakšić Ščepan fogsága és esküvője (Ropstvo 
i Ženidba Jakšića Šćepana) című költeményben Székesfehérvár (Stoni Be- 
yorad) és Beograd összemosódik.26) A Jova Budimlija esküvőjében (Ženidba 
Jőve Budimiije) Buda mellett Erdélyt és Morišt is említik.27) A Petranović 
gyűjteményében levő Vojnovic Mióa esküvőjének26) (Ženidba Vojnović Miće) 
valamint a Zmijanj Rajkó esküvőjének29) (Zenidba Zmijanja Rajka) vendégei 
Božunba (azaz Požun — Pozsony) mennek a lányért, és abban a városban 
lakodalmaznak, ahol az 1526-os mohácsi csata után az osztrák császárokat 
magyar és horvát királyokká koronázták; a költeményben pedig Dušan cár 
mellett Zmaj-deszpot Vukot és Banovics Szekulát is említik. Petranoviénál 
a Mirčeta király esküvőjében30) (Ženidba kralja Mirčete) Zmaj-Ognjeni 
Vük és Banovics Szekula a vendég. A Crna Gorában feljegyzett Jankó bán
vajda esküvőjében31) (Ženidba ban-vojvode Janka) Jankó Legyenben nősült. 
Ugyancsak, Legyenhez kapcsolódik a Legyen bán nősülése (Ženidba od Ledana 
bana), ahol Zmaj-Ognjeni Vük is vendég. Végül, ez alkalommal érdemes 
megemlíteni a Legyen vári Iván Sređević nősülését (Ženidba Ivana Sre- 
đevića)33) Vük Karadžić közéletien kézirataiból, aki Budán nősült.

i t

Banovics Szekulának, Szibinyáni Jankónak, Zmaj-despota Vuknak és 
Jakšićnak ilyen fontos emlékei a temesvári, budai és pozsonyi esküvőjüket 
megörökítő költeményekben egyben annak is fontos bizonyítéka, hogy Le

**) V. Karadžić, Srpske narodne pjesme, II . könyv, 78. sz.
I. m. II. 86. ^

*) I. m. VI. 35.
« ) I. m. II. 93.
*«) I. m. II. 94.
27) I. m. n. 100.
**) Bogoljub Petranović, Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovim. Junaike pjesme starijeg vremena,

III. könyv, Beograđ, 1870. 340—364. t
« )  I. m. 563—579.
»•) I. m. 436—442.
31) V. Karadžić, Srpske narodne pjesme. VI., 34.

I. m. VI. 37. •
*•) Srpske narodne pjesme iz neobjavljemh rukopisa Vuka Karadžiča, III. könyv, Beograd, 1974, 234—

—237.



gyen is Magyarországon van. Amennyiben mindez kétségtelen, vagyis ha 
Legyen Magyarországon van, akkor a legyeni Mihajlo király sem lehet többé 
rejtély. Ebben az esetben ugyánis Szilágyi Mihállyal azonos, aki a szerb 
hősi énekekben mint Mihajlo Svilojević van jelen.

Az igazi, noha nem az egyetlen rejtély ebben a kérdéskörben, úgy tű
nik, Balačko vajda személye. Mindenesetre nem szabadna kivételt képeznie, 
ami annyit jelent, hogy ő sem az óindiai költészetből került a szerbhorvát 
énekköltészetbe. Különben is Balačko a „háromfejű arab“-ot („troglav Ara- 
pin“) váltotta fel a szerbhorvát énekköltészetben. A költemény szörnyetege 
csupán megkapta a nevet, amely a költészetben ismert lehetett, s annak is 
kellett lennie. Hogy kié lehetett ez a név, ezt ma már teljes megbízhatósággal 
lehetetlen eldönteni. Lehetséges, hogy ezt is a magyar történelemben és a 
magyar legendákban kell keresni. Azonban mielőtt kikutatnánk a forrást, 
hogy honnan érkezett Balačko vajda a „háromfejű Arab" felváltására, hadd 
említsük meg, hogy Vük Grgurović Brankovié szerémségi deszpotának is 
a Zmaj-Ognjeni mitológiai nevet adta a nép és a népköltészet. A Balačko 
utáni nyomozásban Zmaj-Ognjeni neve segíthet, hogy legalább ugyanabban 
az időben és térben másik hasonló hőst találjunk a guszlás költészetben.

Amennyiben a Balačko név eredetének kiderítésében azt a kiinduló
pontot kell választani, ahonnan Ruvarac is elindult, logikusabb lenne, ha 
az indiai Balasz helyett a magyar történelem vagy a magyar legendák egyik 
Balázsánál állapodnánk meg. Anélkül, hogy igazi és végleges megoldást 
adhatnánk e rejtélynek, érdemes például megemlíteni Cserei Balázst, az 
1396-os nikápolyi csata részvevőjét, aki akkor megmentette Zsigmond király 
életét.34) Lehetséges, hogy a szerbhorvát hősi eposzba Zsigmond király meg
mentő je került mint a rendkívüli és szörnyűséges Balačko.35) Talán még ér
dekesebb a magyar Balas (Balaš) erdélyi vajda, Dalmácia, Horvátország és 
Bosznia bánja, Mátyás király és Zmaj-despota Vük idejében, akiről szintén 
nincs sok történelmi adat. Balas azoluiak a történeteknek a hőse, amelyek 
arról szólnak, hogy ő nem volt megelégedve H. Ulászlónak a magyar trón- 
rajutásával, s ezért városokat gyújtogatva s egyéb károkat okozva Magyar- 
országon, harcot kezdett ellene. Teljességgel lehetséges, hogy aki továbbra 
is pártfogolta a Hunyadiak uralmát Magyarországon, könnyen bejutott a 
szerbhorvát guszlás epikába, természetesen emberfölötti, mitológiai tu- 
landonságokkal, mint Zmaj-Ognjeni Vük. A magyar történelemben és a 
magyar legendákban természetesen nem csupán e két Balas szerepel e néven, 
akik között Balačkot, a „háromfejű arab“ helyettesítőjét kellene keresni, 
illetve, akit ennek tulajdonságaival ruháztak fel.3*)

Zmaj-Ognjeni és a „háromfejű arab“, alakjainak a szerémségi desz- 
potához, illetve valamelyik magyar Balashoz kapcsolása arra utal, hogy az 
ő korukban keressük azt az időt is, amikor a legtöbb, esküvőről szóló szerb
horvát guszlás epikai éneket költötték; többek között Duían esküvőjéről

M) Cserei Balázs (Barotí), Budai Ferenc, Magyarország polgári Históriájára való lexikona a XVI. század 
végéig, Nagy-Váradon, 1804, 509—510.

**) Ferdinand šifiić, Bitka kod Nikopolja (25. *eptembra 1396), Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i 
Hercegovim. VIII. Sarajevo 1896. 79.

*•) Magyar Balás, Budai Ferenc, ua., 614—616. E Magyar Balás azonos lehet a Marko Kraljevii és 
Filip Dragilović dmü szerb népi epikai költemény Balaia Madžar injával. Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih 
rukopisa Vuka KaradtUa. II. könyv, Beograd, 1974. 176—182.



és más motívumokkal, természetesen a legrégibb alakokban. S itt mindjárt 
megjegyzendő, hogy már Andra Gavrilović szerint is a Dušan esküvőjének 
végső változata a 16. században keletkezett.37) Neki bizonyára voltak indí
tékai, amikor ezt állította, azonban nem beszélt róluk.

Hogy a Dušan esküvőjéről szóló költemények körének születését leg
később a l ó .  században kell látnunk, s hogy e költemények nyilvánvalóan 
Magyaroszágon keletkeztek, arra ösztönöz, hogy legrégibb hőseiket is fel
kutassuk. Dusán azokban az időkben és azokban a városokban nem lehetett 
részvevője a történeteknek. Az ismertebb költémenyek egyikében e hősők a 
budai király és Szibinyáni Jankó voltak, másokban pedig Zmaj-despota 
Vük és a Jakšićok. Valószínű, hogy az esküvőnek az a változata/ melyben 
Balačko jelenete található, Zmaj-despota Vük esküvője volt. Az ilyen változat 
állhatott a legközelebb a kiformálódott motívumú költeményhez, ahol a 
hősök mitológiai alakok tulajdonságait kapták; ahhoz a költeményhez tehát, 
amelyről Ruvarac azt állította, hogy a keleti irodalmakból érkezett a szerb
horvát népi eposzba. A költeménynek e lehető legjobb változatában a ,18. 
században Zmaj-despota Vukot Dusánnal helyettesítették, akit sem költői, 
sem mitológiai tulajdonságok nem jellemeztek, ezért a költemény sokat 
veszített abból az értékből, amellyel a központi hatóerők kicserélése előtt 
rendelkezett.

Hogy a költemény Branković és Jakšić szerémségi deszpoták és ma
gyarországi kortársaik idejében keletkezett, arra Duüan esküvőjének elem
zéséből is lehet következtetni. Eddig ugyanis elkerülte a figyelmet, hogy a 
költeménynek négy, egymástól megkülönböztethető rétege van. Az egyik 
az lenne, amelyikben megőrződtek a vitézi játékok (torna) elemei, a másik 
az, ahol a tornát az esküvő motívumába ültették, a harmadik pedig, amelynél 
mindez'a szerbhorvát szóbeli költészet köntösében jelenik meg, és végül 
a negyedik, amely a 18. században, kétségtelenül Dél-Magyarországon került 
a versbe, ahol Dulan kultusza különösen 1736-tól Emanuel Kozačinski 
Traedkomediája és 1741-től Hristofor Zefarović Stemagrafija\a. után terjedt. 
A költemény első két rétege, amely közül az első a legrégibb, a korarene
szánsz és a reneszánsz idejében keletkezhetett. Amikor a költemény a tömeges 
guszlás énekköltészet körébe érkezett, a befogadó társadalom minden ele
mét magába olvasztotta, miközben természetszerűleg elveszítette mindazt, 
ami benne azé a társadalomé volt, mely első változatát kialakította. A 
18. században az írott szó újabb hatására, a költemény részben új 
földrajzi kereteket is kapott a régiek helyébe. Csak azt tartotta meg, ami 
az új guszlások előtt, akik nem tudtak az eredetileg Magyarország területén 
keletkezett tradícióról, nem volt ismeretes: Legyen, Mihajlo király éá Ba- 
lačko. És ez nyívlán elég ahhoz, hogy benne keressük és találjuk meg az 
igazi és legősibb kereteket. .j

A reneszánsz költészet eipléke kötelez a rámutatásra, hogy egy figyel
mesebb elemzés eredménye alapján a mítosz a szerbhorvát hősköltészetbe 
leginkább azokhoz az emberekhez és eseményekhez kapcsolódva került, 
akik és amelyek kortársai a reneszánsznak, tehát a Brankoviéokról, Jakši- 
cokról, Ugričićokrol és részben az uszkokokról szóló költeményekhez ‘kap

,7) Anđn Gavrilović, JsWrija srpsht i hnauk$ ímjiiamosti turnéim portáivá, Beograd, 1912. 42.



csolódva. Az ilyen költemények pedig a szerbeknél és horvátoknál Dalmá
ciában, Likában, Kordunon, Szlavóniában és Szerémségben keletkeztek. 
A reneszánsznak a guszlás költészetre való hatásáról folyó, eszmecserék a 
magyar reneszánsz költészet hagyományát is kötelezik, amelynek léteznie 
kellet', valamint a szerbek ilyen költészetét is, mely a magyar és a horvát 
mellett, akár a legrövidebb ideig is, de létezett. Ebből, és az ehhez hasonló 
költészetből némely elemek nyilvánvalóan fennmaradtak a szerbhorvát 
népi eposznak egyes fejlettebb motívumú verseiben. A reneszánsz költé
szetnek legalább a témáit, motívumait és hőseit meg lehet sejteni.

És végül hadd jegyezzük meg, hogy a szerbhorvát szóbeli költészetnek 
két kivételes találkozása volt az írott irodalommal. Az első a reneszánsz ide
jén, a másik pedig a romantika korában. Mindkét találkozás alkalmával az 
írott irodalom méltányolta a szóbelit. Sokkal inkább, mint bármikor, rög
zítették a szóbeli irodalmat, utánozták ennek motívumait és modorát, azon
kívül pedig csupán e két korszak költészetét fogadta el a nép. A népénekek 
támogatását a katolikus megújulás (Andrija Kačić-Miošić) és a racionalizmus 
(Matija Antun Reljković) idején nem kellene összetéveszteni a szóbeli és 
áz írott költészetnek a reneszánsz és a romantika korában való kölcsönha
tásával, mert az előbbiek a népi énekek módszeréhez folyamodtak, hogy 
megfogalmazzák eszméiket, ami nem volt jellemző a reneszánsz és a roman
tika idejére, amikor a költészeti okokon kívül más okai nem voltak a köl
csönhatásnak. Ez esetben nem vitás, hogy sok romantikus vers került a nép
hez, s az a sajátjaként énekelte őkett Gyakran fordult elő ebben az időben, 
hogy az egyik nép költeményei hatottak a másik szóbeli énekköltészetére, 
és még többször az, hogy e nép énekelte is őket. Ismeretesek azok az egészen 
sajátságos esetek, amikor az egyik nép költeményét csak a másik nép énekelte. 
Petőfi Falu végén kurta kocsma című versét Zmaj Na kraj mora čadava me- 
hana,című fordításában csak a szerbek és a horvátok énekelték és éneklik. 
Ilyen esetek bizonyára a reneszánsz korában is voltak, mert az esetek teljes
séggel azonosók, ami azt jelenti, hogy analógiával magyarázható ugyanaz a 
folyamat. Ebben az esetben így kellene tekinteni a reneszánsz költészetnek 
a mítosz és a mitológiai alakok elfogadására gyakorolt hatására a szerbhor
vát guszlás énekekben. Az írott irodalom szóbeli költészetre gyakorolt ha
tásának ilyen értelmezés magyarázza a mítosznak és a hősök mitológiai sa
játságainak meghonosodását általában a szerbhorvát népi epikában, vala
mint külön a Duían esküvőjéről szóló költemények körében. Természetesen, 
az egész szóbeli énekköltészetben nem kis jelentőséggel bírna minden egyol
dalú és — többek között — a romantikus módszer elhagyása a szóbeli ének- 
költészet tanulmányozásában.

Lazar Čurčić



5 . N É P I  P R Ó Z Á N K  E L S Ő  M A G Y A R  F O R D Í T Á S A I

A magyar irodalomnak a délszláv népköltészet iránti érdeklődésére e 
költészet európai, de főleg a német romantika tudós- és íróköreiben való nép
szerűsége hatott ösztönzőleg. Ennek az affinitásnak köszönhető, hogy nép
dalaink első magyar fordításai igen koraiak. Kazinczy Ferenc már 1789-ben 
lefordítja a Hasanaginica című balladát, Goethe fordítását véve alapul, amely 
Herder 1778-as Volkslieder c. gyűjteményében jelent meg. A XIX. század 
első negyedének végéig több fordító is akad: Kölcsey Ferenc, Toldy Ferenc, 
Bajza József és Vitkovics Mihály, Székács József pedig 1836-ban a szerb
horvát népdaloknak már egy egész gyűjteményét jelenteti meg magyar for
dításban. '

A népi próza iránt azonban nincs érdeklődés, mivel az más európai 
irodalmakban is mérsékeltebb volt. Vük Karadžić mesegyűjteménye csak 
1854-ben jelenik meg német fordításban. Vük leánya, Vilhelmina fordította, 
az előszót pedig Jacob Grimm írta. A jól sikerült fordítás és Grimm elismerő 
szavai a délszláv népköltészet ezen műfajára is felhívják a kulturális köz
vélemény figyelmét, s a magyaroknál is érdeklődés mutatkozik a déli szom
szédok népi prózája iránt.

A mesefordítások előzményeként egy egészen szerény válogatás jelent 
meg a szerb közmondásokból. A Hölgyfutár 1855. január 29-i, 22. számában 
látott napvilágot Szerb közmondások címen. Szerény helyen, a „Vegyesek“ 
rovatában tíz közmondás jelent meg fordításban Vük Karadžić gyűjtemé
nyéből.

Az 1854-es német kötetbe Mina Karadžić a mesefordítások mellé köz
mondásokat is besorolt. A magyar fordítások kétségkívül németből készültek
— erre vall a közmondások magyar változatának nem eléggé tömör alakja. 
Az eredeti már a német fordítással is veszített pregnánsságából, a németből 
fordított magyar változatban viszont ezt a sajátságát már csaknem teljesen 
elveszíti. Ennek' a munkának, persze, nem is voltak komolyabb pretenziói, 
a rovat kitöltését szolgálta, akárcsak a nem sokkal előbb közölt kínai és orosz 
közmondások is. A válogatás is majdhogynem vaktából készült, különösebb 
alaposság és nagyobb erőfeszítés nélkül. A tíz közül öt közmondás a nőről 
szól, és Vük betűrendi sorrendbe rendezett gyűjteményének megfelelő he
lyéről való. A fordító nem írta alá a nevét, ehelyett +  jelet tett. A Hölgy



futárban ezt a jelet legtöbbször ebben a rovatban és a „Külföld“ címűben 
használták. S ez következtetni enged a közmondások fordítójára. Urházy 
György (1823—1877) lehetett a fordító, ő akkoriban a Pesti Napló külpoli
tikai rovatát szerkesztette s a Hölgyfutárnak is munkatársa volt. Szerbek 
iránti érdeklődéséről ekkor már tanúságot tett — egy évvel előbb jelent 
meg a Keleti képek c. könyve, amely legnagyobbrészt szerbiai útirajzokat 
tartalmaz. Könyvében néhány szerb népdalfordítást is közölt, s a Hölgy
futár ugyanazon évfolyamában, amelyben a közmondások megjelentek, 
szintén közzétett néhány szerb népdalfordítást. E fordításait alá is írta, sőt 
megjegyezte, hogy eredetiből fordított. Azonban aligha hihető, hogy Urházy 
tudott szerbhorvátul — a népdalokat valakinek a nyersfordítása alapján 
költhette át, a közmondásokat pedig — amennyiben az ő fordításai — egészen 
biztosan németből fordította. Ez az első prózafordítás sejn terjedelménél, 
sem minőségénél és pretenzióinál fogva nem kelthetett komolyabb érdek
lődést, annak ellenére sem, hogy e nagy példányszámú és igen népszerű 
napilapban jelent meg. ,

Az első mesefordítások 1859-ig váratnak magukra. Ekkor a Delejtű 
1., 2. és 3. számában (a 2—4., 11—12. és 19—21. oldalon) Kazinczy Gábor 
(1818—1864) három szerb népmesét közölt Rácz mesék címen.

Kazinczy ezidőtájt alig van jelen a művelődési- és közéletben. A for
radalom utáni események alakulásából kiábrándulva Bánfalván, a birtokán 
húzódik meg. Az irodalmi és tudományos tevékenységben keres vigaszt, 
de munkáiból igen keveset publikál. A temesvári tudományos és irodalmi 
lapnak, a Delejtű szerkesztőjének a felkérésére szerény, de számunkra igen 
fontos művel jelentkezik. Kazinczy életútjának három, világosan körül
határolt időszaka van. Az elsőben ő a szellemi vezére annak az írónemze
déknek, amely irodalom és nép szorosabb kapcsolatát, valamint az irodalom 
határozottabb .korszerűsödését követeli. Később, ismét a néphez közeledve, 
túlnyomórészt politikával foglalkozik. A forradalom után elszáll fölötte 
az idő, hatása és jelentősége közelről sem akkora, mint fiatalkorában. Ka
zinczy Gábor az irodalmilag termékenyebb és nagyobb írók árnyékában 
maradt, s noha jelentős új törekvések kezdeményezője volt, élete még nincs 
kellőképpen megvilágítva.

Az semmiképp sem véletlen, hogy Pesty Frigyesnek, a Delejtü szer
kesztőjének Kazinczy épp a népmesefordításait kínálta fel. Ifjúsága idején 
rokona, Kazinczy Ferenc mellett Toldy és Bajza volt az eszményképe, sőt 
barátja is, ezek az írók pedig szerb népdalokat is fordítottak, ő  maga is pub
likált finn, litván, román, szlovák és cseh népmeséket. Toldy Ferenccel 
kiadta Gaál György (1783-1855) magyar népmesegyüjteményét három 
kötetben. A Tudományos Akadémia levelező tagja és a Kisfaludy Társaság 
rendes tagja volt, s ezek a tudományos intézmények nagy figyelmet szen
teltek a népi művészeteknek. Kazinczy Gábor is híve a popularizációnak 
és a népies irodalomnak, ezért sokat fordított franciából s különösen né
metből. Sokat olvasott és fordított Mickiewicztől, akinek oly nagy volt az 
affinitása a szerbhorvát népköltészet iránt s oly sokat tudott róla. Kazinczy 
változatos és gazdag életútján tehát sok nyom vezet a mi népköltészetünk 
felé' is. Eredetiben ugyan nem ismerhette népköltészetünket, de biztos,



hogy olvasta a német fordításokat, s kétségkívül ismerte idősebb garatjainak 
magyar fordításait is.

A szerb népmeséket is németből fordította Ezek a következők: Kecs
kefüles császár (U cara Trojana kozje uši), Egy rossz asszony (Zla žena) és 
A ki keveset kíván, legtöbbet kap (Ko manje ište više mu se daje). Hogy né
metből fordított, az már a címekből is kitűnik. Igaz, az első cím fordítása 
nem egyezik sem Vük eredetijével, sem Mina Karadžiććval. A másik kettő 
viszont német fordításról tanúskodik. Az Ein böses Weib esetében Mina 
némiképp- eltért az eredetitől, mivel határozatlan névelőt tett határozott 
helyetr ami, úgy tűnik, megfelelőbb lett volna. S ugyanígy járt el Kazinczy 
is, mert szó szerint fordította a német címet. A németből való fordítás azon
ban különösen a harmadik mesénél nyilvánvaló. Mina alap-, majd felső 
fokot használ: Wer wenig verlangt dem wird am Meisten gegeben, s őt követi 
Kazinczy is: A ki keveset kíván, legtöbbet kap, holott a szerb eredetiben mind
két esetben középfok szerepel: Ko manje ište, više mu se daje. Á következő 
bizonyíték amellett, hogy Kazinczy németből fordított: Mina német for
dításában és Kazinczyében is paragrafált a szöveg, Vük kötetében pedig 
nem. Továbbá, a német fordításban több a direkt beszéd, mint az eredeti
ben; ez Mina egyik fordítói sajátossága. Kazinczy szinte szabályszerűen 
ott alkalmaz direkt beszédet, ahol Mina is. íme egy példa a Kecskefüles csá
szárból:

„Momak brijuéi cara opazi da su u njega kozje uši, ali kad ga Tróján 
zapita šta je u‘ njega videó, on odgovori da nije videó ništa. Onda mu cár 
da dvanaest dukata i reče mu da od sad uvek dolazi on da ga brije.“ (Vük 
Stef. Karadžić: Srpske' narodne pripovijetke, Beč, 1853, 189—190. 1.)

„Wáhrend des Barbierens bemerkte auch dér Bursche die Ziegenohren 
an dem Keiser, als ihn aber Tróján fragte, was er an ihm bemerkt habé, ant- 
wortete er: „Ich habé gar nichts bemerkt“. Da schenkte ihm dér Keiser 
zwölf Dukaten, und sagte, fortan sollsr du immer kommen, mich zu ber- 
bieren“. (Volksmarchen dér Serben, Berlin, 1854, 226, 1.)

„Beretválás közben a legény is meglátta a császár kecskefüleit, de mi
dőn Tróján kérdezné, mit vett rajta észre,, felelte: „Semmit sem vettem 
észre“. Erre a császár tizenkét aranyat ajándékozott neki, s mondá: „Ezentúl 
mindig eljöjj engem borotválni". (Kazinczy Gábor: Rácz mesék, Delejtű, 
1859, 1. sz. 4. 1.)

Amint látjuk, nemcsak arról van szó, hogy a német és a magyar for
dításban a legény és a császár direkt beszéddel szerepel, hanem más, közös 
eltérés is van az eredetitől. Mina és Kazinczy a pokloniti — schenkte im — 
ajándékozott neki igét használja az eredeti dati (adni) helyett. Vúknál az első 
mondatban a momak főnév első helyen áll, Minánál és Kazinczynál viszont 
megváltozik a szórend s a auch, illetve is kötőszóval ^ jelentés bővül. S még 
egy bizonyíték: a Wer wenig verlangt, dem wird am Meisten gegeben szövegében 
Mina szükségesnek látta megmagyarázni az almával kapcsolatos eljegyzési 
szokást. Ilyen magyarázat Vuknál nincs, Kazinczy tehát a német fordításból 
vette át változtatás nélkül. Más bizonyítékokat is fel lehetne még hozni, 
de úgy vélem, így is nyilvánvaló, hogy Kazinczy németből fordított.



Nehéz lenne eldönteni, az ötven mese közül miért épp ezt a hármat 
választotta ki Kazinczy. Bizonyos azonban, hogy a válogatása jó, azokat a 
meséket fordította le, amelyek eredetiben a legjobbak és legérdekesebbek 
közé tartoznak, s amelyek mind máig antológiái darabok maradtak.

Mina Karadžić fordítását a szaktudomány mind tartalma, mind érzelmi 
tenziója, sőt az egyszerű, üde népek beszédstílus sajátságainak az átmentése 
szempontjából is igen sikeresnek minősítette, ő  csak egyes részleteknél s 
jelentéktelen mértékben távolodott el az eredetitől, de csak akkor, amikor ez 
szinte elkerülhetetlen volt (tízesek a szerb prózaszövegben, alliterációk, 
a főnévi nemek közti különbség). Kazinczy tehát az eredetihez hű német 
szöveget fordítja magyarra, ő  is pontosan fordít, de nem szóról szóra, ha
nem mondatról mondatra. Annak ellenére, hogy fordítása másodkézből 
való, elő tudja varázsolni a szerbhorvát eredeti érdekességét és szépségét. 
Megesik azonban, hogy figyelme fölenged s lexikai és tartalmi hibákat is 
vét. íme csak két példa: bodza (zova, Hollender) helyett ő orgonát (jorgovan, 
Flieder) ír, szem elől tévesztve a tényt, hogy a szerb juhászok csak bodzából 
készítenek sípot. Mina mondatát: „Wen es ihnen schlecht gehe, bessre 
Nahrung zu geben“, Kazinczy így fordítja: „És ha dolguk rosszul megy, 
fordítsa jobbra." A magyar mondát értelme ily módon — Mina, de főleg 
Kazinczy módosítása következtében — jelentősen á té r  a szerbhorvát ere
detitől: „Ako zlo žive, da im dabolju hranu.“ E kis észrevételek ellenére is 
állítható, hogy Kazinczy fordítása'sikeres volt, méltóan tolmácsolta a szerb
horvát népi prózát.

Kazinczy kísérő szöveget is írt fordításaihoz. Ez azonban, sajnos, nem 
a lefordított mesékre, s nem is általában a népi prózára vonatkozik. E be
vezetőben Kazinczy az akkori magyar irodalomról és zsurnalisztikáról al
kotott nézeteit közli, ismételten síkraszállva a népnek írt, populáris szöve
gekért, amelyek akkoriban kezdtek elmaradozni a magyar folyóiratok lap
jairól.

A szerb népi prózával ezt követően pár évvel később, Arany János Ko
szorújának első számában (1863, 13—16. 1.) találkozunk ismét. A végzet 
(Usud) című mese jelenik meg, de nem fordításban, hanem átmesélve. A 
szerző megjegyzi, hogy hasonló mesét aligha lehetne találni bármely más 
nép kincstárában, s olyan részletesen meséli át a tartalmát, hogy szabad 
fordításnak vagy átdolgozásnak is tekinthetjük. Szinte semmi se maradt 
ki az eredetiből, s a szerző helyenként pár kommentáló szót is fűz a meséhez. 
Az átmesélt szöveg így lényegesen hosszabb az eredetinél. A szerző -r szig- 
natúrával jelezte szövegét. Szinnyei József lexikonénak ötödik könyvében, 
az 1425-ös hasábon az áll, hogy ezt az ismertetőjegyet 1867 és 1869 között 
a Pesti Naplóban báró Kemény Gábor (1830—1888) használta, aki 1863-ban 
a Koszorúnak is munkatársa volt. Ha összefüggésbe hoznánk Szinnyeinek 
ezt a két adatat, arra lehetne következtetni, hogy Kemény Gábor volt az 
Usud átdolgozója. Ez azonban elhamarkodott következtetés lenne, hisz 
báró Kemény Gábort nem vonzotta a népköltészet, s általában a szépiro
dalom sem — ő vérbeli politikai publicista volt. ö t  tehát csaknem százszáza
lékos bizonysággal ki kell hagynunk a lehetséges fordítók közöl.

Feltehető az is, hogy Kondor Lajos munkájáról van szó, hisz ő sokat 
fordított a szerbhorvát nép - költészetből, a Koszorú munkatársa volt, ve



zetéknevének (vagy álnevének) utolsó betűje pedig megegyezik a szóban 
forgó szignatúrával. Azonban itt is felmerül egy probléma. Kondor jól is
merte a szerbhorvát nyelvet és a kulturát, melyen e népköltészet alapul. 
Ő tehát nem követhetett el akkora hibát, mint amekkora az átmesélésben 
található. Hogy rossz sorsát kijátssza, a mesehős a házába veszi szerencsés 
csillag alatt született unokahúgát, s mindazt, amit tulajdon szorgos kezével 
valósít meg, őneki tulajdonítja. Az -r szignatúrájú szerző ezt a részletet úgy 
értelmezi, hogy a mesehős feleségül vette unokahúgát. Ez pedig a pravoszláv 
egyház szerint vérfertőzés, halálos bűn. Aki valamelyest is ismerte a szerbek 
életmódját, az nem követhetett el ekkora hibát, tehát Kondor sem. így mind
addig, amíg nem jutunk újabb bizonyítékokhoz, nyílt kérdés marad, ki me
sélte át a magyar olvasóknak az Usud című népmesét.

Az átdolgozás szerzője kommentárt is fűzött munkájához a szerbek 
sors-értelmezéséről. Szerinte a sors ebben a mesében a görög fátum és a 
kálvinista predesztináció között foglal helyet, s ezt részletes analízissel bi
zonyítja. Az egész kommentár a mese metaforikus és etikai komponensével 
foglalkozik, irodalmi értékét pedig egy szóval se említi. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az átdolgozót nem irodalmi, hanem filozófiai-erkölcsi, 
sőt etnológiai indítékok vezérelték munkájában.

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy az 1850—1860-as években a magyar 
olvasóközönségnek alkalomszerűen prezentált szerbhorvát népmeséknek sem 
a száma, sem pedig az irodalmi effektusa -nem volt nagy. Azonban a for
dításokat közlő lapok tekintélye alkalmilag a szerbhorvát népköltészet ezen 
válfajának is elég komoly tekintélyt biztosított. Az első kísérleteket később 
újabb, terjedelmesebb fordítások követik, ezek azonban egészében feltá
ratlanok, a kutatók figyelmét elkerülték a szerbhorvát népmesék magyar 
fordításai, s még a bibliográfia sem regisztrálta őket.

örülnék, ha próbálkozásom e téren is kutatásra ösztönözne.

HITK, 1971. 5—6. sz. Božidar Kovaček



6. A BUDA-KÖRNYÉKI SZERBEK IVÁN-NAPI SZOKÁSAINAK
ISMERETÉHEZ

Előadásomban egy igen kiterjedt irodalommal rendelkező ünnepna
pot — Iván napját1) kívánom bemutatni magyarországi recens szerb anyag 
alapján, felvillantva ez ünnephez fűződő szokások interetnikus kapcsolatának 
néhány mozzanatát.

A magyarországi — s így a Buda-környéki — szerb települések etnikai 
folytonosságát mind a magyar, mind a szerb történettudomány az 1690-es 
évektől, az úgynevezett velika seoba — a nagy költözködés idejétől számítja.2) 
Ékkor jelenik meg az a hagyományosan 40.000-re tett szerb család, amely 
dél felől érkezve kialakítja a Tisza-Maros-szög és a Duna-mellék kisebb- 
nagyobb szerb telepeit.

Vizsgált területünkön, a szentendrei járásban a legújabb adatok szerint 
az alábbi a szerbek aránya:

Szentendrén 100 fő
Budakalászon 250 fő
Csobánkán 120 fő
Pomázon 380 fő

összesen 870 fő3):
ami természetesen csak kis hányadát képezi az említett helységek összla
kosságának.

0 Az idevonatkozó gazdag irodalomból természetesen csak a tárgyunkhoz legközvetlenebbül kapcso
lódó munkákat említjük meg. — Karadžić, Vük Stefan: Život i obiiaji naroda srfrskoga. Beč, 1867. — BELLO- 
SICS Bálint: Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. — Ethnographia, 1902. — JUGA Velimir: 
A magyar szent korona országaiban élő szerbek. Nemzetiségi ismertető könyvtár. Budapest, 1913. — RQHEIM 
Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. 1925. — BÁLINT Sándor: Népünk ünnepei. Bp. 1938. — GAVAZZI, 
Milovan: Godina dana hrvatskih narodnih običaja. I. Od poklada do jeseni. Zagreb, 1939. — MARÓT Károly: 
Szent Iván napja. ■= Ethnographia, 1939. — BÁLINT Sándor: Az esztendő néprajz4 . Kincsestár. A Magyar 
Szemle Társaság Kis Könyvtára. 6 . sz. Budapest, a 1942. — SCHNEEWEIS, Edmund: Srebokroatische Volks- 
kunde. I. Volksglaube und Volksbrauch. Berlin. 1961. — DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek — népi szín
játszás. Budapest, 1964, — SCHRAM Ferenc: A Szentiván-napi tűzgyújtás. *= Ethnographia, 1965.

*) A beköltözés időpontjára vonatkozóan az egyes történetírók véleménye — lényegtelen eltérésektől 
eltekintve -— megegyezik az 1690—1694-es években. L.: HUNFALVY Pál: Magyarország ethnographiája. 
Budapest, 1876. — THIM József: A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. II. köt. Nagybefcskerek. 1892.

IUGA Velimir: i . m. — PICOT—PAVLOVIĆ: Srbi u Ugarskoj, Növi Sad, é. n. — HÓMAN B. — SZEK- 
Fu  Gy: Magyar történeUFJ. köt. 257—260. p. — HADROVICS László: Magyar és déli szláv szellem kap
csolatok. Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára. 140. sz. Budapest, 1944.

8) UROSEVICS Daniló: A magyarországi délszlávok története. Budapest, 1969. 21. p.



A gyűjtött néprajzi anyag tanúsága szerint, ezek közül is kiválik a több
nemzetiségű Pomáz4), ahol az esztendő szokásegyüttese és az egyéb alkalmak 
szokásrendje még viszonylag ép formában figyelhető meg. Természetesen 
szó sincs itt valami mozdulatlanságról, a hagyományos szokásrend erősen 
bomlóban van, nem ritka jelenség, hogy szokásbeli átfedések vannak az 
egyes ünnepnapok között: számos, ma már nem élő momentumra csak a 
legidősebb generáció tagjai emlékeznek, de mindezek ellenére is elmond
hatjuk, hogy ez a kis lélekszámú népcsoport igen archaikus szokáselemeket 
őriz még napjainkban is.

E szokásanyag kutatásának fontosságát már a múlt század 80-as évei
ben JANKÓ János, a kiváló magyar néprajzkutató is hangsúlyozta: „A 
dunamelléki s általában a magyarországi szerbek ma már meglehetősen 
pusztulóban vannak, vagy szokásaik alakulnak különböző befolyás alatt, 
és így nagyon kívánatos, hogy a hol az ősi szokásokat még meg lehet figyelni, 
ott ezt mielőbb meg tegyük.'45)

Egy másik, későbbi írás Tihomir R. Đorđević tollából, egyebek mellett 
hangsúlyozza a gyűjtés fontosságát s felhívja a figyelmet az egyes községek 
szokásanyagának különbözőségére is, amely a beköltözött lakosság heterogén 
voltát dokumentálja.6)

Iván napja a nyári napforduló egyik kiemelkedő ünnepe. A görögkeleti 
vallású szerbek július 7-én ünnepük, mivel a Gergely-naptár általános el
fogadása óta náluk minden meghatározott naphoz kötött ünnep 13 nappal 
későbbre tolódik.7)

Ha összevetjük a téli és nyári napforduló két kiemelkedő ünnepét: a 
karácsonyt és Iván napját, azt tapasztaljuk, hogy mindkettő hosszabb időn 
keresztül funkcionál —■ ünnepkört alkot —, s meghatározott szokásrend 
kapcsolódik hozzájuk.8) A szentiváni ünnep ciklikus jellegét DÖMÖTÖR 
Tekla is hangsúlyozza Naptári ünnepek — népi színjátszás c. monográfiá
jában.9) Az Iván napi ünnepkör napjainkban már jóval halványabban kör
vonalazott a karácsonyinál, de a nyári ünnepkör egyes napjaihoz fűződő 
szokáselemek vizsgálata alapján számos összefüggésre lehet még fényt derí
teni.

Előadásunk célja az ünnepkör szokásanyagának komplex vizsgálata alap
ján a szokások egyes elemeinek összevetése a délszláv, illetve magyar anyaggal.

4) KISS MÁRIA: A pomázi szerbek ünnepnapjai. Budapest, 1959. 118. 1. Szakdolgozat. Néprajzi 
Múzeum Ethnológiai Adattár. EA 6522. sz. Jelen előadásomhoz felhasznált néprajzi adatokat 1957—1970 
közötti időszakban gyűjtöttem: Pomázon, Budakalászon, Csobánkán és Szentendrén.

5) JANKÓ János: Adatok a pomázi szerbek néprajzához. = Turisták Lapja. I. 1889. 98. 1.
•) ĐORĐEVIĆ, Tihomir R.: Srpske kolonije u Budimu i okolini. = Bratstvo XV. 1921. 139. p.

Itt kell még megemlékeznünk egy Szentendrén őrzött kéziratról: Narodni običaji pravoslavnih Srba u Ma- 
darskoj. Skupio i obradio: Laza Terzin, bivši nadzornik srpskih škola u Mađarskoj, — amely több értékes 
adatot tartalmaz a Buda-környéki szerbek szokásairól is.

7) „Ónaptár vagy Julián-naptár a neve a Julius Ceesar által i. e. 46-ban bevezetett naptárnak, melynek 
éve 365 1/4 napból állt: minden negyedik, 365 napos év után egy 365 napos szökőév következett. Minthogy 
a csillagászati év hossza ennél valamivel kevesebb, 1582-ig már 10 napra nőtt a Julián-naptár hibája. Ekkor 
a XIII. Gergely pápa által elrendelt új vagy Gergely-féle naptár megszüntette a 10 nap eltérést és annak okát 
is. A görögkeleti-pravoszláv — egyház továbbra is a Julián- vagy ónaptárt használja, mely már 13 nappal tér 
el a Gergely-félétől. = É/eí és Tudomány, 1966. 51. sz. 2448. p.

8) L.: SCHRAM Ferenc, i. m. 547—555. p. — KISS Mária: Adatok a pomázi szerbek karácsonyi 
ünnepköréhez. = Ethnograpkia, 1964. 95—120. p.

C« DÖMÖTÖR Tekla: i. m. 140. p,



A bemutatásnál fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy az egyes elemeket 
megszokott szokáskörnyezetükből ne szakítsuk ki — összefüggéseikre össz
pontosítsuk figyelmünket —, mert csak így kaphatunk hiteles képet egy 
közösség hagyományos népi kultúrájáról.10 Éppen ezért — még ha a jelen 
tanácskozás az összehasonlító irodalmi kutatások jegyében zajlik is — nem 
csupán az ünnepkör szövegeinek ismertetését tartjuk célunknak, hanem az 
ünnep egyéb vonatkozásainak bemutatását is.

Az európai szentiváni szokások összetevői: a tűzgyújtás, a tűzzel-, 
illetve vízzel való mágikus cslekedetek, a növényekkel (füvekkel, virágokkal, 
gyümölcsökkel) kapcsolatos cselekmények és hiedelmek, a szerelmi jóslás11, 
valamint az ünnephez kapcsolódó szövegek, énekek jórészt megtalálhatók 
bemutatásra kerülő agyagunkban is.

Megfigyelésünk szerint a Buda-környéki szerbek szokásanyagának 
egyik fő jellemzője a szokások tárgyi kellékeinek szívós továbbélése, amely
ekhez hol szorosabban, hol lazábban — sokszor már csak töredékes formában, 
az emlékezés síkján — kapcsolódnak azok a szellemi hagyományok: hiedel
mek, szövegek, mágikus cselekmények, amelyek megléte nélkül e tárgyi 
kellékek funkciója formálissá válik.

Iván napjának jellegzetes attribútuma az ivánnapi koszorú, amelynek 
elkészítéséhez — a hozzávaló virág szedésétől kezdve — számos szokás (hi
edelem, cselekmény és énekelt szöveg) fűződik.

A koszorút — ivanjski verne a szokás által meghatározott vadon nőtt, 
ún. ivánnapi virágból — ivattjsko cveée (galium verum, L.) kötik, amit az 
Iván-nap előtti napon délután kell szedni. Ez ősi soron az asszonyok és lá
nyok feladata volt, napjainkban azonban egyre inkább az idősebb asszonyok, 
illetve gyerekek dolga. Idősebb emberek emlékezete szerint régebben a 
virág szedése közben énekeltek is: általában a ma már töredékes szövegű 
Ivattjsko cveée kezdetű dalt, amelynek bemutatására az Iván-naphoz fűződő 
énekek elemzésekor térünk ki.

A leszedett ivánnapi virágot hazaviszik és otthon estefelé koszorúba 
fonják. A koszorú fonását rendszerint a háziasszony vagy az eladólány végzi. 
Régebben többen is összejöttek egy-egy háznál, kiültek a ház elé vagy az 
udvarra, ahol énekszó mellett, együttesen készítették el az ünnepnek ezt a 
fontos kellékét. A koszorú anyaga régen kizárólag az ivattjsko cveée volt, 
mert a hózza szorosan kapcsolódó hiedelem szerint: sok konkoly lett volna 
búzájukban abban az esztendőben, ha egyéb virágot is kevernek közé. Ma 
már előfordul a koszorúnak muskátlival — yagy egyéb tarka kerti virággal 
való díszítése is, ami arra utal, hogy a hiedelem kezdi érvényét veszíteni.

A koszorúk száma nem meghatározott, családonként változhat. Annyit 
azonban megállapíthatunk, hogy ma már lényegesen kevesebb koszorút 
készítenek, mint az előző generációk. A koszorúk elhelyezése a házigazda 
tiszte és az esti órákban történik. Egyes helyeken a ház kapujára, a ház ud
varra néző hosszanti oldalára (napjainkban ez a leggyakoribb), továbbá az 
istállóra, kútra, ólakra kerül. Régente az eladólányok dobtak koszorút a 
háztetőre is, ugyanis annak viselkedéséből megtudták, hogy abban az esz

*•) KISS Mária: Adatok . . .  96. p.
“ ) DÖMÖTÖR Tekla: i. m. 139. p.



tendőben férjhezmennek-e vagy nem: a tetőről leeső koszorú a pártában 
maradást, a fennmaradó pedig a férjhezmenést jelezte.

Területünkön újabb keletű az ivánnapi koszorúnak a temetőbe vivése, 
elsősorban olyan asszonyoknál, akiknek fiatal halottjuk van. A koszorút 
ilyenféle szavak kíséretében helyezik a sírra: pl. „Marija moja, sutra je Ivan- 
dan, donela sam ti venac“ (Máriám, holnap Iván-napja lesz, hoztam neked 
koszorút).

Arra a kérdésre, hogy miért fonnak Iván napjára koszorút, az alábbi 
legjellemzőbb válaszokat kaptuk adatközlőinktől: annak örömére teszik, 
mert megszületett Szt. János — Sv. Jovan, mások szerint — s ez az álta
lánosabb — a koszorún keresztül Szt. János megóvja a házakat a szélvihartól.

A koszorú a következő Iván-napig marad fönt a házon; ha ez idő alatt 
nem fújja le a szél és nem vész el, akkor az új koszorú feltevése előtt elé
getik.

Az Iván-nap másutt oly jellegzetes, központi helyet elfoglaló momen
tumáról: a tűzgyújtásról és annak átugrálásáról igen eltérő az emlékezés. 
Sokan hallottak ugyan arról, hogy régebben szokásban volt, de véleményük 
szerint inkább csak a magyarok illetve katolikusok körében — János, illetve 
Jan-oapján. Mások szerint a század elején a szerbeknél is szokásban volt 
a tűzátugrás, amit emlékezetűk szerint kizárólag csak a férfiak tettek. Arra 
sem emlékeznek, hogy volt-e ilyenkor éneklés és kólótáncolás. A tűzugrás 
céljához nem fűznek semmiféle magyarázatot. /

Az ünnep énekei két egymástól élesen elváló típuscsoportba sorolhatók. 
Az egyik típust a virág szedésekor, de gyakran a koszorú fonása közben is 
énekelt Ivanjsko cveée, a másikat a koszorú fogásakor énekelt Iván bere lan 
kezdetű szöveg reprezentálja.

Az első típus szövege .5 + 5 + 5 + 4  szótagú:

Ivanjsko cveće, Ivánnapi virág,
Iván te bere, Iván szed téged,
Majd te daje (lane) Anyjának ad téged (lane)
Moj Ivane. Én Ivánom.

Iván bere lan........
Iván bere lan, Baš na Iván dán.
Ivanova mila mati, A di ti Iván?

A lane a dallam miatt egy kiegészítő elem a harmadik sor végén.
A második típus pedig 5 + 5 + 8 + 5  szótagképletű versszakokból áll:

1. Iván bere lan, Iván szedi a lent,
Baš na Ivandan. Éppen Iván napján.
Ivanova mila mati (majko) Iván kedves édesanyja,
A di ti Iván? Hol van Ivánod?

2. Iván tuče lan. Iván töri a lent,
Baš na Ivandan. Éppen Iván napján.
Ivanova mila mati (majko), Iván kedves édesanyja,
A di ti Iván? Hol van Ivánod?



3. Ja sam plela lan, 
Baš na Ivandan.

Lent fontam én,
Éppen Iván napján. 
Iván kedves édesanyja, 
Otthon van-e Ivánod?

Ivanova mila mati (majko),
Jel doma Iván?

Ivanjsko cveće.. .
Ivanjsko cveće, Iván te bere, 
Majci te daje lane, Moj Ivane.

Mindkét énektípus az úgynevezett szertartási énekek csoportjába so
rolható, amelyek a tradíció által meghatározott alkalmak visszatérő szövegei.

Az Ivanjsko cveée egyik szép változatának szövegét már Vük Stefan 
KARADŽIĆ is közli: Život i običaji naroda srpskoga c. művében.12 A szöveg 
variánsai jóformán az egész szerb nyelvterületen közismertek.13

A második típusba sorolható Iván bere lan kezdetű énekszöveg elem
zése során érdekes problémára bukkantunk, amely azt látszik bizonyítani, 
hogy a szöveg nem tartozott eredendően az Iván-napi énekek csoportjába.

Előadásunk bevezetőjében utaltunk arra, hogy egy-egy szokáselem 
átvándorolhat egyik ünnepnapból a másikba. A nyári napforduló ünnepköre 
is magába foglal több olyan jeles napot, amelyek köré hasonló hagyomány
anyag (hiedelem, szöveg, stb.) fonódik, s legfőbb céljuk a jó termés biztosítása. 
A lenfeldolgozás munkafolyamatait megéneklő szövegek jellegzetesen a Vid- 
napi szertartási énekek csoportjába sorolhatók. Vinko ŽGANEC: Hrvatske 
narodne popijevke iz Koprivnice i okoline c. munkája is külön csoportként 
említi ezeket a szövegeket, amelyek ma már szórványosan fordulnak elő 
s egyaránt kapcsolódnak Vid- és Iván-napjáhaz.u ) Feltevésünk szerint hason
ló folyamat mehetett végbe a mi területünkön is. Nem ismeretlen számunkra 
az a tény, hogy a szokások átalakulását mindig megelőzik a társadalmi-gaz
dasági viszonyok változásai. A mi esetünkben a lentermesztés munkafolya
matának megszűnése is hatással lehetett a jelzett szokáselem, Uletve szöveg 
más ünnepbe való átcsapódására. Egy-egy szövegnek, szokáselemnek ilyen
fajta mozgása nem ismeretlen a paraszti kultúrában.16)

Az Iván-napi hagyományos szokásrend felbomlására utal az a momentum 
is, hogy egy jellegzetesen Iván-napi szertartási ének, a Mara (Smilja) de- 
vojka kezdetű, vizsgált falvainkban elszakadt az ünneptől: beolvadt az ál
talánosan énekelt, alkalomhoz nem kötött népdalok sorába. Magyarország 
egyéb szerblakta községeiben, pl. a Tisza-Maros-szögben Szőregen, még 
igen szép változatát jegyeztük fel Iván-napi, illetve György-napi (!) ének-

ll) Karadžić, Vük Stefan, i. m. 67—68. p.
1#) SCHNEEWEIS, Edmund: i. m. 140. p.
14) ŽGANEC, Vinko: Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice » okoline, Zagreb, 1962. 30—32. p.
1B) Ennek a tételnek elméleti kifejezését és rendszerezését 1.: ORTUTAY Gyula: Variáns, invariáns, 

affinitás (a szájhagyományozó műveltség törvényszerűsége). — A Magyar Tudományos Akadémid Társadalmi- 
történeti tudományok Osztályának Közleményei. XI. Budapest, 1959.



ként. Iván napján a koszorú fonása közben énekelték a lányok.16) Erre az 
adatra külön is szeretnénk felhívni a figyelmet, mert szerbhorvát nyelvte
rületről — amint azt Maja BOŠKOVIĆ-STULLI írja17) —> nincs konkrét 
bizonyító adat arra vonatkozóan, hogy énekelték-e ezt a szöveget szertartási 
énekként Iván- vagy György-napkor.

A fentiekből kitűnik, hogy a bemutatott szövegtípusok szervesen kap
csolódnak a délszláv nyelvterület hasonló szövegtípusaihoz.18)

De hogyan kapcsolódik ez az anyag a magyar szentiváni énekhez?
Mint ismeretes, a magyar anyagban a szentiváni ének a tűzgyújtáshoz 

kapcsolódik szervesen s a délszláv énekekkel genetikus kapcsolatot nem mutat, 
noha nyilvánvaló, hogy az ünnepen belüli funkciójuk hasonló jellegű.19)

Területünkön igen problematikus az ivánnapi tűzgyújtás szerepe. Egy
értelműen igazoló adatot az Iván-napi tűzgyújtásra a Buda-kömyéki szer- 
beknél nem kaptunk. Az ellentmondó, illetve homályos emlékezések alapján 
csak megkísérelhetjük e probléma tisztázását.20) Adatainkat összevetve úgy 
látjuk, hogy a tűzgyújtás — amire ma még emlékeznek — másodlagosan, 
magyar, illetve szlovák hatásra alakulhatott ki. Említettük, hogy vizsgált 
községeink többnemzetiségűek: magyarok, szerbek, szlovákok és németek 
lakják. Az ezektől való átvételt valószínűsítik adatközlőink is, akik szerint 
inkább a katolikusok körében, Jan-napján volt szokásos a tűzgyújtás és annak 
átugrálása.21) Ezt a tényt látszik alátámasztani a tűz átugrálásához fűződő 
hiedelemanyag teljes hiánya is a helyi szerb lakosságnál.

A tűznek az év egyéb jeles napjain — hogy csak a karácsonyi tuskó-' 
égetést (badnjak-égetés) és a Lázár-szombati szemétfelgyújtást említsük 
— megvan a mágikus szerepe, da az Iván-napi szokásegyüttesből már hi
ányzik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Buda-kömyéki szerbeknél az Iván-nap 
központi kelléke az ivánnapi virágból készített ivánnapi koszorú, s a vele 
kapcsolatos mágikus eljárások adják meg t  népsziget Iván-napi szokásainak

16) 1958. decemberiben Szöregen (Csongrád m.) Mendebaba Rádóné 78 évéé és Vladiszávljev Miltoné 
56 éves adatközlőktől gyűjtöttem a fenti ének egy szép változatát:

Mara devojka tri venca plela.
Tri venca plela, sva trí su zelena. ,

. Jedan je venac sebi zadržala,
A drugi venac drugarid dala.
Treti je venac nuz vodu spustila,
Treći je venac nuz vodu spustila.
Pa je vencu tijo besedila:
Plovi mi plovi moj zeleni venće,
Pa odplovi do Dtirdevi-dvora,
Pa ti upitaj Durđevu majku,'
Jeli majka oženila Đurđa?
Nek ne ženi malom udovicom,
Véé nek ieni s Marom devojkom.

n) BO&KO VIĆ-STULLI, Maja: Hrvatsko-srpska narodna knjiievnost u svjetlu nekih komparatívnih 
proučavanja. Narođna Umetnost. Knj. II. 1963. 56.p*

1S) Ezen kívül vannak a délszláv nyelvterületen olyan szövegtípusok is, amelyek gyűjtőterületünkön
nincsenek meg. L.: ZEČEVIĆ, Slobodan: Orgjjast&ke svečanosti letnje solsticije. «= Narodno stvaralaHco,
1965. 13—14. sv. 1053—1062. p. ^

1B) L.: VISKI Károly összefoglalását a Magyar Néprajza IlL4töt.-ben. Budapest, é. n. 2. kiad. 319— 
—327. p. — Uo. található meg a téma legfontosabb irodalmának felsorolása is.

*•) Az ivánnapi tűznek távolabbi összefíkgéseire 1.: RÓHEIM Géza, i. m. 140—147. p., SCHNEEWEIS, 
Edmtind* i. m. 141. p., DÖMÖTÖR Tekla, i. m. 141. p.

w) Ezt támasztják alá Manga János Ipoly menti vizsgálatai is, magyar és szlovák lakosságú területekről. 
MANGA János; Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Néprajzi tanulmányok. Szerk.: Ortutay Gyula« Budapest, 
1968. 166. p.



sajátos jellegét. Mágikus erejével a virágkoszorú közvetlenül és közvetve 
beleszól a család totális életébe: biztosítja a család minden javának védelmét 
az egész esztendőre22) — sőt még szerelmi jóslásra is alkalmas.

A magyarságnál is számos példa van a növényeknek az Iván-napi és 
más jeles napok szokásaiban betöltött szerepére. Ez a szerep azonban szinte 
teljesen a szerelmi jóslás mesterkedéseinek körére szorul vissza.23) A Buda- 
kömyéki szerbek és általában1 a délszláv népek szokásaiban viszont hatá
rozottan központi szerepük van.

Előadásom végén hangsúlyozni kívánom, hogy a tanulmányozott köz
ségek szerb lakosságának ez a szokásrendje századunk első évtizedeire volt 
jellemző, napjaink gyorsütemű fejlődése s az életmódban bekövetkezett 
gyökeres változás egyre inkább háttérbe szorítja ezeket az Ivánnap köré 
kristályosodott szokásokat, amelyeknek alaprétege a kereszténység előtti 
nyári napforduló ünnepére vezethető vissza.

HITK, 1971. 5—6. sz. Kiss Mária

**) Ügyuierre nyomtattkottn figyelmeztet SCHNBfcWBIS is, (. m. 141. p. — Több konkrét példát 
is felhozhatunk a koszorú mágikus erejének alkalmazására. Szeresen pl. az elteő évi koszorút a padláson őrizték 
s ha valaki megbetegedett, vízbe áztatták, és ezzel a vízzel mosdatták. Saját gyűjtés. 1958. Hasonló adatot említ 
Szabadkáról BBLLOSICS Bálint, i. m. 120. p. Űjszentivánon (Csongrád in.) a régi koszorút a tehén elé tették, 
hogy megegye a ezzel egészségének védelme biztosítva legyen. Saját*gyfijtés. 1958.

•») DÖMÖTÖR Tekla: i. m. 143. p.





POGOVOR





Óva zbirka pruža čitaocu odabrane dokumente jedne serije naučnih 
maqifestacija, pokrenute pre desetak godina.

Naime, 1970. Institut za hungarologiju — jedan od inštitucionalnih 
predaka današnjeg Instituta za mađarski jezik, književnost i hungarološka 
istraživanja — organizovao je prvi naučni skup posvećen jugoslovensko- 
madarskim književnim i kultumo-istorijskim kontaktima na komé jé učes- 
tvovalo 24 istraživača iz Beógrada, Budimpešte, Egera, Ljubljane, Novog 
Sada, Pečuja, Splita, Zadra i Zagreba, da bi se nakon tóga, na predlog In- 
stituta za književnost Madarske akademije nauka, slični komparatistiČki 
skupovi održavali dvogodiŠnje, naizmenično u Novom Sadu i Budimpešti. 
Ovaj vid istraživanja jugoslovensko-madarskih književnih i kulturnih veza 
danas se već ostvaruje u okviru institucionalne saradnje Vojvođanske aka
demije nauka i umetnosti i Madarske akademije nauka.

Do sada je održano osam komparatističkih skupova uz uCeSće pedesetak 
jugoslovenskih i mađarskih istraživača, a .podneto je više od sto reÍQrata iz 
najrazličitijih oblasti jugoslovensko-madarskih uzajamnih veza. Ako bismo 
hteli tematizovati razmatrana parcijalna pitanja, mogli bismo zacrtati sle- 
deće tematske celine:

I Načelna i metodološka pitanja
■ II Paralelno izučavanje opitih književnoistorijskih perioda
III Uloga periodike u jugoslovensko-madarškim književnim kontak

tima
IV Fenomen i mađarski, odnosno južnoslovenski primeri književne

dvojezičnosti /
V Madarski tematski elementi u južnoslovenskim usmenim knji- 

ževnostima i prevođenje iz južnoslovenskih narodnih književnosti na ma
darski jezik

VI Komparativno izučavanje književnih opusa pojedinih madarskih i 
jugoslovenskih pisaca

VII Jugoslovensko-madarski likovni i scenski kontakti
VIII Književnost i kultura Južnih Slovena u Ugarskoj
IX P’ojava, razvoj i protagonisti madarske jugoslavistike i jugoslo- 

venske hungaristike.
Razmatrajmo öve tematske celine i izbliza.

/



(I) Sa načelnim i metodoloíkim pitanjima komparatistike se naročito 
bavila konferencia održana 1976. u Budimpešti, međutim, i na ostalim sku- 
povima i u drugim prilikama dotaknuti su važni metodološki problemi kao 
što je, na primer, kriterij nacionalne pripadnosti književnika, pojava knji- 
ževne dvojezičnosti, kao i specifična metodološka pitanja koja se javljaju 
upravo u proučavanju jugoslovensko-madarskih književnih veza.

(II) íz problematike paralelnog izuéavanja ophih književnoistorijskik 
periodd možemo istaći sledeće oblasti: odnos društvene sredine i književnog 
života u istočno-srednjoevropskoj renesansi i baroku; istraživanje južno- 
slovenskog baroka sa mađarskog aspekta; mađarski, srpski, hrvatski i slo- 
venački barok; istočno-srednjoevropski klasicizam; metodološka pitanja 
paralelnog razmatranja nacionalnih književnosti (posebno madarske i ju- 
goslovenskih književnosti) u periodu románt izma; uloga narodne i tzv. 
narodske književnosti u mađarskom i južnoslovenskom romantizmu; slo- 
venački i srednjoevropski romantizam.

(III) U tematskoj celini posvećenoj ulozi periodike u jugoslovensko-ma- 
đarskim književnitn odnosima razmatrana su pitanja kao što je odjek srpskih 
književnih stremljenja u mađarskoj periodici sa kraja XVIII i u prvoj po- 
lovini XIX veka; mađarsko-srpski i srpsko-mađarski književni kontakti 
koji su našli svoje mesto u periodici između 1849. i 1867; mađarske i hr- 
vatsko-mađarske teme u hrvatskoj periodici druge polovine XIX veka; 
komparatistički značaj Prijatela i Sedmice.

(IV) Knjizevnujknjiževničkn dvojezićnost, pored sa već spomenutog 
opšteg metodološkog aspekta, naše konferencije su razmatrale i u okviru 
istočno-srednjoevropskih književnosti, a sa jugoslovensko-mađarskog sta- 
novišta dotaknuto je stvaralaštvo Jovana Muškarirovića, Ivana Mažuranića 
i Mite Popovića na mađarskom jeziku, dok su Mihajlu Vitkoviću, odnosno 
„fenomenu Vitković" posvećena čak tri zasedanja (u Novom Sadu, u Bu- 
dimpešti i u Egeru).

(V) Mađarski tematski elementi u južnoslovenskoj narodnoj ,poeziji do
taknuti su na našim skupovima razmatranjem prisustva mađarskih isto- 
rijskih ličnosti u toj poeziji i analizom rukopisa Erlangenskog zbormka sa 
aspekta hungarike, dok je prevođmje narodne poezije na madarski zastupljeno 
prikazom i analizom delatnosti Jožefa Sekača na jednom posebnom zase- 
danju. Razmatran je i početak prevođenja južnoslovenske narodne epike u 
prozi.

(VI) Komparativno izučavanje pojedinih knjiéevnih opusa prisutno na 
našim konferencijama možemo svrstati u tri metodološka pristupa: istra- 
živanje genetskih veza, tipoloških srodnosti i recepcije u drugoj jezičkoj 
sredini. Tu su obuhvaćene sledeće tem'e: hrvatski filološki izvori epa Nikole 
Zrinjskoga; prihvatanje Vuka u mađarskoj književnostij Đura Jakšić i Mi
halj Verešmarti; Prešeren i Petefi; Branko Radičević i mađarski romantizam; 
mađarski motivi Zmajeve političke poezije i njegov prevod Petefijevog Vitez 
Jovana', južnoslovenski tematski elementi u dramama Imre Madača; 
mađarske teme Jakova Ignjatovića; dela Ive Andrića u Mađarskoj..., a 
osvetljavanju opusa Miroslava Krleže sa hungarološkog (i istočno-srednjo-



evropskog) aspekta posvećena je 1982. godine u Budimpešti jedna posebna 
konferencija.

(VII) íz oblasti scetiskih kontakata ističemo sledeća saopštenja: Joakim 
Vujić i počeci srpskog pozorišnog života; mađarsko-srpske pozorišne veze; 
mađarska „narodna drama“ na srpskoj sceni; mađarske drame izvedene u 
Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i madarski odjek gostovanja 
istog pozorišta u Temišvaru. Iz oblasti likovnih umetnosti razmatrana je 
samo jedna komparatistička téma: dalmatinski umetnici na dvoru kralja" 
Matije u Budimu i Višegradu.

(VIII) U tematskom krugu književnosti i kulture Južnih Slovena u Ugar- 
skoj bile su zastupljene sledeće parcijalne teme: Pešta i Budim kao srpski 
kulturni centri; Sentandreja i srpska književnost; narodni običaji Srba u 
okolini Budima; književni dokumenti Hrvata u Južnoj Ugarskoj u periodu 
od XVII do XIX veka; mađarske veze prekomurske slovenačke književ- 
nosti XVIII—XX veka.

(IX) I na kraju, iz oblasti istorije komparatistike naši skupovi su dotakli 
sledeće teme: tumačenje madarsko-slovenskih istorijskih kontakata kod 
Borislava Jankulova; Lajoš Močari kao propagator mađarsko-južnoslo- 
venskog političkog i duhovnog zbližavanja; počeci mađarske jugoslavistike; 
prva mađarska gramatika namenjena Srbima; srpski pisci XVIII veka u 
Horanjijevom leksikonu; Marton Hoblik, neimar južnoslovensko-madar- 
skih kulturnih veza; Veljko Petrović i budimpeštanski časopis Croatia na 
mađarskom jeziku; prvi madarski pregled slovenačke književnosti i dr.

Na našim naučnim skupovima, kao što se vidi, razmatran je do sada 
tematski repertoár koji govori sam po sebi. On, verovatno, u protekloj de- 
ceniji ne bi ni bio sagledan u celini bez naše meduinstitutske serije naučnih 
skupova koji su komparatistima dali potstrek i institucionalni okvir za nova, 
dalja istraživanja. Zahvaljujući ovim skupovima otkrivena je veoma bogata 
komparatistička građa iz kője bi se mogla sastaviti kolektivna zbrika stu- 
dija poput orie objavljene 1972. u Budimpešti pod naslovom Susedstvo i 
zajedništvo. Južnoslovensko-mađarske književne veze.

Ovu optimističku pretpostavku izneli smo na naučnoj konferenciji 
koju smo organizovali početkom 1982. godine u Novom Sadu, a evo, sa 
radošću možemo konstatovati da su komparatisti našeg Instituta, Magda- 
lena Veselinović-Šulc i Eržebet Čanji već i završili izbor ove zbirke koja je 
po svojim pretenzijama, doduše, skromnija od Susedstva i zajednihva, no 
ipak verujemo da će biti i ovako korisna. Izbor je, zbog ograničenosti ma- 
terijalnih sredstava i obima rukopisa, rađen samo iz građe tri skupa održana 
u Novom Sadu 1970., 1974. i 1978. godine.

Nadamo se, međutim, da ni oni rezultati naših međuinstitutskih na- 
učnih skupova koji ovoga puta nisu mogli ući u izbor, neće morati dugo da 
čekaju na objavljivanje u stručnim časopisima sa malim tiražom, već će 
u obliku novih, lako pristupačnih priručnika dospeti do čitaoca i na táj ná
cin doprineti daljem širenju i popularizaciji bogate tradicije jugoslovensko- 
-mađarske književne komparatistike.

U Novom Sadu, 30. decembra 1982. Ištvan Bošnjak





REZIMEI





I ISTOČNO—SREDNJOEVROPSKE I JUŽNOSLOVENSKO -  MA-
ĐARSKE PERSPEKTIVE

1. Béla Varjai:

ODNOS DRUŠTVA I KNJIŽEVNOSfl U DÓBA RENESANSE I BAROKA U 
ISTOČNO-SREDNJOJ EVROPI

U ovome izvodu želeo bih da ukažem na đhe* s jedne strane zajedničke ili srodne, 
a s druge strane različite društvene, kultume i istorijske prilike, pojave koje su usmerile 
razvoj književnosti od renesanse do preporoda, odnosno razvoj pesništva na narodnom 
jeziku onih naroda (od severa ptema jugu: Litvanaca, Poljaka3 Ceha, Slovaka, Madara, 
Slovenaca, Hrvata, Srba, Rumuna i Albanaca) koji su život, odnosno izgrađivanje svoje 
književnosti na svom narodnom jeziku u osnovi oaredili. Profano pesništvo ovih naroda 
na narodnom jeziku u toku srednjeg véka bilo je uglavnom usmeno. Njihova kijjizevnost, 
u celosti uzeta, bila je crkvenog karaktéra* a većim delom nije ni pisana na narodnom jeziku 
(izuzev Čeha). Svetovno pesnistvo na narodnom jeziku koje predstavlja folklór odnosno 
polufolklor onih naroda koji su u dóba istočno-srednjoevropske renesanse potpali pod 
vlast Turaka (Srbi, Rumuni, Bugán, Albanci), sačuvalo je svoja obeležja otprilike do po- 
četka XIX. véka. Kod ostalih istočno-srednjoevropskih naroda (Hrvati, Slovenci Madari, 
S lovad, Česi, Poljaci, Litvanci) u razvoju književnost* na narodnom jeziku renesansa je 
označavala temeljitiji preokret. íz svetovnih elemenata u dóba renesanse odgajan je u 
Istočno-srednjoj Evropi znatan sloj onih koji su znali da čitaju i pišu i interesirali su se 
za književnost (velikaši, srednje i niže plemstvo, građanstvo i polugradanstvo), te su oni 
predstavljali čvrst temelj za neprekidan razvoj književnosti na narodnom jeziku. Stvara- 
njem profanog pesništva i novih vrsta, odnosno adaptiraiyem stvorena je iz renesanse 
moderna književnost na narodnom jeziku.

Razvojni pút niukolikp nije bio ujednačen. U vremenu od XV do XVII véka uspon 
bi mogao da se oceni kao osrednji. Istina, do kraja XVI véka u Istočno-srednjoj Evropi 
ponovó ojačane feudalne snage ekonomski su paralisale gradanske i polugradanske slojeve, 
što se uskoro odrazilo i u književnostj. Stvaralačka književna uloga građanstva je splasnula, 
gtaviše pošla nizbrdo, a gradovi i palánké kao književni centri počeli su da gube svoj značaj.

Sredinom XVII véka se već i na dvorovíma svetskih oligarhija zamrzao književni 
život. U Istočno-srednjoj Evropi néma odgovarajuće centralne snage koja bi zaokupljala 
i upravljala. VelikaSi kao i králjevski dvorci su ili suviSe slabi (Erdeíj, Poljska), ili pák tu- 
dinski i neprijateljski, u najboljem slufaju ravnodušni prema narodu (Habzbuigovci) koji 
pod njima žive (ne nemački) sa svojom kulturom i književnošću.

Feudalni dvorci* razbacani, srazmemo maii i prepušteni sebi, pružaju samo ogra- 
ničene mogućnosti za razvoj književnosti. Istinski velika dela radala su se samo u oblasti 
stihovanih vrsta, u lirici i epici. Mogućnost opstanka bila je osigurana samo ovim vrstama. 
Upadljivo su zaostale dráma i próza. Od öve opšte pojave izdvaja se svojom uravnoteženom 
slikom jedino hrvatska književnost na dalmatinskoj obali.



Počev od druge polovine XVII veka u Istočno-srednjoj Evropi književnost pokazuje 
opšte nazadovanje. Od ovoga vremena se iz dvoraca svetskih velikodostojnika književnost 
na narodnom jeziku sve više potiskuje. Ratovi i ratni pohodi isvrpljuju države IstoČno- 
srednje Evrope. Odmazde na ustanke i zavere protiv ugnjetačke vlasti prouzrokovale 
su da najeminentniji velikaši iskrvare (kod Čeha posle bitke na Belom brdu; kod Hrvata 
i Madara posle Vešelenjijeve pobune itd.). Zatim, usled politike odnarodnjavanja, naročito 
u habzburškim zemljama, najbogatiji vlastelinski dvorci prestaju da budu ceijtri književ- 
nosti na narodnom jeziku. Na táj nácin literatura na narodnom jeziku počev od XVIII 
veka tone u provincijalizam: ona se povlači u dvorce osiromasenih magnata, domove sred- 
njeg i nižeg plemstva i u krug malih varoških intelektualaca i malogradana. U ovakvoj 
sredini vodeća uloga ostaje samo za stihovane vrste kője su bliske narodnoj poeziji, brzo 
se uče i lakó se prenose živom reči ili u rukopisu. I u lepoj prozi vlada „mala epika“ (trufa, 
anegdota, kratke priče).

U dóba prosvećenosti u Istočno-srednjoj Evropi pokretači i vođe obnove književnosti 
na narodnom jeziku izaći će prvenstveno iz sredine srednjeg plemstva i elite intelektualaca. 
(U Poljskoj kratko vreme kraljev dvor podupire napredna stremljenja). Uopšte uzevši, 
šrednji slojevi se sami organizuju, često i protiv državne vlasti i postepeno izgraduju mo- 
dernije, građanskije oblike književnosti na narodnom jeziku.

2. Endre Andal:

MAĐARSKI I JUŽNOSLOVENSKI BÁROK

1. Mađarske književne veze sa Dalmacijom u dóba baroka (Gundulić, Palmotić, 
Kanavelović, Kavanjin i dr.)

2. Krug Zrinjskih (Braća Zrinjski i Križanić, Nikola Zrinjski  ̂Grga Pete i dr.).
3. Mađarski eleménti u hrvatskoj-kajkavskoj i slovenačkoj književnosti u XVII i 

XVIII veku (Stefan Zágrábéc, Petar Berke, Tobija Lionelli i dr.).
4. Osvrt na južnoslovenske elemente madarske kulture u dóba baroka, kao tipološka 

paralela madarsko-južnoslovenskog književnog i umetničkog razvoja.
5. Madarske veze i dodirne tačke sa hrvatsföm i srpskim rokokoom (Kačic-Miočić, 

Kanižlić, srpska građanska lirika itá.).

3. Laslo Siklat:

NEJCE KARAKTERISTIČNE CRTE ISTOČNO-SREDNJOEVROPSKOG
ROMANTIZMA

O romantizmu ima bezbroj teorija: koliko shvatanja, toliko vrsta ^eriodizacije. To 
se menja i po književnim zonama: dók se, na primer, engleski romántizam već uveliko 
sascvao, kod nas (u Istočno-Srednjoj-Evropi) mu néma jól ni traga. Ali periodičnog (vre- 
menskog) pomeranja ima i među samim istočno-srednjeevropskim književnostima. Zvanična 
mađarska istorija književnosti govori o romantizmu već od desetih-dvadesetih godina proSlog 
veka, slično je i sa češkom. Međutim u slovačkoj ili srpskoj književnosti početak romantizma 
označen je tek četrdesetih godina kada se narodni jezik uvodi kao književni.

Istočno-srednjeevropski i uopste uzev istočnoevropski romantizam u svojim osnovnim 
crtama u mnogome se podudara, ali i razlikuje od karakteristika zapadnoevropskog roman- 
tizma. I ovde se može uočiti da se subjektivno, romaneskno i jo5 druge, uopštene crte



romantizma stavljaju u prvi plán. Kod nas romantizam ima dva takva karakteristična obe- 
ležja koja, iako ih ima i drugde, nisu tako dominantna kao u istočno-srednjeevropskim 
knjizevnostima. Óva dva pojma su zapravo u medusobnoj povezanosti: narodna poezija 
se sakuplja i podražava samo zato da bi se dokazala „drevna“, „originalna“ prošlost. Zato 
su preci u toku istorije postali predmet kulta istaknutih velikih vojskovoda. Koreni obeju 
ovih tendencija protežu se unazad do druge polovine XVIII. veka: u dóba prosvećenosti, 
ali njihov procvat i ostvarenje pada u dóba romantizma. Kod mnogih istočno-srednje- 
evropskih naroda óva dva razdoblja nazivaju se zato „dobom narodnog budenja“, jer se 
kod nas jedva može povući određena granica izmedu njih. Oni imaju još jednu zajedničku 
crtu koja se ostvaruje u romantizmu i pisac je ,lvates“, vöd naroda, koji celo svoje delo 
stavlja u službu uzdizanja svoga naroda.

4. Štefart Barbarič:

NARODNOAFTRMATIVNIMOMENT KAO ZNAČAJKA SREDNJOEVROPSKOG
ROMANTIZMA

Slično nekim susjednim književnostima slovenski romantizam takoder se odredenim 
načinom uklapa u historijski proces budenja i utvrdivanja nációnál ne i nacionalnokultume 
svijesti. Spomenuti proces koji je niknuo u drugoj polovini XVIII. st. težio je ka tome 
da afirmira društvene težnje i da integrira stvaralačke ambicije slovenskih etničkih grupa- 
cija na njihovom prirodnom geopolitičkom prostom. Tim samim književnosti je pored 
ostalog pripala i funkcija nosioca nacionalnokulturnog preporodnog programa. Iz tog 
stanja kője je karakteristično za slovensku (i ponajviše za književnosti manjih naroda koji 
su se morali boriti za nacionalnu samostalnost) proizilazi zaključak da romantizam u većini 
srednjeevropsih književnosti u nekim bitnim crtama vidljivo odudara od istog pravca kako 
se on javlja na pr. u francuskoj ili u ruskoj književnosti.

Premđa je književni razvoj u najtešnjoj vezi s domaćim društvenim zbivanjima, 
literama ideologija dobijala je i jakog podstreka iz misaonih kretanja izvana. U slovenskom 
romantizmu najjače su se ispoljile dvije utjecanje struke kője potiču iz njemačke duhovne 
sfere, od Herdera i' od braće Schlegel. Unatoč tome da su dva smjera u pitanju književnog 
programa (prioritet narodnog predanja odn. književnih uzoraka u svijetskoj literaturi) 
razilaze, oni su óba mnogo doprinjeli ka profiliranju slovenskog romantizma od Kopitara 
do Prešerna.

Pisac studije razmatra u kojim je oblastima bio Herderov utjecaj najpresudniji, 
ističući pri tome primjedbe kője ukazuju da je bilo direktno pozivanje na njemačkog ideo- 
loga (i filozofa povijesti) najjače o. g. 1810. Na ovoj komplex nadovezuju se problemi oko 
postuliranja evropeizacije slovenskog loijiževnog programa o. g. 1830. (Čop-Prešeren) 
i oko individualizacije slovenskog književnog jezika o. g. 1840. (Prešeren-Vraz).

U drugom dijelu studije pisac se osvrće na tkz. kult prošlosti. U slovenskoj književ- 
nosti pronalazi analogije kője se mogu ubrajati medu primjere isticanja „slavne prošlostiu 
kao što ih poznajemo i kod Hrvata (D. Demeter) i kod Madara (Vörösmarty) itd. Pisac 
prikazuje jo5 „Slavensld elegizmnu (Jenko, Gregoričič i kritičku reakciju na nj (M. Murko, 
D. Lončar, VI. Nazor).

5. Jštvan Frid:

ROMANTIZAM, SRPSKA NARODNA POEZIJA, MAĐARSKA KNJIŽEVNOST

Središte na5eg razmatranja u početku se svodi na uzajamnu povezanost uvodenja 
folklora u književnost i pojave teQrije romantizma. U madarskoj književnosti se paralelno 
javlja asimilacija tematsfcp-formalnih dostignuća srpske narodpe poezije i potpuna afirma-



cija romatničarskog književno-nacionalnog shvatanja. PokuŠaćemo dokazati na široj srednje- 
evropskoj i istočnoevropskoj bazi da su „nacionalne tradicije“ (kako ih je Kölcsey nazvao) 
uticale s jedne strane na demokratične nacionalne karakterologije (tj. da su očuvani elementi 
antikviteta u narodnoj tradiciji bili upotrebljeni prilikom opisivanja nacionalnih karakternih 
crta), a sa druge strane potpomagali su svestraniju afirmaciju narodne poezije u literaturi. 
Primere smo uzeli iz slovačkih brosúra čiji su izvor bili Rousseau, Herder i mađarska 
romantičarska teorija književnosti. Nadalje ćemo pokušati pronaći odgovor na pitanje: 
u kojoj meri znači romatničarsko shvatanje raskid sa zastarelim shvatanjima klasicizma i 
dokazati međusobno povezanost romatničarske teorije i narodne poezije na srpskom, 
mađarskim, poljskim i češkim primerima.

Specijalna svojstva srpske i madarske literature dovode takođe do toga, da možemo 
smatrati i paradoksalnim medusobne veze dveju književnosti. Romantičarska književnost 
Madara je preuzimala sredstva srpskog folklora koristeći njegove teorijske i praktične pouke. 
Srpska književnost medutim u počćtku nije iskoristila Karadžićeve jezičke novine, te je 
sledila već uhodani put sve do pojave Branka Radičevića. U mađarskoj literaturi će se 
pojaviti karakteristična struja narodnjaštva, čiju sintezu sa romantizmom predstavlja po- 
ezija Šandora Petefija. Ovo narodnjaštvo izmedu ostalog će preuzeti iz srpskih izvora (na- 
pomenućemo samo početne korake Mihajla Vikovića). Čak ni Branko Radičević nije umeo 
obraditi pouke koji su se javljale u Karadžićevim tomovima.

U srpskoj literaturi se nije razvilo u potpunosti narodnjaštvo pre 1848. godine, te 
se i romantizam javlja samo u odlomcima. Na táj nácin u srpskoj literaturi pre 1848. godine 
se ne može govoriti o sintezu sličnoj ovoj sto znači Petefijevo životno delo. Razvojni tok 
dveju književnosti ne pokazuje analogni tok, no međusobne veze su ipák prisutne. Óvom 
prilikom ćemo se osvrnuti samo na primere madarske literature pre 1848. godine koji nas 
upućuju na srpske izvore što se tiče književnih radova, forrni, teme „srpski manirizam“, 
téma „nesrećne devojke“ kod Vitkovića, Kölcsey-ja, Vörösmarty-ja, itd.).

Ako pák pratimo srpsku štampu naićićemo na prevode madarske narodne poezije, 
te na takva estetska razmatranja koja se mogu okarakterisati kao izvori iz madarske estetskim 
literature.

6. István Seli:

PRILOG PITANJU UPOREDNOG IZUCAVANJA ROMANTIZMA 
U NACIONALNIM KNJIŽEVNOSTIMA

Metodi moderne lingvistike se sve više primenjuju i u nauci o književnosti. Analogija 
metode kontrastivne gramatike u komparatistici se javlja na primer u metodi ,,suočavanjaa 
(termin Ištvana Šetera). Zasada još kasni izrada i dosledno primenjivanje ovog načina 
kompariranja knjizevnosti i susrećemo se samo sa nekim pokušajima primenjivanja tog prin- 
cipa na relaciji svetske i nacionalne književnosti. Prirodno je, međutim, da primenjivanje 
te metode na knjizevnosti kője su se rodile pod „istim podnebljem“ zahteva posebne obzire 
i da se u medusobnom dijalogu nacionalnih književnosti javljaju i takvi momenti kojih 
néma na relaciji svetske i nacionalne literature.

U vezi s tim autor postavlja pitanje shvatanja kompaktnosti evropske literamo- 
kulturne zone (Mihalj Babits);

bavi se pitanjem „inherentnogÉ< romantizma u književnostima balkanskih i podunav- 
skih naroda (Paul van Tieghem);

ukazuje na problem mogućnosti primenjivanja rasnih, jezičnih, istorijskih i geograf- 
skih kategorija (Geistesgeschichte);

naglasava potrebu primenjivanja društveno-istorijskih aspekata i ukazuje na nesi- 
gumosti i moguće greške u interpretaciji pojava romantizma kője nastaju usled shvatanja 
romantizma ,Jcao takvog“;

ín



konstatuje da je romantizam fenomen koji se može razjasniti samo u sklopu konkretne 
istorijske situacije. Romantizam je — na jeziku matematike „nezavisna varijabila“ čiji 
je „argumenat“ istprijski i društveni položaj jednog naroda, a ne rasna, verska, nacionalna 
ideologija, ili pák ,,večita“ forma umetničkog stvaranja.

7. Imre Bori:

ISTRAŽIVANJE ROMANTIZMA SA TAČKE GLEDIŠTA 
MAĐARSKO-JUGOSLOVENSKIH VEZA

Ovaj rád uzima u razmatranje dva kmga predodžbi madarskog romantizma o srpstvu. 
U jednom je prisutno nargdno pesništvo kője je u to vreme nužno otkriveno i u komé 
živi slika srećnog i baš zbog tóga primitivnog života u svetlosti „istočnjaštva“, dók u drugom 
krugu za madarsku književnost óva predodžba, uporedo sa grčkom, predstavlja privlačni 
primer. Srpska narodna poezija je osvojila teren u madarskoj književnoj svesti prvenstveno 
time što u njoj Madari vide epsko ogledanje srpskog naroda i njemu su postavili srpski 
narodni ep.

Öve predstave su u toku XIX. veka stalno prisutne u radovima teoretskog karaktéra 
i u putnim beleškama kője su se riaročito u toku druge polovine XIX. veka umnožile i 
susreću se u prevodima tekstova narodne poezije sa teoretskim odnosima.

8. . Vilko Novak:

MAĐARSKI ELEMENTI U KNJIŽEVNOSTI PREKMURJA

Slovensko prekmurje pripadalo je do 1919. Madarskoj (županije Vas, Zala, od 18. 
stol. i nekoliko sela u Somogyu), ali je uporno očuvalo svoj jezik i narodnost. Za Iuterane, 
Jcojih je oko 1/4, počeli su 1715.̂  a za katolike 1780. pisati knjige na svom narecju, prvo 
verske, a uskoro i školske, zabavne, poučne, pa i časopise, kalendare i novine. 1945. prestalo 
je pisanje na narečju. Veze öve pokrajinske književnosti s Madarskom i njezinom kultu- 
rom vrlo su značajne i raznovrsne. Knjige i časopisi su se stampali madarskim slovnim 
pismom, ali ^eć sredinom 19. stol. počela se uvoditi gajica, koju 1913. dosledno preuzima 
katolička publicistika. íz narečja su preuzete mađarske reči kője naprednija katolička knji- 
ževnost počinje u 20. veku nadoknadivati slovenskim izrazima. Knjige i listovi stampaju 
se u madarskim gradovima (Budapestu, Sopronu, Szombathelyu), a neke mecene su 
Mađari.

Najznačajnija je sadržajna veza s Madarskom. Već prva knjiga prevod je Lutherovog 
Malog katekizma po madarskom Győri kate&zmusu (1790). Po još neidentifikovanim delima 
prevedeni su vjerojatno i neki prvi abecedari, a svakako oni iz druge polovine 19. stol.
— U evangeličkim pesmaricama s\\ već u 18. veku pored iz nemačkog, mnoge pesme pri- 
redene po madarskim izvorima. Prvi zabavni tekst, svadbena knjiga iz 1807., barem je 
delimično priredena po madarskim sličnim tekstovima. Prvi, uglavnom necrkveni pisac, 
Jožef Kočiš, preveo je madarsku gramatiku Imrea Szalayja (1833), a pisac je i Zgodbe vo- 
grskoga králestva (1848). U rukopisu su mu ostale Starine železnih i salajskih Slovenov — 
istorija Prekmurja. — Glavni evangelički pisac 19. stol., Janói Kardoš, prevodi Aranyevog 
Toldija, pesme Petőfija i dr. — Imre Augustič napisao je Návuk vorskoga jezika (1876).
— Više madarskih veza nalazimo po kalendarinía i časopisima od kraja 19. véka pa nadalje.



9. Imre Bori:

MAĐARSKO-JUGOSLOVENSKE KNJIŽEVNE VEZE — KOMPARATISTIČKI
PROBLEMI I POUKE

U krugu proučavanja komparatističke literature kője sve više uzima maha, madarsko- 
južnoslovenske književne relacije zauzimaju značajno mesto: one obuhvataju ne samo 
istočno-evropske komparatističke oblasti, nego predstavljajući u okviru karakteristične 
„zapadno-evropske“ linije, tretira uzajamnosti pitanja koja pretpostavljaju mogućnosti 
dmge komparatističke discipline. Ako je istina Van Tieghamova odredba po kojoj je pravo 
područje komparativistike ispitivanfe treće- i- četvrtorazrednih književiih pojava, onda 
mađarsko-južnoslovenske književne veze dokazuju baš suprotno, pošto ih ostvaruju naj- 
odlučniji predstavnici. Zato je potrebno da hiljadugodišnja iskustva ovih veza sredimo i 
nastavimo sa evolutivnim i svojevrsnim metodološkim ispitivanjima.

Rezultati dosadašnjih ispitivanja, njihovo trenutno stanje, opažanj[a i metodološka 
karakteristika, nastojanja u slikanju „objektivnih“ veza, opasnosti „primarnih gledišta“ 
u nauci o književnosti. „Bele mrlje“ ispitivanja. Pogled u budućnost, odnosno budućnost 
discipline.

II MAĐARSKO—SRPSKOHRVATSKI KONTAKTI U XVI VEKU

1. Stojan D. Vujičić:

JEDAN SRPSKI GUSLAR U MAĐARSKOJ XVI-og VEKA

U Erdeljskoj hronici mađarskog leutiste-hroničara Sebestyéna Tinódija, završenoj 
1553. godine u Koložvaru, sačuvao se pomen srpskog guslara — savremenika Dimitrija 
Karamana (Kármán Demeter), koji je interpretirao „srpskim nacinom“ („rác mód“), uz 
pratnju gusala. Ovaj „srpski načinu, o komé svedoči Tinódi, očigledno se podudara sa 
„srpskim načinom“, koji Petar Hektorović beleži u Ribanju i ribarskom prigovoranju 1555. 
godine i koji se pominje i kasnije (Križanić 1652). Moguće je da je Tinódijev opis sačuvao 
jednu raniju fazu interpretacije bugarSticá uz gusle, koja se ubrzo deíinitivno izgubila. 
Tinódijev pomen proširuje i teritojalnu rasprostranjenost bugarsticá, prenoseći ih iako 
sporadično i migraciono, čak na područje Mađarske XVI. veka.

2. Đuro Novalić:

GRÓF BARTOL BABONEG — PISAC 
„POVESTI SEGETA GRADA**

U članku „Gróf Bartol Babonegcc — pisac „Posveti Segeta gradau nastojao sam po- 
kazati da pisac kratkog dokumentarnog zapisa o propasti Sigeta, poznatog u nauci pod 
naslovom „Povest Segeta gradacc nije bio, kako se to dosada mislilo, Ferenc Črnko, sluga 
i komornik („cubicularius“) Nikole Zrinjskog već njegov oficir i jedan od četvorice preživje- 
lih učesnika sigetske opsade — Berta Gereczy tj. knez Bartol Gorički. Bertu Gereczya 
su dosada u nauci «matrali „Ugróm iz Baranje“ i slugom Zrinjskoga. Da je GoriČki stvamo 
autor rečene kronike, iznio sam u prilog tome sledeće dokaze:

a) Ljubljančanin Budina, koji je djelce, nedugo nakon propasti Sigeta, preveo na 
latinski, kaže za autóra da je „homo nobilis" tj. plemić, što sluga Črnko, pronaden nakon 
propasti Sigeta skriven u kuhinji (prema Istviiffyu) nije bio.



b) Budina u predogvoru latinskog prijevoda „Povesti Segeta grada“ kaže da je autor 
ovoga djela bio („non solum spectator, séd atiam auctor istea tragodiae“)> §to sluga i komornik 
Črnko svakako nije bio.

c) Nekoga će možda smetati da se knez Bartol Gorički spominje u suvremenim spisima 
kao Berta Gereczy, a ne kao Gorički, no medutim, imamo li pred očima običaj onoga vremena 
u sjevernoj Hrvatskoj, tako čest kod plemića, da se hungarizira svoje prezime najčesće, 
po imenu imán ja, nećemo se tome čuditi. Dovoljno je da se sjetimo Orehoczya (po imanju 
Orehovec), Csenkoczya (Crnkovića) Zrinja (prema hrvatskom gradu Zrinju), Erdődya 
(prema Erdutu) i drugih, pa da shvatimo da se prezime Berte Gereczya odnosi na onu 
istu velikašku obitelj Goričkih, koju Klaić u svojoj „Povijesti Hrvata“ spominje još u XV. 
stoljeću kao clanove hrvatskog sabora, a jedan njezin član se na nekom saborskom zaključku 
(prema Klaiću) čak i potpisao kao Petrus Gerecru.

Ti su Gorički dobili svoje prezime po županji Goričkoj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 
a potječu (prema podacima u Enciklopediji Jugoslavije) od slavonske velikaške obitelji 
Babonega.

Te i neke druge dokaze, za kője mi ograničen prostor od jedne kartice ne dozvoljava 
da iznesem, ja iznosim u ovome spisu, nadajući se da ću tako osvijetliti tajnu autorstva su- 
vremenog zapisa „Povest Segeta grada“ iz XVI. stoljeća, čiji autor kako se meni čini, nije 
nikako mogao biti komornik Ferenc Čmko.

III KÜLTURNO I KNJIŽEVNO ZBLIŽAVANJE U XVIII VEKU

1. Ivanka Veselinov:

NAJSTARIJE MAĐARSKE GRAMATIKE ZA SRBE

Prva i najstarija madarska gramatika namenjena Srbima bila je Vengerska gramatika 
Đerđa Salera, prevod Georgija Petrovića, Beč, 1795. Druga je Mađarsko jazikoučenje Eme- 
rika Saltja, prevod Jovana Berića, Budim, 1833.

Odnos ovih prevoda prema originalu.

2. Lazar Čurčić:

JEDNA PRO SVETTTELJSKA KNJIŽICA JOVANA 
MUŠKATIROVIĆA NA MADÁRSKOM JEZIKU I 

NJEN PREVOD ZA SRBE

Godine 1804. štampao je, u Budimu, Jovan Muškatirović na madárskom jeziku, 
a 1806. u vlastitom prevodu naoilovremenomsrspkomknjiževnom jeziku, takođe u Budimu, 
knjižicu kojoj bi naslov na savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku bio: Kratka 
razmišljanja o sredstvima pomoću kojih bi dragoj našoj otadžbini madarskoj s dobrim mesom 
i ribom postojano pomoći se moglo i manjak mesa i posledicu ustaljenu skupoću odstraniti.

Knjižicu su beležili i madarski i srpski bibliografí ali su je zaobilazili istoričari knji- 
ževnosti. O njoj je sámo Jovan Skerlić rekao nekoliko reči; držeći je za privredno delo. 
Po naslovu bi se, doduše, dalo naslućivati—razume se ne čitajući tekst — da je knjižiciteitia 
privreda. Jovan Muškatirović, međutim, nije bio privrednik. Zna se: bio je advokat i prosveti- 
teljski pisac. Kada se upuštao da pi§e, on je to činio kao i svi njegovi savremenici prosveti- 
teljski pisci, sa željom da lepom reči pomogne rešavanju nekih bitnih pitanja onovremenog



života. Biće da je na osvitku devetnaestog veka u Austriji rešavan problem jeftinije proiz- 
vodnie artikla za ishranu. U toj akciji dao je svoj prilog na mađarskom isrpskomknjiževnom 
jeziku Jovan Muškatirović. Njegova knjižica zanimljiva je, međutim, kao dokumenat o 
tome kako su živeli seljaci u Ugarskoj krajem XVIII i na početku XIX veka i šta je u tom 
životu trebalo menjati. Sudeći po ovom tekstu on je dobro poznavao život seljaka Madara, 
Srba i Rumuna.

Pisana na madarskom jeziku, a zatim u autorovom prevodu na onovremeni .srpski 
književni jezik, ova knjižica može korisno poslužiti filolozima koji proučavajii' jezik dvaju 
naroda. Istoričarima književnosti to je prilika da upoznaju jedan trenutak kada su se srele, 
makar i vrlo kasno, madarska i srpska prosvetiteljska književnost.

3. Darinka Zličić:

SRPSKI PISCI XVIII VEKA U HORANIJEVOM LEKSIKONU
UGARSKIH PISACA

Leksikon ugarskih pisaca Eleka Horanjija Mamoria hungarorum et provindalium 
scriptis eđitis notonim Viennae 1775̂  1776, Pozonii 1777, predstavlja najstariji izvor za 
poznavanje srpske književnosti XVIII. veka zbog čega ima veliku književnu i kulturno- 
istorijsku vrednost.

Horanjijeva Memória nije prvo delo ove vrste u mađarskoj knjizevnosti, ali Horanji 
je prvi među madarskim biografima i istoričarima knjizevnosti koji je i srpske pisce uvrstio 
u ugarsku književnost. Horanjijevi napisi o srpskim piscima imaju vrednost prvorazrednog 
izvora, jer je Horanji prvi biográf, nekolikih najznačajnijih srpskih pisaca XVIII veka: 
Zaharija Orfelina, Jovana Rajića, Dionizija Novakovića, Pavla Julinca i drugih. Tek tride- 
set i tri godine posle Horanjijeve Memorie pojaviće se prvi naši izvori o srpskoj književnosti 
XVIII veka.

Horanji je u svoju Memoriu uvrstio 11 srpskih pisaca i vremenski obuhvatio period 
od pojave Dositeja Obradovića. Od posebnog značaja je činjenica da su Horanjijevi podaci
o srpskim piscima XVIII veka tačniji i pouzdaniji od kasnijih izvora. ;

Najdragocenija je biografija Zaharija Orfelina i bibliografski podaci o šest njegovih 
dela koja su bila štampana anonimno. Najveća zasluga za identifikovanje Orfelina kao autóra 
ovih dela pripada Horanjiju. Smatralo se da je Dimitrije Ruvarac dokazao da je Orfelin 
pisac ilustrovanog izdanja „2itija“. Medutim, Horanji je 100 godina pre njega to znao.

Takođe i za Epiiom Dionizija Novakovića, koji je izišao anonimno, Horanji je najstariji 
izvor i njemu pripada zasluga za razrešenje inicijala D. N., a ne Šafariku, kao što je pokusao 
da krivo predstavi Dr Georgije Mihajlović u svojoj Srpskoj bibliografiji X V I I I  veka.

Zbog svega ovoga možemo sa dosta pouzdanja tvrditi da je Horanji bio bolje obavešten
o srpskim piscima i srpskim knjigama XVIII veka od onih koji su mnogo kasnije od njega,
o istimajpisali, a sobzirom na tačnost podataka Horanjijeva Memória predstavlja i danas dra- 
gocen izvor za poznavanje srpske književnosti XVIII veka.

IV IZ UZAJAMNIH VEZA U XIX VEKU

1. István Frid:

JEDAN ZABORAVLJENI POSREDNIK KULTURE (UZ PORTRÉT 
MARTONA HOBLIKA, 1791—1845)

Živeo je dvadesetih-tridesetih-četrdesetih godina XIX veka životom županjskog 
činovnika u Slavoniji, nekadašnjoj Virovitičkoj županiji. U mladosti pisao je pesme u senti- 
mentalno-patetičnom stilu, modi tadašnjeg vremena, a kasnije se ogledao 4 na drami. íz  
ove oblasti čini nam se da je najvrednosnija njegova tragedija Jugovići (Jugovicsok), inspiri-



sana čuvenom južno-slovenskom epskom pesmom. Sa ovom dramom učestvovao je na 
konkursu Madarskog učenog društva (Akademije), ali bez uspeha. Delo je izgubljeno.

Kao dopisni član Mađarskog učenog društva živo se zaJagao u naporima madarskih 
intelektualaca na području delatnosti u narodnom duhu. Nije bio lišen nacionalizma, ali 
je smatrao da mu je dužnost da doprinese unapređenju hrvatskog i srpskog obrazovanja. 
Madarskoj akademiji je redovno slao obaveštenja o hrvatskim delima štampanim u osječkoj 
štampariji; najčitanijim mađarskim časopisima i revijama (Tudományos Gyűjtemény, 
Regélő, Társalkodó) slao je rasprave o hrvatsko-madarskim istorijskim vezama. íz njih 
saznajemo da je poznavao južnoslovenske istoričare i naučnike; poziva se na Krčalića i 
Katančića, a obaveštava i o radu Dositeja Obradovića.

Smatramo da su najznačajniji njegovi etnografski radovi Činilo mu je zadovoljstvo 
da prisustvuje predstavama na kojima su se izvodile narodne igre, pesme i prikazivali običaji 
i odevanje. Najviše se bavio ispitivjnjima u Virovitičkoj županiji, ali često spominje i Srem. 
Hoblikovi članci su korisna dopuna Sekačevoj zbirci srpskih narodnih pesama na madarskom 
iz 1836.

Hoblik je vredan, ali zaboravljen kulturni radnik svoga vremena. Pošto je radio na 
uzajamnom približavanju kultura dvaju naroda, zaslužuje da govorimo o njemu.

2. Magdalena Veselinović-Šulc:

KAKO JE MAĐARSKA UTERARNA KRITIKA PRIHVATILA VUKA 
STEFANOVIĆA KARADŽIĆA I NJEGOVO DELO

Madari su prvo upoznali južnoslovensku narodnu poeziju, a tek kasnije Vuka. U 
otkrivanju južnoslovenske narodne poezije odlučujuću ulogu su odigrali Mihajlo Vitković 
i Ferenc Kazinci, ali na značaj Vuka i njegovog rada obratiće pažnju u pravoj meri Eugen 
Veseli i Kari Georg Rumi, prevodioci južnoslovenskih narodnih pesama na nemački jezik. 
Njihove ocene i prevodi iz Vukovih zbirki objavljivaće se u Madarskoj i spominjaće se od 
tridesetih godina proslog véka pa nadalje.

Pa ipák, velikani mađarske književnosti i pokretači duhovnog života, iako su znali 
za Vuka i cenili ga, ostavili su o tome prilično oskudna svedočanstva, čak ga ni Kazincijeva 
obimna prepiska ne spominje.

Upoznavanju Vuka u Madarskoj u pravoj meri doprineće članci u literarnim časopisi- 
ma počev od tridesetih godina proslog véka, ali najviše zbirka prevoda srpskohrvatskih 
narodnih pesama Jožefa Sekača (1836). Otada će se o Vuku voditi stalno računa, prevodiće 
se njegove zbirke, spominjaće ga liferami časopisi, a njegova uloga u otkrivanju i oživ- 
1 javanju madarske narodne poezijé nije bez značaja.

3. Milorad Živančević:

IVÁN MAŽURANIĆ KAO MAĐARSKI PESNIK

Malo je poznato da je Iván Mažuranić (1814— 1890) počeo u književnosti kao mađarski 
pesnik. Prva njegova štampana tvorevina, koju bibliografi doskora ne beleže, bila je prigodni- 
ca riječkom podguverneru Ferencu Irmenjiju: Búcsúdal Nagyméltóságúi Méltóságos és 
Nagyságos Ürményi Ferenc úrnak (Fiúméban, Karletzky Testvérek betűivel, 1832). Mažura- 
nić je, naime, završio gimnaziju na Rijeci, gde mu je predavao madarski jezik pesnik Ferenc 
Časar, (Ferenc Császár, 1807— 1858). Kako se vidi iz protokola, kod njega u prvo vreme svi 
đaci imaju „prima<c (dobar), jedini Mažuranić ima odličan. Óvaj momenat biće naročito



značajan za pesnikovo dalje obrazovanje: Casar je zapazio svoga talentovanog učenika i 
među njima se razvilo prijateljstvo. U Mažuranićevoj ostavštini ima Časarevih knjiga i 
rukopisa (Mithológiai Kézikönyv, Hymfy szerelmei), sa potpisom: Mažuranić János, Böl- 
cseségtudomány I-évi Hallgatójáé, 1834. Najzad, sada su pronadene još neke Mažuranićeve 
madarske pesme kője su ostale u rukopisu (Császár úrhoz újesztendő alkalmával 1833, 
Barátomhoz), kője su priložene saopštenju.

4. Magdalena Veselinović-Šulc:

ROKOKO ELEMENTI U POEZIJI VEREŠMARTIJA, RADIČEVIĆA I NEKIH 
DRUG1H MAĐARSKIH I SRPSKIH PESNIKA

Analizirajući jednu grupu pesama Verešmartija i još nekih madarskih pesnika, ispeva- 
nih dvadesetih i tridesetih godina proslog véka i pesme Radičevića i drugih srpskih pesnika, 
ispevanih četrdesetih i pedesetih godina, autor ukazuje na analognosti i srodnosti medu 
njima ne samo po motivu, nego i strukturi i načinu izlaganja i postavlja ih u okvire evropske 
rokoko poezije, u prvom redu bliske nemačkoj rokoko poeziji, a zatim pokušava da sagle- 
da stepen posredničke uloge koju je madarsko pesništvo moglo da odigra izmedu nemačke i 
srpske poezije.

Izuzimajući pesme kője mo^u da predstavljaju opšta mesta, to su, pre svega, pesme
0 devojčetu u pastoralnom ambijentu kője, ősim elementa čednosti umeju da budu pro- 
tkane i frivolhim elemen tima; autor analizira i pesme sa motivom u prirodi traženja iz- 
gubljene, odnosno umrle dragane (Verešmartijeva balada čak, Radičevićeva Tuga i opomena
1 Lađicu veže, a kod Nemaca u prvom redu Hajneove pesme) i dr.

5. Jože Pogačnik:

FRANCÉ PREŠERN I PETŐFI SÁNDOR

(TipoloSka aaaliza antitetičkih i analognih paralelizama)

Óva je studija analiza dveju romantičarskih pesama od kojih je prvu napisao slovenački 
pesnik Fr. Prešem (Slovo od mladosti, 1830), a drugu madarski bard* Petőfi Sándor (Itt 
berni vagyok a férfikor nyarában . . . ,  1848). Reč je o tekstovima koji su po svojoj ontološkoj 
i formalnoj strukturi paradigmátski primer romantičarske idejno-estetske norme kakva 
se bila razvila u svetskoj knjizevnosti zapadnoga kruga. TipoloSka analiza antiteičkih i 
analogih parajelizama ne uspostavlja, dakle, bilo koji oblik konkretnih veza ili odnosa, jer 
tóga istori)ski nije bilo, nego ostaje na nivou interpretacije sličnostl i različitosti romanti- 
čarske stilske formacije i na táj način pokušava da doprinese rešavanju ovog komplikovanog 
probléma.

Uvažavajući kultumo-istorijske i književne okolnosti u kojima su radili Pregem i 
Petőfi, analiza, pre svega, insistira na dva osnovna naučnoistraživačka kompleksa:

a) Prvi kompleks sadržan u specifičnom pogledu na život i svet. Disharmonija iz
medu ideala i stvamosti stavila je pesnika pred suštinske egzistencijalne probleme kao što 
su otudenje, mladost kao mit, sposobnost iluzije, žudnja za slavom, ljubav kao apsolut i 
istrajavanje u apsurdu. U podudarnostima i razlikama izbija na tipično romantičarska 
doživljanja situacija realizovana u dve različite jezičke i kulturne sredine.



b) Drugi značajan kompleks sačinjavaju formálná pitanja u sirem smislu reci. Raz- 
matrane pesme spadaju u takozvanu „sentimentalnu poeziju“ (po Fr. Schilleru), dók je 
za táj tip u Francuskoj odomaćen termin =  la plaintive élegie. Frekvencija te literarne 
vrste u romantizmu prilično je obiina, a istorijske paralele dosta su zanimljve u genološ- 
kom smislu; zbog tóga óva analiza navedeni problem posmatra u Sirem evropskom kontekstu 
(Schiller i Byron).

Celokupna analiza pruža teorijski i diskusioni materijal za procenu tipoloških i geno- 
loških várijanti romantičarske stilske formacije u zapadnoevropskom književnom krugu.

6. Htvan Pót:

NEKE MADARSKE VEZE SATmiČNO-POLITIČKE POEZIJE 
JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA

U pojedinim pesničkim delima Jovana Jovanovića Zmaja oseća se već realistički 
metod stvaranja. To se odnosi u prvom redu na njegovu političko-satiričnu poeziju u kojoj 
se odražava društvena stvamost njegovog vremena. Najčešće prikazuje socijalne protiv- 
rečnosti i nepravde svoga dóba. Pesnik oštro, istovremeno duhovito, a često i podrugljivo 
napada sve one snage kője sprečavaju evoluciju.

Zmaj je obično odmah reagovao na dogadaje, te su ga s mát rali za najuticajnijeg pro- 
pagatora politike Svetozara Miletića, budući da je poneki duhoviti, jetki stih njegov imao 
Širi odjek i veće dejstvo nego neki politički uvodnik.

U poeziji, koja je vezana za dogadaje jednog odredenog razdoblja, prirodno, ima dosta 
takvih elemenata kője samo čitalac onog vremena može da razume u potpunosti. Usledio 
je dakle, prirodni proces zastarenja, koji su pojedinci kao npr. Jovan Skerlić i drugi, možda 
i suviše naglasili i ustanovili da je političko pesništvo najmanje vredni deo Zmajeva stva
rai aŠtva. Nasuprot tome drugi su visoko cenili pesnikove satire, kao npr. Bogdán Popović 
u svojoj studiji Zmajeve satirične i humoristične pesme.

U našem saopštenju spomenućemo neke političke pesme kője imaju neke madarske
veze:

1. Na konkretnom primeru pokazujemo kako je pesnik odmah reagovao na političke 
dogadaje koji su ga neugodno dirauli i kakav duboki trag je ostavio u njemu slučaj koji 
je vredao nacionalnu samosvest njegovog naroda.

2. Prikazujemo neke Zmajeve satirične pesme sa madarskim izrazima u kojima veoma 
ubedljivo dolazi do izražaja pesnikova dosetljivost i duhovitost.

3. Na kraju je reč o upotrebi rime u Zmajevoj satiričnoj poeziji. Mislimo da síik u 
njegovim iskrenim i hrabrim pesmama nije samo element za ukras, nego organski deo pesme 
koji ima svoju odredenu sadržajnu funkciju i u kojem i logička i idejna sadržina dolazi do 
punog, delotvornog izražaja.

7. Vaso MilinČević:

ZMAJEV RUKOPIS PREVODA PETEF^JEVOG „VITEZA JOVANAM

U rukopisnom odelenju Matice srpske pronašli smo rukopis (zapravo deo rukopisa) 
Zmajevog prevoda Petefijevog epa Vitéz Javan. Táj dokumenat vodi se pod istom signa- 
turom s jednim rukopisom Koste Trifkovića — kao rukopis anonimnog autóra.

Rukopis je pisán rukom Jovana Jovanoyiéa Zmaja, ćirilicom, Vukovim pravopisom. 
Bez naslova je, a pesme su obeležavane rimskim brojevima. (Rukopis sadrži prvjh šest 
pesama). S obzirom da su na rukopisu sačuvane različite verzije prevoda nekih stihova



(od 312 stihova — izmene su vrsene u 38, u nekim stihovima i po više puta), on omogućuje 
da se potpunije sagleda Zmajev prevodilački postupak, pogotovo što je uvek moguće pro- 
čitati i prvobitne, precrtane verzije. Utvrdili smo da su izmene dvojakog karaktéra. Neka 
su nastale odmah, u procesu prevodenja, obično zbog ríme (njih je manje), a neke kasnije, 
verovatno neposredno pred štampanje prevoda. Na táj zaključak upućuje i objavljena prva 
pesma iz Viteza Jovana u časopisu „Sedmica“, 1858, koja je kasnije pretrpela odredene 
izmene — regristrovane u ovom rukopisu. Prema tome, došli smo do zaključka, poredeći 
rukopis sa štampanom verzijom prevoda iz 1860, da je prevod ovog znamenitog Pete- 
fijevog dela štampan na osnovu ovog rukopisa, jer je istovetan s njim, samo što je upot- 
rebljen stari pravopis.

Ostaje, naravno, stručnjacima koji poznaju i jezik ORIGINALA dela da utvrde 
koliko je Zmaj u izmenjenim rešenjima bio bliže, ili, eventualno, dalje od originala, jer 
neke su promene takvog karaktéra da je očigledno da jedna od verzija nije mogla da bude
— u doslovnom smislu — bliska Petefijevom originalu.

Ovaj rukbpis posredno kazuje da je Zmaj lakó prevodio i nalazio inventivna rešenja,^ 
i koliko je prevod dalje odmicao, bilo je sve manje izmena. Najveće promene pretrpela je” 
prva pesma, sto je i razumljivo.

Ali bez obzira na odredene propuste i prevazidenosti u Zmajevom prevodu Viteza 
Jovana (u vremenu prevodenja ovog epa, po njegovom vlastitom priznanju, nije bio naj- 
sigumiji u poznavanju madarskog jezika) i drugih Peteíijevih dela, izvanredan je Zmajev 
doprinos upoznavanju dela ovog korifeja mađarske književnosti kod srpskih čitalaca. Čitave 
generacije upoznale su Petefijevu misao i emociju upravo Zmajevim posredstvom i danas 
je još primaju i upijaju.

V ULOGA MIHAJLA VITKOVIĆA U MAĐARSKO—SRPSKOHR- 
VATSKIM UZAJAMNIM VEZAMA

1. Laslo Siklai:

DVOJEZIČNI PESNIK KAO KNJIŽEVNI FENOMEN

U prvom delu öve studije govori se o istoričnosti pojma nacije, o autonomnoj biti 
nacionalnih književnosti i povezanosti njihovih zajedničkih tipoloskih obeležja, kao i o 
uticaju višejezičnosti na pesničku praksu. Zatim se priroda dvojezičnosti i njene varijente 
prikazuju na osnovu analize životnih dela Maćaša Béla (Bél Mátyás), Jozefa Dobrovskog 
(Jozef Dobrovszky), Jerneja Kopitara, Karela Hineka Mahe (Karéi Hinek Mácha), Mi
halja Vitkovića (Vitkovics Mihály), Jovana PaČića i Jana Halupke (Ján Chalupka).

2. litván Frid:

ISTOCNO-SREDNJOEVROPSKI KLASICIZAM I MIHALJ VTTKOVIĆ

U ovom radu se prezentuju gledišta za proučavanje istočno-srednje-evropskog kla- 
sicizma, koji se smatra vodećim stilom od šezdesetih godina XVIII stoleća do dvadesetih 
godina XIX stoleća. Ukazuje se na razlike izmedu zapadnog i istočnog klasicizma kője su 
uslovljene razlikama u društvenoj strukturi, a zatim se tretiraju pojedine razvojne faze 
istočnog klasicizma. U tóm svetlu se analiziraju i objašnjavaju karakteristike vitkovićske 
pesničke umetnosti, stavljajući u centar pažnje Vitkovićevu pesmu PESNIK.



3. István Pót: 
*

SRBI U PEŠTI I BUDIMU I MIHALJ VITKOVIĆ

Autor daje sliku višenacionalne stvarnosti nekadašnje Pešte i Budima i kulturnih 
pokreta Srba. Osvrće se na ulogu Savé Tekel ije, Jovana Muškatirovića, Lukijana Music- 
kog, Sterije, Savé Mrkalja, Milovana Vidakovića, Mihajla Vitkovića i drugih u životu i 
razvoju tog kulturnog kruga, a govori i o njegovom uticaju na madarski kulturni život, 
naročito na pozorišni. U ovoj studiji se tretiraju i okolnosti u kojima je osnovana Matica 
srpska i pokrenut Letopis.

4. Magdálena Veselinovié—Sulc:

VITKOVIĆ VÜK — MUŠICKI

Ovaj rád ocenjuje odnose Vitkovića, Vuka i Mušickog, tri istaknute ličnosti kulturnog 
i knjizevnog života madarske odnosno srpske književnosti u prvim decenijama XIX. veka, 
koji nisu ostali bez odjeka u oblasti razvoja madarsko-srpskih kulturnih i književnih veza 
u onom vremenskom rasponu kada su se öve veze oblikovale i produbljavale. Koristeći 
njihovu prepisku i oslanjajući se i na ostalu arhivsku gradu, autor ukazuje na to, u kojoj 
su meri Vitković, Mušicki i Vujc davali podstreka i usmeravali jedan drugoga u shvatanju i 
poimanju književnosti, a pokušava da da odgovor i na razlog neke vrste odbojnosti koja je 
postojala u izvesnoj meri izmedu Vuka i Vitkovića, te nije došlo nikada medu njima do bli- 
žih kontakata ili saradnje, a što bi bilo od nesumnjivog značaja za neka pitanja iz oblasti 
poezije, prvenstveno narodne.

5. Milorad Pavit:

SAFIJSKA STRÓFA KOD VITKOVIĆA

U ovoj studiji se analizira oda pisana na srpskohrvatskom jeziku koju je Vitković 
posvetio Lukijanu Musickom. Safijska forma Vitkovićeve pesme razlikuje se od madarske 
safijske strofe. Madarski safijski stihovi ne rimuju se, a Vitkovićevi stihovi su rimovani 
po uzoru na vekovnu tradiciju u srpskoj poeziji. Shema rimovanja je aabb.

MIHALJ VITKOVIĆ: PESNIKOV ROMÁN

Autor smatra da je najznačajnije Vitkovićevo delo na madarskom jeziku njegov román 
u obliku pisama pisán početkom XIX stoleća. Ovaj román ostao je nedovráen, a njegov 
prvi izdavač 1879. godine dao mu je naslov Pestúkov román. Prikazivači tog dela osvrnuli 
su se na kriterije sentimentalnog romana, ali je pisac već bio prevazišao sentimentalizam,
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ovekovečujući stvarni slučaj sa stvarnim učesnicima, biografski jako obojen i sa insistira- 
njem na opisivanju svakidašnjice. To je delo pisca urbanog mentaliteta, što se naročito 
očituje u njegovom odnosu prema prirodi i životu naroda. Stoga je i njegova uloga u prvom 
periodu istorije mađarskog romana značajnija nego što se dósad smatralo u istoriji knji- 
ževnosti.

VI KULTURNOISTORIJSKE I KNJIŽEVNE VEZE'NA KRAJU XIX 
VÉKA I U PRVOJ POLOVINI XX VEKA

1. Katalin Kaié:

MAĐARSKA POZORIŠNA DELA NA REPERTOARU SRPSKIH DRUŽINA U 
SOMBORU OD 1880. DO 1914. GODINE

Sedamdesetih godina prošlog véka u Somboru je živnuo kulturni razvoj. U cilju 
ispunjavanja povećanih kulturnih zahteva srp^ki i madarski krugovi su se ozbiljnije poza- 
bavili pitanjem izgradnje pozorišne zgrade. Somborsko pozorište je bila jedna od prvih 
institucija koja je sagrađena na osnovu zajedničkih zahteva i Srba i Madara.

Pozorišna umetnost je imala svoju poluvekovnu tradiciju u Somboru. Na osnovu raspo- 
loživih podataka znamo da je prva mađarska trupa gostovala u Somboru 29. maja 1825. 
godine povodom uvođenja župana u dužnost. Prve srpske predstave 1840-tih godina vezane 
su uz rad amaterske pozorišne sekcije srpskih preparandista. Zamisao o osnivanju Srpskog 
narodnog pozorista se takođe prvi pút javila u  Somboru 1849/50 godine.

Na programú srpskih amaterskih družina, kao i kasnije na programú srpskog narod
nog pozorišta, često su bila dela mađarskih dramskih pisaca. Najviše su izvodena dela 
Ede Sigligetija, čiji su se komadi nalazili na repertoaru do 1910. godine. Óni su bili rado 
primljeni od strane publike, ali počev od 1900. godine kritika ih je smatrala zastarelim, te 
oni postepeno iščezavaju sa repertoara.

Madarske predstave imale su uticaja na vojvodanske dramske pisce. Kao rezultat 
tog uticaja možemo spomenuti delo somborskog pisca Mite Popovića Naši seljani kője 
je prikazano u Somboru 15. novembra 1835. godine. .

Početkom XX véka na repertoaru Srpskog narodnog pozorista nalazile su se prven- 
stveno klasične drame, kao i drame srpskih autóra, iiasuprot repertoaru provincijskih 
mađarskih pozorišnih trupa, čije su najomiljenije predstave bile operetske predstave. 
I pored tóga na repertoaru narodnog pozorista nailazimo na dela tada omiljenog Ferenca 
Molnara (Đavo, Doktor), Geze Gardonjija (Rakija) i Šandora Brodija (Učiteljica). Počev 
od 1912. godine prikazane su čak i operete Lehara i Imre Kalmana. Kritika je smatrala1 
ta dela nepotrebnim na repertoaru narodnog pozorišfa. PodvlaČila je da više nije potrebno 
uzimati „modeme“ komádé sa „budimpestanske tezge“ jer ta dela ne odgovaraju cilju 
srpske pozorišne umetnosti obzirom da oni ne služe razvijanju lepog i plemenitog, niti 
služe nacionalnim zahtevima. I tako dók su u XIX veku rado primljena madarska dela i 
od strane publike i od strane kritike, u dóba zaoštravanja medunacionalnih odnosa (u Som
boru počev od 1900. godine) to prihvatanje je oslabljeno deiom zbog postojećih odnosa, 
delom zbog razmimoilaženja kultumih potreba madarske i srpske pozoriíne publike.

2. litván Setí:

O JEDNOM RANIJEM TUMAČENJU MAĐARSKO-JUŽNOSLOVENSKIH VEZA

Književno i naučno delo Borislava Jankulova (1878—1968) nije ni obimno, a ni 
naročito značajno. Ono zaslužuje našu pažnju vi$e iz razloga što je u ovim krajevima krčilo 
put našoj nauci. U njegovom istraživačkom radu iz oblasti istorije jezika i uporednih knji- 
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ževnosti svojevrsno se isprepliće teorija sredine H. A. Tena, učenje škole istorije duha i 
Gobinoova teorija porekla (rase), što je naročito uočljivo u njegovoj studiji o Madaču. Duh 
Tragedije pokušava da objasni (slavenskom) obdarenošću porekla pisca: u sklonostima za 
„mistiku“ i „transcendenciju“ prepoznaje nasledstvo srpske duše, a Madačeve karaktero- 
loške crte tumači njegovim poreklom. Njegov genij nosi u sebi tragove mađarsko-slovenske 
„krvne — zajednicea, naime, po njegovom tvrđenju porodica Madača (pleme Medač) 
potiče od pravoslavnih Srba poznatih po imenu Boser (Bosnischer) Kroaten, koji pripadaju 
crkvi Svetoga Save. Cilj njegovih jezičkih studija bio je da dokaže dalji opstanak slavenskog 
(srpskog) življa u madarskoj etničkoj sredini, a pored dve osnovne rasne jedinice Madara 
(finsko-ugarski i turski), on Slavene tretira kao njima ravnopravne rasne komponente. 
Južne granice takozavanih „srpskih Mađara“ u doba Arpadovića on stavlja u Šumadiju 
i Mačvu, a svoje postavke potkrepljuje arheološkim dokazima. „Srpski Mađari“ „svetskoga 
duha“ bili su predstavnici prelaza izmedu „liberalnog finsko-ugarskog i konzervativnog 
turskog rasnog tipa“, a ovaj etnički amalgam došao je do izražaja u obliku madarskog rasnog 
genija.

Na ovom etno-biološkom principu gradi i svoje istorijske studije. Počev od Svetog 
Stevana pa preko Hunjadija, Matije, Dože, Zapolje, Pazmanja, Rakodja, Sečenjija i Košuta 
ispituje tokove mađarske istorije3 dokazajući svakom prilikom svoje stanovište ,,uzajamnosti“
i ,,naprednosti“ (paralele), što krvno mesanje čini opravdanim i opipljivim(„Tragovi srpsko- 
madarske simbioze u istorijia).

Veliki deo njegovih studija ostao je neizdat kao i (u oba pravca) veći deo njegovih 
prevoda narodne i umetničke poezije.

3. Gábor G. Kemenj:

MAĐARSKO-JUŽNOSLOVENSKE KOMPONENTE U DELATNOSTI LAJOŠA
MOČARIJA U XX, VEKU

Koliko je dinamična i mnogostruka javna i književna delatnost Močarija od pede- 
setih godina prošloga véka, odnosno od pojave prvih njegovih dela (A  magyar társasélet 
1855; Nemzetiség 1858 — Narodnost) do početka devedesetih godina, kada konačno pre- 
kida svoju ulogu u javnom životu, toliko je produbljena i značajna njegova delatnost za 
poslednjih dvadeset i pet godina, bogata u političkim, književnim i publicističkim doživ- 
ljajima. Ovaj period, koji traje od januara 1882. do januara 1916 godine književno-istorijska 
nauka drži u evidenciji kao „dobrovoljno izgnanstvo“ : kakva je bila ta mnogostruka imutar- 
nja emigracija, kakva je bila njena književno-publicistička i politička slika i struktura, šta 
su donele i šta su dalé te godine Močariju i stvari mađarsko-južnoslovenskih veza, poglá- 
viro na području i razvijanju ovih odnosa, na to bih želeo u produžetku ukratko da se osvr- 
nem — dotičući samo nekoliko važnijih kontura, motiva, podataka i priloga.

U ovom završnom periodu života, Močarija je ponovo prožela želja za zbližavanjem
i produbljivanjem mađarsko-južnoslovenskih veza. Nekoliko momenata u prilog tome: 
1902. godine on zaštićuje uspomenu Svetozara Miletića — nasuprot svojih preteranih 
savremenika — u svojoj istorijskoj studiji A  kiegyezési rendszer zárszámadása (Rekapitu- 
lacija nagodbenog sistema). Njegova dugogodišnja veza s Mihailom Politom 1905. i 1906. 
postaje življa, a njihova prepiska, koja je prvi pút ugledala svet u novosadskoj štampi, 
predstavlja dragocen kultumi i politički dokumenat. Kasnije, 1909. godine, Močari u 
pariskom Le Courvier Européen-u izjavljuje da madarski narod i Madarska nemaju udela 
u zagrebačkom procesu, provociranom iz dinastičkih krugova. Na kraju svoga života, od 
1909. do 1914. u čestoj korespondenciji je s Bmöom Mezeijem, nezavisnim političarom i 
publicistom. Često i izuzetno snažno i logično upozorava Mezeija, a preko njega i ma- 
darske nezavisne političare, da ne skreću .s jedino perspektivnog puta nezavisnosti, čija 
je osnovna garancija madarako-srpska, mađarsko-južnoslovenska nagodba.



Delatnost Lajosa Močarija u XX. veku izražajno nijansiraju južnoslovenski motivi
i aspekti. Njihovo bűze upoznavanje upotpunjuje ono što smo do sada znali i.ubedljivo 
dokazuje dosledno i beskompromisno, razumno a prijateljsko stanoviste Močarija po 
pitanju mađarsko-južnoslovenskih veza.

4. Ivanka Udovički:

VELJKO PETROVIĆ I CROATIA

Veljko Petrovié je jedan od retkih, a veoma zaslužnih stvaralaca koji je predano 
gradio mostove na kulturnom i književnom polju izmedu jugoslovenskih i madarskog 
naroda. To nastojanje ispoljava se tokom celog njegovog života, a u pojedinim vremenskim 
razdobljima ono naročito dolazi do izražaja.

Prvi takav period je na samom početku književnog stvaranja Veljka Petroviéa, u 
razdoblju izmedu 1903—1906 godine. U to vreme on živo saraduje u budimpeštanskim 
časopisima i listovima, šalje prevode madarskih pesama i novela za jugoslovenske časopise
i izveštava o kulturnom i pozorišnom životu u Budimpešti. T u  druguje sa madarskim 
književnicima, a 1906. je i jedan od pokretača i urednika Croatie> jedinstvenog časopisa 
koji je obljavljivao tekstove isključivo o srpskim i hrvatskim kulturnim i političkim prili- 
kama i o jugoslovenskim književnostima n^madarskom jeziku. Uredništvo časopisa: Juraj 
Gašparac i Veljko Petrovié, želelo je da upozna madarskog čitaoca sa najistaknutijim ži- 
votnim problemima Hrvata i Srba, sa dostignuéima savremenih jugoslovenskih književnika
i značajnim delima književnog nasleda.

Autor ispituje do kője mere su ostvarene öve namere, a zatim ko je u časopisu sara- 
divao od Madara i Srba; koga je i kako Veljko Petrovié predstavio madarskoj čitalačkoj 
publici; kriterijum njegovog izbora i vrednovanja; odjeke Croatie i daje nekoliko podataka
o recenzijama u časopisima i listovima na madarskom i sfpskohrvatskom jeziku.

Os veti java juéi u prvom planu kulturno-literarni sadržaj ovog časopisa Autor dolazi 
do zaključka da su napori pomenutih urednika bili dragoceni ne samo u jednom istorijskom 
kontekstu, véé su, zahvaljujuéi njima postignuti rezultati i danas instruktivni i vredni 
pažnje naše naučne javnosti.

5. Štefan Barbarič:

PRVI MAĐARSKI (PRIJATELJEV) PREGLED SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

(Egyetemes Irodalomtörténet, 1911)

Kultume veze izmedu Slovenaca i Madara su slabo obrađene, to je, može se reći 
jedva poznato poglavlje naše kulturne (književne) prošlosti. O tome svjedoči činjenica da 
jedna od najreprezentativnijih edicija i zemlji, Endklopedija Jugoslavije, u dosta oskudnoj, 
nedovoljnoj inforamaciji izveštava o ovim vezama prije drugog svjetskog rata i poslije njega, 
dok su na drugoj strani uzajamni odnosi izmedu Madara i Srba, odnosno Hrvata, razmjerno 
iscrpno izloženi i ocijenjeni.

Téma studije je prilog Ivana Prijatelja objavljen u 4. knjizi poznatog enciklopedijskog 
izdanja Egyetemes Irodalomtörténet (Bpest, 1911. ur. Heinrich G.) Prilog (Str. 643-^652) 
je pripremio na traženje slaviste Oszkáré Asbótha, o čemu govori njihova korespondencija 
(pulicirana u Studia Slavica, 1967). Postoje dvije verzije pregleda slovenske književnosti:



prvu> širu izradio je Prijatelj u prvim mjesecima 1903; drugi, skraćeni tekst pripremljen 
je u drugoj poloviiii iste godine, pošto je bio prvi za okvir, a štampan je najprvo na ruskom 
(1904— 06) i dva puta na srpskohrvatskom (preveo M. Moskovljević; 1906. i. u knjizi: 
Slovenačka književnost, 1920. s predgovorom P. Popovića). Druga verzija objavljena je 
na madarskom (preveo O. Asbóth; 1911) i na njemačkom (Oesterreichische Rundschau, 
1905).

U referatu su istaknute razlike između obe verzije, te se tako bolje mogu uočiti te- 
žište i vidici Prijateljeva promatranja povijesti slovenske književnosti. Naročito su zanimljivi 
autorovi sudovi o suvremenicima i bližim drugovima. Cankaru i Župančiču, iako (i jer) 
su bili napisani u vreme njihovih književnih početaka. U raspravi su primjeceni i nekoji 
nedostaci Prijateljeva prikaza, buduéi da on kao pisac pregleda nije još dovoljno uočavao
i uvažavao momente potrebne za stvaranje sireg interesa kod madarske publike. Skraćivanje 
je ostetilo Prijateljev koncept i u tome, jer je težište prenijeto na karakterizaciju pisaca, 
čiji radovi madarskom čitaocu nisu bili prije u cjelinu vrhunskog madarskog književnog 
poduzeća.

6. Ištvan Pót:

DELA IVA ANDRIĆA U MADARSKOJ

Interesovanje za književnost jugoslovenskih naroda u Madarskoj živo je već skoro 
dva stoleća. Otkriyanje blaga srpskohrvatskog narodnog pesništva od strane evropske 
književne javnosti skrenulo je pažnju madarskih literarnih krugova na književna ostvarenja 
južnih suseda i od tóga vremena pojavljuju se prevodi srpskih i hrvatskih pisaca u našoj 
domovini, a interesovanje za književna dela svih jugoslovenskih naroda uzima sve više 
maha posle drugog svetskog rata.

O umetnosti Iva Andrića moglo se u nekim nasim časopisima čitati i pre ovog rata, 
a prevod romána Na Drirú ćuprija U proleće 1947. g. primljen je s velikim priznanjem i 
iskrenim pohvalama mađarskih kritičara. Pedesetih godina izdata su i druga dela velikog 
pisca na madarskom jeziku, kao Travnička krónika, Prokleta avlija i Arákina vremena. 
Tako su Andrićeva dela 1961. g. — kada je autoru dodeljena Nobelova nagrada — već 
bila prilično poznata kod mađarske čitalačke publike. Táj dogadaj evropskog i svetskog 
značaja dao je növi podstrek za dalje izdavanje njegovih književnih ostvarenja. Svi značajniji 
književni časopisi su pohvalno pisali o jugoslovenskom nobelovcu, a uskoro su se pojavila 
na madarskom jeziku kao plod saradnje jugoslövenske i mađarske izdavačke kuće i njegova 
Sabran dela u cetiri torna.

7. Btvan Lekel:

MAĐARSKI SLOJEVI U SVETU DOŽIVLJAJA 
■ MIROSLAVA KRLEŽE

Književni svet doživljaja Miroslava Krleže koji sadrži materijal mađarskog života 
iz godine 1908—1920. — Prvi dátum označava ulazak njegov u pečujsku vojnu skolu3 
a neposredna i neprekidna veza sa Madarima i mađarskim jezikom može da se računa od 
ovog vremena. T u  počinje da uči madarski, da čita sa razumevanjem Petefija, tu  priprema 
takoreéi ceo hrvatski prevod Apostola. „Epos iz četirdesetosmeu mađarskog pesnika odrediće 
celo Krležin pút. Što je pisac i osvedočio na stranicama dela Moj obračun sa njima. Smisao 
svega ovoga: pod uticajem Petefijevog dela postao je ,,četrdesetosmas<£ i protivnik Beča.



Drugi dátum je godina njegovog govora održanog protiv belog terora u Mađarskoj, 
koji iako nam póznát samo u izvodima, po našem mišljenju ima vrednost odlučujućeg 
podatka činjenica, odnosno njime je nedvosmisleno izraženo saosećanje sa mađarskom 
proleterskom revolucijom.

U vremenskom razdoblju izmedu ovih godina Krleža je bio očevidac značajnih doga- 
đaja u Mađarskoj, šta više došao je u dodir sa ličnostima i organizacijom koji su predstavljali 
madarsko naprednjaštvo (krug Galileja, Oskara Jasija). Po našim pretpostavkama na njega 
su imale znatan uticaj predavanja i diskusije u krugu Galileji, koji su se organizovali u proleée 
1911. i na kojima se rasprávljalo o pitanjima narodnosti; 1916, u svome dnevniku zabeležio 
je: „Galileisti su me oslobodili konvencionalnih laži“.

1913. odlazi u Budimpeštu, a vraća se tek 1916. Zapisi u njegovom dnevniku kazuju 
da ga galelisti i jasievci interesiraju i sada, ali se u njegovim doživljajima javljaju i növi 
momenti. Iz njegovog kazivanja saznajemo da se sreo sa Kostolanjijem, a izvesno je i to 
da mu Adijevo životno delo nije bilo nepoznato. Neko, ko je površno obavešten, suštinu 
Adijeve lirike ne bi mogao ovako frapantno da rediguje kao što je to učinio on sam 1916.: 
„Adijeva Hunija je slika današnje madarske s t vámos ti“ . Podatak dostojan pažnje, a Krležina 
slika o Adiju svakako se računa od ovog vremena.

Njegove mađarske doživljaje posle 1916. po našim pretpostavkama osiguravaju po- 
sredne informacije, pre svega štampa. Već kao član hrvatsko-socijaldemokratskog pokreta 
on zapaža borbu madarskog radničkog staleža za izborna prava u proleće 1918., a svoja 
zapažanja koja se odnose na öve događaje objaviće u povećoj svojoj studiji. Ujesen 1918., 
opet po tragu informacija u štampi, njegovu pažnju privlače dogadaji madarske revolucije;
i ovoga puta u nizu publicističkih pisanja reaguje na dogadaje revolucije madarske gradanske 
demokratije.

Kao poslednji momenat već spomenuta 1920 godina, iz kője nam je póznát njegov 
govor protiv belog terora u Madarskoj. Ovo nije bilo isključivo sagledanje činjenice sloma 
madarske proleterske vlasti, nego i njegova konstatacija da jedva postoje uslovi za mogućnost 
revolucije u Srednjoj Evropi.

VII INTERETNIČKI KONTAKTI U FOLKLORU I USMENOJ
KNJIŽEVNOSTI

1. Olinko Delorko:

SEKUL U NEKIM NARODNIM PJESMAMA S OTOKA HVARA

íme pojedinih junaka nije stalno u motivima našeg usmenog stvaralaštva nego je 
promjenljivo, te se ono seli iz motiva u motiv preuzimajući za -vrijeme tóga selenja razne 
uloge. Otuda nedosljijedno postupanje tih junaka u tim tvorbama; ne usvojimo li to mišlje- 
nje, te tražimo stanovitu čvrštoću takova lika onako kao sto je na primjer tražimo u pisanoj 
književnosti kad je riječ o Hamletu, Don Abbondiju ili Nehljudovu. To ne znači drugo nego 
da nijedna nloga u našoj narodnoj poeziji nije konačna već da isto lic^ može u njoj zaigrati 
vrlo mnogo uloga te nas pri tóm iznenadíti nedosljednošću svojih postupka, zamislimo li 
ga samo onakvim, kakvim su nam ga prikazale pjesme u kojima smo se prvi pút s njime susre- 
li. Prema tome ni u ovom referatu poezije na otoku Hvaru, nego samo kao o nosiocu zanim- 
ljivih uloga u pojedinim umotvorinama te poezije i časti koja mu je dodeljivanjem tih uloga 
iskazana.



2. Vladan Nedić:

SRPSKOHRVATSKE USMENE PESME O MIHADLU SILAĐIJU

Razmatrajući sudbinu istorijske ličnosti Mihaila Siladija u srpskohrvatskom usmenom 
predanju, autor posebno ukazuje na dósad neuočene narodne pesme, desetaračke i osmeračke; 
jedna od njih zapisana je krajem osamnaestog veka, a objavljena tek nedavno. Odjek Mihaila 
Siladija u srpskohrvatskoj usmenoj književnosti može se danas prikazati potpunije no sto 
je učinio Tomo Maretić 1909 (Naša narodna epika 181—182.)*

3. András Dávid:

HUNGAROLOŠKA GRAĐA ERLANGENSKOG RUKOPISA

„Stare“ srpskohrvatske rukopisne zbirke pesama iz predvukovskog perioda čuvaju 
stihove zabeležene mahom sa usmenog vrela narodne tradicije, a bogatstvom hungarološke 
grade s pravom pobuduju interesovanje istraživača-hungarologa. Óva materija sve do 
naših dana, medutim, nije promatrana sa ovakve tačke gledišta, što nas je zapravo i podstaklo 
da deo tog zamašnog posla primimo na sebe.

U skladu sa ovakvim zadatkom, u radu koji prezentujemo, ovom prilikom smo se 
opredelili za Erlangenski rukopis, tj. za prikaz hungarika obuhvaćenih ovom kolekcijom.

Zapisivač pesama, Bezimeni Nemac, pribeležio je naime, u prvim decenijama XVIII 
stoleća dve stotine sedamnaest srpskohrvatskih pesama usmenog stvaralaštva, od kojih 
trídesetak upućuje na madarske elemente. Tako, na primer, u oko osamnaest pesama sreće- 
mo uspomenu na istorijski autentične mađarske ličnosti, kao što su „Filip Madzarin“, 
zloglasni vojskovoda kralja Sigismunda; istaknuti vöd protiv turskih akcija XV veka „Si- 
binjanin Janko“ ; Banović Sekula, jedan od najsimpatičnijih i najpopulamijih likova jugoslo- 
venskog epa; te kralj Matija Korvin „Kralj Matijas“ i „Petar Dojčin“. Pored ovih, u desetak 
pesama nalazimo i tzv. opšte madarske elemente.

Prikaz i procena hungarološke grade Erlangenskog rukopisa poslužiće, konačno, 
kao prilog u temeljitijoj i obuhvatnijoj obradi i osvetljavanju jugoslovensko-madarskih 
kultumih i književnih odnosa XVII i XVIII stoleća.

4. Lazar Čurčić:

LEDEN GRAD I MADARI

O pesmi o ženidbi Srpskog cara Stefana koja je objavljena 1815. godine, započeo je 
naucnu raspravu Ilarion Ruvarac 1857. Naučna istrazivanja koja su sledila svetla su se na 
utvrdivanje gde je bio Leden grad koji se u pesmi spominje i kője su ličnosti u pesmi istorij
ske.

Autor ovoga rada smatra da je Stojan Novaković bio na dobrom putu,kada je Leden 
grad tražio u madarskoj leksici. Pogrešio je samo §to je za madarsku reč Lengyel držao da 
je sinonim za Poljak, Poljska. On ističe da je grad Lendel, o kojem je reč u ovoj pesmi, 
po svim verovatnoćama na granici nekadašnjih županija Tolne i B^ranje, gde su ratovali 
Himjadijevi i pretpostavlja da i Poljice, gde se ženio Dimitrije Jakšić nisu one kraj Splita, 
jer su svatovi stalno bili kraj Dunává i u Podunavlju, te da je ledenski kralj bio Mihalj 
Silađi, Mihajlo Svilojević srpskohrvatskog junačkog epa. Autor pretpostavlja dalje da je 
iz madarskih legendi mogao u pesmu da dospe i Balačko vojvoda.



U razmatranju ovog probléma autor ukazuje na to da su motivske pesme srpsko- 
hrvatskog narodnog epa vezane najčesće za događaje savremenog vremena — renesanse, 
te kako je srpskohrvatsko usmeno pevanje imalo susreta s umetničkom poezijom i u vreme 
renesanse i u dóba romantizma, na osnovu analogije, ovo je još jedan dokaz, odnosno prilog 
tumačenju i razmatranju probléma Ledena grada u Stefanovoj ženidbi.

5. Božidar Kovaček:

POČECI PREVOĐENJA NAŠE NARODNE PROZE 
NA MAĐARSKI

Madarska interesovanja za narodnu književnost Južnih Slovena podsticana su njenom 
populamo§ću u Evropi, naročito u krugovima nemačkih naučnika i pisaca romantičara. 
Zbog te činjenice prvi prevodi pesama na madarski javljaju se veoma rano, dók interesovanja 
za prozu néma jer su se zbirke proze kasno počele javljati u stranim prevodima. Otuda u 
prvoj polovini XIX véka néma prevoda naših narodnih pripovedaka na madarski. Godine 
1854. pojavila se knjiga prevoda naše narodne proze na nemačkom. Tekstove je prevela 
Mina Karadžić, a predgovor je napisao Jákob Grim. Pojava öve knjige izaziva i madarska 
interesovanja za narodnu prozu južnih suseda. Kao prvi prevod može se űzeti rád Gabora 
Kazincija, uglednog naučnog i javnog radnika, iz godine 1858. Podstaknut je bio, svakako,
i naučnim interesom Kišfaludijevog društva za narodne umotvorine. Njemu sledi i jedan 
prevod iz 1863, čije se autorstvo ne da precizno utvrditi. Prvi prevodi poslovica javljaju 
se nešto ranije, godine 1855. Ovi prevodi štampani su u časopisima, obimom su skromni, 
svode se na prevode pojedinačnih pripovedaka, iako je Kazinci odjednom objavio tri pripo- 
vetke. Medutim, renome listova u kojima se prevodi objavljuju obezbedivao je dosta ugleda
i ovoj vrsti narodnih umotvorina. Prevodi Kazincija su tačni i tečni, dók je prevodilac iz 
1863. dao preradu, a ne prevod. Interesovanjima iz 50-ih i 60-ih godina uslediće i druga, 
obimnija, mada sasvim neispitana jer prevodi naših narodnih pripovedaka na madarski 
nisu uopšte privlačili paznju pručavalaca, pa nisu čak ni bibliografski registrovani.

6. Marija Kiš:

PRILOG POZNAVANJU IVANDANSKIH OBIČAJA SRBA 
IZ OKOLINE BUDIMA

Referat govori o Ivan-danu na osnovu obimnog srpskog materijala skupljenog u 
Madarskoj. Kratak uvodni istorijat naglašava da na ispitivanom području Sent Andreje
i okoline može da se utvrdi postojanje srpske etničke grupe na blizu 300 godina unazad. 
Óva mala nacionalna grupa uspela je do danas da sačuva svoje običaje s razmemo dobro, 
ali je tradicionalni red već u raspadanju.

Jedna od glavnih karakterističnih crta Srba iz okoline Budima je da su upomo čuvali 
običaj i predmet — karakteristični atribut Ivan-dana — ivanjski venac, uz čije se pravljenje 
počev od branja cveća za njega (galium verum L) vezuju mnoga verovanja, radovi i tekst 
za pesmu. Broj ivandanskih venaca nije određen, menja se prema potrebi porodica, ali se 
može konstatovati da se danas priprema manji broj venaca.

Referat dalje konstatuje da se pesme posvećene ovom prazniku mogu da svrste u 
dve sasvim različite. grupe: 1. Ivanjsko cveće (5+ 5 +  5+4), 2. Iván bere lan (5 +  5 +  8-f 5). 
Óba tipa pesama mogu da se uvrste u takozvane grupe obrednih pesama. Pod br. 1 vari- 
jante teksta poznate su na célom južnoslovenskom području. Tekst pod br. 2 po svome



poreklu nije mogao da pripada ivandanskim pesmama, nego pokazuje čvršće srodstvo sa 
obredim pesmama kője se vezuju za Vidov-dan.

Na zanemarivanje tradicionalnog običajnog reda ukazuje i momenat da se jedna karak- 
teristična ivandanska obredna pesma, koja počinje sa Mara/Smilja/devojka/, već odvojila, 
ali je na drugim područjima Madarske, nastanjenim Srbima, poznata kao ivandanska, 
odnosno durdevdanska (!) pesma.

Madarska svetoivanska pesma koja se vezuje za paljenje vatre, ne pokazuje genetsku 
povezanQst sa južnoslovenskim pesmama. U zaključku se konstatuje da je kod Srba u okolini 
Budima prilikom ivandanskog praznika glavni predmet venac, a magični postupci u vezi 
njega daju svojstvenu karakteristiku ivandanskim običajima öve odvojene etničke grupe.
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