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A magyarok a felvilágosodás korában fedezték fel a szerb (szerbhorvát 
nyelvű) népköltészetet, de befogadására teljes mértékben csak a romantika 
idején került sor, s a magyar romantikus irodalomszemlélet kialakulásához 
nem jelentéktelen segítséggel járult hozzá ez a népköltészet is. 

Kölcsey, Toldy, Bajza és Vörösmarty a legnagyobb odaadással és figye-
lemmel fordult a szerbhorvát népköltészet tanulmányozásához, melynek 
eredményei az e stílusban született, több ízben is elemzett és értékelt költ ő i 
remekművek lettek. Nekik, valamint Székács József fordításkötetének köszön-
hető , hogy a század derekán a tudományos munkákban is általanossá vált a 
szláv népköltészet iránti érdekl ődés. Példaként említsük meg Ipolyi Arnold 
Magyar Mythológia, Greguss Ágost A Balladáról, Szász Károly A világiroda-
lom nagy eposzai c. munkáját. 

A szerb és a horvát nép kultúrájában és irodalmában kezdetben az 
újat, az eredetit és a tanulságosat képvisel ő  szerbhorvát népköltészet ápolása 
és művelése a század második felében divattá válik és mindinkább átkerül 
a másodrendű  irodalmi körökbe. A hivatásos költ ők mind ritkábban foglal-
koznak vele, ám annál inkább növekszik a száma az újságírók, útinaplóírók 
és az igyekvő  és „lelkes" dilettánsok soraiban, akik efféle hozzájárulásukkal 
akarják pótolni a hiányt. A közvéleménynek ugyanis az volt a nézete, hogy 
a magyarok nem ismerik eléggé a velük egy állami szervezetben él ő  szomszéd 
népek szellemi életét, irodalmi törekvéseit és vívmányait. 

Az értekezések, cikkek és fordítások java része sikeresnek mondható. 
Ezek azonban mindinkább a fővárosi időszaki kiadványok oldalaira kerülnek. 
Kivételt képez a század utolsó évtizedeiben kialakult zombori kör, amely 
szintén nem annyira a tehetséges, mint inkább a lelkes kultúrközvetít ő  tanárok 
és ügyvédek köreiből regrutálódik. Mindazok munkájáról, akik a szerbhorvát 
népköltészettel foglalkoztak, mégis elismeréssel kell megemlékeznünk, nem 
szabad lebecsülnünk vagy túl szigorúan bírálnunk őket. Méltányolnunk kell 
nemes szándékukat, törekvésüket már csak azért is, mert a magyar tudomány-
ban a szláv érdekl ődést képviselik a szlavisztika elutasító magatartásának 
korában. Munkáik nem ritkán nagy publicitásra tesznek szert, s a magyar 
szellemi élet legtekintélyesebb személyei és intézményei dicsérik őket (említ-
sük csak meg a Kisfaludy Társaságot vagy a Szent István Társulatot). Fordí-
tásaiknak széles olvasórétege van, s a korabeli folyóiratok, újságok, napilapok 
a legnagyobb elismeréssel szólnak róluk. 

Méltányolva e tényeket, mi is kell ő  figyelmet szenteltünk törekvéseiknek, 
annál is inkább, mert fordításaik elemzésével más kutatók nemigen foglal-
koztak, leginkább csak általános bírálatot mondtak róluk. 

• Könyvünkben a szerbhorvát népköltészetről, vagyis a szerb és a horvát 
nép költészetér ől, a szerbhorvát nyelvű  folklór irodalomról beszélünk. Nem 
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használjuk a délszláv elnevezést, mivel nem is tárgyaljuk az egész délszláv  

népköltészet magyar recepcióját : a szerbhorvát népköltészet mellett az ilyen  

átfogó tárgyalás feltételezné a szlovén, a macedón, a Crna Gora-i és más  
délszláv népek költészetének ilyen szempontú vizsgálatát is. E délszláv nép-
k~ ltészetek azonban nem is szívódtak fel a magyar irodalomban és közvéle-
ményben, s így nem is válhattak olyan ismertté, mint a szerbhorvát. A köny-
vünkben nem tárgyalt délszláv népköltészet egy része sokat foglalkozik a  
magyar királyokkal, hősökkel és azok délszláv vonatkozású családi kapcsolata-
ival (p1. a bugaršticák). Ez azonban külön tanulmány tárgya.  

Munkám e téma folyamatos tanulmányozásának az eredménye, els ő  
erre vonatkozó írásom A délszláv népköltészet felfedezése a német és a magyar  

irodalomban (Budapest 1944), ezt követte a Srpskohrvatska narodna poezija  
u madarskoj književnosti XIX i XX veka (Novi Sad 1968), miközben mind  
magyar, mind szerbhorvát nyelven megjelentek e témával foglalkozó átfogóbb,  

vagy kevésbé átfogó írásaim.  
Ezúttal is köszönetemet fejezem ki Bosnyák Istvánnak és Fried Istvánnak,  

akik szíves tanácsokkal járultak hozzá munkám véglegesítéséhez, valamint a  

Matica srpska Könyvtárának és Kézirattárának s az Országos Széchényi  

Könyvtárnak, ahol az anyaggy űjtést végeztem.  

Újvidék, 1982. szeptemberében  
Veselinović  Šulc Magdolna  
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1. AZ ÉRDEKLŐDÉS KEZDETE: KAZINCZY ÉS TOLDY 

A XVIII. század vége felé a szerbhorvát népköltészet a hódítás útját 
járta Európában, Herder, Goethe, a Grimm testvérek, Puskin, Mickiewicz, 
Meriznée, Bowring érdekl ődéssel fogadták, tanulmányozták, fordították. 
Diadalmas sikere a német irodalomban nemcsak felhívta magára a magyar 
kortársak figyelmét, hanem-különösen a XIX. század els ő  évtizedeiben-jelen-
tős hatást is gyakorolt a magyar költ őkre, a legkiválóbbaktól kezdve a kevésbé 
ismertekig. 

A szerbhorvát népköltészet magyarországi útja szoros összefüggésben 
áll a korszak általános ideológiai törekvéseivel, s a körülötte kialakult kritikai 
visszhang szellemi impulzusa el nem hanyagolható forrása volt a magyar 
reformkori irodalomszemléletnek, az irodalmi gondolkodásnak és az elmélet 
fejlődésfolyamatánaltl). Noha a magyar irodalomnak közeli kapcsolatai vol-
tak a szerbséggel, a szerbhorvát népköltészetr ől mégis német közvetítéssel 
szerzett tudomást2). Igaz, a Kraljević  Markóról szóló legendák és dalok már 
a XVI. században kezdtek beszivárogni a magyar irodalomba 3). A magyar 
irodalomtörténet számon tart „baráti méltatásokat" a XIX. század küszöbén 
is -- említsük csak meg a „Kralovits Marko"-ról, a „Rátzországi Királyfi"-ról 
szóló hősdalok dicséretét Sándor István lapszerkeszt ő  és bibliográfus Sokféle 
című  időszaki folyóiratában 1801-ben 4). A magyar irodalom voltaképpen 
európai színrelépése pillanatában találkozott a szerb népdalokkal, balladákkal 5), 
a szerb népdal a magyar színpadon szinte el őbb szólalt meg, mint a magyar 6). 

A magyar-szerbhorvát irodalmi és m űvelődési kapcsolatok, melyék a 
szerbhorvát népköltészet befogadását és meghonosodását jelentik s Vitkovics 
közvetítő  munkájához és Kazinczy nevéhez fűződnek, s amelyek e korszakban 
mind jobban kibontakoznak és virágzanak, a forradalom el őtti években kezdenek 
visszaesni. Vizsgálódásunk szempontjából sem volt azonban jelentéktelen 
Kultsár István felhívása a népdalgy űjtésre, amelyet 1811-ben a Hazai és 
Külföldi Tudósításokban, 1817-ben pedig a Hasznos Mulatságokban is közölt, 

Fenyő  István: A szerb népköltészet hatása a magyar irodalmi gondolkodás fejlődésére 
a reformkor kezdetén. A HITK 9. 1971. 51. 
Veszelinovich Magdolna: A délszláv népköltészet felfedezése a német és a magyar iro-
dalomban. Bp. 1944. Minerva Könyvtár 157. sz. 
Magdalena Veselinović-Anđelić : Kraljević  Marko, a délszláv népepika hőse a magyar 
fordítások és bírálatok, valamint a XIX. századi útinaplóírók megvilágításában. A HITK 
14. 1973. 85 
Sándor István: A régi s mostani Magyar Énekről és Tántzról. Sokféle 1801. VII. 66-67. 
Fried István A szerencsétlen lányka. A HITK . 3. 1970. 40. 
Ištvan Pot: Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj književnosti u Vukovo doba. 
Vukov zbornik, posebno izdanje SANU, Beograd 1966. 
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s a felhívás „népdal" és hozzá hasonló versközlések kezdeményezését eredmé-
nyezte a folyóiratokban és az almanachokban. 

Mint tudjuk, Kazinczy figyelmét felkeltette a Goethe fordításában 
megismert, Azzán Aga feleségér ől szóló népballada, a Hasanaginica, amelyről 
köztudott, hogy sokféle hatást gyakorolt az európai népek irodalmára, különö-
sen pedig a XIX. század els ő  évtizedeinek magyar irodalmára. 

Az irodalomtörténet már korábban megállapította, hogy Kazinczy 
jóval Vuk Stefanović  Karadži ć  megjelenése előtt, még 1789-ben nagy műgond-
dal lefordította e dalt Gyászdal Azzán Agának szép, de szerencsétlen n ője 
felől Morlach nyelvből, Gőthe (sic!) után 7) címmel, s e fordítás els ő  ízben a 
Poétai berekben jelent meg. Kazinczy maga is érezte a nép ajkáról fakadt 
költői alkotás erejét és nagyra tartotta a „morlak" éneket. Err ől Kis Jánosnak 
írt és gyakran idézett sorai is tanúskodnak : „Kivéve az egy Zrinyit, nézzük 
meg a 18. század közepéig, van-e magyarban összességgel annyi poétai becs, 
mint ebben az egy dalban" 8). 

E hangsúlyos lelkesedéshez, amelyről Fried István megállapítja, hogy 
„Kazinczy elfogulatlanul és tájékozatlanul vallja" 9), hozzáfűzi Kölcsey 
megjegyzését, miszerint a szerb népköltészet „egyszer ű  fenségével" szemben 
Balassi Bálint és Gyöngyösi István is vesztes marad 10). Gáldi László értékeli 
és összeveti az Alberto Fortis olasz természettudós által közölt eredeti spalatoi 
horvát kéziratot az olasz és francia átültetéssel, illetve Goethe és Kazinczy 
fordításaival, s ennek alapján kimutatja, hogy Kazinczy az eredeti ismerete 
nélkül Goethe szándékait követte: megtartotta a versmértéket, az alliterációt, 
a gondolatritmust s a bel őle fakadó mondatszerkesztési párhuzamosságot 11). 
Ennek ellenére szövege helyenként az eredetit ől való eltérésekr ől is tanús-
kodik. Ez egyrészt annak a következménye, hogy nem ismerte a Hasa-
naginica korát és a keleti muzulmán szokásokat, másrészt pedig annak, hogy 
Kazinczy az egykorú fordítási gyakorlatot követi s inkább „magyarít", mint 
fordít12), a nyelvezet azonban archaikussága ellenére is frissen hat, s az ere-
detit nem ismerő  olvasót is mélyen meghatjals). 

MTA 4r. 14. sz. Kazinczy Ferencz hagyatékából valók, Kazinczy Ferencz versei, írásai 
I. Kazinczy G. rendezése. — A Hasanaginica e fordítása jelent őségének ellenére sem 
került be Kazinczy válogatott m űveinek legújabb kiadásába (1960). 
Idézi Abafi Lajos Kazinczy-kiadása II. 286. 

e) Fried István: i. m. 40. 
i0) Kölcsey Ferenc Összes M űvei 1960. I., 421.-423. 

Gáldi László: Szerb-horvát eredetű  tízesünk. Ki: Szomszédság és Közösség. Délszláv-
magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerkesztette Vujicsics D. Sztoján, Bp. 
1972. 293. 
Például Kazinczy szövege szerint Azán Agáné „szép özvegy", holott az eredetiben 
„devojka" (leány)-nak nevezi a népkölt ő. A „Szuat" szót (nászmenetet jelent), Kazinczy 
néptörzsnek gondolja. Még nyilvánvalóbb, hogy a szöveget nem értette meg, amikor 
a fordító Azán Agáné szájába adja: „Bátyám, kényszerítlek életedre", holott a mohamedán 
nő  csak könyöröghet, mint ahogy a rabszolga könyörög az urának valamiért. Goethénél 
Kazinczy ezt így találta: „Ach bei deinem Leben! Bitt' ich Bruder (Herders Werke 
1. Buch. Verlag G. Hempel, Berlin, 54). Pintorovi ć  béget, Azán Agáné bátyját „ér-
zéktelennek és vadnak" nevezi, holott a leggyengédebb megértést tanúsítja szerencsét-
len húgával szemben s húga és családi becsületének megmentése érdekében cselekszik. 
Magdalena Veselinović  Andelić : Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj knji-
ževnosti XIX i XX veka. Novi Sad 1968, 17-20. — M. Veselinovi ć  Šulc: Hasanagi-
nica u madarskoj književnosti, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 4., sv. 1, Beograd 
—Tršić—Novi Sad, 12-18 IX. 1974., 505-509. 
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21) 

Gáldi megjegyezte: Kazinczy némely sora azt tanúsítja, hogy a m űköl-
tészet már a XVIII. század végén közelebb kezdte vinni a német „serbischer 
Trocheus"-t a drámai jambus mozgalmasságához. Err ől tanúskodik Kazin-
czynak egy hasonló versformában költött balladája, a Gibart és Irma. Ebben 
a balladában a népköltési formára már csak egy-egy gondolatpárhuzam utall 4), 
amelyről maga Kazinczy jegyezte meg, hogy a dalt „azon alakban" dolgozta 
át, „amelyet Gőthe választott az Azzán Aga cím alatt adott Szerbusi énekhez""). 

A Gyászdal Kazinczy-féle fordítása egyben az els ő  magyarra fordított 
szerbhorvát népköltési alkotás, de jelent ősége azért is nagy, mert közlésével 
a fordító szélesre tárta a kaput a délszlávok szájhagyományai el őtt. Hatott 
Kazinczy kortársaira, felkeltette érdekl ődésüket a szerbhorvát népköltészet 
iránt. Példáját neves íróbarátai követték, akik érzékelték és méltányolták 
a szerbhorvát népköltészet „esztétikai kvalitásait, gyönyör űséget leltek a 
költő i ábrázolás és kifejezés új, ugyanakkor a hagyományt nem sért ő  formale-
hetőségeiben"16), s lelkesítette őket a naiv báj és gondolatvilág, témakör 
hangvitel és forma,. amelyet a lírai, különösképpen a szerelmi népdalokban 
fedeztek fel — például abban, amely a fiatal leány szemérmességét dics őíti 
(Srpska djevojka), vagy amely az érzelmek őszinteségéről tanúskodik a minden 
gátlás nélküli vallomás hangján (Majka i djevojka). Ez utóbbiról Toldy, 
az említett korszak szerbhorvát népköltészetének egyik legkiválóbb ismer ő je 
jegyezte meg, hogy naivságában, őszinteségében és közvetelenségében semmi-
hez sem hasonlítható. 

Toldy — mint tudjuk — Wesely közlései nyomán 17) írja értékelését 18), 
amely „a legjellegzetesebben tükrözi a szerb népköltészettel kapcsolatos 
magyar közfelfogás vágyait és várakozásait;" ebben „a romantika alapvet ő  
principiumai, a görög plasztikával, a Homéroszra emlékeztet ő  belső  formával, 
vagyis a klasszicizmus ízléseivel társulnak" s „a magyar irodalomfejl ődés 
legfőbb ideálját, a romantikus teremt ő  originalitásnak megvalósítását" 19", 
harmóniaigényeit tükrözik. 

Ennek következtében a XIX. század els ő  évtizedeiben jelent ős részben 
a német érdeklődés és fordítások visszhangjaként számos szerbhorvát népdal 
és epikai költemény vonult be a magyar irodalomba, részben fordításban, 
átdolgozásban, „magyarosítás" formájában. Ez utóbbiak többnyire nem is 
a szerbhorvát népköltészet h ű  visszaadásai magyar nyelven, hanem „a nép-
költészetről szőtt ábránd"-ok20), a német tolmácsolások „megnemesített" 
változatai. 21) 

Gáldi L., i. m. 295. 
Muzarion 111., 1829, 318. 
Fenyő  I., i. m. 59. 
Serbische Hochzeits Lieder metrisch ins Deutsche übersetzt und von einer Einleitung 
begleitet. Herausgegeben von Eugen Wesely, Professor am Gymnasium Winkovce 
in Slavonien. Pesth, Trattner 1826. 
A Szerbus Nép Költésr ől. Felső  Magyar Országi Minerva 1827., 153-154, 165-166. 

10) Fenyő  I., i. m. 58. 
20) Fried István, A magyar irodalmi népiesség az 1850-es években és a délszláv népköltészet, 

Klny az Országos Széchényi Könyvtár 1973. Évkönyvéb ől, Bpest 1976. 
Uo. 220. 
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2. VITKOVICS 1bIIIiÁLY  SZERBHORVÁT  NÉPDALFORDÍTÁSA 

Vitkovics Mihály, a „kétnyelvű  költő", aki bár kortársaihoz viszonyítva 
nem kimagasló alakja sem a magyar, sem a szerb irodalomnak, mind magyar, 
mind szerb szempontból el ősegítője volt a modern, polgárosult irodalmi 
élet fejlődéséneke.) 

Az irodalomtörténet nemegyszer az ő  nevéhez fűzte a „szerbus manier" 
meghonosítását. Vitkovics jelent ős szerepet játszott a kelet-közép-európai 
modern nemzeti öntudat kialakulásának korszakában, és Sziklay László szavai-
val élve, eredményei szervesen beépültek mind a szerb, mind a magyar 
irodalom további fejlődésébe2) s végső  fokon — messzebb távlatban — Pet őfi 
és Arany népies dalköltését készítette el ő"3). 

A magyar és a szerb irodalmi életnek és szellemi ébredésnek ez az egy-
aránt áldozatos élet ű  munkása, a magyar-szerb közeledésnek egyik legels ő  
szorgalmazója elsőnek ültette át eredetib ől magyarra a szerbhorvát népköl-
tészet egyes alkotásait, s őt világirodalmi szinten is e munka kezdeményez őjének 
nevezhető  : elődei, Fortis és Grimm nem tudtak szerbhorvátul, s ezért nagyon 
is rá voltakutalva a segít őkre. 

Életét és munkásságát kimerítően tárgyalják Mladen Leskovac és Sziklay 
László monográfiái, Fried István pedig a magyar irodalmi népiesség fejl ő-
désében betöltött szerepét értékeli 4), ezért mi csak a témánkkal szorosan 
összefüggő  fordítói munkásságával kívánunk foglalkozni. 

Szvorényi József közlése szerint Vitkovics els ő  fordításai Budán jelentek 
meg 1817-ben5). 1819-ben A Rácz nyelvrül című  értekezését azzal a szándék-
kal írta, hogy bemutassa a szerb nyelvet és népköltészetet, a szerb költészet 
lényegét s alapvető  jelenségeit, hogy beszámoljon Vuk Karadži ć  gyűjtemé-
nyéről, és hírt adjon a szláv nyelv gazdagságáról, nyelvtanáról. Megállapításai 
és tézisei igazolására két dalt mellékel eredetiben fordításukkal együtt, az 
Oj djevojko pitoma ružice (Hej leányka szelíd rózsácska) népdalt, s a Slobodan 
sam dosad bio (Szabad voltam mindeddig) c. műdaltó). 

Sziklay László: Vitkovics Mihály, a kétnyelv ű  költő. Szomszédság és közösség, Bpest, 
1972, 213. 
Uo. 257. 
Uo. 253. 
Mladen Leskovac: Mihajlo Vitkovi ć. Njegov život i rad u srpskoj i madarskoj književ-
nosti. Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, knj. VIII, 1935. — Sziklay L., i. m,. 
203-258. — Fried I.: Vitkovics Mihály szerepéhez a magyar irodalmi népiesség fejl ő-
désében, A HITK 14., 1973, 97-107. — Fried I.: A délszláv népköltészet recepciója 
arrnagyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig, Budapest 1979. A,kadérr.iai Kiadó. 
Vitkovics Mihály költeményei, Bpest 1879, Előszó VII. 
Vidényi J. (Vitkovics Mihály), A Rácz Nyelvr ől. Tudományos Gy űjtemény 1819, X. k. 
99-108. 
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Összes művei kiadásában 7), amelynek az első  része a „népies dalokat, 
regedalokat és rokonféléket" tartalmazza, tizenkét cím alatt Vitkovics zárójel-
ben megjegyzi: szerb után. Ezek a következ ők : Szép leányka ( Čistosrdačna 
ispovijest — Tiszta szívű  vallomás), Ha én forrás (Želja djevojčina — A leány 
vágya), Az elváló leány (Nesre ćna djevojka — A szerencsétlen lányka), Kedves 
leányka (Ne gledaj me što sam malena — Ne nézzed, hogy kicsiny vagyok), 
Szép leányka (Gotov posao — Kész munka), Elindult a legény (Bolje je zlato 
i staro, nego srebro novo — Jobb az arany öregen is, mint az ezüst újon), 
Három leány (Sud djevoja čki — Leányítélkezés), Mi hallik ott (Sestra kušá 
brata — A húg próbára teszi bátyját), Hajkun (Udaja sestre Ljubovića — A 
Ljubović-húg férjhezmenetele) 8), Bácskai regedal (Podigle se kiridžije bačke 
— Elindultak a bácskai fuvarosok) 9), A király unokája (Gaja i njegov ujak — 
Gája és nagybátyja) 19). 

Néhány dalt egyszerűen a sajátjaként közöl, de tartalmukból feltehet ő , 
hogy előzményük szerb lírai népdal. Már több ízben is szó volt róla, hogy 
Vitkovics korában a szerz ői jognak nem volt olyan nagy jelent ősége, mint 
manapság. Verset fordítani egy-egy esetben annyit jelentett, mint verset 
írni, s ebben sem a fordító, sem az, akit ől fordított, semmi különöset nem 
talált. Ezt bizonyítja a Hasnos Mulatságok 1824. évfolyamában megjelent 
Szerbus népdalok című  cikk szerzőségének kérdésével kapcsolatos vita is. 
A szerzőséget a mai napig sem lehetett teljes biztonsággal eldönteni"). A 
Fanny hagyományainak szabad fordításáról szólva Sziklay László megállapítja, 
hogy Vitkovics „nem sokat tör ődött a szerzőség kérdésével, talán a maga 
dicsőségével sem" 12), míg Lőkös István a Fanny hagyományait a szerb eredeti 
„meghamisításának" min ősíti13). 

Sziklay pártfogásba veszi Vitkovics fordítási módszerét: Vitkovics 
„a vidám társaságok dalos mulattatója, nem tudatosan, nem programszer űen 
fordítja magyarra a szerb dalt", „hanem minden tudatosság vagy m űköltő i 
hátsó gondolat nélkül dalol úgy, ahogy az a társasági nótázás közben emlék-és 
élményvilágban egybeötvöződött"14), és ezzel a magyaros verseléshez közelíti 
a szerb népdalt. Fried tovább viszi ezt a gondolatot s Vitkovics azon törek-
vését hangsúlyozza, hogy a magyar népköltészetre jellemz ő  hangvétellel, 
versnemmel adja vissza a szerb népköltészet néhány dalát, balladáját, hogy 
megbarátkoztassa a magyar írótársadalmat egy lényegében véve ismeretlen 
világgal, „s ha tízes trocheusok helyett a magyaros versnemeket választotta, 
ezzel nem annyira más irányba terelte a szerb népköltészet iránt érdekl ődők 
figyelmét, inkább a magyar népköltészettel való rokonságra hívta föl a fi-
gyelmet"15). 

7) Vitkovics Mihály M űvei. Kiadja Szvorényi József. Bp 1879. 

S) Az eredeti dalok Vuk St. Karadži ć  gyűjteményében •(Narodne srpske pjesme skupio i 
na svijet izdao Vuk Stefanovi ć  Karadžić, knj. 1. U Be ču 1841.) a következő  számokat 
viselik: 525, 350, 526, 432, 436, 548, 301. 
Milica Stojadinović  Srpkinja, U Fruškoj Gori 1854, 11, Zemun (drugo izdanje) 1862, 49. 

Vuk St. Karadžić, i. m. 640., és Milica Stojadinovi ć  Srpkinja i. m. 50-54. 

Fried I.; Vitkovics Mihály szerepéhez ... 100. 
Sziklay L., i. m. 233. 
Lőkös István: Vitkovics Mihály szerb —magyar kapcsolatairól. Az Egri Pedagógiai Fő-
iskola Évkönyve VI, 1960. 290. 
Sziklay L. i. m. 251-252. 
Fried I., i. m. 99. 
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Vitkovics fordítói munkája egyébként is igen hasznosnak mutatkozott. 
Mivel fordításának java részét a birtokában lév ő  régi kéziratos énekkönyvek 
anyagából merítette, amelyek kés őbb elvesztek és Vuk Karadži ćnál sem talál-
hatók meg a lefordított szerb eredetik, ily módon Vitkovics átköltésében 
örződtek meg az útókor számára. 

A Bácskai regedal az 1827. évi Aurorában jelent meg először páros 
rímű  tizenkettesekben. A magyar irodalomtörténet kezdett ől fogva kellő  
figyelmet szentelt e műnek. Sokan dicsérték, például Beöthy Zsolt, Horváth 
János, Horváth Károly és Sziklay Laszló. Horváth János megjegyzi róla, 
hogy a „műköltészetben akkor divatba jöv ő  németes ballada műfajjal szemben 
a népies ballada-modor egyik els ő  fecskéjének tekinthet ő"16). Horváth Károly 
pedig úgy véli, hogy a kilenc szerb népdal közül, amelyeket Vitkovics átül-
tetett magyar nyelvre, ez a legsikerültebb, mert „ebben szerencsésen alkal-
maz néhány, a magyar népballadákra emlékeztet ő  régies fordulatot" 17). 
Vitkovics szerint a regedal eredetije 1705-b ől származik, Veljko Petrovi ć  
pedig később úgy véli, hogy az eredetije elveszett 18). Ezen a véleményen 
van Sziklay is, amikor megjegyzi, hogy a „dal mind ez ideig csak a Vitkovics 
magyar fordításában ismeretes" 19). Milan Šević  azonban kutatásai során 
még a harmincas években lelt rá Milica Stojadinovi ć  Srpkinja U Fruškoj 
Gori 1854. c. gyűjteményében, a gyűjtőnek azzal a megjegyzésével, hogy 
e népi költeményt július 29-én jegyezte fe1 20). 

A regedal témája a bácskai fuvarosok pusztulása, akik a „rengeteg ma-
gyar" felszólítására nem akartak „az országúton zsákmányra várni". Jankó 
fogatost, aki csak a „lógós vasderesnek" köszönheti, hogy életben maradt, 
Vitkovics a fordításban Palkónak nevezi. Szerinte a legények „a piac közepén" 
kólót táncoltak. Az eredeti m ű  nem nevezi meg a bácskai fuvarosok faluját, 
Vitkovics szerint azonban a falu Jankovácz. Emellett a tartalom élét is enyhítet-
te, a cselekményt elevenebbé, mozgalmasabbá alakította, s így meg is nyerte 
az olvasók tetszését: a mű  bekerült a magyar antológiákba, s őt az irodalomtör-
ténetbe is. 

A Bácskai regedal tartalmilag rokon a magyar népballadákkal (például 
a Kerekes Izsák cíművel), stílusa pedig a nyugati balladakörrel mutat hason-
lóságot21). 

Egyes kutatók (Gr čić, Pfann, Radics, Ševi ć  és Leskovac) arra törekedtek, 
hogy megállapítsák, hány szerbhorvát dalt költött át és fordított le Vitkovics. 
Ez alkalommal megkíséreljük ennek a kérdésnek a megközelít ő  tisz-
tázását. 

18) Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faludytól Petőfiig. Budapest 1927., 153. 
A magyar irodalom története 3, 1772-1849., szerk. Pándi Pál, Akadémiai Kiadó, Bpest 
1965, 291. 
Narodna Enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovena čka Stanoja Stanojevića, knjiga 4., 
Zagreb 1927, 1102. 

18) Sziklay L., i. m. 251. 
Milan Šević : Srpski pesnici na madarskom jeziku, Glasnik Istorijskog društva u Novom 
Sadu, knjiga III, 1930., 23. 
Magdalena Veselinović  Šulc: Vitkovi ćev prevod jedne narodne pesme. Zbornik za slavistiku 
Matice srpske 19., 1980, 129-144. — Veselinovi ć  Šulc Magdolna: Vitkovics Mihály 
Bácskai regedaláról HK 1981. 
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Grč ić  tizenháromról tu đ22), Pfann tizenötr ől. Ezek között van a Pevala 
bih al' ne mogu sama (Vitkovics fordításában Danágatnék magamban), amely 
az 1831. évi Aurorában (240.o.) eredetiként jelent meg. Ševi ć  még két dalt 
említ, amelyek eredetije eddig ismeretlen volt 23). Az első : A boldog férj (alcí-
me: Pomázi dal,) s erről úgy véli, hogy szerb népdal alapján jött létre, mert 
a Milica emlékének szóló ajánlás első  oldalán ez áll: Tihij Pomaz, selo Pravo-
slavno24). Erre vonatkozólag Bajza József (1929) megállapítja, hogy ezeken 
a vidékeken Vitkovics idejében még elevenen élt a népdal, és Vitkovics itt 
folklórirodalmi termékeket gyűjtött. Valószínű  tehát, hogy ez a dal is szerb 
népdal nyomán jött létre. 25). Amikor pedig Szvorényi kiadásában még egy-
szer megjelent, a „pomázi dal" alcím elmaradt. 

Šević  később e dalokhoz négy újabbat is hozzávett: Pirulj rózsa, pirulj, 
(Cvati ružo, ti ne gledaj na me — Virágozz rózsa, ne tekints rám), Egész éjjel 
a fülemüle (Svu no ć  mi soko pripeva — Egész éjjel sólyom dalol nekem) Két 
szerelmes csókolódzott (Dva se druga na livadi ljube — Két barát csókolódzik 
a réten) és Egy szép estve (Lepo ti je pod no ć  pogledati — Szép este megnézni) 26). 
Leskovac felfedezett még hármat, de ezek közül kett őre Šević  már korábban 
rámutatott, Leskovacnak azonban nem volt róluk tudomása. így Leskovac 
mint kétségtelen fordítást említi a Mikor jön (Što je milo, mora biti lijepo — 
Ami kedves, szépnek is kell lenni) címűt is27). — Ezek szerint Vitkovics 20 
népdalt fordított le. Horváth János azonban vitatja, hogy a Szép leányka 
Vitkovics fordítása volna, s azt állítja, hogy a költeményt Székács fordította 28). 

Ez a dal két másikkal együtt Szerbus dalok címmel megtalálható az 
Aurora 1833. évfolyamában (263-265), Székács álnevével (Karloviczi Sz. J.). 
Ha már a két másikat Székácsnak tulajdonítjuk, miért kellene e középs őt 
Vitkovicsnak tulajdonítani — veti fel a kérdést Horváth —, annál is inkább, 
mivel e fordítást Vitkovi ćs halála után Szvorényi, a kiadója — aki nem volt 
biztos abban, hogy ez Vitkovics fordítása — Toldyra hivatkozva iktatta 
összes művei közé. 

Vitkovics gyűjteményében két dalnak (3. és 32.) ugyanaz a címe: Szép 
leányka. Szerb u., eredetijük pedig a Čistosrdačna ispovest és a Gotov posao. 
Miért adott volna Vitkovics két különböz ő  dalnak azonos címet, mikor az 
átültetések száma amúgy sem nagy? Ha pedig összehasonlítjuk Székácsnak 
korábbi, és az 1836. évi gyűjteményében megjelent fordításait (Opet djevojka 
i lice, Djevojka i sunce, Nesre ćna djevojka, Opet rastanak, Uslišena molitva, 
Kletve djevoja čke) 29), ésszrevehetjük, hogy azok egymástól néha jelent ősen 
különböznek. • Tudomásunk szerint Székács állandóan javítgatott munkáin, 
s a később közölt változatok tapasztaltabb m űfordítóra és a szerbhorvát 
népdalok alaposabb ismer őjére vallanak. Székács nemcsak azért változtat 

Jovan Gr čić : Mihajlo Vitkovi ć  u srpskoj književnosti. Brankovo Kolo. Sremski Karlovci 
1902. 1084. 
M. Šević : i. m. 26. 
Spomen Milice. V Budimje pis. kr. ungar. vseu č . 1816. 
Bajza József: Szerb költ ők magyarul. Budapesti Szemle 1929. 620. 
M. Šević : i. m. 26. 
M. Leskovac: i. m. 22. 
Horváth János:  Petőfi és a szerbus manier. It. 1918. 305. 
Vuk St. Karadžić : i. m. 185, 200, 332, 291, 224, 156. 
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fordításain, hogy tartalmilag közelebb kerüljenek az eredetihez, hanem 
azért is, hogy az eredeti árnyaltabb kifejezéseit és metrumát is h űen adja 
vissza. 

A Gotov posao c. dal második változata Székács gy űjteményében (Meg 
ne karcolj) sokkal közelebb áll az eredetihez. Székács teljes mértékben meg-
tartja az utolsó előtti verssort (Vitkovicstól valószín űleg nem kölcsönözte 
volna, nem volt szokásában másoktól átvenni), s éppen az utolsó el őtti sor 
alapján adja meg a vers címét. Tehát ennek a dalnak is az volt a sorsa, ami a 
többié is, amelyeket 1836-ban gyűjteményében újra kinyomatott. Emellett 
Vitkovics nem tartotta magát az eredeti formához, tehát gy űjteményében 
ez lenne az egyetlen olyan dal, amely az eredeti vers formáját is meg őrizte. 
Ha viszont tudjuk, hogy Székács a versformához is igyekezett h ű  maradni, 
nem lesz nehéz egyetértenünk Horváth megállapításával, s így — valamennyi 
körülményt figyelembe véve törölhetjük Vitkovics fordításai közül ezt 
a dalt. Marad tehát tizenkilenc olyan szöveg, amelyr ől bizonyos, hogy az 
ő  munkája. 

Ám mégsem állunk meg ennél a számnál. Leskovac feltételezi, hogy 
Vitkovics eredeti költeményei között szerbhorvát népdal-fordításnak tekint-
hetők még a Zöld mez ő, Nálam volt ma, Kis viola, Estve van-e és Felesleges 
címűek is, amelyek Vuk Karadži ć  népdalgyűjteményeiben nem találhatók. 

Leskovac arra az álláspontra helyezkedik, hogy talán kár volna őket 
továbbra is ott keresni, hiszen tudjuk, hogy Vitkovics nemcsak Vuk Kara-
džić  gyűjteményéből fordított, hanem néha általunk nem ismert forrásokból, 
közvetlenül a nép ajkáról, s talán Mušickitól is. E téren ma már sok minden 
megmagyarázhatatlan s nem rekonstruálható 30). Póth István azonban fel-
fedezte, hogy a Nálam volt ma című  vers tulajdonképpen a Zejnina kletva 
utolsó nyolc sorának átköltése, a Kis viola pedig a Djevojka se tuži ljubičici 
című  dalocska utánérzése 31). 

További elemzés alapján azonban feltételezhetjük, hogy Vitkovics 
gyűjteményében még néhány olyan vers van, amely átköltés, átdolgozás 
vagy motívum-kölcsönzés a szerbhorvát népköltésb ől: Fegyvert fogok (a 
török elleni hadbavonulás, a leány, aki kedvesét bátor katonaként akarja 
látni — ötlet és tartalom szempontjából egyaránt a szerbhorvát népi lírára 
utal; Boldog egek (a szeretett lényt ől való elválás miatt érzett boldogtalanság 
és panasz, közvetlenül és tömören elbeszélve, akárcsak a szerbhorvát lírai 
népdalokban); Köz-dal (virágos kert, félelem, hogy felismerik, vágyakozás 
a pillanat után, amikor szabadon ölelheti kedvesét); Fut a szarvas és Pirongatol 
(a szerbhorvát lírai népdalokhoz közelálló témakör és el őadásmód). Noha 
ezekben a versekben közvetlenül nem is tudjuk kimutatni egy-egy meghatá-
rozott szerbhorvát népdal eredetijét, egyes motívumaikkal, versformájukkal, 
jellemzésmódjukkal mégis arról tanúskodnak, hogy írójuk utánoz, vagy a 
szerbhorvát népdal ihlette írás közben. 

Vitkovics fordításainak és átdolgozásainak címe sohasem egyezik az 
eredetiével, sőt, a szöveget, valamint a versformát is rendszerint megváltoz- 

Leskovac: i. m. 24. 
Ištvan Poth: Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj književnosti u Vukovo doba. 
Vukov Zbornik. Beograd 1966. 360. Vuk Karadžić  idézett gyűjteményében a versek 
száma: 533, 332. 
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tatta, ahogy ezt már Horváth János is megállapította 32), Lőkös István kuta-
tásai pedig meger ősítették33). Az Elváló leány eredetijének kilenc sora Vit-
kovicsnál huszonnégy. Fried István találóan jegyzi meg, hogy a „magyar 
népdalok ritmusához, s őt fordulataihoz idomítja a másfajta társadalmi álla-
potot, a másfajta szokásjogot, másfajta hagyományt tükröz ő  szerb éneke-
ket"34). 

Vitkovics népdalfordításai 1826-tól kezdve jelennek meg a folyóiratok-
ban. A Hasznos Mulatságok (217) közlik a Szerbus dalt (Sestra kuša brata),-
amely Szvorényi kiadásában Mi hallik ott címen olvasható változatlan szö-
veggel. 

Toldy joggal tulajdonítja ezt a fordítást Vitkovicsnak, jóllehet, az els ő  
közléskor csak V. jelzése volt 35). Az Aurora (1827. I.) Bácskai népdal címen 
az ő  fordításában közli a Podigle se kiridžije bačke c. költeményt; a kés őbbi 
kiadásokban ennek magyar címe Bácskai regedal, ám a szöveg ez esetben 
is változatlan. 

A Felső  Magyar Országi Minerva (1827) Vitkovics fordításában hozza 
a Gaja i njegov újak című  népi epikus költeményt, Szerbus ballada címmel. 
Bár a dalt jambusokban fordította, Vitkovics itt-ott a szerbhorvát deseteracot 
is átvitte a magyarba, a jellegzetes cezúrával a negyedik szótag után. 

A dal egészében harmonikusan és meggy őzően hat Vitkovics interpre-
tációjában, az eredeti hangulatát sikerült meg őriznie. 

Az eredeti első  közlését Milica Stojadinovi ć  Srpkinja U Fruškój Gori 
1854 c. művében találjuk Pesma címmel. Vuk Karadži ć  pedig később publikálja 
egyik változatát 36). Milica Stojadinović  közléséből kitűnik, hogy egy Ruža 
nevű  béresleánytól jegyezte fö137). Felvetődik a kérdés, milyen forrásból 
fordította Vitkovics ezt a költeményt. Véleményünk szerint vagy saját maga 
jegyezte föl a nép ajkáról, vagy egy kés őbb elveszett énekeskönyvben találta, 
mint néhány más dalt is, amelyet később Karadžić  a Szerémségben jegy-
zett le38). 

Az eredeti szellemét Vitkovics a szerbhorvát népköltészetben használatos 
stílusalakzatokkal is megkísérelte az olvasók elé varázsolni. Ennek ellenére 
a Hajkun, amelynek címe Karadži ć  első  kiadásában O udatbi Haikune sestre 
bega Ljubovića) volt33, csupán tartalmilag felel meg az eredetinek. Vitkovics 
keresi a megfelel ő  kifejezéseket („Pillája villás fecske szárnyai"), megkísérli, 
sajnos eredménytelenül, átvinni a hangulatot, de verselése többnyire akadozik. 

Horváth János: Tanulmányok, 269. 
Lőkös I.: i. m. 289. 
Fried I.: A szerencsétlen lányka. A HITK 3. 1970. 41. 
Felső  Magyar Országi Minerva 1827. 1165-1166. 

38) Vuk St. Karadžić : i. m. 640. 
„Ruža, mondtam, mondd el azt a dalt, amit az imént, amikor gyomláltunk, énekelni 
kezdtél, s amikor jött Ava (Milica apja, V. Š. M.) abbahagytál." Ő  elnevette magát, 
s megkérdezte: „Ugyan mondja meg nekem, kérem szépen, mért akarja maga tudni 
ezeket a paraszti dalokat? Jártam én már Karlócára szüretelni, mi énekeltünk, de bizony 
az asszonyságok és a frájlák rá se hederítettek a mi nótáinkra.” (Milica Stojadinovi ć  
Srpkinja: U Fruškój Gori 1854. II, 49-50. 
Erről bővebben: M. Veselinović  Šulc, Vitkovi ćev prevod.... 

38) Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica izdana Vukom Stefanovićem. U Vienni 
1914. U Pečatnji G. Joanna Šnirera. 117-120. 
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Archaikus ritmusa, elbeszélésmóđja és patetikus hangneme a szerb romantikus 
drámaírókéval (Jakšićéval, Kostićéval) mutat hasonlatosságot: 

S Zukót is elhívá, Udbin vitézét 
Násznép előtt a zászlót hordani. 

Fried István úgy véli, hogy ebben a fordításban nemcsak az ösztönös nótafa 
szólal meg, hisz Vitkovics „a tragédiás ötös, hatodfeleš jambusban magyarítja" 
az eredetit, s ezzel közelebb kerül ennek hangulatához, de a fordítójának 
a kor stílusához tapadása itt is félmegoldásokhoz vezet 40). 

Vitkovics fordításai közül azokat tarthatjuk a legsikerültebbeknek, 
amelyekben magyaros versmértéket használ. Sziklay László megállapítja, 
hogy . az ő  jelentősége a magyar irodalmi népiesség szempontjából többek 
között abban is kimutatható, hogy a szerb dalköltés anyagát, tartalmi, hangu-
lati eleméit és képeit „úgy tudta közvetíteni magyar hallgatóihoz, majd kés őbb 
olvasóihoz, hogy azok szervesen beleilleszkedtek a magyar népies költészetbe". 
Ebben a költészetben közös mentalitást is felfedez 41). Fried István pedig 
értékelve Vitkovics hozzájárulását a magyar irodalmi gondolat fejl ődéséhez, 
rámutat arra, hogy elgondolásai és fordításai hatást gyakoroltak az irodalmi 
fejlődésre — az irodalmi-népiest ől a romantikus fejlődés felé —, s hogy ő  
a szerb népdalt nem csupán a magyar népdalstílus eszközeivel tolmácsolta, 
hanem megkísérelte a nemesítését is42). 

Vitkovicsot az irodalomtörténet a magyar klasszicisták közé sorolja, 
de mint népdalkölt ő  a romantikus áramlat felé hajlik, s így a magyar romanti-
kának is élő  hagyománya. 

Sziklay L. (i. m. 254.) idézi Fried I. kéziratban levő  disszertációjának Vitkovics népies-
ségéről szóló fejezetét. 
Sziklay L.: i. m. 255. 
Fried I.: Vitkovics Mihály szerepéhez .. . 
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3. SZÉKÁCS JÓZSEF SZERBHORVÁT NÉPDALFORDÍTÁSAI 

• Bár Vitkovicsnak a szerbhorvát népdalok gyűjtése, fordítása, feltárása 
és ismertetése terén végzett munkásságát igen fontosnak tartjuk, meg kell 
állapítanunk, hogy Székács József, a magyar reformkor kiváló alakja és termé-
keny fordítója, a szerbhorvát népköltészet „hivatott m űvelője és szószólója" 1) 
fellépéséig senki sem foglalkozott rendszeresen a szerbhorvát népköltészet 
magyarra való átültetésével. 

Életével, pályafutásával, valamint a szerbhorvát népköltészethez való 
viszonyulásával több tanulmány is foglalkozik 2). Sziklay László a XIX. 
század első  felének olyan „átmeneti típusú" költ ői közé helyezi a kelet-
európai irodalmakban, akik megálltak a klasszika és a romantika határmezs-
gyéjén, s mind formai, mind tartalmi szempontból elegyítették a kétfajta 
gondolati és stíluselképzelést 3). Konkrétan a magyar irodalomban pedig 
a fejlődő  és egyre szélesebb teret elfoglaló népköltészeti érdekl ődés szorgal-
mazói között van a helye. 

Székács szerbhorvát népköltészet iránti érdekl ődése és fordítói munkás-
sága jelentős és igen sokrétű . Fiatal korától kezdve foglalkoztatja e népköltészet, 
amelyet Karlócán ismert meg az ott eltöltött évek alatt, mint a rudnai Jovan 
Nikolić  fiainak nevelője. 

Stratimirović  metropolita könyvtára és népdalgyűjtése, továbbá Székács 
lakásadójának, Jakov Ger čić  karlócai gimnáziumi tanárnak és igazgatónak 
a könyvtára s a vele folytatott beszélgetések a Fruška gora-i énekesek felé 
terelték az érdekl ődését. Nemcsak Karadžić  gyűjteményeit ismerte, hanem 
a többi népköltészeti forrást is, például Wesely tanulmányát a szerb lakodal-
mi dalokról s Toldyét a Felső  Magyar Országi Minervából. A népköltészetről 
eszmecserét, levelezést folytat kortársaival 4) (egyebek közt Vörösmartyva 
is), tapasztalatot gyűjt, tanulmányozza a szerbhorvát népköltészet Európában 

Gáldi László: A szerbhorvát eredet ű  tízesünk. Szomszédság és közösség, 304. 
Említsük meg csak az átfogóbbakat: Magdalena Veselinovi ć-Anđelić : Srpskohrvatskal 
narodna poezija u madarskoj književnosti XIX i XX veka, i. m. 46-71. — Fried I. : 
Székacs József és a szerb népköltészet. Szomszédság és közösség, 259-284. — Fri-
ed I.: A délszláv népköltészet recepciója a -magyar irodalomban Kazincytól Jókaiig, 
Bpest 1979, 163-207. — M. Veselinovi ć  .Šulc: Prepiska Jožefa Sekača sa Jakovom 
Gerčićem, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik knj. 26, sv. 3, 1978, 530-543 
— Veselinović  Šulc M.: Székács József levelezése Jakov Ger čićtyel. HK 38, XI évf 
1979, március, 17-40. — Veselinovi ć  Šulc M.: Székács József néhány délszláv kapcso-
latáról, Magyar — délszláv irodalmi kapcsolatok, Tanulmányok, Újvidék, 1983, ... 
Fried I.: Székács József és a szerb népköltészet, 261. 
Veselinović  Šulc M.; Székács József levelezése.. . 
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megjelent fordításait, felhasználja Jan Kollár szlovák népdalgy űjteményét. 
Fordításra azonban, mint Fried kutatásai bizonyítják, Safarik buzdítására 
szánja magát először5). 

1828-ban kezdett fordítani, eleinte a magyar hagyományokhoz kapcso-
lódva, Vitkovics modorában. Az Oj za gorom za zelenom című  népdalt Vitkovics 
hangján szólaltaja meg, s ingadozik a német minta és Vitkovics hagyománya 
között, miközben a magyar hagyomány a rímre csábítja, Goethe, Talvj, 
Kazinczy s a megújhodott magyar költészet pedig az id őmérték alkalmazására 
készteti 6). 

Székács első  fordítását Vörösmarty közölte 1830. elején a Koszorúban 
(33.o.). Ez a Djevojka i lice, amelynek Székács A mosdó leányka címet adta. 
A későbbi kiadásokban a cím Nemes büszkeséggé módosult. 1831-ben ismét 
a Koszorúban jelent meg egy fordítása Lelt Simon — szerbus nyelvről híven 
(145), a folytatásban pedig még kilenc lírai dal Szerbus népdalok főcímen. 
E ciklusban az egyes költeményeknek nincs külön címe, csupán számozva 
vannak. Eredetijeik: Djevojka i sunce, Uslišena molitva, Djevojka, udovica i 
baba, Opet rastanak, Kako žali djevojka, Nesrećna djevojka, Muž pijanica, 
Samoj se dosadilo és Kletve djevoja čke7). Ugyanakkor az Aurorában (174-
180) közli a A szkadári lánykát (Skadarska djevojka) is. 

1832-ben megismerkedik Bajzával, aki a görög antológiákra hívja föl 
figyelmét. A Bajzával való barátság révén szorosabban kapcsolódik az Aurorá-
hoz, itt a Tri ptičice fordítása jelenik meg Szerbus dalokból címmel, az 1836-ban 
megjelent gyűjteményében ez a Három madár címet viseli. E dalt minden 
bizonnyal a nép ajkáról jegyezte le, mert a Vuk Karadži ć-gyűjtemény korábbi 
kiadásaiban nem fordul el ő , tartalmilag pedig megfelel a Karadži ć  későbbi 
kiadásaiban közölt daloknak. 1833-ban publikálja a Marko Királyfi halála 
(Smrt Marka Kraljevi ća) és a Szép leányka, kedves rózsaszálam (Gotov posao) 
c. dalokat. Ez utóbbi címét a kés őbbi kiadásokban Meg ne karcolj-ra változ-
tatja. 

Az említett folyóiratokban Székács a fordításokat Sz. J. Karloviczon 
álnéven közölte, tehát minden bizónnyal karlócai tartózkodása idején kelet-
keztek. Később javított, csiszolgatott rajtuk, s így néhányuk 1836-ban kiadott 
gyűjteményében szinte teljesen új alakot öltött. 

Székács, hogy ismereteit b ővítse, tökéletesítse és megszerezze Vuk 
Karadžić  gyűjteménye lipcsei kiadásának hiányzó I. kötetét (1824), 1831-ben 
Belgrádban megkísérelte felkeresni Vuk Karadži ćot Petar Ristić  karlócai 
tiszt és közgazdász ajánlólevelével$). Fried feltételezi, hogy ekkor sor is 
került a találkozásrag), egy kés őbbi levélből azonban, amelyet Székács 1834. 
nov. 14-én Rudnáról küldött Karadži ćnak, az tűnik ki, hogy a találkozás 
a vesztegzárban történt, valószín űleg 1833-ban vagy 1834 elejénlo). 

Említett levelében Székács kifejezi Karadži ć  iránti mély tiszteletét, 
szól arról a hatásról, amelyet Vuk személyisége gyakorolt reá, s arra kéri, 

5) Fried, i. m. 265. 
g) Uo. 267-268. 

Az e fejezetben közölt eredeti dalok címeit vö.: Vuk St. Karadži ć ; Narodne srpske 
pjesme. U Lipisci I. 1824; II. 1823. A dalok sorszáma: 184, 145, 200, 239, 291, 293, 
332, 271, 191, 157. 
Vukova prepiska IV. Beograd 1909. 211-212. 
Fried I., i. m. 266. 
Veselinović  Šulc M.: Székács József levelezése... , 26. 
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küldje el részletes életrajzát és néhány magyarázatot a Časne Verigére vonat-
kozólag. Az iránt is érdekl ődik, hol fekszik Noćaja és Popine, s vajon Samo-
dreža valamely történelmi eseményhez f űződik-e, mert ezekre az adatokra 
szüksége van tervezett fordításkötetének kiegészítése közben"). 

Székács a levelet Jernej Kopitar útján küldte el, err ől tanúskodik a levél 
szélére írt megjegyzése, melyet Kopitárnak írt: „Küldök önnek egy új Ger-
hardot. Válaszoljon neki, ha akar." Az akkor még fiatal Székács ezek szerint 
nem sok bizalmat ébreszthetett Kopitarban. A levél hátlapján azonban Kara-
džić  keze írását olvashatjuk: „Geantwortet den 16. Márz 1835. von Ragusa". 
Hogy mit válaszolt Székácsnak, s milyen adatokat küldött neki, ezt nem tudtuk 
felkutatni. Székács 1842 el őtti levelezése nem maradt fenn és másutt sem 
találkoztunk erre vonatkozó adattal. A könyve végén lev ő  Magyarázatok 
alapján azonban megállapítható, hogy 1836. évi fordításgy űjteményeinek 
megjelenése előtt nem kapta kézhez Karadži ć  levelét1- 2). 

Európai utazása után (huzamosabb id őt töltött Bécsben, Hamburgban, 
Jénában, Lipcsében és néhány holland városban, ahol filológiai és filozófiai 
tanulmányokkal foglalkozott) Székács visszatért a Nikoli ć  családhoz, s ismét 
Rudnán, Temesvárott és Karlócán élt. Kés őbbi karlócai tartózkodásai során 
is hallgatta a guszlásokat és népdalokat jegyzett fel. Számottev ő  momentum, 
hogy Székács ismerte a szerb nyelvet s így forrásainál ismerkedett meg a 
népköltészettel. Közvetlen megfigyeléseivel tapasztalatokat gy űjtött a szerb-
horvát népdalok verstanával és formájával kapcsolatban. 

Bajza József szerint Székács tárta fel els őként a szerb népköltészet metri-
kájának a lényegét, s fordításainak jelent ősége túllépi a magyar irodalom 
kereteit13). Vuk Karadžić  a lipcsei kiadású népköltészeti gy űjteménye elő-
szavában szól a szerbhorvát népköltészet metrikájáról is 14), és ennek fejtege-
téseire hivatkozva Székács meger ősíti, hogy a hősi énekek tízes sorokból 
állnak, amelyekben a sormetszet, a cezúra a negyedik szótag után következik, 
de lehetetlennek tartja Karadži ć  ama állítását, hogy a hősi énekek trocheusok-
ban keletkeztek15). Hivatkozik Zrínyi költészetére, ahol cezúra majdnem 
mindenütt van, de a franciás iskola képvisel őinél is megtalálhatjuk (Balassi, 
Rimay, Gyöngyösi), sőt egyes fiatalabb magyar költ ők is használják (Bajza, 
Garay). Eszerint a cezúra, úgy ahogyan a szerb népdalokban el őfordul, 
nem ismeretlen a magyar költészetben. Ševi ć  rámutat Pavle Beri ćnek a 
Letopis Matice srpske c. folyóiratban még 1829-ben közölt tanulmányára, 
amelyben már Székács el őtt leírta a szerb verstan szabályait, és hozzáteszi: 
„Székács itt minden bizonnyal Pavle Beri ć  hatása alatt van, akit személyesen 
is ismerhetett, találkozhatott vele Karlócán is, meg Pesten is." 16) Úgy látszik 
azonban, Székács mégsem tudott Beri ć  tanulmányáról, mert miközben közli 
újszerű  megállapításait a hősi énekekről, nem hivatkozik rá. Állításai, amelyeket 
csak az általa hallott guszlások példájával er ősít meg, sokkal meggyőzőbben 
hangzanának Berić  tételeinek idézésével. Ezért feltételezzük, hogy csak a 
népi énekeseket hallgatva szerezte tapasztalatait, s úgy kezdett fordítani, 
akárcsak az el ődei. 

Vukova prepiska VI. 422. — LJ. Stojanović  tévesen közli a levélíró, Székács József 
nevét: Joseph Sehals, s ez kihatott a Vuk-Székács közötti kapcsolatok kutatására. 
Székács József: Szerb népdalok és h ősregék. Bp. 1836. 333. 
Bajza József: Szerb költ ők magyarul. Budapesti Szemle 1929. 291, 344. 
i. m. 1823. LIII. 
Előszó a Szerb népdalok és h ősregék első  kiadásához, Bp. 1836. VI—VII. 
Milan Šević : Srpski pesnici na madarskom jeziku, 30. 
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1836-ban Temesvárról elküldte Kunoss Endrének a fordításgy űj-
temény kéziratát, s ugyanabban az évben meg is jelent Szerb népdalok és 
hősregék címmel. Székács ezzel az ajánlással látja el a könyvet: „a' szerbeknek 
Dunán-Száván innen és Dunán-Száván túl... testvéreinknek... tisztelettel 
és tekintetes Rudnai Nikolics Péter úrnak, Temes Vármegye aljegyz ő jének 
a' fordításban segít őmnek és barátomnak... szeretetb ől". 

A bevezetésben ismerteti a korábbi szerb népdalfordításokat, jelzi ezek 
eredetét, s szól a szerb nép körében él ő  szájhagyományról is. Dicséri Mušicki 
műveltségét, költői szellemét, s Vuk Karadži ć  előtt végzett népdalgyűjtői 
tevékenységét. Megemlíti Sima Milutinovi ćot, a hercegovinai népdalgyűjtőt, 
de legérdemesebbnek „a szorgalmas Vukot" tartja. Gy űjteménye forrásaként 
elsősorban Vuk Karadži ćot említi, majd a Letopis Matice srpske c. folyóiratot, 
amelyben a Skadarska djevojka c. dalt találta Adam Dragoslavljevi ć  feljegy-
zésében, s végül Sima Milutinović  Pevanijáját és Crna Gora történetét (Istorija 
Crne Gore) . 

A lírai dalokhoz bő  magyarázatot fűz. Vuk Karadžić  Rječnikben közölt 
értelmezései alapján magyarázza a házassággal, a n őrablással, a lakodalmi 
szokásokkal, valamint a kraljica-(királyn ő) és a dodola-énekekkel kapcsolatos 
tudnivalókat. 

Gyűjteményében megtartotta Karadži ć  felosztását. 120 lírai dalt közöl, 
közöttük legszámosabbak a szerelmi dalok (60), majd a lakodalmi és aratódalok, 
végül a kraljica - és a dodola-énekek következnek, amelyek „foglalatjokra 
nézve tán legszegényebbek". 

Dodolaének-fordításait a természetesség, könnyedség jellemzi, ez legin-
kább nyelvtudásának és a szerbhorvát népköltészet ismeretének köszönhet ő  : 

Kérjük a nagy égi Istent, 
Oj dodo, od dodo le! 

Hogy zuhogjon harmat eső  
Harmatozza réteinket 
Rétentúli gabonánkat 
És két szárnyú tengerinket 

(Az eredetiben: Te orosi žito, vino 
I tri pera kukuruza). 

Aratódal-fordításaira jellemz ő, hogy megőrzi bennük a szerbhorvát 
népköltészet egyszerűségét, valamint az eredeti ritmust; ezt példával is 
érzékeltethetjük : 

Nadžnjeva se momak i djevojka 

Nadžnjeva se momak i djevojka 
Momak nažnje dvadeset tri snopa 
A djevojka dvadeset četiri. 
Kad uve če o ve čeri bilo 
Momak pije dvadeset tri čaše, 
A djevojka dvadeset četiri. 
Kad ujutru beo dan osvanu, 
Momak leži, ni glave ne diže, 
A djevojka sitan vezak veze. 

Verseny 

Versenyt arat a lány a legénnyel, 
Húsz és három kévét a levente 
Húsz és négyet arat a leányzó. 
Vacsoránál a mint ültek estve 
Húsz és három pohárt a levente 
Húsz és négyet költött a leányzó. 
Amint reggel felkelt a fehér nap, 
Fekszik a hős nem bírván fejét sem, 
Ül a lányka s sűrű  szép kötést köt. 
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19) 

A szerelmi és egyéb lírai daloknak Székács az Enyelgés, Szerelem, Élet 
tematikus címet adja, rím szempontjából meg az anakreoni költészettel 
hozza őket rokonságba. E dalok fordítását is a pontosság, a lelkiismeretesség 
jellemzi 17). Bár korábban sikeresen lefordította a Muž pijanica és Samoj 
se dosadilo c. dalokat is Szerbus népdalok címen, az 1836. évi gyűjteményébe 
nem sorolta be őket. Néhány lírai dal címét pedig úgy változtatta meg, hogy 
a cím közelebbr ől jelölje a dal tartalmát, vagy pedig az els ő  verssor tartalmát 
tette meg címül. Így például a Djevojka na gradskim vratima (Leány a város-
kapunál) a Szép nyak hatalma címet kapja, a Gotov posao (Kész munka) 
viszont a Meg ne karcolj cimet, de vannak szó szerinti cím-fordításai is: Opo-
minjanje — Szemrehányás, Duge no ći — Hosszú éj stb. Maguk a fordítások 
tartalmi szempontból hűek, néha úgyszólván szó szerintiek (Djevojka na grad-
skim vratima), forma szempontjából pedig arról tanúskodnak, hogy Szé-
kácsnak már fiatal korában is jó formaérzéke volt. Gyakran nagy különbség 
észlelhető  a korábban, a harmincas évek folyóirataiban közölt és az 1836. 
évi antológiájában közzétett darabok változata között. 

Székács kezdetben a szerbhorvát népköltészet német m űvelőit vette 
mintaképül, amint azt Payor Istvánnal való levelezése is bizonyítja: „Én. 
a német iskola növendéke vagyok, s azok fordítási elveit fogadtam el" 18). 
Később azonban, amikor már jobban megismerte a szerbhorvát népköltészet 
lényegét, s hallott már eredeti dalokat is énekesek el őadásában, arra törekedett, 
hogy ne távolodjék el tőlük, s minél teljesebben ültesse át az eredetit magyar 
nyelvre: „Simulni az eredetihez minél szorosabban, de nyelvünk sajátságainak 
feláldozása nélkül"19). Akad olyan fordítás is, amelynek els ő  változata magyarul 
jobban hangzik (Opet djevojka i lice, Nesre ćna djevojka), de a módosítás 
mégiscsak hívebben tükrözi a szerbhorvát népköltészet szellemét és követi. 
annak versmértékét. Az Uslišena molitva c. költemény fordításának az els ő  
változatban nincs címe, az 1836. évi gy űjteményben viszont Forgószél a 
cím s a régies kifejezéseket a fordító korszer űsítette : nyoszolya — ágy, bána-
tom — sajnálásom. Az Opet rastanak későbbi változatában is javított egyes 
verssorokon: 1830-ban a Koszorúban közölt fordításban Márvány kő  van 
a hűs kútban, kedvesem szerepel, az 1836. évi gy űjteményében pedig : Márvány 
kő  van a hűvös kút mélyében (az eredeti verssor: U bunaru jedan kamen merme-
ra). 

Sok szerelmi dal tanúskodik arról, hogy Székács az eredetihez híven 
adta vissza a szerbhorvát népdal szellemét és tartalmát. íme egy példa: 

Duge noći 

Oj na ove duge noći 
Ko ne ljubi crne o či, 
Ne pada mu san na oč i 
Već  mu pada jad na srce. 

Hosszú éj 

Ki e hosszas hosszú éjjen 
Nem tűz csókot barna szemre: 
Szemét álom meg ne szállja, 
Szívét szállja bánat árja. 

   

Ezekből az olyan darabok vannak a Gy űjteményben képviselve, amelyek már el őzőleg 
a Koszorúban és az Aurorában is meg jelentek: A lány mosdik (A mosdó leányka, Ko-
szorú, 1830, 33). Meg ne karcolj (Szép leányka, Aurora, 1833, 264), Büntetés (Koszorú 
1830, 151, 1. sz. dal), A Szunnyadó (Uo. 3. sz. dal), Fájdalom (Uo. 6. sz. dal), A lány 
kedvesét siratja (Uo. Š. sz.\ dal), Elválás (Uo. 4. sz. dal) és Forgószél (Uo. 2. sz. dal).. 
Fried i. m. 270. Székács J. levele Pajor Istvánhoz 
Uo. 
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A lírai dalok fordításáról szólva Székács megemlíti, hogy cezúra, verssor-és 
szótageloszlás tekintetében is igyekezett h űen követni az eredetit. Néha 
jambusokat használt és trocheusokat, „s ha itt néhol hibákat találna az ol-
vasó, okát a szerzőnek azon nézetében keresse, mely szerint készebb ő  az 
idom ellen ejtett hibák, mint a textustól távozás miatt vádoltatni 29". 

A hősi énekek (hősdalok) válogatása Székács gyűjteményében arról 
tanúskodik, hogy a Karadžić-féle gyűjteményből és más forrásból a legjel-
legzetesebb és legszebb énekeket merítette. Itt is igyekezett az eredetit híven 
bemutatni és hangulatát elővarázsolni, de ennek ellenére sem kerülhette 
el a tévedést, egy-egy fogalmat vagy kifejezést ugyanis nem értett meg. Például 
a Ženidba Dušanova (Dušán mennyegzője) címűben Dušan az unokaöccsét, 
Milošt nem ismeri fel, de rokonszenvesnek tartja, „mla đano Bugar če" („Ifjú 
bolgár") — nak szólítja, Székács viszont a fordításban a „cselédem" megszó-
lítást alkalmazza. 

Attól a vágytól vezérelve, hogy a Kosovka djevojka (a könyvében ez az 
egyetlen darab a kosovói énekek közül) szellemét h űen ültesse át magyarra, 
a stílusalakzatokat, az eposzi ismétléseket, állandó jelz őket szó szerint fordítja 
és megtartja az anaforát és a palilógiát is, viszont annak érdekében, hogy 
hűen adhassa vissza a tízes sorokat, inverziót alkalmaz. Jóllehet a Kosovo 
polje magyarul Rigómező, Székács megmarad a Koszovo elnevezésnél. 
A „pobratim” (fogadott testvér, kenyeres pajtás) az ő  fordításában „öcsém". 
S hogy megmagyarázza az „Avagy vétek szerint ősz atyádat" verssor értelmét, 
Vuk Karadžić  nyomán kifejti azt a népi felfogást, hogy a nemi kapcsolat 
bűn még a házasságban is. 

A Kraljević  Markóról szóló dalok közül azokat vette be gyűjteményébe, 
amelyekben Marko Királyfi erényei domborodnak ki, különösen h ősiessége. 
Válogatása közben ügyesebben járt el, mint Talvj, aki általában azokat a 
népdalfordításokat közölte, amelyek Markót közönséges barbárnak festik 
(Kraljević  Marko i kći kralja Arapskog, Sestra Leke Kapetana) . így Goethe, 
egyoldalúan tájékozódva, teljesen kedvez őtlen véleményt alkotott Markóról: 
„Ein rohes Gegenbild zu dem griechischen Herkules, dem persischen 
Rustan, aber freylich in scytisch höchst barbarischen Weise" 21). 

Míg a Nahod Simeon, Turski car i Niko patrijarh és a Početak bune protiv 
dahija c. költeményeket hűen tolmácsolta, a Boj na Salašu (A Szállási ütközet) 
c. ének fordításában él-eltér az eredeti szovegtöl. Ezt azért teszi,- hogy meg ő-
rizze a tízest és a jellegzetes cezúrát. De itt is vannak igen jól visszaadott vers-
sorok, amelyekből élénk és meggyőző  kép tárul elénk: 

Ott a birkák bárány után bégnek 
Itt bárányok birkák után mégnek; 
Itten kecskék fijokért mekegnek, 
A gödőllék anyokért amottan.. . 

Akárcsak Kazinczy, Székács is lefordította a Hasanaginicát. Nem érdek-
telen hát összehasonlítani a két fordítást : Kazinczyét, amely Goethe fordítása 
alapján készült, s Székácsét, aki eredetib ől fordított. 

2Ó) Székács József i. m. 317. 
21) Goethe Jahrbuch XII. 
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Székács egyszerűbbé teszi mind az egyes verssorokat, mind pedig a 
címet (Aszón Agáné panaszdala), s ismerve a szerbhorvát nyelvet, h ű  fordí-
tásra törekszik. Szövege többnyire közvetlenül és tisztán cseng, bár néha 
zavarossá válik. Kazinczynál gyakrabban találkozunk zavaros és homályos 
közléssel, néha azonban nála is vannak természetesen és közvetlenül cseng ő  
sorok. A bevezető, ún. szláv antitézis (slovenska antiteza) átültetése beszédesen 
szemlélteti a jellemz ő  különbségeket. 

Kazinczy: 

Mi fejérlik a zöld erdő  mellett? 
Vallyon hó fejérlik-e vagy hattyú? 
Volna hó, úgy már elolvadt volna; 
Volna hattyú, úgy már felröppenne. 

Székács: 
Mi fejérlik ott a zöld hegyekben 
Hó az ott tán, vagy tán hattyúfalka. 
Hó ha volna, rég elolvadt volna, 
Hattyúfalka elszállt volna régen. 

Székács ismerte annak a kornak és környezetnek a szokásait, amelyben 
Haszán aga felesége élt, ezért nála nem találjuk meg a Kazinczynál el őforduló 
félreértéseket. A djevojkát (leányt) hölgynek fordította, mert tudta, hogy a 
Hasanaginica asszony, aki új házasságot köt, nem pedig leány vagy özvegy, 
ahogyan őt Kazinczy nevezi. 

Székács a Milutinovi ć-féle gyűjteményből a Dva Heraka c. költeményt 
is sikeresen fordította le. Külön említést érdemel a két feudális h ős (két egy-
mást fel nem ismerő  fiútestvér) párbajának leírása : 

Harcot kezdtek szárnyas buzogánnyal; 
Markolatban azt is összetörték, 
Elhajíták azt a zöld mez őbe, 
S fegyver nélkül voltak mind a ketten, 
Jó lovukról barna földre szálltak, 
Egymást bármi könnyűden szoríták.. . 

Ezzel az Istorija Crne Gore (Crna Gora története) c. Milutinovi ć-műből 
vett népi költeménnyel — amelynek cselekménye Vasilije Petrovi ć  Crna 
Gora-i metropolita és fejedelem korában játszódik — Székács teljesebbé 
teszi a délszláv tájak és emberek ábrázolását, képet ad a crnagoraiakról s 
a törökök elleni harcukról .A Skadarska djevojka c. énekkel pedig, amelyet 
Adam Dragosavljevi ć  jegyzett fel, s amely a Varadinka Mara változata, 
még egyszer felvillantatja a törökkel merészen szembeszálló fiatal leányok 
hősiességét. 

Székács könyvéb ől arra következtethetünk, hogy alaposan ismerte a 
szerbhorvát nyelv árnyalatait, s a nehezen lefordítható fogalmak és kifejezések 
esetében is az olvasó elé tudta varázsolni a szerbhorvát népdalok szépségét 
és hangulatát. Székács nemcsak a népdalok szellemét, hanem létrejöttük 
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körülményeit is ismerte. Hozzáért ően reprodukálja a népköltészetre annyira 
jellemző  stílusalakzatokat. Fordításainak olvasása közben érezzük a szerb 
nép iránti rokonszenvét, azt a szeretetet, amelyet épp a népköltészet ébresztett 
benne. Hogy milyen erőteljes volt a szerbhorvát népköltészet iránti érdekl ődése, 
abból is látható, hogy áttanulmányozta az egész rendelkezésére álló nép-
költészeti anyagot, s fordítói képességeinek legjavát adta, hogy a magyar 
olvasónak hűen, pontosan és alaposan bemutassa a szerb nép élete formáit, 
körülményeit, emberi vonásait, mindazt, amir ől a népdalokban szó esik. 

Fried István joggal jegyezte meg, hogy Székács kett ős elvet érvényesített : 
híven tolmácsok, s a magyar nyelv természetén nem tett er őszakot. Realista 
szemléletére vall, hogy nem a magyar, hanem a szerb népdal hangján próbál 
megszólalni. Tudatosan szakít a vitkovicsi örökséggel, kötetében fordít, 
s nem adaptál, de sztereotip megoldása miatt fordításainak túlnyomó többsége 
elavult22). 

Könyvében a lakodalmi-, kraljica (kiralyn ő)-és dodola-dalok ismertetése 
a kötet végén közölt fogalom- és szómagyarázatok révén arról tanúskodik, 
hogy kutatásait lelkiismeretesen és komolyan végezte. Ennek bizonyítására 
ismertetjük a könyv végén Magyarázó jegyzetek címmel közölt néhány szövegét, 
amelynek megírásához főleg Vuk Karadžić  Szótárának (Rjećnik) összehason-
lító néprajzi és folklorisztikai magyarázatait használta fel. 

Mačváról például azt írja, hogy a Cer hegység és a Sava meg a Drina 
között fekszik, sík, mint a Bácska, termékeny és erd ők borítják: „A sík 
Mácsva, hófejér pogácsa" a felkelés idején számos csata színhelye volt. 

Török szavak jelentését adja: az alva olyan étel, amelyet buzalisztb ől, 
vajból, mézb ől és apróra vágott dióból készítenek. 

Karadorderól, Fekete György (Crni Dor đe) ragadványnevér ől több 
magyarázatot is közöl. Ezekr ől Gerhard által Sima Milutinovi ćtól értesült, 
továbbá Ranke változatát is említi. Itt van minden adat Kara đorđéról, a 
hitelesek és a költöttek egyaránt. 

Dušan cárt nagyra becsüli: a „silni" (hatalmas) jelz őt joggal viseli, mert 
Kantakuzen és Anna egyaránt barátságát keresték; megjegyzi, hogy a cár 
volt Bosznia és Dalmácia jelentős részének meghódítója. 

A gazdag, de kegyetlen Gavanhoz fűzött magyarázatában Székács 
megemlíti, hogy Vuk Karadži ć  sem tudta pontosan, kiről van szó. 

Számos adatot közöl Kraljević  Markóról és Šarac nevű  lováról. Markót, 
akárcsak az előző  magyar ismertetők, ő  is Heraklesszel és Thézeusszal hason-
lítja össze. 

A guszlához is bő  magyarázatot fűz, a hegedűvel állítja párhuzamba. 
Beszámol arról is, hogyan énekelnek a guszla mellett. Irigr ől (Ürög) azt mondja, 
hogy ott készítették a legtöbb guszlát. Ennek kapcsán elmondja azt a Grgeteg 
kolostorban szerzett élményét is, midőn guszlást hallott énekelni. A guszlást 
rapszodnak nevezi. Megfigyelte a népet is, amely a guszlást körülvéve énekét 
hallgatta. Arckifejezésük bámulatra méltó volt : meggy őzően tanúsította, 
hogy a hallgatók át is élik a guszlár dalát. 

A kukavita (kakukk) szót Vuk Karadži ć  alapján magyarázza: szülőjüket, 
bátyjukat vesztett szerencsétlen és szomorú leányok jelz ője a szó. 

22) Fried I.: i. m. 272-273. 
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Rigómez őről részletes és pontos földrajzi és történelmi adatokat szolgáltat. 
A „vílá"-kat a hellén nimfákkal hasonlítja össze, mégha ezeknek nem 

is voltak különböző  fajtáik. Utal arra, hogy a szerbhorvát népköltészetben 
vannak jó és rossz vílák, mint Ormuzd és Ariman a Zend Avesztában, s 
rokonságot fedez fel köztük és a magyar, cseh, lengyel és északi mitikus 
alakok között. 

Székács kötete nagy érdekl ődést keltett és sokáig példaként szolgált, 
sőt hatása a magyar népdalyg űjtőkre is kisugárzott. Említsük csak meg Erdé-
lyi János nevét, aki egy esztend ővel Székács kötetének megjelenése után 
szánja rá magát a „népköltészeti ereklyék" gy űjtésére, s Fried Istvan kutatásai 
is megerősítik, hogy érdeklődése nem volt független Székácstól 23). 

A magyar szákkritika nagy elismeréssel szólt Székács fordításgy űjte-
ményének  esztétikai értékér ől. A Literaturai Lapokban Garay hangsúlyozza, 
hogy Székács fordításaival jelent ős helyet foglalt el Magyarország irodalmi 
életében. 24) Ballagi Mór Székácsról tartott gyászbeszédében megállapítja, 
hogy Székács „egész életében, a legnehezebb körülmények között is őszinte 
és testvéri szeretetet tanúsított a nemzetiségek iránt." 25) 

Barátja, .Gyulai Pál, kinek szavai szerint Székács „a szerb népköltészet 
ismertetését sikerrel kezdeményezte", szintén meger ősíti, hogy mind az iro-
dalmi körök, mind pedig széles olvasótábora igen kedvez ően értékelték fordí-
tásait, s hogy ő  maga is előszeretettel viseltetett ifjúkori munkája iránt. Szabad 
óráiban javítgatott a fordításokon, munkáit javított kiadásban akarta közre-
bocsátani, de halála ebben megakadályozta. A szerb népdalok annyira a szí-
véhez nőttek, hogy még halálos ágyán is róluk beszélt. 28) 

A második kiadást Gyulai jelentette meg 1887-ben, s hogy teljesítse 
a fordító kívánságát, felhasználta Székács jegyzeteit, póltásait és javításait 
is, amelyeket özvegye bocsátott a rendelkezésére. 

Blagoje Brančić  is kiemelte, mekkora lelkesedéssel tanulmányozta és 
fordította Székács a szerb népköltészetet : „Ha itt helyénvaló volna, részle-
tesen beszélnék Székács minden szép vonásáról, mert ő  a szerb népet nagyon 
is lekötelezte." 27) Nemrégen pedig Fried István jegyezte meg, hogy Székács 
„szerb dalai" sikerültebbek, mint a századvég igyekv ő, de dilettáns tolámcsolói-
nak átültetései. 28) 

Székácsnak a több mint négy évtizedig tartó magyar-szerb kapcsolatai 
idején a szerb nép iránti rokonszenve más formában is megnyilvánult. Már 
tekintélyes alakja a magyar kulturális és közéletnek, s a Magyar Tudományos 
Akadémiának is tagja, amikor 1844-ben a húszéves Grga Marti ć  (Ljubomir 
Martić  Hercegovac) Székesfehérvárról (akkori szerb elnevezése Stolni Bio-
grad) levelet intéz hozzá mint a szerb nép barátjához, s arra kéri, fordítsa 
le magyar nyelvre és közölje valamelyik budapesti lapban a Razloženje bedno-
sti Herćegovačkog naroda c. cikkét (amelyben Ali-paša Galib Rizvanbegovi ć  

Fried I.: Erdélyi János elfelejtett szerb népdalfordításai. KLny az It 1974/3 sz. 525 
Ballagi Mór: Emlékbeszéd Székács József t. tag fölött. MTA 1879. 3. 
Uo. 4. 

2 
2s) Székács József: Szerb népdalok és h ősregék Bp. 1887. Előszó 

3) Blagoje Bran čić : Srpske narodne pesme na madarskom jeziku. Letopis Matice srpske 
1897. 192. kötet, 159. 

28) Fried I.: Székács József... 284. 
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vezér Hercegovinában elkövetett gaztetteit írja le), hogy a magyar közvéle-
mény is tudomást szerezzen róla. 29) 

Székács idősebb korában is levelezett Jakov Ger čićtyel, a karlócai 
gimnázium tanárával és igazgatójával, aki iránt már karlócai tartózkodása 
idején is tiszteletet érzett. Szívb ől pártfogolja a hozzá forduló, Pesten tanuló 
szerb egyetemistákat is. 30) Ezenkívül egy ideig ő  irányítja Anka Obrenović  
fiának, Aleksandar Konstantinovi ć-Germaninak a nevelését is, ahogy err ől 
Tomania és Anka Obrenovićtyal folytatott levelezése is tanúskodik. 31) 

Jórészt a Székács-fordítások több kiadásának köszönhet ő , hogy megis-
merte őkét a szélesebb magyar kulturális közvélemény, s hogy e népköltésze-
tet Székács óta a magyar irodalomtörténet is számon tartja, s őt több magyar 
költőt is fordításra ösztönzött. 32) Gyűjteménye gazdag és jól áttanulmányozott 
történelmi és földrajzi adalékokat, illetve, népszokásokat tartalmaz. Munkája 
az első  magyar nyelvű  népdalkötetnek is tekinthet ő . Székács törekvéseit 
ebből a szempontból is igen jelent ősnek tartjuk. 

Magdalena Andelić : Prilog za bolje poznavanje fra Grge Martića. Prilozi. Beograd 
1965. 1-2. kötet, 100-101. 
Magdalena Anđelić : Jožef Seka č  i Jakov Gerčić . Dnevnik. Novi Sad. 1966. október 
23. 17; — Veselinović  Šulc M., Székács József levelezése... . 
Magdalena Anđelić : Vaspitanje u domu Seka ča. Dnevnik. Novi Sad. 1966. november 
15., 10. — M. Andeli ć : Neobjavljeno pismo J. Seka ča Jakovu Gerčiću. Narodno stvara-
laštvo — Folklor VII. Beograd. 29. kötet. 149-153. — Anđelić  Magdolna: Janoo 
Šafarik valamint Tomania és Anka Obrenovi ć  Székács Józsefhez írt néhány levele. A 
HITK 9. 119-123. 
Székács hatása alatt Ligetfalvi A. (Fabó András, 1810-1874, történész, a MTA tagjá-
nak fedőneve) fordított két „horvát népdalt" (Az egyik a Dojčin Petar) és a Fővárosi 
Lapokban (91 sz., ápr. 9) közölte. (Vo: Božidar Kova ček: Madarski prevodi jedne naše 
narodne pesme, Letopis Matice srpske 1825-1975, decembar 1975, 982). 
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4. ERDÉLYI JÁNOS ÉRDEKLŐDÉSE A SZERBHORVÁT  NÉPDAL 
IRÁNT 

A szerbhorvát népköltészetnek, amelynek magyarhoni befogadásához 
jelentős részben Székács József gyűjteménye is hozzájárult, Erdélyi János, 
az irodalmi népiesség teoretikusa és a Népköltészet (1842) írója is hódol. 
Elvéhez híven, hogy a népköltészet felfedezése együtt jár a népköltészet 
megismerésével és gyűjtésével, érdeklődést mutat a szomszéd népek szóbeli 
költészete iránt is, egyebek közt tanulmányozza Székács szerbhorvát népdal-
fordításait. 

A Népköltészet c. írásában nem vette igénybe a Vuk Karadži ć  által 
gyűjtött „világhirű  szerb dalok és hősregék"-etl), de említést tesz a szerb 
dalok éneklőiről, Talvj német fordításairól 2), a Goethe által kiadott szerb 
dalokról, s idézi is őket3), a Pályák és pálmák c. írásaban pedig megállapítja, 
hogy „a szerbek népköltészete gyönyörű" és többször is kitér a szerb, s általá-
ban a szláv népköltészetre 4). Hódolata azonban itt nem áll meg: ő  is bejegyezte 
magát a szerbhorvát népköltészet fordítói közé. Fordítói munkássága azonban 
úgyszólván napjainkig kimaradt az irodalomtörténetb ő l. 

E feledésbe merült munkájáról, amelynek maga sem tulajdonított na-
gyobb jelentőséget, sem a levelezése, sem más forrás nem adott hírt, s „mind 
az Erdélyi irodalom, mind a délszláv népköltészet magyar útjának krónikásai 
alaposan megfeledkeztek" róla. Végül Fried István fedezte fel, hozta nap-
világra és értékelte 5). Igaz, nem nagy fordítói opusról van szó : hódolva a 
kor ízlésének, amely a dalt kedveli, az 1854. évi Divatcsarnokban öt szerb-
horvát lírai népdalfordítást közölt Szerb népdalok címen. 

Karadžićnál ezek a következők: Riba i djevojka, Djevojka i konj moma čki, 
Momak kune majku djevoja čku, Najbolji lov és Najlepši miris. Bár Székács 
is lefordítja magyarra a Djevojka i konj moma čki (A leány és a paripa), Bajza 
pedig a Momak kune majku djevoja čku (Szerelmi kín) és a Najbolji lov (Va-
dászkaland) c. dalokat, s Talvjnál, valamint Gerhardnál is mégtalálhatók, 
Fried úgy véli, hogy Erdélyi nem vette igénybe ezeket a fordításokat. De 
nem fordított közvetlenül Vuk Karadži ć  népdalgyűjteményéből) sem (bár 

Erdélyi Janos Válogatott Művei, Bpest 1961, 158. 
Uo. 163, 164, 166. 
Uo. 205. 
Pályák és pálmák, Bpest 1886, 4., 13., 24., 32, 53. 
Fried I.: Erdélyi János elfelejtett szerb népdalfordításai, It 1974/3 sz., 522-535. 
Divatcsarnok 1854, I, 179-80, 224-225. 
Narodne srpske pjesme, knjiga prva, u Lipisci 1824. 
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e2 nem jelenti azt, hogy nem tanulmányozta a könyvet), hanem Siegfried 
Kapper fordítás-kötete alapján tolmácsol 8). 

Hogy Kapper munkájának közvetítését bizonyítsa, Fried példákat 
sorakoztat fel s ezekb ől kitűnik, hogy Erdélyi valóban Kapper értelmezésére 
hagyatkozott. Olyan félreértések vagy túlságosan szabad fordítói megoldások 
találhatók szövegében, amelyek csakis Kapper félreértéseire, téves fordí-
tásaira vezethet ők vissza9). 

Oh leányka, oh te lelkem, 
Sárga dinnye vagy narancs-e, 
Örökény-e vagy barsalk 
Kebledről az édes illatt (Erdélyi) 

O du Mádchen meine Seelle! 
Sind` s Melonem ? Sind` s Orangen, 
Basilik und Immortelle, 
Dass so lieb dein Busen dűftet? (Kapper) 

Erdélyi szóban forgó érdekl ődése és e néhány, korunkig nem méltányolt 
fordítása jelent ősnek minősíthető : ő  is becsülte a szerbhorvát népköltészetet, 
foglalkozott vele, egyengette útját a magyar irodalomban, s hozzájárult jobb 
megismeréséhez. 

8) Siegfried Kapper: Die Gescinge der Serben, Leipzig 1852, Zweiter Theil 
8) Fried I., i. m. 530-532. 
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5. A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET A MAGYAR ALMANA-
CHOKBAN, IRODALMI FOLYÓIRATOKBAN ÉS KIADVÁ- 

NYOKBAN A XIX. SZÁZAD ELSŐ  FELÉBEN 

A XIX. század folyamán, de főleg a romantika korában, amely „folytatja, 
tovább viszi, kifejleszti, olykor. összegezi a klasszicizmus hagyományaitl)", 
a magyar alamanachok, folyóiratok, s őt napilapok ismertetéseket, értékelé-
seket és tanulmányokat közölnek a szerbhorvát népköltészetr ől, s lírai és 
epikus költemények számos fordítását és átdolgozását is hozzák. E publi-
kációk szerepe tehát nem lebecsülend ő  a szerbhorvát szóbeli költészet fel-
fedezésében és befogadásában, s bár hatásuk az olvasóközönségre és a magyar 
irodalmi gondolkodásra nem jelentéktelen, szerepüket az irodalomtörténet 
mindmáig sem mérte fel átfogóbban. 

Az irodalomtudomány már korábban megállapította, hogy Európa-
szerte, de különösen Németországban — ami jelen témánkra vontakozólag 
igen jelentős —, már a XVIII. századtól kezdve nagy volt a szerepe az effajta 
kiadványoknak az irodalmi művek népszerűsítésében, és a különböz ő  eszmék 
terjesztésében. Mondhatnók, e kiadványok a korszakot tükrözik, de átmeneti 
szintet képviselnek a valódi és magas értek ű  irodalmi művek irányába. 

Hogy milyen nagy volt a szerepe e publikációknak a szerbeknél is, 
kitűnik abból, hogy úgyszólván minden írástudó házában a szentírás, imakönyv, 
álmoskönyv és szakácskönyv mellett található volt egy almanach-kalendá-
rium is. 

Az almanachok és folyóiratok átveszik a nemzeti misszió bizonyos síe-
repét is : ébresztik a nemzeti öntudatot, különösen azoknál a népeknél, amelyek-
nek nem volt saját államszervezetük. 

A XIX. század folyamán e publikációkban is megváltoznak az eszmei 
tartalmak. Ha a biedermayer-korban konzervatívok és apolitikusak is voltak 
— vegyük példának a Pfenning Magazint, amely jelentős hatást gyakorolt 
a kelet-európai népek hasonló kiadványaira formai és tartalmi szempontból 
is —, később, a század derekán immár liberálissá és demokratikussá váltak 
(Die Gertenlaube)2). 

E publikációkban a nemzetközi szemlélet lassan a nemzeti szellem felé 
fordul, de amint azt Goethe Über Kunst und Altertumja is példázza, a nemzet 

Fried István: Székács József és a szerb népköltészet. 259. 
Dragiša Živković : „Familienblatter" kao časopisni uzori kod Srba u XIX veku. Naučni 
sastanak slavista u Vukove dane 5. Beograd—Novi Sad—Trši ć  1975. Beograd 1976. 
150. 
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közi aspektus sem tűnik el egészen : nem ritkán érdekl ődés mutatkozik a 
szomszédos nemzetek kultúrája iránta). 

A korabeli irodalmi folyóiratok sokszor a n őnek, a nő  irodalmi, műve-
lődési és más igényeinek a kielégítését szolgálták, azokhoz alkalmazkodtak. 
Ez különösképpen a felvilágosodás korára jellemz ő, amikor is a családot és 
a családi erkölcsöt eszményként tisztelték, s abban a n őnek volt elsődleges 
szerepe. Ennek következtében egész Európában kedvelik és szívesen közlik 
az ilyen típusú publikációkat. 

Az olvasóközönség érdekl ődéssel olvasta a Blumeleseket, mindenekelőtt 
Ramler Lyrische Blumelesejét, a göttingeni Musenalmanachot, Wieland 
Musariumát stb., s ezek mellékleteikkel megihlették mind a magyar, mind 
a szerb irodalmárokat, sőt a német mintára a magyarok és a szerbek is egyaránt 
sajátosat, eredetit alkottak. 

A XIX. század első  évtizedeiben a szellemi élet reneszánszát él ő  Magyar-
országon az új eszmékt ől áthatott fiatal, lelkes, a társadalmi élet megrefor-
málására törekvő  értelmiségi körök, a sajtó útján igyekeztek terjeszteni esz-
méiket. Az ún. „családi almanach"-ok (a „Vaterlandische Literatur") tar-
talmukkal pótolhatatlan szerepet játszottak és nem csekély mértékben befo-
lyásolták a fiatalok — különösen a lányok, a leend ő  anyák, az új nemzedék 
nevelői -- ízlését. 

Mi ehelyütt azokra a fővárosi alamanachokra és folyóiratokra térünk 
ki, amelyek a szerbhorvát népköltészet kritikai bemutatásával és fordításainak 
közlésével nemcsak ahhoz járultak hozzá, hogy a magyar olvasóközönség 
jobban megismerje és valamivel többet tudjon meg róla, hanem ahhoz is, 
hogy megkedvelje és közelinek, sajátjának is érezze e népköltészetet. 

Említsük meg mindenekel őtt az Aurora „magyar irodalmi zsebkönyvet", 
amely 1821-1837 között évente jelent meg és nem lebecsülend ő  hatást 
gyakorolt az olvasóközönségre. Szerkeszt ője, Kisfaludy Károly a kor magyar 
szellemi életének legjelent ősebbjeit gyűjtötte maga köré. Kazinczy, Vörös-
marty, Bajza, Kölcsey, Toldy és Berzsenyi mellett munkatársként ott 
szerepeltek az akkoriban szintén nagyra értékelt írók is, mint például 
Czuczor, Helmeczy, Szenvey, Zádor és mások. Mint ismeretes. amikor az 
Aurora megszűnt, hogy a hagyomány meg ne szakadjon, a Bajza, Vörösmarty 
és Toldy irodalmi triász 1837-ben megindította az Athenaeumot. Emellett 
a Koszorú, a Tudományos Gy űjtemény irodalmi melléklete (amely a Szép-
literatúrai Ajándék helyett indult meg) a népköltészetre vonatkozó értékes 
műveket közöl Vörösmartynak, az akkor már európai rangú költ őnek a 
szerkesztésében. AKoszorú 1863 és 1865 között mint irodalmi hetilap jelent 
meg a Szépirodalmi Figyelő  utódaként Arany szerkesztésében, 1879 és 1882 
között pedig Koszorú címmel irodalmi havi folyóiratként, később hetilapként 
jelent meg. 

A szerbhorvát népköltészet megismertetését sokban el ősegítette a Felső  
Magyar Országi Minerva is (1825-1836), amely tudományos és irodalmi 
cikkek mellett fordításokat, ismertetéseket is hozott a külfiöldi irodalomból. 
Említsük meg a Hasznos Mulatsagok-at (1817-1842), a Kultsár István 
által indított és szerkesztett Hazai és Külföldi Tudósítások irodalmi mellék-
letét, a Nővilág c. hetilapot, amely a „szép nemhez" szólt, a Szépirodalmi 

3) Dr Manfred Jáhnichen: O kulturno-političkoj koncepciji Letopisa u prvoj deceniji njego- 
vog postojanja (1825-1835).  Uo. 91. 
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Figyelő  című, esztétikai, kritikai és irodalmi mellékleteket tartalmazó folyó- 
iratot Arany szerkesztésében (1860-1862) és a Fővárosi Lapok c. napilapot. 

A felsorolt alamanchokban és folyóiratokban a kor szellemének jegyében, 
amely a lírai költeményeket kedveli, a szerbhorvát szóbeli irodalomból több-
nyire a szerb leányról szóló lírai népdalok szerepelnek, amelyeknek alapján 
az olvasó tudatában kialakult egy képzet a szerb leányról mint a naivság, 
az egyszerűség, közvetlenség, becsületesség és szemérmesség mintaképér ől. 
A más tematikájú népdalok fordítása pedig feltárta a szerbhorvát népkölté-
szet egyéb értékeit, s így az irántuk való érdekl ődés abban az igényben kul-
minált, hogy ezt a költészetet teljesebben, gy űjteményes kötet alakjában 
is be kell mutatni. Ez által sokoldalúbb vizsgálat és tanulmányozás indul-
hatott meg. 

Ezt a fokozódó érdekl ődést a magyar irodalmi közvéleményben nemcsak 
az a vágy táplálta, hogy közelebbr ől is megismerjék a közösségben és á leg-
közelebbi szomszédságban élő  szerbek szellemi termékeit; közrejátszott az 
is, hogy a magyar irodalmárok maguk is szükségét érezték a saját népi kin-
cseik összegyűjtésének és tanulmányozásának. A gazdag szerbhorvát száj-
hagyomány megismerése tehát példaként és ösztönzésként szogálhatott a 
saját népi kincsük feltárásában is. 

Az érdeklődést, mint tudjuk, Kazinczy indította el a Haszánaginica 
fordításával és közlésével a Poétai Berekben. Egyrészt az ő  lelkesedésének, 
másrészt a ballada szépségének köszönhet ő , hogy a magyar irodalmi élet 
érdeklődést tanúsított iránta. Egy évtizeddel kés őbb, a Hasznos Mulatságok 
1824-es évfolamában egy cikk jelenik meg Szerbus Népdalok címen, amely 
Vuk Karadžić  1823-1824-ben megjelent lipcsei gy űjteményének I—III. 
kötetét ismerteti. A névtelen cikkíró a szerb népdalokat a spanyol költészettel 
hasonlítja össze: „A képeknek és hasonlatosságoknak különfélesége által 
egészen a spanyol poézisre emlékeztetnek ...". s őt további fejtegetésében 
részben a spanyol fölé helyezi a szerbhorvát népköltészetet: „A H ősi éne-
kek ... a Spanyolokénál felségesebbek ... 4)" 

E cikk szerzőjének kiléte vitát keltett, amely mindmáig eldöntetlen 
maradt. Az irodalomtudomány Kultsár Istvánnak, a lap szerkeszt őjének 
tulajdonítja a cikket, s őt Kemény G. Gábor ezt teszi antológiájának főcí-
mében is; Vujicsics D. Sztoján azonban feltételezi, hogy Vitkovics írása 
is lehetne 5). Fenyő  István „eldöntetlen"-nek min ősíti a szerzőséget, Fried 
István viszont megállapítja, hogy „a cikk névtelenül jelent meg, véleményünk 
ezért csak valószín űsít, nem állíthat teljes bizonyosságot ... 6)" 

A következő  évben ugyanez az almanach Töltényi Szaniszlónak a bal-
ladáról szóló írását 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. népballadát, és megemlíti 
Kraljević  Markót és a koszovói hősöket is. Andrija Ka čić  Miošić  Razgovor 
ugodni naroda slavinskoga c. munkáját szerbus énekek gy űjteményének ne-
vezi, s a Vuk-gyűjtemény lipcsei kiadásáról is hírt ad. Nem érdektelen meg- 

44. sz. 348-351. 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ől. Összeállította és jegyzetekkel ellátta 
Kemény G. Gábor. Bp. 1962. 171. 
Fried I.: Vitkovics Mihály szerepéhez... 100. 
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említeni, hogy ő  is, akárcsak még néhány korabeli magyar irodalmár, Vuk 
Karadžićot egyszerűen Vuk-nak nevezi. 

A Hasznos Mulatságok 1826-ban Vitkovics Mihálytól is közöl egy for-
dítást. Ez a Sestra kuša brata c. népdal, melynek a címe itt Szerbus dal. A 
következő, 1827. évben az Aurora szintén Vitkovics fordításában közli a 
Podigle se kiridžije bačke már említett népballadát Bácskai népdal címmel. 
Ugyanakkor az Aurora lapjain két sokat emlegetett és analizált Vörösmarty-
verset is találunk a korra jellemz ő  tízszótagos verslábú szerbus manierban. 
Ezek aFöldi menny és a Csák. A harmadik, a Hedvig, az Aurora 1830. évi 
számában található. 

A szerbhorvát népköltészet iránti érdekl ődés megnyilvánul a Felső  Ma-
gyar Országi Minerva 1827. áprilisi számában is, Toldy Ferenc figyelmet 
keltő  cikkében, melynek címe: A Szerbus Nép Költésr ől. Mint tudjuk, Toldy 
ebben az adatközlésben nem mondott sok újat. A lakodalmi dalokról lénye-
gében ugyanazt közli, amit Eugen Wesely. 

Ez a bemutatás és a vele párhuzamosan közölt néhány példa-dal ismer-
teti meg el őször sokoldalúan a szerbhorvát népdalt a m űvelt magyar kö-
zönséggel. Hasonló szerepe volt Toldy másik cikkének is, amelyet az Iris 
c. budai német almanachban közölt ugyanebben az évben Lebensbeschreibung 
des grossen und berühmten serbischen Helden Marco Kraljevitsch címen. A 
korhoz képest valójában mindkét cikk jó és pontos információ, mely a szerb-
horvát népköltészet magyarországi recepciója el őtt egyengette az utat. 

Ehelyütt szólunk az Iris szerepéről is, amely Budán jelent meg 1825-ben. 
Az Iris az ún. „Vaterlándische Literatur"-t képviselte, ám érdekl ődése 
nemcsak a magyar irodalomra terjedt ki ,hanem a szomszéd népek irodalmára 
is. Több ízben hoz ízelítőt a szerb népköltészetb ől, hírt ad E. Wesely Hoch-
zeitslieder der Serben c. fordításkötetének megjelenésér ől és Wesely néhány 
szerbhorvát folklór tárgyú tanulmányát is közli. Vuk Karadži ćról is tesz 
említést, közli a Kraljević  Markóról és a tündérről szóló népdalt, amelyet 
Karadžić  Danica c. szórakoztató almanachjából vett át. Egy népballadát, 
a Szkadar építését pedig egy elbeszélés szövegébe ágyazza 7). 

Hogy a magyar irodalmi körök a harmincas években mennyire az ese-
mények folyamatában voltak és milyen éberen figyelték a szerbhorvát nép-
költészet felfedezését, csak akkor mérhetjük fel igazán ,ha tekintetbe vesszük, 
hogy a népi szájhagyomány lejegyzése maguknál a szerbeknél és horvátok-
nál is csak a húszas években vesz lendületet és válik folyamatossá. A har-
mincas évektől kezdve mind az Aurorában, mind a Koszorúban rendszeresen 
találkozunk szerbhorvát népköltészeti fordításokkal. E téren a legbuzgóbbak 
közé sorolhatjuk Székács Józsefet, aki munkájával csak alátámasztja Toldy-
nak az említett cikkében kifejtett elismer ő  értékeléseit. Székács Az Aurora-
ban, és a Koszorúban a következő  néhány évben rendszeresen jelentkezett 
egy-egy dallal, melyeknek mindig A szerbus dalokból címet adta. 

Ekkortájt indul meg az egész országban a népköltési gy űjtés. Az Aka-
. démia magára vállalta e munkát, de 1843-ban az akciót átengedte a Kisfaludy 
Társaságnak. A szerbhorvát népköltészet megismerése fokozta az érdekl ődést 

7) Ištvan Poth: Letopis Mátice srpske i neki peštansko-budimski časopisi dvadesetih godina 
19. veka. Naučni Sastanak slavista u Vukove dane 5. 119-130. és István Fried: Die 
Zeitschnft „Iris" (1825-1828) und die Literatur der sudslawischen V đlker, Stud. 
Slav 1977, 69-85. 
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á magyar népköltészet iránt, a népköltészeti alkotások gy űjtése közvetve a 
szerbhorvát népköltészet ápolóinak is az eredménye. Erdélyi János ezt írja: 
„... még 1837-ben a népköltészeti ereklyék gyűjtésére, tüzetes velök báná-
sára magam elhatároztam 8)". Már ismerte a szerbhorvát népköltészet magyar 
fordításait és Székács egy évvel el őbb magyar nyelven megjelent sikeres 
szerb népköltészeti kötetét. Ezt bizonyítja a Népköltészetr ől című  tanulmánya9). 
Ő  „tudós szemszögből" értékelte és vizsgálta a szomszédos és a távolabbi 
népek alkotásait, de a szerbhorvát népköltészet „bája és varázsa" őt sem 
kerülte el10). „A szerbek népköltészete gyönyör ű" — jegyzi meg a Pályák 
és Pálmák c. tanulmányában1l). Erdélyit leginkább a szerbhorvát lírai dalok 
érdeklik. Öt fordítása tanúskodik err ől, amelyeket kés őbben a Divatcsarnok-
ban közöl12). 

Ahogyan már említettük is, Fried István fedezte fel és elemezte tüze -
tesen Erdélyi átköltéseit13), amelyeknek forrása Siegfried Kapper fordítás -
gyűjteménye"), és amelyek az Arany János szerkesztette Koszorúban látnak 
újra napvilágot15). 

Az 1848-as forradalmi év árnyékot vet a magyar-szerbhorvát irodalmi 
kapcsolatokra. Igaz, szerb részr ől Jakov Ignjatović  igyekezete a megértés 
jegyében indul. Uroš Ergović  pestbudai szerb ügyvéd a „történelmi emlékekre 
és szent hagyományok magasztos érzetére" hivatkozva 18) megbékülésre hívja 
föl a két népet. Magyar részr ől Kossuth Lajos a dunai népek összefogását 
tervezi „Dunai Szövetség" néven, az „Egység, egyetértés, testvériség, magyar 
szláv és román között 17)" jelszóval. Teleki László drámaíró és politikus, 
a közép-délkeleti népek megbékélésének híve azt vallja, hogy „nem annyira 
az osztrákkal, mint a szerbekkel, horvátokkal és románokkal kellene egységre 
lépni18)" s e konfoederatió „az eddig hozzánk tartozó népeket fűzendi egybe19)". 
Jókai Mór pedig az 1849-es publicisztikai írásaiban t űzi ki a nemzetiségi 
megbékélés gondolatát20), s később, az 1870-es években is a nemzetiségi 
gyűlölködés megszüntetésére hívja fel Magyarország minden nemzetisége 
íróját2l). 

A forradalom idején bekövetkezett eltávolodás, amely fegyveres viszály-
lyá éleződött, nem volt sem végleges, sem tartós. Az irodalmi és tudományos 

Erdélyi János: Pályák és Pálmák. Bp. 1886. 13. 
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai IV. Pest. 1844. Erre Fried I. is figyelmeztet a Székács 
József és a szerb népköltészet c. tanulmányában (259) 
Fried I.: Erdélyi János elfelejtett szerb népdalfordításai. It 1974/3. 253. 
Uo. 523. 
Erdélyi János: Szerb népdalok. Divatcsarnok 1854. I. 179-80. 
Fried I.: i. m. 522-535. 
Siegfried Kapper: Die Gesánge der Serben. Leipzig 1852. Zweiter Theil 
Erdélyi János: Kapper Siegfried szerb dalaiból. Koszorú 1864. II. 396-397. 

18) Ergović  Uroš magyar nyelvű  röpirata: Szerb szózat a magyar nemzethez. A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink történetéb ől, 309-311. 
Uo. 323-326. 
Uo. 336. 
Uo. 340. 
Uo. 360. 
Uo. 362. 
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kapcsolatok háttérbe szorulása átmeneti jelleg ű, az 1848-49. évi tanulságok 
a közös elnyomatás éveiben egymás jobb és őszintébb megismerésének új 
lehetőségeit nyitják meg 22). 

Hasonló törekvés voltaképpen már 1848-ban is jelentkezett. A „pestvá-
rosi rendreügyel ő  bizottmány" az 1848. március 31-én keltezett, a horvátok-
hoz, illetve „szeretett testvéreinkhez" intézett „Békeszózat"-ára 2s) Zágrábból 
1848. április 10-én Ivan 1Vlažurani ć, a politikus és költő  röpirattal válaszol, 
ugyancsak a nemzetek közötti közeledés és megbékélés gondolatát hirdetve 24). 

Lisznyai Kálmán, aki szintén érdekl ődött a szomszéd népek és a hazai 
nem-magyar nemzetiségek írói és irodalma iránt, s aki 1848-ban Ignjatovi ćot 
megismertette Petőfivel, Rákóczy és Brankovics c. balladáját a magyar-szerb 
történeti márciusi napok együttm űködésének25) szenteli ,a szerbek részér ől 
pedig Jeremija Obradovi ć  Karadži ć, az első  szerbiai hivatásos könyvterjeszt ő  
közöl egy népies dalt .Kossuth Lajosról 26). 

A hírlapirodalom pedig igyekszik ébren tartani a szerbhorvát népköl-
tészet és népélet iránti érdekl ődést27). 

Uo. 252. 

Uo. 257. 

Uo. 257. 

Uo. 315. 

Zabavna pesmarica. Beograd 1854. 183. sz., 161-162. 

E tárgyról b ővebben szól: Veselinović  Šlilc Magdolna: A szerb irodalmi tőrekvések 
visszhagja a magyar periodikában a XVIII. század végét ől a XIX. század közepéig 
In: HK, 1982/3. (52.) sz. 
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A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET TÍZESÉNEK (DESETERA- 
CÁNAK) VISSZHANGJA ,  KÖLCSEY, BAJZA ÉS VÖRÖSMARTY 

Bajzához írt levelében, amely egyben felhívás a közrem űködésre, Toldy 
1829. augusztus 29-én egyebek közt a következ őket írja: „a néppoezis sohasem 
lehet költőink poézisa úgy, a mint van, mert érzése költ őinknek más, mint 
a népé; de költ ő ink fogadják el amattól a formát s megnemesítve így lesz magyar 
lyránk; a ki pedig népdalt ír, nemesítse meg annak tartalmát. Ezt akarja 
Károly s már fel van általa szólítva Vitkovics és Kölcsey, fel lesz Fáy még 
és te, mert plánuma: jöv ő  tavaszszal egy száz dalból álló gyűjteményt adni 
népünknek, olcsó áron (egy néhány krajcáron) s ez által a népnek nemesebb 
kézikönyvecskét nyújtani. Felvonja ő  magához a népet, ne félj, csakhogy 
annak ruhájában közelit hozzá; Kölcsey Epedése és Elválása a magyar népnek 
örökké oly érthetetlen lesz mint bármely más népnek, mert a nép észköre 
határán túlfekszik. Azért nem nézhetem nem tévedésnek, mid őn e két dalt 
Vitkovicséval egy osztályba fektetedl)". 

Toldynak e felhívására a megnevezetteken kívül más korabeli költ ők 
is reagáltak, s ez nagyszámú m űnek a születését eredményezte. A tervezett 
gyűjtemény azonban sohasem látott napvilágot, viszont err ől a szándékról 
tanúskodik az 1829-ik évi Aurorában közölt 25 népdal Szalay Benjamin 
(Kisfaludy Károly) tollából. 

Kölcsey elsők között hódolt be e kor divatjának. Az irodalomtörténet 
már jórészt áttanulmányozta a szerbhorvát népköltészet és a szerbus manier 
iránti érdeklődését2). 

Fried István megállapítja, hogy Vitkovics ismertette meg Kölcseyt a 
szerb népköltészettel, s hogy a szerb dalfordításai nehezen képzelhet ők el 
Vitkovics nélkül. Vitkovics nemcsak versformát, hanem újfajta tónust, 
költői megnyilatkozási lehet őségeket is adott számárai), s „igen jelent ős a 
szerepe abban, hogy Kölcsey magyarul ad ki olyan szerb népdalt, amely 

Bajza József összegy űjtött Munkái. Harmadik, bővített kiadás. Sajtó alá rendezte 
Badics Ferencz: VI. Bp. 1900. 455. 
Horváth János: Tanulmányok. Bp. 1956. 266-271; Magdalena Veselinovi ć  A,nđelić  : 
Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj knji.ževnosti XIX i XX veka. Novi Sad. 
1968. 21-23; Gáldi László: Szerb-horvát eredetű  tízesünk. Szomszédság és közösség. 
Bp. 285-309.; Fried István: A szerencsétlen lányka. HITK 3. 1970. 40-24.; Fried 
I.: Kölcsey Ferenc fordításai Itk 6, (1969. 702-704;) Fried I.: A délszláv népköltészet 
recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig, Bpest 1979. 
Kölcsey F. fordításai 702-704. 
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még német nyelven nem jelent meg", sőt még a német nyelvű  „szerb nép-
dalok" is Vitkovics közvetítésével jutottak el Toldyhoz 4)". 

Kölcseyt 1813-14-ben a könnyed dal foglalkoztatja, a naivság érdekli, 
amellyel a szerbhorvát népdalban találkozott, megkísérli kifejezni magát 
ebben a „ton"-ban is, s ma már tudjuk, hogy megihlette a Hasanaginica, 
s Vuk Karadžić  1814-ben megjelent els ő  népdalgyűjteménye is. Kölcseynél 
a nagy formai változatosság nemcsak különböz ő  ritmikai hatások próbálga-
tása, nemcsak „kísérletezés", hanem mindez mély érzelmi és gondolati hul-
lámzást is takar 5). 

Ebben az időben (1813-1814) érdeklődését erősen leköti a Nesrećna 
devojka (A szerencsétlen leány) c. szerbhorvát népdal, amelynek visszhangját 
majd megtaláljuk Kölcsey eredeti alkotásaiban, feldolgozásában és átköl-
tésében is. Hogy milyen hatással volt reá ez a népdal, felmérhetjük, ha el-
olvassuk a Jegyváltó (1813.) c. költeményét. Itt nemcsak a formában nyilvánul 
meg a hatás (főleg tízszótagú verslábak, melyek helyenként kilenc szóta-
gúakkal váltakoznak, cezúrával a negyedik szótag után, néhol jambussal 
keverve), hanem a tartalomban, a gondolatmenetben, a kifejezésre jutó 
érzelmekben és a stílusjegyekben is. íme egy példa: 
anafora: 

Vedd e gyűrűt reszkető  kezemből 
Vedd e csókban forró lelkemet .. . 

Ez a 10+9 szótagú szerkezet jelentkezik kés őbb nem egy esetben más magyar 
költőknél is, különösen — mint ahogy látni fogjuk, — Vörösmartynál. 

Kölcsey 1813-ban Klopstock nyomán az elválásról ír, (Az elválás), s 
a korabeli európai költészetben közkedvelt motívumot variálja 1814-ben 
is. De ez már fordítás, pontosabban a Nesrećna devojka átdolgozása, amelynek 
a Rácz nyelvb ől címet adta. Itt a tíz-kilenc-nyolc szótagú verslábak kevered-
nek, majd a tizenkét szótagúval zárulnak. Fried István kutatása alapján ki-
tűnik, hogy Kölcsey ugyancsak 1814-ben keletkezett, A szenved ő  című  szo-
nettjének tartalmával Vitkovics egyik versében is találkozunk, amely szin-
tén a Nesrećna djevojka hangulatára emlékeztet, de a Bürger Lenorájával 
rokontematikájú Rózá-ban is (1814) felleljük a Nesrećna devojka elemeit6). 
A két évtizeddel kés őbb született Emléksorok Klobusiczky Matildhoz c. 
Kölcsey-versben ismét fellelhetjük a Nesrećna devojka visszhangját : 

Vedd, lyányka, búcsúm, vedd áldásomat; 
S tartsd meg szivedbe hív emlékezettel .. . 

Költőnk 1813-14-ben több verset is ír trocheusi tízesben, amelyekben 
szintén nyoma van a szerbhorvát népköltészet hatásának: e versek a nép-
költészet és a műköltészet közti átmenetet jelentik. Említsük például a Hol 
a virányt. Horváth János szerint Kölcsey „nagyobb lépést tett a dévajság 

Fried I.: Vitkovics Mihály szerepéhez a magyar irodalmi népiesség fejl ődésében. A HITK 
14. 1973. 97. 
Gáldi L.: Vers és nyelv. Nyelvünk a reformkorban. Szerk. Pais Dezs ő . Bp. 1955. 520. 
Fried I.: A szerencsétlen lányka. 42. 
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könnyű  tónja felél)" amikor is még nem kizárólag „a magyar parasztdal 
tónját találgatá, csak a könnyű  dalét, a daljelleget elsősorban lírai kisszer ű-
ségben (dévajságban) keresvén anakreóni minták nyomán, a kivitelt azonban 
már népi, szerb népi dalok fordítgatásával próbálgatván 8)". E dal 4-3-3 
osztását Horváth János úgy min ősíti, „mintha magyar tízes lenne, pedig 
jambus, amint további soraiból világosan kitetszik 9)". 

A stílusalakzatok rokonsága köréb ől az anaforára és az epithetonra uta-
lunk, amelyek. oly jellemzőek a szerbhorvát népdalra: 

Hol a virány, a melyet gondolok? 
Hol a leány, kiért e szív dobog? 

És : 
Minden órám csüggesztő  magányom, 
Néma csendén búnak szentelem 

(Minden órám) 

A szerbhorvát trocheusi tízes, a deseterac, amelyr ől már Toldy is megállapí-
totta, hogy nemcsak versmérték, hanem stílus is, pontosabban stílusmeghatá-
rozó tényező , a kilencszótagú verslábbal váltakozva általában gyakori e korszak 
magyar költőinél. Tudvalevő  azonban, hogy a trocheusi tízes nem idegen 
a magyar népköltészett ől sem, a trocheusi lejtés általában, kivált ha diszkrétebb, 
nem zavaró a magyar dallamban. Ezért a további elemzésnél ezt a tényt is 
számba kell vennünk, s e korszak költ őinél a magyar és a szerbhorvát népdal 
versalakzatának lehetséges összefonódásával is számolnunk kell. Például 
vessünk pillantást Szentiváni Mihály, „e nagytehetség ű , fiatalon elhunyt 
író"10) néhány versszakaszára. Itt is jelen van a trocheusi tízes a negyedik 
szótag utáni cezúrával, s ez közel áll mind a magyar, mind a szerbhorvát 
népdal tízeséhez : 

Hadd hervadjon pirosló orcája, 
Nem hervad el szívének jósága. .. 11) 

A Nesrećna djevojka témája, mint tudjuk, Kölcseyn kívül Bajza Józsefet 
is megihlette. A Lemondás c. versében, amely els ő  ízben az Aurorában jelent 
meg 1832-ben, hétszótagos verslábban adja vissza a Nesrećna devojka hangu-
latát : a leány visszajuttatja a gy űrűt jegyesének, mert „más birandja eskűmet", 
és megkéri leánypajtásait: „Fonjatok szép koszorút., /Fonjatok leánykák./ 
Halvány rózsaszál legyen /Benne s rozmarinág/  Gyász bokréta illik 
ahhoz/ S gyász halotti ének./ A kiben meghaltanak/ Vágy és szivremények," 
s itt Fried emlékeztet Vitkovics fordításának hatására (1828), amelyhez 
hozzájárultak az almanach-líra „túl édesített, túl cukrozott ízei is" 12). 

Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faludytól Petőfiig, 2. kiadás Bp. 1978. 
" 	184. 

Uo. 184. 
Uo. 346. 
Uo. 334. 
A versidézet: uo. 345. 
Fried I.: A szerencsétlen lányka. 43. 
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Bajzának még egy eredeti versére mutátn .ánk rá, mely- asszociál a szerb-
horvát népi lírára. A vers címe A lyányka pillantata. Ebben a fiatal és ártatlan 
leányka magatartására, modorára hívja fel figyelmünket: 

... Szólék s a lyányka pirulva 
S szótlan földre süté mennyei szép szeméit. 

Itt a „lyányka" sok tekintetben a hosszú szempillájú és piros arcú Milicára 
emlékeztet, aki hasonló szituációban szintén szemérmesen süti le a szemét 
és maga elé néz (Srpska djevojka). 

Visszatérve Kölcseyre, a szerbhorvát verselési mód további meghonosí-
tása tekintetében még jelent ősebb az a verse, amelyet 1823-ban Csekén írt, 
ahol a csendes és nyugodt élet lehet őséget nyújtott számára, hogy zavartalanul 
tanulmányozza a költészetet és a verselés titkait, fortélyait. Itt gyakorolta 
a szerbhorvát népköltészet trocheusi tízesét, a népköltészet és a m űköltészet 
összebékítését is. Ennek eredményeként jött létre a Panasz, a népdalnak e 
megnemesített formája, melyre az irodalomtörténet mint a szerbus manier 
egyik emlékére figyelt fel 13), és amelyben Gáldi László az „egyszer űbb benső-
séges vallomás nyelvét" dicséri"). 

Ebben a versben Kölcsey a trocheusi tízest alkalmazza a negyedik szótag 
utáni cezúrával, amely azonban néhol elvész. Az els ő  versszak után követ-
kező  négyszótagos félsor elüt az egész vers ritmusától, a költ ő  mintegy fel- 
kiáltásként fűzi hozzá a zárószót: „A kegyetlen 9". Ugyanakkor a versben 
jelentkező  anafora szemmel láthatóan a szerb horvát népköltészet stílusje-
gyének átvétele : 

Dalba szállt az érzés húrjaimról. 
Dalba szállt az estve szent;homályán. 

A Panasz iránymutató volt a szerbus manierben író más költ őknek is. 
Gáldi szerint hatással volt „a délszláv forma drámai jelleg ű  magyar tovább-
fejlődésére", és egyben mintakép is, els ősorban Vörösmarty számára. 

Az 1825. december 12-én Stettner Györgyhöz írt levelének mottójaként 
Vörösmarty a Panasz első  két sorát idézi, a levél szövegéb ől pedig megtudjuk, 
hogy Stettner a Hebe c. évkönyvnek azt az 1826-os jelzet ű , de. 1825. végén 
megjelent számát kérte t őle, amelyben a vers teljes egészében megjelent. 
Vörösmartynak a kért almanach ekkor nem volt keze ügyében, ezért a Köl-
csey-versnek csak azt a két sorát idézi, amelyet fejb ől tud, majd pedig az éppen 
akkor befejezett saját versével folytatja levelét, arra kérve Stettnert, elégedjen 
meg egyelőre ennyivel. 15) Stettner válaszából megtudjuk, nagyon sajnálja, 
hogy nem kapja meg Kölcsey költeményét, „mellyb ől azon sokat jelentő  
szép két sort függesztéd mottóul leveled eleibe, le nem küldheted" — írja"). 
Vörösmarty nemsokára, 1826. január másodikán hosszabb levelet ír Stett-
nemek s ezúttal lemásolta az egész Panasz-t17). Stettner pedig január 13-án 

Erről a költeményről bővebben: Horváth Károly: A magyar irodalom története III. 
423-424. és Gáldi L.: Szerb-horvát eredetű  tízesünk. 298. — Horváth János „szerb 
mintájú költeménynek" nevezi (A magyar irodalmi népiesség... 185.) 
Nyelvünk a reformkorban. 524. 
Vörösmarty Mihály összes M űvei. 17. Levelezése. Sajtó alá rendezte Brizsits Fevenc 
Bp. 1965. 113. 
Uo. 117. 
Uo. 127. 
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köszönetet mond Vörösmartynak ezért a szép versért : „Kölcsey' Panaszát 
a' te leveledben... igen nagy örömmel és köszönettel fogadtam" 18). 

1825-ben Kölcsey Csekén írja a Hervadsz című  három versszakos dalt, 
amelyet Bajza nyelvünk „legszebb m űvészi népdalának" nevez 1- 9), Horváth 
János is mű-népdalnak tekinti 20), Gáldi pedig a leghitelesebb magyaros 
lejtésű  dalnak tartja 21). 

Ha e dalt trocheusi négy-négy tízes sorúnak vennénk úgy, hogy a tízes 
a negyedik szótag után cezúrával elválasztva új sorban folyatódna (4+6) 
a tízesnek csak szemnek szóló tördeléssel, akkor nem lenne idegen a szerb-
horvát népdal tízes versszerkezetét ől. Emellett a népi dalokban szokásos 
„lappangó párbeszéddel", párhuzamokkal, naiv szimbólumokkal, valamint 
a stílusjegyekkel (pl. anafora) és a ritmikájával is közel áll a szerbhorvát nép-
költészethez : 

(anafora) 

Hervadsz, hervadsz 
Szerelem rózsája, 
Isten hozzád 
Keblem hű  lyánykája! 
Omlik a hab, 
Omlik könyhullásom; 
Kél a szellő  
S költi sóhajtásom. 

A Holdhoz című  versében Kölcsey a tízest kilencessel kombinálja oly 
módon, ahogyan egyes 1813-14-ben írt verseiben is tette: 

Hold, szelíd hold, felhőd kárpitjában 
Sokszor könnyes szemmel néztelek, 
Képét láttam arczod sugarában, 
Sóhajtási voltak a szelek. 

A tízes és kilences verselés hasonló, csak rímes kombinációjával talál-
kozunk a hazafias tartalmú Zrínyi dalában is (1830.), melybe Kölcsey bele-
szőtte a kor kedvelt vándor (Wanderer)-motívumát is. Hat, egyenként hatsoros 
versszakában a tízes és kilences sorok úgy váltakoznak, hogy minden har-
madik és hatodik sor rímes kilences. Ily módon írt verseit, különösen e két 
említettett és a Szemere Pálhoz írt szonettjét, amelyek a 10-9 szótagú tro-
cheusok „ritka alkalmazását" példázzák, Gáldi német jelleg ű  verseknek minő-
síti, mondván, ezek sorozata a költ őt egész életén kíséri 22). Trocheusi tízesei 
azonban rokonságot mutatnak a szerbhorvát népköltészet trocheus tízesével is. 

A szerbhorvát népköltés szóban forgó vonása határozottan megmutat-
kozik Kölcsey 1831-ben írt mesés elégiájában, a Könnycsepp címűben is, 
amely voltaképpen a szerbus manier tízes trocheusának megnemesített 

,Uo. 133. 
Idézet Horváth J.: A magyar irodalmi népiesség... 178. 
Uo. 189. 
Gáldi L.: i. m. 519. 
Uo. 518. 
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formája. A mű  tiszta trocheusi tízesben íródott, er ős cezúrával a negyedik 
szótag után és a szerbhorvát népköltészetre jellemz ő  stílusjegyekkel. 

Első  ízben az Aurora 1832. évi kötetében jelent meg A könny címen. 
Nénii eltérést mutat kés őbbi formájától, s a palilógiák jelmezik: 

Csöndes ifjú járdál andalogva 
Andalogva szent berek homályán.. . 
És alatta leltem gyönge lyányk őt 
Gyönge lyányákát ülni könnyel áztán.. . 
S biborajkán a csöpp égni kezdett, 
Égni kezdett, bár leszálla hűsen. 

A Földi menny (1825.) c. Vörösmarty-verssel való hasonlóságot Horváth 
János már korábban észrevette. A hangulatbeli hasonlóság (a hangulat szub-
tilitása) és a tartalmi rokonság arra enged következtetni, hogy Kölcseyt a 
Könnycsepp megírására Vörösmarty költeménye ihlette. Ekkoriban ugyanis 
gyakori a költészetben az egymás követése, az átfonódas, valamint a „baráti 
versengés" a szerbhorvát népköltészet szellemében és általában a népi stí-
lusban. A költők eszméket és gondolatokat cseréltek, kölcsönösen értékelték 
egymást és példát adtak egymásnak. 

Néhány Kölcsey-korabeli magyar költ ő  levelezése is arról tanúskodik, 
hogy intenzíven foglalkoztatja őket a népköltészet szellemében való verselés. 
A levelezés ugyanakkor bepillantást nyújt a jelenség okaiba is. A levélváltás 
különösen a húszas évek második felében élénk. Ekkor a magyar költészetben 
a romantika felülkerekedik a klasszicizmuson. 

Bajza 1826-ban Toldynak írt levelét idézzük: „A Szerbus dalok nem 
egészen nyerik-meg tetszésemet. Azoknak számok közé tartoznak, mellyeknek 
a naivság bélyegét kell hordozniok. Valamint a Comicai hatóság nem annyira 
a dologban mint a kitételekben van helyeztetve: szinte úgy a naivság nyelvét, 
a maga saját nyelvét kívánja-meg, s ezen posztulátumnak nincs itten elégtéve. 
Darabos a nyelv, mesterkélt, nincs meg a könny ű  folyamatja, mellynek lenni 
kellene, gyakorta nincsen magyarul. Igyekezzél barátom az aljas nyelvet 
megtanulni, ennek vagy híjával, s ezt értve, ezt tudva mindent fogsz tudni 
a nyelv körül; szerencsésen fogod egyesíteni a populár tónt a feszes csinosságú 
mostani tónnal" 23). 

1827-ben pedig Bajza ezt írja Toldynak : „S végtére (egyszer majd meg-
mondom) hogy miért tetszik nekem a Bácskai népdal"24). 1828-ban ugyan ő  
közli Toldyval: „Én eddig nyelvünkön legszebb m űvészi népdalnak ismerem 
a Kölcsey Hervadsz, hervadsz dalát"...." így hát népdali tekintetben a 
Füredi pásztor dalát teszem ama Kölcseyé mellé" 25). 

Toldy azonban Bajzánál és Kölcseynél is jobban ismerte a népdal lé-
nyegét, a népdal és a népi elemekb ől alkotott műdal közti különbséget. Tudatá- 

Bajza József: i. m. 164. 
Uo. 226. 
Uo. 265. — Annak bizonyítására, hogy Vitkovicsszerb népköltésszetbólszabadon 
átültetett dalai szervesen illeszkednek bele a magyar fejl ődésbe, megemlíti a Füredi 
pásztor dala, és A magyar jobbágy dala című  szerzeményeket (Sz. L.: Vitkovics Mihály 
a kétnyelv ű  költő. Szomszédság és közösség. 257.) 
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ban volt annak, hogy a népköltészet sohasem válhat „költ őink poézisává", 
mert a költő  érzelmei eltérnek a nép érzelmeit ől26). 

Ezek után részletesebben szemügyre vesszük Vörösmarty verselését, 
amellyel — Horváth János szerint -- elkezd ődött a szerbus manier igazi 
szerepe a magyar irodalomban27). 

Vörösmarty is, bár sem verselésben, sem költ ői nyelvében nem tud 
szabadulni a biedermeier helyzetdaltól, több ízben megkísérelte a „pórdal 
megnemesítését" és a népi motívumok felemelését 28), illetve szerbhorvát 
népdal trocheusi tízesének alkalmazását. Kölcsey fent említett verseit ől 
ihletve, hozzá hasonlóan többet írt „szerbus stilus" -ban, mint amennyire 
az irodalomtörténet eddig felfigyelt. 

Vörösmartynak a szerbhorvát népköltészet jegyében írt m űvei közül 
az irodalomtörténet mindeddig csak három — igaz, igen impresszív — 
költeményét említi, amelyek Gáldi szerint „a deseterac klasszikus magyar 
visszhangjainak csúcsát jelentik" 29). E három mű  a Hedvig c. románc, amelyet 
a költő  az alcímben legendának nevez (nemrég jelent meg szerbhorvát fordí-
tása), a Csák c. ballada (amelyet szintén nemrégiben fordították le szerbhorvát-
ra30), és a Földi menny, amelyet Gáldi a három közül „talán a légszebb"-nek 
talál31) (mi pedig az imént említettük azzal kapcsolatban, hogy Kölcseyt 
a Könnycsepp megírására ihlette). 

Vörösmartyt Kisfaludy buzdította a „szerbus manier" tanulmányozására, 
ám ez a gondolat nem volt új számára, mert már korábban is érdekl ődést 
tanúsított a szerbhorvát népköltészet iránt és maga is megkísérelte az effajta 
verselést. Erről tanúskodik néhány verse a húszas-harmincas évekb ől s egy-
pár a későbbiek közül, de ezt bizonyítják a levelezésében található sz űkszavú 
említések is. 

Horváth János szerint tágabb értelemben népies nyomoknak tarthatjuk 
Vörösmarty 1828 el őtti költészetében az ossziáni hatásokat, a szerb népköl-
tészet és a keleti meseköltészet ösztönzéseit s a zrínyies archaizálási kísérlete-
ket. 1828-ban aztán minden látható el őzmény nélkül feltűnik lírai költészeté-
ben a népda1 32). 

Akárcsak Kölcseyt, Bajzát, Kisfaludyt és másokat, Vörösmartyt sem 
csupán a külalak, a trocheusi tízes foglalkoztatta, hanem a tartalom, a kifeje-
zési mód is. 

Első  ez irányú érdeklődésével a húszas évek elején találkozunk, pontosab-
ban 1822-ben, amikor már több jelent ős költő i művel dicsekedhetett. Ekkor 
megírja a Villidalt, amelyet később beiktat A h űség diadalába a negyedik 
ének lírai betétjeként. 

Toldy levele Bajzához, 1828. augusztus 29. 
Tanulmányok. 269. 
Gáldi L.: i. m. 561. 
Uo. 300. 
Mihalj Verešmarti: Hedviga. Prevela Magdalena Veselinovi ć  A,nđelić, Letopis Matice 
srpske januar 1973, 102-105. és M. Veselinović  Anđelić : Srpskohrvatska narodna 
poezija... 285-287. 
Gáldi L.: Szerb-horvát eredetű  tízesünk. 300. 
Horváth J.: i. m. 148. 
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A h űség diadala (1822) hexaméterben és jambusban írt költeményr ől 
önéletrajzi feljegyzéseiben Vörösmarty megemlíti, hogy „a' Villi rege szerént" 
írta, s ez volt az els ő  ösztönzője is. 

Honnan ismerhette Vörösmarty a „Villi regét"? 
Műveinek tanulmányozói azon a véleményen vannak, hogy az els ő  

impulzust gróf Mailáth János Villi Táncz c. novellája adta, mely az Aurora 
1822. évi I kötetében (195-206) jelent meg. Vörösmarty azonban részletes 
értesüléseket szerezhetett a Villikr ől a szlovák és a szerbhorvát folklórban 
is, ezekr ől abban az időben a magyar irodalom elég sokat tájékoztatott 33). 
Egyébként Mailáth is hallhatott villi-regét Szlavóniában, Donji Miholjacon, 
ahol időnként birtokán, illetve kastélyában tartózkodott. 

A Villi-tánc a XIX. század folyamán többször is fel-felbukkan a magyar 
irodalomban, néha haláltánc formájában is. Berzsenyi Dániel gróf Mailáth 
Jánoshoz írt ódájának utalása — Engem a Villitánc/Int már — beszédesen 
tanúsítja ezt. 

Vörösmarty a Villidal c. versét nyilván többre értékelte, mint teagát 
A h űség diadalát. Életében csak a Villidalt közölte, az eposz egészében 
halála után jelent meg els ő  ízben. Az eposznak a költ ő  saját kezű  aláírásával 
feltüntetett alcíme is bizonyítja, hogy a villilegendát akarta el őtérbe helyezni: 
„Költemény a villi rege szerént, a török háborúk üdejéb ől." 

A tündérmotívum a maga titokzatosságával lekötötte figyelmét és több-
ször is visszatér a jó és a gonosz tündér alakjára. Ezt tapasztaljuk a Csák 
című, a szerbhorvát népdal stílusára emlékeztet ő  balladájában is, ezúttal 
azonban immár csiszoltabban és pszichológiailag sokkal mélyrehatóbban 
bontja ki e motívumot. 

1822 és 1825 között, amikor a magyar irodalombon mindjobban kezdetét 
veszi a szerbus manier iránti érdekl ődés, Kölcseyhez és Bajzához hasonlóan, 
a klasszikus költészet és a modern európai áramlatok jegyében írt versekkel 
párhuzamosan, Vörösmarty is megpróbálkozik a trocheusi formával. Ezt 
a formát ő  is igen kedveli, a tízszótágú versláb azonban nála még nem tiszta 
csengésű  : a tízest néha kilencessel kombinálja oly módon, hogy minden harma-
dik sor kilences (A bátortalan szerelem, 1823), vagy váltakozik a tízes és a 
kilences (Börzsönyben, 1825), néha pedig hiányzik, avagy elvész a cezúra 
a negyedik szótag után (Cencihez, 1823). 

Említettük már Vörösmartynak Stettnerrel folytatott levelezését, amely-
ből megállapítható, milyen intenzíven foglalkoztatja Kölcsey Panasza. Szá-
munkra ezenkívül igen nagy jelent ősége van két versének is, a már említett 
Földi mennynek és még egy bájos lírai költeménynek, amelyre témánk szemszö-
géből még nem figyeltek fel kellőképpen. Ez A szép leány című  vers. Nem-
régiben egy dolgozatunkban azt fejtegettük, hogy besorolható az európai 
rokokó költészetbe. Ez alkalommal a verset stilisztikai és verstani szempontból 
vizsgáljuk. 

A költemény első  két versszaka a szláv szembeállításával a Hasanaginica 
magyar megfelelője lehetne. Mint ismeretes, a Hasanaginica a természet 

33) Vörösmarty M. összes M űvei 4. Nagyobb epikai m űvek I. Sajtó alá rendezték Horváth 
K. és Martinkó A., Bp. 1963. 249-253. 
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történéseivel és jelenségeivel kapcsolatos kérdéssel kezd ődik, amelyre elóbb 
igenlő, majd tagadó válasz következik: 

Šta se bijeli u gori zelenoj? 
Al' je snijeg al' su labudovi? 
Ida je snijeg, već  bi okopnio, 
Labudovi već  bi poletjeli. 
Nit' je snijeg, nit' su labudovi, 
Nego šator age Hasen-age 

(Mi fejérlik a zöld erdő  mellett? 
Vallyon hó fejérlik-e vagy hattyú? 
Volna hó, úgy már felolvadt volna: 
Volna hattyú, úgy már felröppenne. 
Oh, nem hó az, nem hó ! sem nem hattyú! 
Sátor az Azzánnak táborában. (Kazinczy ford.) 

Ugyanígy Vörösmarty is el őbb felteszi a kérdést, amelyre következik a válasz : 
nem... sem... hanem.. . 

A ritmus szimmetrikus trocheusi nyolcas a jellegzetes cezúrával a ne-
gyedik szótag után, amely ötszótagú sorokkal váltakozik. Íme az első  két vers-
szak, amely véleményünk szerint összevethet ő  a Hasanaginica említett soraival: 

Hó, vagy hab, vagy csillag rémlik 
Ott a völgy ölén? 

Nem, nem, más az: amit véltem, 
Csalfa tünemény. 

Hónak, habnak, és csillagnak 
Nincs fodor haja: 

Szép lány fürdik a patakban 
S a szép lány haja. 

A felsorolt szempontok mellett e verssorokban a Hasanaginicára emlé-
keztet egy tartalmi elem is: a hó, a völgy, a fehérség (a légiesség értelmében, 
a szemérmesség és az ártatlanság jelzeteként). Az egyszer űbb népi kifejezéseket 
azonban Vörösmarty ;,megnemesítette", a népdal balladás, balsejtelmes 
tömör természetábrázolását idillikus, lágy környezetleírássá változtatta. 34  

Ez a szinte légiesen könnyed, az elérhetetlen Perczel Etelka ihlette 
lírai hangvitelű  költemény első  ízben az Aurora 1826. évi kötetében jelent 
meg (224-226) és a Vörösmarty meg Stettner közti levélváltás tárgya lett. 
E levelezés adatokat szolgáltat a vers keletkezéséhez: „Szép Leányod Auró-
rában igen igen kedves el őttem 's mindenek el őtt is. Miért nem mutattad 
ezt fennlétemkor, vagy ha kés őbbi dolgozásod, miért nem közölted leveled-
ben?" ... „Hogy szép leányom tetszik, örülök. Tudod, kit gondoltam, 
annak köszönhetek mindent 35)". 

Veselinović  Šulc Magdolna: Rokokó elemek Vörösmarty, Radi čevié és még néhány magyar 
illetve szerb költ ő  művében. A HITK 25 sz. 1975. 49-67. 
Vörösmarty M. összes M űvei 1, Kisebb költemények I. Sajtó alá rendezte Horváth K. 
Bp. 1960. 710-711. 
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Vörösmarty a Hasanaginica szláv szembeállításának (slovenska anti-
teza) szépségét minden bizonnyal Kazinczy fordításából ismerte és kedvelte 
meg, az akkori magyar irodalmi közvéleményben ugyanis e ballada nagy 
visszhangot keltett és osztatlan rokonszenvet váltott ki. 

A Földi menny Pesten keletkezett 1825-ben, ahogyan azt maga Vörös-
marty is jelezte 36), első  ízben pedig az Aurorá-ban jelent meg 1827-ben. 
Gyulai Pál és Horváth János már korábban rámutattak, hogy Vörösmartyt 
a vers megírására Kölcsey Panasza ösztönözte és 1825-ben írta meg, tehát 
akkor, amikor a Panasz a Hebe című, 1826-ra szóló évkönyvben megjelent 37). 

Gyulai Pál már Horváth János előtt megállapította, hogy „e költeményen, 
valamint az alább következő  Csákon, mind alakban mind szellemben a szerb 
népdalok hatása érzik, amelyeket Vörösmarty éppen ez id ő  tájt olvasott 
Toldy figyelmeztetésére 38)". 

Jelen alkalommal rámutatunk a Földi menny sajátosságaira, különösen 
a trocheusi tízesre, amelyet Gáldi sémaszer űen mutatott ki a célból, hogy 
összevesse a szerbhorvát tíz szótagú verssorral és kiemelje ,milyen közel áll 
hozzá, habár a cezúra néha a hatodik szótag után jelenik meg 39). Utalunk 
továbbá a stílusalakzatokra, mindenekel őtt az anaforákra és palilógiákra, 
amelyek nem idegenek a magyar népdal ismétléses szerkezeteit ől sem, de 
előfordulásuk azt bizonyítja, hogy Vörösmarty tanulmányozta, jól ismerte 
és összevetette a szerbhorvát népköltészet jellemz őit a magyarral, például: 

(anafora) 	Mennyet kell a földön is keresni, 
Mennyet a föld úgy is elveszendő, 

(palilógia) 	Elveszendő  a' kik :rajta élnek. 
Hogy belőlük lelkem el ne vesszen, 

(palilogia) 	El ne vesszen, mint az árva gyermek .. . 
(anafora) 	Sem hogy futva elvigyem magammal, 

Sem hogy zárva tartsam kék szemében .. . 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a jelz őkre: kék szem, szép ég, szép virág, 
harmatos rózsa; tartalmi vonatkozásban pedig a pasztorális környezetre: 
a dombra, amelyen az ifjú a lány tiszta kék szemében a mennyel találkozik, 
a lány pedig a szimbólum (virág) mögött rejlik. Végül utalunk egy kevésbé 
fontos rokon jelenségre, az ifjú és a lány közti párbeszédre, amelynek felépí-
tése szintén jellemz ő  a szerbhorvát népdalokra is. 

A Földi menny visszhangra talált Vörösmarty barátai között, s őt távolabbi 
körökben is. Stettner 1826. január 13-án ezt írja: „A' te három dalaidat is 
igen szeretem, ezen iránylatban 1., Helvila, 2., a' Földi Menny és 3., Szell ő . 
A Földi Menny-et talán ezen sorral kellene befejezni: 

„Hogy belőlük lelkem el ne vesszen", 

mert a' következ ő  sorok gyengítik a' hatást. 40)" Szerencsére Vörösmarty 
nem hallgatott a tanácsra, s így a költemény nem rövidült meg, nem cson-
kult meg. 

Uo. 727. 
Horváth J. Tanulmányok. 269. 
Vörösmarty Mihály Ö. M. I. Kisebb költemények I. 728. 
Gáldi L.: i. m. 301. 
Vörösmarty M. Ö. M. 17. Levelezése. 133. 
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Hogy mekkora rokonszenvet váltott ki a Földi menny az irodalmi kö-
rökben, mutatja Fábián Gábor Vörösmartyhoz alexandrinusokban írt, 1827. 
február 4-én kelt levele is, amely bizonyos értelemben a költészete iránti 
elfogultságról is tanúskodik. 
Fábián ugyanis Vörösmarty költő i tehetségét méltatva összehasonlítja azt 
Homéroszéval, Ossziánéval és Petrarcáéval, persze Vörösmarty javára; 
véleménye szerint a Földi menny és a Kérelem 

Többet ér mint minden Olasz-földi elme, 
Többet, mint az, a' mit Petrarca Ő  Kelme 
Élvén Laurájához égbe felcepele 41). 

Már korábban megemlítettük, mennyire hasonló hangulat és tartalom 
tekintetében Kölcsey Könnycsepp és Vörösmarty Földi menny c. verse. Lássuk 
most ezt közelebbr ől is : Vörösmarty a földi mennyet keresi, nála az ifjú 
jár „Messze földön, a hegyek tet őin" és egy lányra bukkan „ifjú kellemében", 
aki a „tiszta kék szemében" eget hoz magával. Kölcseynél a „Csöndes ifjú 
járdál andalogva" a „szent berek homályán", beszélget a „nyögdell ő  szelecs-
kével" amely „rózsabokrot" keresve „gyönge lánykát" lel, „könnyel áztan". 

A környezet mindkét versben pasztorális, és közel áll mind a szerbhorvát, 
mind a magyar népi lírához. Mindkét versben jelen van a bolyongás motí-
vuma — az ifjúé, illetve a szell őé —, továbbá a szelíd, szinte valószer űtlen 
leány a képzelet és a magasabb érzelmek világából, s végül a gyengéd és lé-
gies párbeszédek és szimbólumok (virág — rózsa). 

Kölcsey Panasza tehát Vörösmartyt a Földi menny írására ösztönözte, 
a Földi menny pedig „a mintaadó" Kölcseyre hatott vissza a Könnycsepp 
írásakor. Horváth János szerint az egész költeményen a Földi menny és Hed-
vig „naivul gyöngéd iz elleme ömlik el 42)". Hadd említsük meg még err ől 
a versről, hogy szerbre Blagoje Bran čić  fordította 1e43) .  

A „szerbus stílusban" való verselés lehet őséget adott Vörösmartynak, 
hogy kifejezze kínzó, titkolt érzelmeit is. Korábban ezt az ifjúi hevüle-
tet, a viszonzatlan szerelem elfojtott érzéseit a pásztorköltemények köntösébe 
öltötte44), később pedig emellett bőven él a szerbhorvát népi líra számára 
felfedezésként ható stílusjegyeivel is. Bizonyság erre a Csák c. balladája, 
amely érzelmekben gazdag, tartalmában leny űgöző , közlésmódjában erő-
teljes. Gáldi úgy véli, hogy témája éppoly romantikus, akár a Gisele című  
operáé, de Vörösmarty ezt a vad, sötét romantikát is mély költészetté va-
rázsolja45)". 

A költemény első  ízben a Felső  Magyar Országi Minervá-ban (1827) 
jelent meg Toldy A Szerbus Nép Költésr ől szóló cikkének illusztrációjaként 
a következő  megjegyzés kíséretében: „Eredeti balladát Szerbus stilusban 
nálunk első  's eddig egyedül Vörösmarty ada;' s én annak kéz-iratát a' Költ ő  
barátságából birván, annak közlésével akarom olvasóimat elereszteni." 

Uo. 163. 
Horváth J.: A magyar irodalmi népiesség... 148. 
Zemaljski raj. Letopis Matice srpske 1902. 211., 16-23. és Iz madjarskog perivoja (a 
magyar virágoskertb ől) c antológiájában, Ujvidék, 1907. 
Veselinović  Sulc Magdolna: Rokoko elemek... 55. 
Gáldi L.: i. m. 303. 
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Ebben a romantikus balladában a főhősnek, Csáknak, semmi köze a 
történelmi Csákhoz. Itt a h ős a halott „szűz szerelmét, szőke Zolnát" keresi, 
a gonosz tündér azonban irigyli e nagy szerelmet. 

Lássuk, mit meríthetett itt Vörösmarty a szerbhorvát népköltészetb ől. 
Mindenekelőtt a tündérmotívumot, amely már '1822-ben felkeltette érdekl ő-
dését, amikor Mailáth novellájától ösztönözve megírta egész életében kedvelt 
Villidalát. E motívumról aztán részletesebben értesülhetett Weselynek a 
Serbische Hochzeits Lieder c. cikkéből (amit Toldy ismertetett a Felső  Magyar 
Országi Minerva említett számában) : „A szerbusok a Vili-ket, sorsot intéző  
szűzek mythoszát képezik. Ezek sz őke, repdeső  fürtű  nyrnphák, fejér lebeg ő  
köntösben, ívvel, puzdrával, nyilakkal. A halandó, ki feléjök közelít, prédája 
a halálnak. Vannak jók és rosszak is. Ligeti kis források mellett táncolnak 
énekelnek"48). fgy Vörösmartynak e motívummal kapcsolatos ismeretei e 
cikkel is gazdagodtak. 

A Villidal visszhangja a Csákban is érezhet ő . Az ott szerepl ő  hős, aki 
boldogtalan, mert elveszítette kedvesét, itt is jelen van, azzal a különbséggel, 
hogy Csák holtan esik össze, mert képtelen bosszút állni. A gonosz tündér 
ugyanis eltűnik, mielőtt a hős a tervét véghez vinné. 

A magyar irodalomtörténet ezt a balladát mint „a szerb népköltészet 
gazdag fantáziájú alkotásai nyomán készült" m űvet értékeli. Schwartzer 
Ottó pszichiáter tanulmányt írt Csákról mint Vörösmarty téboly-alakjáról. 
Schwartzer a tündér megjelenését és szavait Csák hallucinációjának tulajdo-
nítja, s úgy véli, hogy ezen az alapon Vörösmarty balladája egyedülálló. Véle-
ménye szerint „a ballada olyan zseniális intuicióra van felépítve, melyhez 
hasonlókat csak Shakespeare—nél találunk", és megállapítja, hogy a költ ő  
fantáziájával megrajzolta az ún. „els ődleges téboly" kórképét, még mielőtt 
a szaktudomány leírta volna. A tündér tehát Csák érzékcsalódásának szüle-
ménye47). Schwartzer téziseit Lauschmann Gyula is elfogadta és kiegészítet-
te48). Horváth Károly viszont feltételezi, hogy a tündér alakjának megjele-
nítésében Vörösmartynál a népköltészet játszotta a f ő  szerepet49), s ezzel mi 
is egyetértünk. 

A tartalmi mozzanaton kívül — gondolunk itt a tündérmotívum kölcsön-
zésére — a szerbhorvát népköltészettel való hasonlórag megnyilvánul a szerb-
horvát népköltészetre jellemz ő  teljesen szabályos tíz szótagú verssorban és 
a fájdalom erejét kifejezésre juttató, kiválóan sikerült lírai párhuzamokban is. 
fene néhány ilyen példa: 

Anafora: 	Hol mulatsz te, szőke szép hajaddal, 
Hol mulatsz az édes ajakakkal, 

Hervadozva dőlt el a virágszál: 
Hervadozva dőlt el Csáki hős is, 

Vörösmarty M. Ö. M. I., Kisebb költemények I. 744. 
Uo. 744. 
Lauschmann Gyula: Vörösmarty költészetének viszonyulása az orvostudományhoz 
Székesfehérvár, 1901. 
Vörösmarty M. Ö. M. I., Kisebb költemények I. 744. 
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Eredeti módon .kifejezett pálilógiá 

Hőnek érzé s csókkal érte ajkát, 
Csókkal érte keblét, ékes arcát, 

Fokozás, amely a népköltési ihletés továbbfejlesztésére mutat: 

És felelt a bérc tündér leánya: 
„Vesd a gyöngyöt vissza tengerébe, 
Tépd a fátyolt össze száz darabra, 
Csók helyett végy átkot ajkaidra, 
Forró szíved hűljön el halálra: 

Díszítő  jelzők, olykor metaforikusan: sz őke szép haj, édes ajakok, hó . kar, 
tejhab, váll, szegény leányka, barna sátor. 
Vörösmarty tanulmányozóinak véleménye szerint a Csák 1826 első  felében 
íródott. Valamennyi kiadás is ezt a dátumot tünteti fel. Ezt igazolja Toldy 
is a Bajzához írt, 1826. május 14-i levelében: „Vörösmarty szerbus manirban 
egy gyönyörű  balladát írt, mellyet nekem adott által a' Minerva számára, 
— én jegyzéssel fogom kisérni" 50). Ezt meg is tette, amint az az el őbb emlí-
tettekből kitűnt. 

Egy évvel ezután, 1827 nyarán megszületett a vers német változata u-
gyancsak Csák címmel, de ez kéziratban maradt egészen 1829-ig, amikor is 
Julius von Farkas közzétette az Ungarische Jahrbücher IX. füzetében, Ein 
deutsches episches Gedicht von Vörösmarty címmel. Vörösmarty jól tudott 
németül, életrajzírói szerint jobban írt, mint beszélt ezen a nyelven. Egyes 
szerzők azt állítják, hogy a magyar nyelven írt balladát ő  csak átkölteni akarta 

, németre, de később megváltoztatta eredeti szándékát, s hogy Farkas ezt 
nem közölte mindjárt, az éles antiklerikális hangnemével magyarázható, 
amit a cenzúra nem hagyott volna egykönnyen jóvá. 

Ez az ugyancsak a szerbus manier szellemében írt német nyelv ű  költői 
elbeszélés, melyet csupán szűk baráti körének szánt, a kifinomult nyelv és 
ritmusérzék bizonyítéka. 

A negyedik szótag utáni cezúrás tízes a németben is összecseng ő, termé-
szetes ritmusú: 

Krank und elend war die Maid Zajonna 
In dem Kloster schwer geplagter Nonnen. 
Krank im Liebe, krank in Wunden Herzen.. . 

Ebből az időből (1828) maradt ránk Vörösmarty néhány rövid, tízes 
verslábú lírai verse is, melyek közül egyesek formájukban és tartalmukban 
is a szerbhorvát népköltészet jegyeit viselik magukon. Úgy látszik, ujjgyakor-
latként írta őket, részben saját kedvtelésére, részben barátai unszolására. 
E versek egészen a közelmúltig szinte észrevétlenek maradtak, mivel kéz-
iratban őrződtek Vörösmarty összes m űvei legutóbbi kiadásáig (1960), amikor 
is napfényre került minden megtalált írása, még ezek a rendszertelenül és 
tervszerűtlenül, a különféle margókra és más verskéziratok hátlapjára írt 
versikék is. 

50) Uo. 743. 
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Vörösmartyt, akárcsak az Aurora köré 1828 táján tömörült többi költőt 
is, a műballada kérdése köti le, mivel úgy vélték, ez a műfaj a tartalmától 
függetlenül a népköltészetb ől fejlődött ki. 

Ő  is írt műballadákat részben a magyar, részben a szerbhorvát ballada-
kincsre támaszkodva. Ebb ől az időből való a Tudományos Gy űjteményben 
megjelent cikke a népi alkotások jelent őségéről, azok megő rzéséről és a néptől 
származó, de elveszett versek utáni kutatásokról. Cikkében többek között 
a következőket olvashatjuk: „... hová lennének mai köznépdalaink is, ha 
idegentől föl nem jegyeztetnének? Senkinek sem juta eszébe azokat össze 
gyűjtve kiadni; szét szórva, Kalendáriumokban, ponyvákon hevernek, de, 
nagyobb részént föl sem jegyezve nép' szájában élnek, változnak' s múlnak, 
a' mint az idő  magával hozza. Pedig bár milly csekély is lenne költ ő i értékök, 
nemzeti maradványaink szűk voltában ezekre legalább gondot viselhetnénk, 
s falusi jegyzőink, mestereink s őt papjaink is mi könnyen munkálkodhatnának 
az illy darabok' össze gyűjtésében" 51). 

. Vörösxriarty magyar néphagyománykéntért ékelte a szendr ői névtelen 
költő  A császárlány vagy is Szilágyi Mihály és Hajmási László Históriája 
c. széphistóriáját, amelynek tartalma megtalálható más népek folklórjában, 
például a szerbhorvátban is 52). Ennek alapján írja meg a Szilágyi és Hajmási- 
c. műballadáját. Ezzel egyidej űleg ugyanarra az ívlapra, amelyen a ballada 
található, még néhány, népi stílusban írt költeményt jegyzett le. Ezek a 
költemények Toldynak néhány kortárssal (p1. Bajzával) folytatott levelezése 
ösztönzésére keletkeztek: „Hányszor kértelek én — írja Toldy Bajzának — 
hogy irnál népdalokat. K. (Kisfaludy) fogta magát a' minap, 's mindgyárt 
hármat írt, 's kértem irjon annyit, a' mennyit gy őz: ő  rá állt" 53)_ 

Ezek közül a magyar népi stílusú versekb ől megemlítjük a Rózsa voltál 
címűt. Ennek első  sorai 

Rózsa voltál, rózsa 
De csak elfonnyadtál 

a következő  szerbhorvát sorokra emlékeztetnek : 

Ruža sam ja, ruža 
Dok ja nemam muža, 
A kad imam muža 
Otpadne mi ruža. . . 

(Rózsa vagyok, rózsa 
Amig nincsen férjem, 
Amikor férjem lesz 
Lehullik a rózsám) 

Az Egy világot c. versét tízesben írta s többnyire trocheusokban, a negyedik 
szótag után a jellegzetes cezúrával 

(És letörném, és mellemre tenném, 
Szívem táját avval megjegyezném, 
Csillagánál szép est hajnalának) 

Vörösmarty M. Ö. M. 2., Kisebb költemények II. 313. 
Magdalena Anđelić : Neki problemi srpskohrvatskog i madarskog narodnog pesništva s 
osvrtom na probleme oblika, Rad XV Kongresa SUFJ u Jajcu 1968, Sarajevo 1971 
229-239. 
Vörösmarty M. Ü. M., 2. Kisebb költemények II. 327. 
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A verš tartalma is arra utal, hogy Vörösmarty ismerhette azokat a szerb-
horvát lírai népdalokat, amelyekben a pillanatnyi hangulat uralkodik, s bár 
ez közhely is lehetne, a hasonlóság mégis fennáll. Az Azt gondoltam ugyanazon 
a kéziratlapon van, mint az említett versek. Egyes irodalomtörténészek szerint 
ez a dal is Perczel Etelkával kapcsolatos, de az is lehet, hogy a Hedvig elő-
tanulmánya, amelyet a következ ő  évben 1829-ben írt. A vers bizonyos pár-
huzamokat mutat az 1823-ban keletkezett Bátortalan szerelemmel, amely 
a görögös vonások mellett (ugyanabból az id őből való, mint a Dámon panasza 
és A pásztor leányka) részben magán viseli a szerbhorvát népköltészet jegyeit 
is. A versláb itt a tízes, az els ő  forduló trocheusokkal, minden harmadik sor 
viszont kilencessel váltakozik, cezúrával leggyakrabban a negyedik szótag után. 

A magyar irodalomtörténet a Hedviggel, ezzel a szerbhorvát stílusú 
költeménnyel foglalkozott a legtöbbet. Toldy Ferenc „literaturánk els ő  
(ti. műköltő  által írt első) legendájának" nevezi és a „romános romantikus 
charakterü mivek" közé sorolja 54), Hadrovics László pedig Vörösmarty 
legbájosabb szerb jellegű  költői elbeszélésének és a szerbus manier legszebb 
emlékének nevezi 55), Vörösmarty a témát Hedvignek, I. Lajos magyar király 
lányának, később II. Ulászló lengyel-litván király feleségének a legendás 
történetéb ől meríti, amely részben Sienkiewiczet is megihlette a Keresztes 
lovagok c. történelmi .  regényében, azzal a különbséggel, hogy Sienkiewicz 
a maga korában igen híres királyné sorsát epizódként sz őtte be regényébe, 
Vörösmarty viszont költői legendát szentelt neki, és ez által — Gyulai Pál 
véleménye szerint — felülmúlja „nemcsak kortársait, hanem utódait is" 56). 

Vörösmarty e költeményét a mély m űvészi ihlet jellemzi. A legenda 
rendkívül szép képeket, stílusfigurákat tartalmaz. A leírások, amelyek a sze-
relmesek hullámzó érzéseit ábrázolják, valódi m űvészre vallanak. A „Budából 
felszálló rózsafelh ő", a csillag, a sánta hangya köszönete, a csók — mindez 
egységes egésszé olvad. Vörösmarty epikájára különben is a csillogás, a fen-
ségesség a jellemző, de ebben a poémájában a csendes bens ő  meghatódottság 
kerekedik felül. Egyes sorait az irodalomtörténet Milton m űvészi leírásaival 
hasonlítja össze (például azokat, melyekben az isteni ösztönzésr ől, Gábor 
pillanatnyi kétkedéseir ől, a repülésről van szó), vagy Goethe Besuch c. gyengéd 
rokokó képének a hatását véli felfedezni benne. Mi viszont megjegyeznénk, 
hogy a szerbhorvát népköltészet stílusában írt Földi menny bizonyos ismérvei 
kelnek benne életre : a szép királyleány ártatlansága, aki „eget hoz tisztakék 
szemében", valamint az ismétl ődő  hangulat. Ugyanakkor a képek és a közlés-
mód egysége a szerbhorvát népköltészethez való közelítési törekvésre vall: 
Vörösmarty nemcsak a formai jegyeket meríti bel őle (mint ahogyan eddig 
állították), hanem a tartalom, a korai kereszténység tematikája révén is a 
szerbhorvát népköltészettel rokonul. 

A megmagyarosított tízes verssor itt a nem-rímes ötlábas trocheus 
alakjában található, ám a tíz szótagos versláb alkalmazása itt m űköltő ibb, 
mint korábbi verseiben, amelyeket szintén ebben a stílusban írt. Gáldi László 
megállapítása szerint az ereszked ő  tízes ismét a drámai jambus, a „blank 
verse" sajátosságait ölti magáras?). 

Uo. 359. 
Enciklopedija Jugoslavije 5. Zagreb MCMLXII. 590. 
Vörösmarty M. O. M. 2., Kisebb költemények II. 359. 
Gáldi L.: i. m. 304 
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A Hedviggel egyidejűleg (1829) Vörösmarty még néhány verset írt tízes 
verslábbal. Néhol a szabályos trocheusi tízeseket alkalmazza, néhol viszont 
a tízesek kilencesekkel vagy más versmértékkel kombinálva váltakoznak. 
A Laboda kedve népies zsánerkép, népies szellemben íródott tragikomikus 
költemény, mely alakjára nézve tízes és nyolcas verslábak váltakozása, minden 
versszak végén jól tagolt ritmusváltó refrénnel. A vers szerkezetében megta-
lálható a magyar és a szerbhorvát népköltészet néhány jegye. Verselésmódja 
alapján a szintén tréfás-népies hangnemben írt Gábor diákkal rokonítható, 
amely részben trocheusi formában íródott, a negyedik szótag utáni jellegzetes 
cezúrával. 
Itt említjük meg A váró ifjút (1830), amelyr ől Horváth János megállapítja: 
„inkább magyarosan irodalmi, mintsem népies helyzetdal" „mintha némi 
diszkrét népi ízzel ismételné meg hajdani kezd ő  önönmagát". Gyulai szerint 
pedig „több egyszerű  népdalnál ... a magyar és m űvészi líra felé tör utat" 58 . 
Mi viszont hozzáfűznénk, hogy közel áll a szerbhorvát népdalokhoz mind 
tartalmilag és hangulatban, mind formailag (trocheusi lejtés ű  tízes, a negyedik 
szótag utáni cezúrával) s a díszít ő  jelzők, stílusfigurák használata tekinteté-
ben is. 

Díszítő  jelző  : 
Megvártalak, kedves, az órára, 
A szép piros hajnal hasadtára, 

Anafora—kétszeresen: 

Hév volt karom, hogy majd átkaroljam, 
Hév volt ajkam, hogy majd megcsókoljam. 

A Becskereki (1831) balladás zsánerkép, népies verses elbeszélés, tízes 
verslábbal íródott, túlnyomórészt a negyedik szótag utáni cezúrával. A Salamon 
(1832) lírai, balladai, s részben epikus elemeket is tartalmaz, de egyik emlí-
tett irodalmi műfajba sem sorolható; váltakozva tízes és kilences verslábú 
sorokból áll, a negyedik szótag utáni cezúrával. 

Témánk szempontjából valamivel többet mondhatunk a Szép Ilonka 
(1833.) c. költői elbeszélésről, amely abban az időben született, amikor Vörös-
martyt a szerbhorvát lírai népköltészetben az e kor divatjának hódolva el ő-
forduló téma, a sírba hanyatló leány témája foglalkoztatta, s néhány hónappal 
előbb már megírta Az elhagyott leány c. dalát. Fried István idézi e dal befe-
jező  sorait, amelyek „emlékeztetnek a szerb népdalban (s magyarosításában) 
ábrázolt alaphelyzetre", és rámutat arra, hogy már Vitkovicsnál is találkozunk 
hasonló sorokka1 59). Véleménye szerint „A magyar Nesre ćna djevojká-val 
induló motívumokat ez a Vörösmarty-költemény (Szép Ilonka) fogja egybe, 
itt kapja meg a téma végs ő  értelmét, e költemény fogalmazza meg a legbeszé-
desebben, s e vers fel ől visszatekintve n ő  meg az elődök próbálkozásainak 
értelme" 60). 

Vörösmarty M. Ö. M. 2., Kisebb költemények II. 383. 
Fried I.: A szerencsétlen lányka. A HITK 3. 1970. 44. 
Uo. 45. 
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Vörösmarty a Szép Ilonka alapgondolatát Bajza Hableány c. elbeszélésé-
ből merítette, véli Tóth Dezsőó1), de nem tartja kizártnak azt sem, hogy maga 
Bajza ösztökélte Vörösmartyt, öntse költ ői formába a történetet. Erre enged 
következtetni Bajzának 1829. december 10-én Toldyhoz írt levele, amely 
szerint ő  helyesebbnek tartotta volna a mesét trocheusi verslábbal, szerbus 
manierben megírni, de erre már nem volt ideje, mert a kéziratot el kellett 
küldenie Kisfaludinak 62). 

A fenti lehetőségre enged következtetni az a tény is, hogy Bajza ebben 
és a korabeli többi levelében is gyakran emlegeti a Vörösmartyval fenntartott 
kapcsolatait és eszmecseréit. 

Mindenesetre Vörösmarty számára — mint azt a Villidal és a Csák c. 
műveinek elemzésekor már leszögeztük — a tündér-motívum vonzó és 
közeli volt, és gyakran élt vele újabb és újabb költ ő i formában. 

A Szép Ilonka hatsoros versszakokból áll, trocheusi verslábakkal, a 
negyedik szótag után cezúrával. A négy els ő  versszakban a tízes váltakozik 
a kilencessel (10+9), az ötödik és hatodik versszak pedig tízes, vagyis a szerb-
horvát népdalokra jellemz ő  a ritmusa. Gáldi a vers trocheusi jellegét „olyan 
műköltési szerkezetekkel kapcsolatban, amin ő  a 10-9 szótagú, „Kölcseyt ől 
örökölt" metrumnak nevezió 3), Tóth Dezső  vizont megjegyzi róla: „Ha nem 
is szerbus manierben. (bár a Hedvig nélkül a Szép Ilonka sem születhetett 
volna meg), Vörösmarty is trocheusokban énekelte meg a történetet" 64). 
Tóth tehát mégis talál összefüggést a szerbus manier és e két jelent ős, nép-
szerű  és kiemelkedően szép Vörösmarty-mű  között, amelyekben a forma tekin-
tetében is a szerbhorvát népköltészet hatása érz ődik. 

A Szép Ilonkáé hoz hasonló verselési módot találunk a kés őbbi, Liszt 
Ferenchez (1840) cimzett költeményben is. 

A tízes versláb sajátságos variánsa — hasonló módon kombinálva, mint 
Kölcsey Hervadsz c. versében (1825) — felbukkan Vörösmarty egy kés őbbi, 
érett kori művében is, A megcsalt leány (1839) címűben. A húszas években 
keletkezett lírai műveihez hasonlóan, melyeket el őbb már rokokó-költészet-
nek neveztünk, itt is a költ ő  személyi érzülete jut kifejezésre. Tartalmát 
tekintve kisejlik belőle a Nesrećna djevojka későbbi visszhangja. 

A közvetítő  itt a Nesrećna djevojka Kölcsey-féle fordítása lehetett, a 
Rácz nyelvb ől (1814.), versformájára pedig Kölcsey Hervadsz (1825) c. 
műve hathatott : csaknem azonos a tízes variánsuk. A különbség csupán az, 
hogy Vörösmartynál az ötödik és hatodik verssor szabályos tízes: 

Felejteném 
Hogy egykor hűm valál 
Ha sejteném 
Hogy ez lessz a halál; 
De élni még, ha rád nem godnolok, 
Több mint halál, több mint a kínpadok. 

Tóth Dezső : Vörösmarty Mihály. Bp. 1957. 221. 
Bajza J. (összegy űjtött Munkái VI. 305. 
Nyelvünk a reformkorban. 560. 
Tóth D.: i. m. 221. 
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Vörösmarty későbbi költői opuszában még néhányszor felbukkan a 
trocheusi tízes, amely Gáldi szerint „rendszerint átolvad a magyar tízesbe" 65), 
a sajátságos cezúrával a negyedik szótag után. Ilyen példák a Virág és pillangó 
(1841.), Névnapra (1842.), Haragszom rád (1842-43.). Az alábbi versekre 
viszont a kevert verslábú tízes jellemz ő  a negyedik versszak utáni cezúrával, 
de rímes formában: Szabad föld (1843.), A katona I. (1844.), A Három rege 
(1845.) harmadik része, A vén cigány (1845.) és a Csik Ferke (1846.)66). 

Nyelvünk a reformkorban. 560. 
M. Veselinović  Šulc: Deseterac srpskohrvatske narodne poezije u pesničkom delu M. 
Verešmartija, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 6, sv, 2., Beograd 1977, 425-446. 
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7. A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET MAGYAR TOLMÁCSO-
LÓ!: URHÁZY GYÖRGY, ÁCS KÁROLY ÉS KONDOR LAJOS 

A XIX. század derekán a Monarchia keretében mind a magyar, mind 
a szerb és a horvát nép helyzete súlyos. E népek lelkében még elevenül él 
1848 emléke és a kínos csend, mely hatalmába kerítette az egész Monarchiát. 
A nemzetek közti viszály, amelynek következménye lett az irodalmi és a m űve-
lődéstörténeti kapcsolatok szünetelése is, mégsem volt tartós. A m űfordítók, 
publicisták, az írók és költők elősegítik az újabb közeledés folyamatát és fele-
levenítik a baráti kapcsolatokat. Irodalmi akciók indulnak, útinaplók jelennek 
meg a napi sajtóban, folyóiratokban és külön publikációkban, s a szomszéd 
népek iránti érdekl ődés felújulása egy-egy, a népköltészet tárgyköréb ől 
vett cikk vagy fordítás közlésében is megnyilvánul. 

Megindul újra a munka, amely a harmincas-negyvenes években volt 
jellemző, amikor a folyóiratok, almanachok és napilapok kevésbé ismert 
írókrol közöltek cikkeket, információkat, fordításokat. Ilyen volt például 
a román és a szerbhorvát szellemi élet iránt érdekl ődő  Remellay Gusztávnak 
az 1842. évi Athenaeumban folytatásokban közölt Bela c. legendája, amely 
voltaképpen Bela Stanišić  történetének romantikus misztifikációja, s kifejezés-
re jut benne a Crna Gora-iak h ősiességének, asszonyaik bátorságának dicsé-
retet). 

Az Athenaeum következő  évfolyama pedig a Belgrád környékén gy űjtött 
eredeti népregét, a I jubicát közli2), szintén Remellay Gusztáv tollából. Az 
effajta közlések mintájára jelennek meg az 1850-es években az újabb cikkek, 
költemények, fordítások. 

Környei a Szerb legendákban a szerb asszonyok költ ői ihletettségét 
ecseteli, lelkesedve elmond néhány szerb legendát, például az Ognjena Mari-
áról szólót, amelyben „a félbarbároknak nevezett montenegróiak" nemes 
gondolkodásmódját3) hangsúlyozza. Barzó J. a népköltészetr ől ír általános 
ismertetőt, s benne mindenek fölé emeli a szerb népdalok szépségét, ame-
lyeket „jeles fordításokban" a magyar olvasóközönség is ismer. Sok dicsér ő  
szava van a szerbhorvát népköltészetr ől: „édes illata oly kellemesen hat az 
érző  lelkekre... egyszerű  hangjai sok időn át meg-megzendülnek egy-egy 
gondolatnál az emlékezetben, visszaidézik azon nép emlékét, örömét, szen-
vedéseit, hőseit, mely azon dalokat érezé, költé... 4). 

II. félév 361-366, 372-374. 
Athenaeum 1843. II. 
Szerb legendák. Nővilág, 1857. 263-266. 
Barzó J.: Egy-két szó a népdalokról, népregék és mondákról. Magyar Sajtó 1857. ápr. 
18. 257. 
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Az általános kedvező  hangulat Jókai Mórnak, a szomszéd népek közötti 
barátság és megértés „lelkes el őharcosá"-nak5), a Magyarország területén 
élő  nemzetiségek jogai tisztel őjének és megbecsülőjének lapszerkesztői és 
publicisztikai tevékenységében nyilvánul meg a legképletesebben: Jókai a 
kiegyezés előtti években több jelent ős cikket ír a szomszéd népekkel való 
megértés és megbékélés ügyében 6). Jelentős továbbá Vahot Imre A magyar 
és a szerb irodalom rokonulása c. tanulmánya is, amelyet a Napkelet közölt 
egy szemelvénnyel Kondor Lajos m űfordításgyűjteményéből. 

Tanulmányában Vahot Imre azt vallja, hogy „hálával adózzunk mi 
is mindazon íróknak, kik a nemzetünk testéhez százados kapoccsal fűzött 
népfajok, különösen a szerbek és románok kevéssé ismert szellemi kincseit, 
különösen költészeti gyöngyeit a legnemesebb célból h ű  magyarosításban 
megismertetni buzgólkodnak, s az által a minden ro/s/szat szül ő, megrög-
zött népies előítéleteket ádáz indulatok vészterhes föllegét eloszlatják, s az 
emberiség testvérülésének nagy eszméjét is valósítani törekszenek?)". 

Nyilván az ilyen és ehhez hasonló hangok is hozzájárultak ahhoz, hogy 
az írók és műfordítók behatóbban kezdenek foglalkozni a szerbhorvát kultúra 
népszerűsítésével. 

URHÁZY GYÖRGY (Tokaj, 1823 — Budapest, 1873) újságírással 
foglalkozott, s rendkívüli szaktudásának köszönve 1861-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező  tagjává választották. Mint országgy űlési képviselő , 
1865-ben nagy súlyt fektetett a nemzetiségi kérdésre, Mileti ć  programját 
kommentálta, és nagy fontosságot tulajdonított „az eltemetett szerb vajda-
ság feltámasztása ügyének 8)". 

Több műve is megjelent, ezek jórészt történelmi tárgyúak 9). Ő  alapí-
totta a Magyar Postát, külügyi rovatot vezetett a Magyar Sajtó, A Hon, az 
Esti Lapok és a Pesti Napló című  újságoknál. A Pesti Napló tudósítójaként 
1854. januárjában keleti útra indult, melynek során Szerbiában és Bulgáriá-
ban időzött. Egy ideig Belgrádban is tartózkodott, itt meglátogatta a török 
hatalom képviselőit, de kapcsolatba lépett Szerbia vezet ő  személyeivel is: 
Garašaninnal, Vučićtyal és Knićaninnal is, akiknek barátságát meg akarta 
nyerni a magyar nép számára. Fenntartja a jó viszonyt a magyarországi 
szerbekkel is: a Tököli-ünnepélyen Újvidéken 1861. augusztus 29-én a 
Magyar Sajtót, a Pesti Naplót, a Pesther Loydot és a Magyarországot kép-
viseli10). 

Keleti képek c. riportkönyvelt) egyes részeit a megjelenés évében a Pesti 
Napló is közölte, később pedig Antonije Hadži ć  ismertette a Letopisban12 . 
Könyvében a szerb néppel foglalkozik, annak kiemelked ő  politikusaival és 
hadvezéreivel, meg a törökök ellen küzd ő  harcosaival kapcsolatos személyes 
megfigyeléseit tartalmazza, s beszámol e nép történetér ől is. Arra törekszik, 

5) A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ől. 360. 
s) Említsünk meg néhányat: a Tököli-emlékünnep Újvidéken (1861. aug. 29.); Politikai 

nemzetiség. Magyar Sajtó, 1862. febr. 9-i 33. sz. stb. 
Napkelet, 1858. 801-802. Melléklet: Szenkovics Iván és a ribnikai aga. Szerb hősköl-
temény. Az eredetinek alakjában fordítás. Közli Kondor Lajos. 802-805. 
Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd Urházy György felett. Bp. 1880. 20. 
III. Napoleon. Bp. 1854., Világkrónika 1858, Világkrónika 1859. Bp. 
A szomszéd népekkel való... 455. 
Keleti képek. Irta Urházy György. Pest 1854. 
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hogy a magyar olvasóközönség minél jobban megismerje a szerbek minden-
napi életét, hétköznapjait, ünnepnapjait, múltját és népszokásait. Számos 
fejezet tanúsítja, hogy járatos ezekben a kérdésekben, például A Szerb, 
Szerb ünnepek és népszokások, Tánczvigalom Belgrádban, Szerb lakodalom, 
A szerb guzla és balladák.  

A szerbeket egyébként Európa arabjainak nevezi 13), nagy és bátor haza-
fiaknak tartja őket, akik egész életüket hazájuk ügyének szentelik. Észre-
veszi szép testalkatukat és szellemi erényeiket, vendégszeretetüket pedig a 
magyar vendégszeretettel hasonlítja össze: „kapuja, szíve tárva szokott lenni, 
s mindenkit szívesen lát s barátságra érdemesít 14)". 

Különösen Garašanin, Vu č ić  és Knićanin keltett benne mély benyomást, 
s könyvében mindhármukkal sokat foglalkozik. De feljegyez sok, többnyire 
a valláshoz és az ünnepekhez fűződő  népszokást, babonát és varázslatot is, 
s idézi egy francia utazó élményét, aki Vrboskában, Vuk Poljanovi č  gazdag 
morlak házában tanúja volt annak, hogyan halt meg Poljanovi č  Khava nevű  
tizenhat éves leánya egy állítólagos „vámpír" áldozataként. 

Urházy úgy véli, a nép élete híven csak a népköltészet révén mutatható 
be, „melyben a szerb családi és nemzeti élet a maga őserejében, tisztaságá-
ban" van jelen, s történelmét is a népköltészet örökíti meg. 

Hogy a nemzet jellemét tökéletesen bemutathassa, népdalgy űjteményei-
hez nyúl, s ezekből idézve vezeti el az olvasót a családi t űzhelyhez. Három 
dodola-dal fordítását is közli. Az egyik a közismert Ház előtt: 

Kérjük,lyányok, a nagy istent, 
Oj dodo oj dodole! 
Hogy az eső  harmatozzék, 
Harmatozzon rétet, szántót, 
Hogy búzánk és két levélkés 
Tengerink termékenyüljön. 

Közli a Más ház előtt (Kad igra dodola) és Útközben (Kad idu preko sela) 
c. dalokat is, valamint a dalmát területr ől származó, nyolcasokban lefordított 
A vámpyr c. verset a meggyilkolt hajdukról, akinek testéhez még a hollók 
sem mernek közelíteni .. . 

A Keleti képek XVIII. fejezetében a lakodalmi szokásokról számol 
be. Részletesen leír egy grgusováci lakodalmat, amelyben ő  maga is részt-
vett. E leírások árról tanúskodnak, hogy ismerte és felhasználta Székács 
1836-ban megjelent fordításkötetét és annak kommentárjait is. Egyébként 
egy helyen említi is Székács m űvét. Ebben a fejezetben három dalt is közöl. 
Az első  lakodalmi szokással kapcsolatos (A násznéphez), a másik kett ő  pedig 
a nőrablással foglalkozik (Leányrablás és Nőrablás). Fordításaira bizonyos 

Antonije Hadži ć : Đorde Urhazi o Srbima i jovan Terek o tekelinom zavodu i Matici 
srbskoj, (Beleška), Serbskii Letopis knj. 99, 1859., 204-205. 
IV. fejezet, 18. 

Uo. 33. 
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mértékű  költői szabadság jellemző  : Az „oj dodo, oj dodo le" sort például 
kihagyja, holott az eredetiben az állandóan visszatér: 

Lyányok járjunk a faluban, 
Felhők fenn az égen járnak.. . 

Az eredeti utánzására törekszik, verselése azonban magyar nyelven is jol cseng: 

„Istenemre, Dženetisu Ibro, 
Ne kérj engem, ne légy férjem nékem" 
Dzsenetitsu Ibro ezt meghallván 
Javrát selyem övön megragadja 
S futott vele a messzi lapályon 
Gyorsan, mint a csillag tiszta égen .. . 

(Nőrablás) 

A harmadik fejezet a guszláról és a szerbhorvát népballadákról szól. 
Urházy az epikus költeményekben főleg a magyar vonatkozásokat keresi 
és ezekre helyezi a hangsúlyt, s csak azokat fordítja le, melyek magyar h ő-
sökről (például a Hunyadiakról) szólnak. Bevallja, hogy a szerb népkölté-
szetben a „magyar énekeket fürkészte", melyek magyar tárgyúak : „A méh 
azon virágot használja, melyből mézet szíhat vagy lépet rakhat: nekem is 
csak a magyar tárgyú szerb balladák valának szükségesek útiképeim kiegé-
szítésére". Ezért a következ ő  dalokat jegyzi le: Szibinjanin Jankó, A gyermek 
Secula, a Dragoman leány és Secula halála. 

E hősi énekeket kommentálva megemlíti, hogy a szerbek és magyarok 
többször is együtt harcoltak a törökök ellen. A népdalban szerepl ő  Sekul 
nem más mint Székely János, Hunyadi János unokaöccse, a haláláról szóló 
ballada pedig a miszticizmus sötétségének a mintaképe. Itt Urházy egy 
olyan magyarázatot is nyújt, melyet majd kés őbb Radicsnál is megtalálunk: 
a szultánnak sólyommá, Szekulának pedig sárkánnyá változása azt jelképezi, 
hogy a muzulmán török türelmesebb volt, mint a keresztény magyar .. . 
A hagyomány szerint ugyanis Brankovics György ingadozott, vajon a magya-
rok vagy a törökök oldalára álljon-e. Mivel a szultán a vallás szabad gyakor-
lása tekintetében nagylelk űbbnek bizonyult, György elárulta Hunyadit, s a 
törökökhöz pártolt. Ez a magyarázat fennmaradt a nép tudatában is, s a nép-
költészetbe is bekerült 15). 

Tartalom tekintetében a dalok fordításai h űek az eredetihez, Urházy 
megértette az eredeti szöveget, amit a következ ő  sorokkal bizonyítunk: 

Amidőn ezt hallá Hunyadi János 
Im fölvonja rá aranyos ívét. 
Lő 	s a tarka sárkányt megtalálja. 
Sziszeg ez — de sólymát nem bocsátja. 
Másodízben is fölvonja ívét .. . 
... Im! sziszeg — és elbocsátja sólymát, 
Élet nélkül hull a sátornál le, 
És a sólyom felrepül az égre. 

(Szekula halála) 
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A tízes sort a cezúrával szintén sikeresen adja vissza: 

Oh nagy Isten, csodák szörnyűsége! 
Harcra készül Szibinyanin Jankó, 
Harcra készül a Rigómezőre. 

• (A gyermek Szekula) 

A Hölgyfutárban Urházy közöl még négy szerbhorvát népdalt Szerel-
mes vers címme116). Ezeket Fried István kimerít ően elemzi és kommentálja. 
Kortünetnek nevezi őket, jellegzetes fordítói megnyilvánulásnak, s kiemeli, 
hogy a fordító rendkívüli hatást gyakorolt kortársaira )"). 

Ebben az évben (1855) a Hölgyfutárban tíz szerbről fordított közmondás 
is megjelent, Szerb közmondások címen18). Bár Kondor Lajos is számításba 
jöhetne mint e munka szerz ője, Božidar Kova ček Urházy Györgynek tulaj-
donítja őket, s valószínűnek tartja, hogy németb ől ültette át magyarra"). 

ÁCS KÁROLY (1824-1894), a magyar-román irodalmi kapcsolatok 
úttörője román népdalok fordítójaként vált ismertté, de a népdal iránti érdek-
lődése kiterjedt a szerbhorvát népköltészetre is. 

A román és a szerb népköltészet tolmácsolásával Bittay Árpád szavai 
szerint „gyöngéd szeretettel" foglalkozott, e munkája miatt némileg a „szor-
galmas" Remellay Gusztáv „szellemi utódának" tekinthet ő20). 

Ács műveinek kutatói megállapítják, hogy a román és a szerbhorvát 
népköltészet lelkes tanulmányozását és fordítását Jókai Mór buzdítására 
kezdte el, akinek osztálytársa is volt 21) s aki nyilvánosan hirdette, hogy az 
irodalom legkisebb tehetségei is „a hazánkban lakó nem magyar nyelv ű  
testvéreink irodalmának átfordításaiva1 22)" foglalkozzanak. 

Jókai felhívására Ács Károly az els ők között reagál. A jegyzeteib ől, 
valamint a munkáját megel őző  tanulmányaiból arra következtethetünk, hogy 
alaposan és lelkiismeretesen fogott hozzá a román és a szerbhorvát népkölté-
szet tanulmányozásához. S kiderül az is, hogy 1859-ben összeállított két 
gyakorlati nyelvtant és útmutatót a magyar, német, olasz, román, cseh-tót 
és szerb nyelvet tanulók számára 23). 

A szerb népköltészet c. tanulmányában Ács abból indul ki, hogy a nép-
költészet kihalóban van Európa minden népénél — a szlávok kivételével, 
akiknél még fellelhető  a népköltés „élő  virága egész természeti bujaságában 
nőtten ... teljes pompájában és szépségében 24)". Ezért úgy véli, népkölté-
szetüknek kellő  figyelmet kell szentelni. A szerbhorvát népköltészetr ől meg-
ismétel néhány, a magyar sajtóban már korábban is közölt megállapítást, 
s dicséri Székács és Kondor fordítói munkásságát. Ő  is részletes magyaráza-
tot ad a guszláról, beszámol Fortis és Vuk Karadži ć  tevékenységér ől s a 

Hölgyfutár 1855., 228-sz. 
Fried I.: A délszláv népköltészet recepciója... , 276-278. 
Hölgyfutár, 1855. január 29., 22. sz. 
Božidar Kova ček: Népi prózánk els ő  magyar fordításai, A HITK 5-6 sz., 165-170. 
A szomszéd népekkel való... , 722. 
Uo. 721. 
Kondor Lajos: Egy horvát-dalmát népballada. Divatcsarnok 1860., 14. sz., 108. 

28) Magyar, német és szerb beszélgetések otthon és úton. Pest, 1859. — Magyar, német és 
szerb, olasz, román, cseh-tót és szerb beszélgetések otthon és úton. Pest 1859. 

24) Magyar Sajtó, 1857., 238-341, 247. sz. 
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népdalokban kifejezésre jutó patriarkális viszonyokról. E népköltészet „ere-
deti szikráját" a köznépi dalokban találja, és legszebbnek a lakodalmi dalokat 
tartja. Elemzi a lírai népköltészet jellmez ő  vonásait, elsősorban a bennük 
fellelhető  gyengédséget, az indulat létrehozta dalokban pedig megfigyeli 
az átok gyakori el őfordulását. Figyelme kiterjed a jelz ők sokaságára, s az 
olyan verssorok szépségére is, amelyekben a felvetett kérdést igenl ő  és tagadó 
válaszok követik (szláv szembeállás). Kitér továbbá a több jelentés ű  szavak 
fordításának kérdésére is. Pl. a „bijel" (fehér) nemcsak a fehérséget jelölheti, 
hanem mindazt, ami méltó és dicséretes. 

Ács észrevételei kiterjednek a szerbhorvát népdalok többi jellemz ő jére 
is: a plaszticitásra és a képszer űségre; arra, hogy minden világosan és hatá-
rozottan van megfogalmazva bennük, nem kell semmit külön magyarázni, 
az olvasó maga is mindent a szeme el őtt lát. Megfigyelte továbbá azt is, hogy 
a népdalok néha egy-egy adott helyzetnek csak a látszatát közlik, s a megfej-
tés az olvasóra vár; hogy természetes bennük az állatoknak az a képessége, 
hogy beszélnek, gondolkodnak és szánakoznak, a szerb legényke pedig töké-
letes barátságra s testvéri szövetségre lép a szederbokorral, éspedig azért, 
hogy a bokor kapja el kedvese ruháját, amikor az csókjai el ől el akar futni; 
a csillagok viszont a szerbhorvát népdalban hírviv őkké válnak, a beképzelt 
leány pedig azzal henceg, hogy még a napnál is szebb .. . 

,Jóllehet Ácš megfigyelte a dalokban az erkölcs és képzeletvilág tiszta-
ságát, néha egy-egy olyan kifejezéssel is találkozott, amely szokatlan érint-
kezési normákat tükröz, s bár ezek nem sértik az udvariasság törvényeit, 
akaratlanul is a magyar olvasó számára idegen, teljesen naiv, lappangó érzé-
kiségről árulkodnak. 

Összehasonlítva e szerbhorvát népdalokat néhány német vulgáris dallal, 
Ács Károly szűziesen tisztáknak min ősíti őket és eleganciát fedez föl bennük, 
s úgy véli, ha azok néha szabadosak is, mentesek „az alattomosságtól és 
szemtelenségtől". Feltűnik neki, hogy még a lakodalmi dalokban sem talál-
ható trágár kétértelm űség. 

Ács Károly figyelmét leginkább a lírai népdalok kötötték le, ezért els ő-
sorban a gyengéd és szemérmes népdalokat választotta ki Vuk Karadži ć  
gyűjteményeiből (Ruža sam ja, ruža, Tri najveće tuge, Ispunjena elja, Želja 
djevojčina, Smrt drage i dragoga, Riba i djevojka, Momak i djevojka), továbbá 
azokat, amelyek valamilyen módon jellemzőek a szerbhorvát népi lírára 
(Ništa se sakriti ne može, Djevojka, udovica i baba, Uteha u spominjanju, 
Sunčeva sestra i paša, Ženidba sjajnoga mjeseca, Ranko i Milica, Dragi nadaleko, 
Ajde, draga, da se milujemo, Djevojka i sunce stb.). 

Fordításai arról tanúskodnak, hogy megértette és megérezte a szerb-
horvát népköltészet lényegét és arra törekedett, hogy a magyar népköltéshez 
közelítse, de azért az eredeti jellegzetességeit ől se fossza meg. Ha meg is 
változtat egy-egy kifejezést vagy nevet, a fogalom legtöbbször megfelel az 
eredetinek. A draga helyett például a galambom szót használja, amely a ma-
gyarban természetesebben hangzik, de nem áll ellentétben az eredeti szel-
lemével sem: 

Feketehegy teli vagy árnyékkal! 
Szívem teli vagy te fájdalommal! 
Ha mellettem látom a galambom, 
Ha látom és meg nem csókolhatom. 

• 	 (A fájdalomteljes szív, Montenegrói dal) 
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Nem ritkán oly mértékben sikerül visszaadni az eredeti szellemét, hogy 
fordítása úgyszólván az eredetivel egyenérték ű  élményt nyújt (A hug pró-
bára teszi a bátyját — Sestra kuša brata, Gyere, lelkem, gyere csókolódzzunk 
— Hajde draga da se milujemo, Szomorú elválás — Žalosni rastanak, A szá-
nalmas szerető  -- Žalostiva draga, Betöltött kívánság — Ispunjena želja, 
Semmit sem lehet eltitkolni — Ništa se sakriti ne može). 

Ács ismerte a már korábban, Vitkovics és Székács által lefordított da-
lokat (Ljubavni rastanak, Pevala bih, al ne mogu sama, Ne gledaj me što sam 
malena, Momak i djevojka, Duge no ći), ám mégsem élt tapasztalataikkal, 
hanem önálón fordított. 

Néhány dal, jóllehet szó szerinti fordítás és kiérzik bel őle az eredeti szel-
leme, szépen hangzik magyarul is. Például: 

Oh leányka, anyádnak aranya! 
Miért ütnek, s miért szidnak téged? 
Ha tudnám azt, kedves drága lelkem, 
Hogy gyakori hozzád járásomért 
Ütnek-vernek és szidnak tégedet; 
Gyakrabban eljárnék hozzád, lelkem, 
Hogy az anyád végképp elkergessen 
S udvaromra, a szépre szöktessen 

(Egészen őszinte vallomás) 

Ha mérlegre tesszük Ács szerbhorvát és román népdalfordításait —
amelyek közül a magyar összehasonlító irodalomtörténet a románról való 
fordításait becsüli jobban —, azt tapasztaljuk, hogy szerbhorvát átültetései 
is jól hangzanak, azok sem csonkítják meg az eredeti szellemét. 

A Virágok a román népköltészet mezejér ől c. tanulmányában Domokos 
Sámuel úgy véli, hogy Ács fordításai a maguk korában nagy jelent őségű  úttörő  
munkát jelentettek. Értéküket még jobban növeli az a tény, hogy a Bach-kor-
szak sivár, lelket nyomasztó légkörébe bevitték a népek közötti barátság gondo-
latát. Román-magyar fordítói munkásságát „nagyon is korszer ű  dolog"-nak, 
„haladó cselekedet"-nek min ősíti25). Ehhez mi azt tesszük hozzá, hogy ez 
az értékelés szerbhorvát népdalfordításait is megilleti. 

Ács fordítói eljárását Fried István úgy jellemzi, hogy „az eredeti ismere-
tében Arany- és Tompa-versek alkotását t űzte ki célul. Nem a saját hangján 
szólalt meg, mivel önmagát -dicséretes szerénységgel- nem tartotta költ őnek, 
hanem megkísérelte, hogy imitáljon egy költ ői modort". Ez többé-kevésbé 
sikerült is neki. Fordításait Fried nem tartja sem különösen jóknak, sem 
különösen rosszaknak26). 

Mint láttuk, a magyar irodalomtörténet a román népköltészet útt őrő  
tolmácsolójának Ács Károlyt tekinti, KONDOR LAJOST viszont a szerb 
irodalom magyar nyelvű  bemutatójaként tartja számon 27), akinek műfordítói 
és hírlapírói munkája a magyar — szerb irodalmi kapcsolatok továbbfejlesz-
tése terén egyaránt els őrendű  jelentőségű, méltó folytatása a Székács által 
kezdeményezett népköltészeti m űfordításoknak28). 

25) A szomszéd népekkel való 	, 427. 
28) Fried T.: A délszláv népköltészet recepciója... , 294. 

A szomszéd népekkel való... , 381. 
Uo. 430. 
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Kondor is, mint a korszak több más, irodalommal is foglalkozó értel-
miségije, Jókai felhívásának tett eleget „az emberiség testvérülésének nagy 
eszméje" — „a legszentebb célja" — megvalósításában 29). A kor szellemének 
hangján vallja: „... De azért mi nem csüggedünk, s fordítjuk a népies h ős-
költeményt, s fordítani fogunk ezentúl mindent, mit szépnek találunk s 
legyen az e hazában lakó bármely ajkú testvérünk, költészeti avagy prózai 
munkáiból, mert ezáltal nemcsak nemzeti irodalmunk fog gazdagodni, de 
hisszük, hogy a jellemek, népszokások, dalok mindinkábbi megismerésével 
egymást még inkább becsülni s szeretni, de még az inségben sem elhagyni 
nem fogjuk, hisz többévszázados a kapocs, mely bennünket egymáshoz 
köt, ennélfogva a hazánkban lakó . műveltebbjeinkre vár az édes kötelesség 
a mulasztottakat helyrehozni, a testvéri szeretetet helyreállítani" 39). 

Greguss Ágost is a szerbhorvát népköltészet jó ismer őjeként, fordítója-
ként és népszerű sítőjeként tartja számon Kondort 31), Vahot Imre pedig meg-
dícséri „igen szép szolgálatáért" a magyar és a szerb irodalmi rokonulás ü-
gyében32), A korabeli magyarországi szerb irodalmi közvélemény is barátsággal 
és elismeréssel köszönti „munkálkodását" 33), de ezután nyoma vész úgyszólván 
napjainkig. Ennek okát részben abban is kereshetjük, hogy kés őbb összetévesz-
tették más személyekkel. Például Szinnyei József lexikonja a Kondor álnevet 
Koncsák Lajos szlovák-magyar fordítónak tulajdonította 34). 

Végül Póth István emelte ki őt a feledés homályából, amikor megtalálta 
a Smrt Smail-age Čengića fordítását35), de ő  is már csak hiányos adatokat 
tudott róla összegyűjteni. Megállapítja, hogy 1824-ben született a bácskai 
Hercegszántón, szülei Krance Ferenc és Ludovika Karolina Kolin voltak. 
Vezetéknevét később magyarosította Kondorra, akárcsak Gusztáv nev ű  
fiútestvére, aki egyetemi tanárként m űködött és az Akadémia tagja volt 36). 

Néhány e kérdéssel foglalkozó kutató azonban a Kondor Lajos nevet 
továbbra is álnévnek gondolja 37). Ezen a véleményen van Fried István is, 
azzal az indoklással, hogy Kondor hirtelen jelentkezett a magyar sajtóban és 
mindjárt fontos, érdemes munkákkal, de ugyanilyen hirtelen el is t űnik 
onnan; még kortársai sem említik nevét. Így egyel őre a kérdés eldöntetlen 
marad38). 

Első  műve. a Smrt Smail -age Čengića magyarra fordítása még csak kísér-
let, útkeresés 39), akárcsak azok a fordítások is, amelyeket néhány szerbhorvát 
népi elbeszélő  költemény alapján készített. Lírai népdalfordításai sikerül-
tebbek, ám ezekb ől kevés van. A Nővilágban és a Pesti Naplóban közölt 

Kondor Lajos: i. m. 108. 
Uo. 
Greguss Ágost: Külföldi népdalok. Bp. 1861. Előszó. 
Vahot Imre: A magyar és a szerb irodalom rokonulása. Napkelet 1858. 801. 
Madarski prevodi naši narodni pesama.. Srbski Letopis, 1858. 97. köt. 232-235. 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VI. Bp. 1899. 
Poth I.: Die erste Übersetzung von Mažuranićs „Smrt Smailage Čengića — Lajos Kondor 
1857., Studia Slavica. 1959., 1-2. 192-199. 
Uo. 
Kemény G. Gábor: A szomszéd népekkel való... 430. 
Fried I.: A délszláv népköltészet recepciója... 281. 
Anđelić  Magdalena: Madarski prevodi Mažuranićevog speva „Smrt Smail-age Čengića". 
Kolo MH. Zagreb, 1965. nov-dec. 543-569. 
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cikkei hiányos, jobbára felületes betekintést adnak a szerbhorvát népköltészet 
világába. Igaz, Kondor szándéka nem volt tudományos igény ű , csupán azt 
érezte kötelességének, hogy bemutassa a szerbek szokásait és dalait, mint 
ahogyan a Magyarország déli tájain él ő  szerbek is érdekl ődést mutattak a 
magyar irodalom iránt, s átültettek a maguk nyelvére több magyar m űvet. 

Cikkeihez és fordításaihoz, amint ezt ő  maga is említi, Vuk Karadži ć  
népdalgyűjteményeit használta forrásként. Meg is dicséri Vukot mint fárad-
hatatlan gyűjtőt, s terjedelmes cikket közöl a szerbhorvát lírai népköltészetr ől. 
Cikkében elsősorban a lírai dalok tematikájáról tájékoztatja olvasóit, s f ő-
ként azokat a lakodalmi szokásokat ismerteti, amelyek más népeknél nem 
találhatók meg"). 

A lírai dalok szívélyessége és gyengédsége csodálatba ejti, megnyeri tet-
szését a virágszimbólumok alkalmazása (az örömnek a. bazsalikom, a bánatnak 
az üröm a jelképe, továbbá a mitológiából fennmaradt ősi hasonlatok is: (a 
szépség megszemélyesít ő je a fényes nap vagy a tündér). A babonát és a kuruzs-
lásokat Kondor a vészes tündérekben való hittel magyarázza. Ezek a tündérek 
a szerbhorvát folklórban gáncsot vetnek az emberek boldogsága elé s megront-
ják egészségüket. Rámutat arra, hogy minden dal az eszme, a gondolat vagy a 
cselekmény hű  visszatükröződése, s hogy valamennyiben túlsúlyban van az. 
esztétikusan értelmezett szerelem. E fejtegetését a Smrt Omera i Merime c. 
költeményb ől vett maga fordította sorokkal támasztja alá. 

Elnyeri tetszését a n ő i méltóság hangsúlyozása is a dalokban, s példaként 
Fatimát említi, aki nem akar a lóról leszállni mindaddig, amíg jegyese le nem 
emeli. Utal Kondor a szerb leány büszkeségére és becsületének nagyra tartá-
sára is : bármennyire szereti is kedvesét, megköveteli t őle, hogy őrizze meg 
jó hírnevét. Ezt bizonyitandó, saját fordításában egészében idézi — cím nélkül 
— a Nesrećna djevojka c. dalt. Megmelíti továbbá a férfiak h űtlenségét és 
következetlenségét is, ami szintén sok lírai dal témája. „Min ő  következet-
lenséget, állhatatlanságot tulajdonít a költ őnő  (lírai dalok-n ődalok, V.Š.M. 
megjegyzése) Omernek, aki els ő  szerelmére esküszik, hogy Merimához h űtlen 
soha sem lesz, mégis Fatimát csókolni nem átallja... ám ki tehet róla, hogy 
a nőnem bájaival, néha tekintetével már ingadozókká tesz bennünket, és 
mi mégis, ha már meg kell halni, csak azért halunk meg, akiért halni leg-
méltóbbnak hisszük !"(599). 

A családi életr ől és a patriarkális szemléletr ől szóló dalokat tárgyalva 
megállapítja, hogy ez az életmód a fiatalokat nem teszi boldoggá. A szerénység 
és szemérmesség rendkívüli példájaként említi a Srpska djevojka c. dalt, s 
egészében közli is, de ezt is cím nélkül, akárcsak az Opominjanje-t. 

Egy más alkalommal Kondor a szerb népköltészetet a m űköltészet elé 
helyezi és megállapítja, hogy ez a költészet számottev ő  szerepet játszott a 
szerb nép egyéniségének meg őrzésében : „boldog a nemzet, mely zenéjében, 
táncában, danáiban s édes anyanyelvében oly híven őrzi géniuszát... lakjék 
bár kevesded magával idegen ajkúak között" 41). Tévesnek minősíti azt az 
elterjedt hitet, hogy a népköltészetet csupán pásztorkunyhókban ápolják, 
s csak vak guszlások terjesztik és rámutat Milutinovi ć  és Mušicki példájára. 
Dicséri a szerb népdalok nyelvének szépségét, azt az egyszer ű  kifejezésmódot, 

A szerb n ők és dalaik. Nővilág. 1858. 38. sz. 595-600. 
A szerb h ős és népköltészetr ől. Pesti Napló 1858. április 23. 
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amiről „azt hinné az olvasó, hogy azokat egy egyéniség teremtette" 425. Itt 
a Petar Dojčin i kralj Matijaš c. költeményt említi példaként. Amikor pedig 
a népdal plaszticitását és naivitását dicséri, a Bajo Pivljanin i Beg L jubovi ć  
c. költeményt idézi saját fordításában 43) 

Fejtegetése során Kondor párhuzamot von a szerbhorvát népköltészet 
és a szomszédos népek szóbeli költészete között. A magyar és-szerb népköl-
tészeti motivumok hasonlóságára és rokoni tulajdonságaira hivatkozik. 
Megállapítja, hogy „nagylelkű  és becsületes szomszédok lehettek irányukban 
őseink; mert e dalokban nem kicsinyeltetnek, nem gúnyoltatnak, míg az 
oláh balladákról ugyanezt nehezebb volna elmondani" 44). Figyelme kiterjed 
a szerbhorvát dalokbaz is visszatükröz ődő  hagyományos szerb vendégszere-
tetre. A hajdukokat viszont az abruzzói útonállókkal hasonlítja össze, meg-
jelenésüket pedig a török hatalommal és a harácsszedéssel magyarázza. Le-
írja a hajdukok gazdag fegyverzetét és fest ői viseletét, kiemeli erkölcsiségüket 
s azt az igényüket, hogy kövessék anyjuk tanácsát. Ennek alátámasztására 
egészében idézi — saját fordításában — a Predrag és Nenad c. költeményt. 

A rigómezei csatát a szerb nemzet Mohácsának nevezi, „melyben hazája 
függetlenségéért harcolván, egy napon ezrekben temetkeztek el", s az e cik-
lusra jellemző  népdalként saját fordításában és egészében közli a Kosovka 
djevojkát 45). 

Egészében szemlélve Kondor fordítói munkásságát, úgy t űnik, mintha 
a lírai dalok közelebb álltak volna hozzá: egyszer űbben, közvetlenebbül, 
könnyedébben és ritmikusabban fordítja őket, mint a hősdalokat. íme az 
Opominjanje három sora: 

Tudod lányka, mikor enyém voltál 
Keserűen a keblemen sírtál 
Könnyeztél, a könnyek közt így szóltál... . 

Harmonikusan és természetesen hat a Nesrećna djevojka és a Srpska 
djevojka átültetése is. Verselése az utóbbiban is egyenletes, s az eredeti 
tartalmát is hűen megőrizte: 

Milicának hosszú szempillái 
Eltakarják pirosló szép arcát.. . 
Három éve már azon törekszem 
Hogy szemének bájait kilessem 
De hiába minden törekvésem.. . 

Az epiko-lírai dalok közül a Smrt Omera i Merime egyik, Opet to, malo 
drukčije c. változatát fordította le Omer és Merima halála címmel. Ezt a sike-
rültebb fordításai közé sorolhatjuk. Az elbeszélés itt általában természetesen 
és egyenletesen folyik, botlások és tévesen értelmezett kifejezések nélkül. 
Egy-egy sora majdnem olyan szuggesztív, mint az eredeti. Vegyük példának 
az anya átkát: 

Omer anyja emlőire mutat 
„Ugy hát átok, átok a tejemre" 

Uo. május 4. szám 
Uo. május 27. szám 
Uo. 
Uo. június 15. szám 
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vagy ()mer reagálását, amely az eredeti h űnek mondható visszatükröződése: 

Omer borzadt anyja nagy átkától 
Mint egy őrült rohant a csárdákból. 

A Dojčin Petar i kralj Matijaš46), amely a szerbhorvát népdalok közül 
a legnagyobb számban van képviselve magyar nyelven, els ő  ízben Kondor 
fordításában jelent meg. Bár az eredeti a magyar versformától nem idegen 
tizenhármasban íródott, Kondor tizenkettesben viszi át, egyenetlen ritmusban, 
s bár igyekezett, hogy a megfelel ő  kifejezéseket használja, mesterkélten hat. 

Az eredeti sorai — 
Karao ga kralj Matijaš, zemlji gospodar: 
„Bog t'ubio, Doj čin Petre, varadinski ban! 
Bud' ti popi trista dukat sve za jedan dan 
Zašto popi vrana konja, zlatan buzdovan? — 

Kondornál kissé er őltetetten hangzanak, néhol hiányzik belőlük az eredeti 
összhangja és ritmusa, holott a fordítás szinte szó szerinti: 

Mátyás király a föld ura lekorholja: 
„Dojcsin Péter üssön meg az istennyila! 
Hogy ihatsz be száz aranyat egy nap alatt? 
És fekete lovad, meg buzogányodat?" 

Egészében véve sikerültebb a Bajo Pivljanin és Beg Ljubovi ć  fordítása, 
bár itt sem tartja meg következetesen az eredeti ritmusát, néhol a tízest 
nyolcasra váltja: 

Nem úgy Bájó, te pivai fattyú! 
Nem békülök ezer aranyért sem, 
Míg nem látlak udvaromban készen 
Megcsókolni agaramat szembe 
Ruhám szélét, a lovam patkóját 
A kezemet, a fekete földet. 

Kondor gyakran rímel, ami elüt a szerbhorvát eredetit ől. A rím az esetek 
többségében zavarja és megbontja a hangulatot, p1. nemde — szembe, egyik 
— késlik). 

A Predrag és Nenad néhány verssora viszont, akárcsak az eredetiben 
megható: 

Garevicza hegynek zQld lombjai 
Oh mondjátok, nem él alattatok 
Predrag bátyám, kit látni óhajtok.. . 

Leggyengébben sikerült a Kosovka djevojka fordítása. Ezt akkor láthatjuk 
igazán, ha összehasonlítjuk nemcsak az eredetivel, hanem a többi, magyar 

46) E népdal magyar fordításának útjával b ővebben foglalkozik Božidar Kova ček tanulmánya: 
Madarski prevodi jedne naše narodne pesme. Letopis MS 1825-1975. Decembar 1975. 
978-985. 
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nyelven megjelent fordítással is. Az ő  Koszovói (rigómezei) leányában alig 
érezhető  a szerbhorvát népdalok szelleme. Hiányzik bel őle a jellemző  epikus 
elbeszélésmód, 'a stílusalakzatok, epiforák, anaforák és palilógiák, amelyek 
e népi éneknek sajátos varázst adnak. Nem elevenedik meg a fordításban a 
rigómezei hősök képe sem. Az egész valamiféle népies m űdalkeverék, amely 
igen távol áll a eredetit ől. 

Már első  soraiban tanácstalanul keressük az eredetit: 

Szép vasárnap. Egy kora hajnalon 
Kel a rigómezei hajadon, 
Világot se vet a fényes nap... . 

Kondor rigómezei leánya ahelyett, hogy felt űrné fehér ingujját, fehér 
keszty űjét gombolja le könyékig, a vállán meg puha fehér kenyér van, h űs 
víz helyett viszont „langy-meleg" vizet visz egy kancsóban... Valamivel 
jobban hangzik a csatatéren fekv ő  sebesült Orlovi ć  Pavle leírása (különösen 
a későbbi, egészen sikertelen Szász Károly-fordításhoz viszonyítva) : 

A szegény hős jobb keze levágva 
Megbénítva térdig a bal lába 
A bordái úgy szét zúzva törve, 
Hogy kilátszik mája és veséje. 

(Szász fordításairól a következ ő  fejezetben szólunk.) 

Egyes, egyébként harmonikusnak mondható sorait néha egyetlen egy 
szó rontja el. így például a „Na djevojko..." kezdet ű  sort Kondor a „Nesze..." 
szóval kezdi, ami fedi ugyan az eredetit, de magyarul ridegebben hangzik. 
A következő  sorokat: 

Obazre se i pogleda na me, 
S sebe skide 	 

szabadabban és rímelve s a költőietlen „legyint" segítségével adja vissza: 

Megfordul és gyöngéden rámtekint 
Arannyal kivarrt kend ővel legyint 

Ily módon megfosztja a képet méltóságteljes voltától, prózaivá alacsonyítja 
a pillanat magasztosságát. 

E fordításnak ezek a legjobb sorai (még ha nem is fedik mindig az erede-
tit), amelyekben a hős leírását találjuk: 

Ki hatalmas hőse e világnak 
Büszke lépte s csörgése kardjának 
Kalpagjának tollai mily szépek 
És ragyogó lecsüng ő  mentéje 
Ékes nyakán selyem keszken ője.. . 
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A befejezés, amelyen a fordítók legtöbbje elcsúszott, Kondor sikerültebb 
szövegei közé sorolható: 

Jaj de milyen szegény a szerencsém 
Ha én nyúlok zöld fényű  ágához 
Kezemtül hajh az is elhervad most. 

Kondor később is jelentkezik népdalfordítással. A részeges férj (Muž 
pijanica) címűben nagyobb szabadságot és leleményességet mutat, a népi 
költő  szellemességét pedig autentikusan tolmácsolja, jóllehet itt is vannak 
szövegi eltérések: 

Te hatágú buzogányom 
Kapott anyám orvosságot? 
Melyre búsan azt felelem_ : 
Igen kapott orvosságot. 
(Buzdovane šestoperni, 
Je. li majci što prostrto? 
A ja tužna odgovaram: 
Jeste majci i prostrto.) 47). 

A Zárai Todor házassága48) és a Vahot Imre tanulmányának melléklete-
ként megjelent Szenkovics Iván és a ribnikai aga 49) is sikerültebb fordításai 
közé tartozik. 

Kondor Lajos: Szerb népdalok. Szépirodalmi Közlöny 1858. 1174.1. 
Kondor Lajos: Egy horvát-dalmát népballada. Divatcsarnok 1860. 108. 1. 
Vahot Imre: A magyar és a szerb irodalom rokonulása. Napkelet 1858. 801-802. Mel-
léklet: Szénkovics Iván és a ribnikai aga. Szerb hősköltemény. Az eredeti alakjában 
fordítás. Közli Kondor Lajos. 802-805. 
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8. A KÖZELEDÉS ÉS MEGÉRTÉS JEGYÉBEN 

A hatvanas évek Magyarországon a nemzetiségi kérdés rendezése és 
a szomszéd népekkel való baráti kapcsolatok helyreállítása jegyében is folynak. 
Viták indulnak a nemzetek egyenjogúságáról mint a népek közötti béke és 
együttműködés feltételéről. Mocsáry Lajos, a politikus, író és publicista, 
a magyar nép és a szomszédos népek együttm űködésének szószólója és védel-
mezője ezekben az években megjelent munkáiban a nemzetiségi kérdés 
rendezésének, a szomszédos népekkel való megértés megteremtésének ügyé-
ben harcok), s ennek szellemében írja Károlyi Ede, a földbirtokos és publicista 
is — aki 1860-ban kapcsolatban áll a Kossuth-emigrációval 2) — az 1860-ban 
Kassán megjelent röpiratát 3). 

Madách Imre 1861-ben, a hazai nemzetiségek testvérisége jegyében 
fogalmazott politikai programjában a következ őket hirdeti: „A szabadság 
alatt értem hazám... saját ügyei s különösen legnagyobb két kincse: a nép 
vére és pénze fölötti rendelkezhetés jogának minden idegen befolyástól való 
megőrzését... az egyenl őség alatt értem a törvények alatti egyenl őséget, 
a vallások egyenjogúságát... a testvériség alatt, a különböz ő  ajkú népfajoknak 
nyelvi igényeinek méltányos tekintetbe vétele mellett, mindnyájok testvéries 
összeolvadását a magyar állampolgári jogok s kötelességekben" 4). 

Ugyanekkor (1861) indítványozza Eötvös József is a 27 tagból álló vá-
lasztmány kiküldetését, hogy „mindazon el őmunkálatokat megtegye, melyek 
elkerülhetetlenül szükségesek arra, hogy a fontos kérdés e hon külön ajkú 
polgárainak megelégedésére s a haza közjavára törvény által megoldassék", 
s ez a „nemzetiségi bizottmány" készítette el ő  az 1865-68. évi országgyűlés 
„nemzetiségi albizottságának" munkáját is 5). 

A szentendrei (Svetoandrejska) skupština után (1859) megbukott Alek-
sandar Karađorđević  fejedelem, és az európai politikának színfalak mögött 
zajló áramlatai Mihajlo Obrenovi ćot hozzák felszínre. Egy kisebb magyar 
politikus-csoport olyan terveket is szövögetett, hogy Mihajlo fejedelmet, a 
Hunyadi család vejét emeli a Kossuth Lajos által tervezett Dunai Szövetség 
élére, amely ellensúlyozná Bécs hatását és a germán befolyást, de e tervezetet 
„mind az egykorú, mind a kés őbbi magyar közvélemény elutasította" 6). 

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ől. 435-450. 
Uo. 476. 
Foederált Hunnia vagy a nemzetek egyesülése. Uo. 476. 
Uo. 460. 
Uo. 499. 
Uo. 323. 
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Minden bizonnnyal e tervekkel függött össze az az utazás is, amelyet Hunyadi 
László, Júlia fejedelemasszony bátyja tett 1859-ben Szerbiában). 

A közeledés és megértés világosan tükröz ődik a korabeli publikációkban 
is. Szinte nem is akadt olyan keresett folyóirat, havi-, heti- és napilap, ide-
értve még a kimondottan gazdasági-politikai tartalmú lapokat is, amelyek 
ne kísérték volna figyelemmel a Monarchia és a szerb fejedelemség területén 
élő  szerbeknek és horvátoknak nemcsak politikai és társadalmi, hanem kulturá-
lis — javarészt irodalmi — életét és alkotásait is. Említsük csak meg a tekin-
télyes Koszorút, a Nővilágot, a Divatcsarnokot, a Hölgyfutárt, a Magyar 
Sajtót, a Pesti Naplót, a Vasárnapi Ujságot, a A Hont, a Fővárosi Lapokat, a 
Magyar Szalont, a Szépirodalmi Figyelőt, a Szépirodalmi Közlönyt stb. 
E publikációk ismertetéseket, bírálatokat vagy fordításokat közölnek a szerb-
horvát népköltészet tárgyköréb ől is, nemcsak a 60-as és a 70-es években, 
hanem a későbbiekben is. 

Az ilyen tárgykörű  ismertetésekkel és cikkekkel az egész XIX. század 
folyamán, de még a XX. század els ő  évtizedeiben is találkozunk. 

A kapcsolatokat, rokon szellemi tulajdonságokat keres ők közül említsük 
meg a szomszéd irodalmakkal foglalkozó Környei szerb legendákról szólót 
ismertetésének egy gondolatát: „Nem tudom, csalatkozom-e; de azon meg-
győződésben vagyok,. hogy a szerbek, minden nyelvbeli idegenségök dacára, 
sokkal nagyobb, akár külső , akár belső  rokonságban állnak velünk, mint bármely 
más európai nép... Legyen az ezredéves kölcsönösség, szomszédság és sokszor 
együttlakás, s így mélyebb összekever ődés, legyen a keleties szellem, mely 
mind őket, mind minket kölcsönösen áthat, legyen a költ ői tűz, mely őket, 
hozzánk hasonlóan, hevíti — a közelebb összhangzás oka, de mindenesetre 
ez oknak mélyebbnek kell lennie, mely megérdemli mind a két nép komoly 
figyelmét" 8). S idézzük Toldy Ferencnek, a MTA képviselőjének az 1861. 
augusztus 29-i, újvidéki Tököly-centenáriumon tartott ünnepi beszédét: 
„A magyar elismeri azon nyelv — költ ő i hatalmát, mely Markó Kralyevics 
és Milos Obilicsről e tündér bájú regéket szövi; s őt gyönyörűséggel olvassa 
ezeket saját nyelvén, s érzékeny részvéttel e gyengéd szépség ű  dalokat a 
szép Milicáról, mik úgy Buda mint Sarajevó falai alatt zendültek meg egykor 
a guszlica panaszos hangjai mellett. S nemcsak Goethe találta azokat méltónak 
a fordításra, hanem Vörösmarty a követésre is" 9). A Tököly-emlékünnepség 
alkalmából egyébként több, a szerb kulturális élettel foglalkozó cikk is meg-
jelent a magyar sajtóbanlo). 

Božidar Kova ček: Putopis o Srbiji grofa Lasla Hunjadija. Zbornik Matice srpske za 
književnost i jezik 14. I. köt. 1966. 156-157. — A Vasárnapi Ujságban (1899, 8. szám, 
118.) Strauss Adolf adatokat közöl arról, mennyire szerették és becsülték Hunyadi 
László grófot az Obrenovićok. Megemlít néhány fontos politikai és diplomáciai küldetést, 
amellyel Mihajlo fejedelem Hunyadit bízta meg, aki cserébe jelent ős anyagi eszkö-
zökkel támogatta Mihajlo politikáját. Kés őbb, tiszteletük jeléül, az Obrenovi ćok meg-
kérték, közvetítsen Milán király és Natália királyné kibékülése érdekében, amit đ  öröm-
mel vállalt, még ha nem is járt sikerrel. 
Környei: Szerb legendák. Nővilág. 1857. 263-266. 
A szomszéd népekkel való... 455. 
Török János: A Tököly-Intézet és a Matica Srpska. Hazánk; 1858. 648-652. — Tö-
köly Sabbásnak alapítólevele. Pésti Napló 1859. nov. 29-i, 272. sz. — Pompréry János: 
Tököli-ünnepély Ujvidéken. Magyarország 1861. aug. 29-i, 200. sz. --- Jókai Mór: 
Tököli emlékünnep Ujvidéken. Jókai Mór Összes M űvei 96. köt. 116-123. 
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E közeledési törekvések nem maradtak visszhang nélkül a szerbeknél 
sem. A Serbskij Letopis, a magyarországi szerbség szószólója juttatja legjobban 
kifejezésre a szerbek hangulatát: „Mi a magunk részér ől sem maradunk 
adósok. Ahogy eddig, úgy a jövőben is figyelemmel kísérjük a magyarok iro-
dalmi ténykedését s arra törekszünk, hogy legszebb m űveiket le fordítsuk, 
hogy nálunk is virágozzanak. A jót és értékeset terjeszteni kell, amennyire 
csak lehet, hogy közkinccsé váljék" 11). Nemsokára ezután a Serbskij Letopis 
nekrológokkal emlékezik meg a korabeli neves vezet ő  személyiségek, Széchenyi 
István12), Teleki László 13), Szemere Pál") és Szalay László") elhunytáról. 

Laza Kostić, a szerb drámaíró, költ ő , műfordító és politikus, aki Mileti ć  
szerb nemzeti szabadelv ű  pártjához tartozott, a kor nemzetiségellenes kor-
mánypolitikája ellen harcolt és mint költ ő  és író, megértéssel fordult a magyar 
irodalom, művészet és a közös szerb-magyar hagyományok felé, s nem vélet-
len az sem, hogy a Pera Segedinac c. drámája (1887) az 1735. évi magyar-szerb 
parasztlázadásról szól 16). 

A közeledés kölcsönös szándéka a színészet terén is mindjobban meg-
nyilvánul. Nem lebecsülendő  aktivitás bontakozik ki mindkét részr ől. 1861-ben 
Obernyik Brankovics György c. tragédiájának felújítása alkalmából Laza 
Kostić  lelkes verset ír Egressy Gáborhoz a „szerb ifjúság" nevében, Szig-
ligeti Ede pedig 1862. április 5-én köszön ő  levélben fordul az újvidéki szerb 
színház választmányához a Szökött katona 1862. évi itteni szerb nyelvű  bemu-
tatója alkalmából. A szerb nemzetet „a magyar téstvéréül tekintvén, ezen 
kötelék megszilárdítását minden hazafi fő  feladatának" tartja"). Halála alkalmá-
ból pedig a szerb irodalom meleg megemlékezéssel búcsúzik t őle18). 

Horvát részr ől hadd említsük meg a Horvát-Szlavónországi Gazdasági 
Egylet elnökségének a MTA elnökségéhez intézett részvétlevelét Széchényi 
István halála alkalmából 19), s az 1863-ban a magyarországi aszály és éhínség 
áldozatainak megsegítésére indított gy űjtést az egész Horvátország területén, 
melynek célja „a szűk termés által szenved ő  Magyarországot segíteni" 20). 
Salamon Ferenc történész pedig a Pesti Naplóban közölt elismerő  hangú 
beszámolót Zágráb kulturális életér ől és intézményeiről21). 

A hatvanas-hetvenes években a Magyarországon él ő  nemzetiségek 
közeledésében jelentős szerepet játszott Kisfaludy Társaság, amelynek a 
Bach-korszak idején lehetetlenné vált tevékenysége, 1862-ben kap ismét 
szárnyra. A Társaság, amely keletkezése óta egyik f őbb feladatának tekintette 
a magyar népköltészet termékeinek gy űjtését, 1865-ben felszólítást bocsátott 
közre a Magyarországon él ő  nemzetiségek népdalainak gyűjtésére. Ennek 
eredményeként 1866-ban megindította a Hazai nem magyar ajkú népköltészet 

Serbskij Letopis 1858. 97. köt. 234. 
1860. 101. köt. 208-210. 
1860-61. 102. köt. II. 229-231. 
1861. 103. köt. 189. 
1864. 109. köt. 310-315. 
A szomszéd népekkel való ... 496. 
Uo. 505. 
Ede Sigligeti (Nekrolog). Zavi čaj. Ujvidék 1878. 4. sz. 63. 
Pesti Napló 1860. május 17. 116. sz. 
A szomszéd népekkel való ... 509. 
Salamon Ferenc: Egy kirándulás Horvátországba. Pesti Napló 1864. szept. 14-i és 15-i 
sz. 209-210. 
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tára kiadványsorozatát, amelynek keretében napvilágot láttak a Tót népdalok 
(1866), Magyar-orosz népdalok (1870) és a Román népdalok (1877), a tervezett 
szerbhorvát népdalgyűjtemény kiadása azonban elmaradt. 

A Kisfaludy Társaság 1866-ban jóváhagyott új alapszabályai értel-
mében a rendes tagok mellett olyan idegen tiszteletbeli tagokat is választ-
hatott soraiba, akik a magyar szépirodalmat „hazai népeink nyelvein" ismer-
tették, vagy valamely értékesebb magyar m űvet lefordítottak saját nyelvükre 22). 
Így aztán már 1867-ben Jovan Jovanovi ć  Zmaj szerb költőt és műfordítót 
valamint Antonije Hadži ć  szerb írót és kultúrpolitikust megválasztják tiszte-
letbeli tagnak. Ett ől kezdve állandósul a szerb írók együttműködése a Kisfaludy 
Társasággal; ez az együttm űködés különösen oly alkalmakkor er ősödik, 
amikor szerbhorvát m űveket fordítanak magyarra. 

1868 táján, ugyanakkor tehát, amikor az irodalomban ilyen kölcsönös 
közeledési törekvések érvényesülnek, politikai téren a szerb és a horvát po-
litikusok heves harcot vívnak népük jogaiért. A magyar országgy űlésen Mi-
hajlo Polit Desan č ić, majd néhány évvel később Svetozar Miletić  is, mint 
a vajdasági szerb nép képviselő i, tüzes beszédekkel védik a szerbek már 
korábban szavatolt jogait. Polit véleménye szerint ebben az id őben a szerb 
nép általában hajlik arra, hogy kibéküljön a magyarokkal, mivel tíz év múltán 
kezdenek feledésbe merülni az 1848-49. évi „háborús borzalmak". 

A népellenes rendszer azonban félt attól, hogy elveszíti azokat a terü-
leteket, ahol nem magyar népek éltek, s ezért ahelyett, hogy kedvezmények-
kel nyerte volna meg őket a maga számára, magyarosító politikába kezdett, 
gyakran igen éles formában, ami természetesen egészen ellenkez ő  vissza-
hatást eredményezett. 

Polit és Miletić  egyaránt hangsúlyozza, hogy „egy nép sem annyira 
überművelt és magasrangú, hogy ma azt tarthassa magáról: hivatva van 
más népeket a maga gyámsága alá rendelni ... de természetesen a nem 
magyar népek gyermekei nem nép, mégha három millióan vannak is 23)". 
Miletić  rámutat a dolgok akkori állásával a szerb nép nagyfokú elégedetlen-
ségére : „a nemzetiségi kérdés azon koncessziók mértéke alatt lett megoldva, 
amelyeket az 1861. és 1867. évi országgyűlések albizottságaik által kilátásba 
helyeztek volt, s oly módon, amely a legkisebb mértékben sem elégítheti 
ki a Magyarországon lakó többi népet, hiszen ezekt ől még a nép nevét is 
megtagadja, mivel a törvény valamennyiüket beleolvasztja egy és oszthatat-
lan magyar népbe 24)". A nem magyar népek egyenjogúságra irányuló jogos 
követeléseit Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején (1875-1890) szintén 
visszautasították, s amikor Mileti ćet hazaárulás, felségsértés b űnténye miatt 
a budapesti kir. törvényszék öt évi börtönre ítélte, Mocsáry Lajos tiltakozó 
cikket írt Miletić  elítélése ellen ,mondván, „nem láthatjuk hogy megvolna 
a felségsértés, helyesebben hazaárulás tényálladéka 25)". 

A Pesti Napló beszámolója a Kisfaludy Társaság átszervezésér ől és feladatairól a nemzeti-
ségi irodalmakkal való kapcsolatok ápolása terén: A Kisfaludy Társaság új szervezete. 
II. Pesti Napló 1867. jún. 11-i, 9. sz. 
Beseda dr-a Sv. Mileti ća na Ugarskom Saboru 14. nov. 1868. Ujvidék. 38. 
Predlog na osnovu Adrese na prestolnu besedu, koju je podneo Dr. Svet. Mileti ć ., zastupnik 
Bašahidskog sreza, u Pešti 13. (1) Maja 1869. Ujvidék 1869. 
Mocsáry Lajos Miletics elítélése. Egyetértés. 1878. jan. 20. 20. sz. Közli: Kemény G. 
Gábor: A szomszéd népekkel való ... 440-442. 
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A korszak sokszor ellentmondó törekvéseit legjobban Gyulai Pál már 
több alkalommal is idézett nézete ecseteli, miszerint „a nemzetek könnyeb-
ben megértik egymást az irodalmi, mint a politikai téren. Itt gyakran valódi, 
vagy képzelt érdekek elválasztják őket egymástól; ott az igazság nyomozása, 
a szép kultusza testvérekké teszi őket s az emberiség nagy gondolatához 
emeli26)". De idézhetnénk Tóth Kálmán gondolatát is, amelyet Jovan Jo-
vanović  Zmaj költői működése negyvenedik évfordulója alkalmából fogalma-
zott meg: „Amit a két testvérnép közt a politika rontott, azt a költészet, az 
örökszép szeretetében találkozó egyesülés hozza helyre 27)". 

Ebben az időben nem ritka a korabeli szerb publikációkban a ma már 
feledésbe merült, kisebb jelent őségű  magyar költők forradalmi műveinek 
szerb nyelvű  átültetése. Erre leginkább azért került sor, mert a magyar köl-
tők forradalmi verseinek fordítását is könnyebben be lehetett csempészni 
a szerb publikációkba, mint a szerb költ ők eredeti verseit, amelyekben bár-
miféle erősebb politikai tendencia nyilvánult meg. Ezért nem ritkán célza-
tosan szabadelvű  és forradalmi magyar verseket fordítottak, s ezek rend-
szerint inkább átköltések voltak, sajátos toldásokkal vagy kihagyásokka1 28). 

Az irodalmi kapcsolatokra az 1850-es és 1860-as években magyar rész-
ről általános érdeklődés jellemző  a szláv népköltészet iránt, amely olyan tu-
dományos művekben is megnyilvánul, mint amilyen Ipolyi Arnold Magyar 
mythológiája29) vagy Greguss Ágost pályadíj-nyertes m űve A Balladáról3o). 
Ez az érdeklődés az 1870-es és 1880-as években némiképp megcsappan és 
részben az útleírásba, részben a publicisztikába, részben pedig a tanáros 
értekezők dolgozataiba szorul vissza. 

E korszak műfordításainak az értéke és jelent ősége is leginkább a foly-
tonosság őrzésében rejlik. 

A szomszéd népekkel való ... 44. 
Póth István: Iz Zmajeve prepiske. Zbornik MS za književnost i jezik 15. knj. 1. sv. 
1967. 129. 
Milutinović  N. Kosta: Omladinski pokret. Novi Sad 1936. 5. 
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia. Pest, 1854. 
Greguss Ágost: A Balladáról. Pest, 1865. 
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9. ARANY JÁNOS ÉS A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET  

A kínos csend után, mely 1849-ben egész Monarchiát hatalmába kerí-
tette, Magyarországon a hatvanas években ismét megszólalhattak a hazafias 
érzelmű  írók és feltámaszthatták a szellemi életet; tömörülni kezdtek, fel-
újították az irodalmi egyesületeket és új folyóiratokat indítottak. Arany 
János az 1860-tól megújuló Kisfaludy Társaság igazgatója és a Szépirodalmi 
Figyelő  elindítója (1863 és 1865 között Koszorú néven jelenik megb ővített 
programmal) volt, s jelent ős hatást gyakorolt az olvasóközönség széles rétegei 
ízlésének kialakulására és esztétikai felfogására. 

Arany ahhoz a világhoz tartozott, amelyben a múlt szakadatlanul érint-
kezett a jelennel. Szellemét Ilosvai művével táplálta, figyelte a népköltészet 
hangját, tanulmányozta Gyöngyösit és Zrínyit, s az elt űnt magyar naiv 
eposz kutatása felé fordult. Varjas Béla megjegyzi róla, hogy onnan indult 
ki, ahol még megvoltak annak az énekesen el őadott epikának a nyomai, 
amely balladák és hangzatos dallamok által megélénkítve, a középkor homá-
lyából átkerültek a 16. századbaj). 

Mint a népköltészet szerelmese, nagy hatást gyakorolt kortársaira a 
magyar és külföldi népköltészet tematikájának felelevenítésében s ez a m ű-
fordításban, tanulmányok, cikkek és kritikák írásában egyaránt megnyilvá-
nult nála. Sokban neki köszönhet ő , hogy a magyarok tanulmányozni kezdték 
a Monarchia területén él ő  népek írott költészetét, és nem kis mértékben a 
népköltészetet is. Greguss Ágost például a Külföldi népdalok c. gyűjteményé-
ben hetven különféle európai és kisázsiai népdalt közöl fordításban. A válo-
gatás azonban nem arányos, szerbhorvát népdalt nem találunk benne, mert 
— amint a bevezet őben megjegyzi — Bajza, Székács, Erdélyi és Kondor 
már bemutatták ezeket. 

Ekkortájt jelenik meg a Fővárosi Lapokban Szeberényi Lajos Női iro-
dalom a Szlávoknál című  cikke, amelyben a XIX. századi lengyel költ őnőket, 
a szerbek és a horvátok közül pedig Milica Stojadinovi ć  Srpkinját és az 
U Fruškoj Gori II. c. művét, továbbá Dragojla Jarnjevi ćet és a Domorodne 
pripoviesti c. elbeszélésgyűjteményét ismerteti. 

Erdélyi János, mint már említettük, a szerbhorvát lírai dalokból ötöt 
ültetett át és rámutatott a hatásra, amelyet a népköltészet néhány kiemelked ő  
magyar írójára, különösen Petőfire és Aranyra gyakorolt. Eközben Pet őfit 
a népköltészet fanatikusának, Aranyt pedig a m űvészének nevezi, aki népi for-
mát alkalmaz. Bizonyítékul azokat a verseket idézi, amelyekben egyértelm űen 

1) Varjas Béla: Irodalom és folklór határmesgyéjén, Helikon 1967/1, 40. 
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érezhető  a népköltészet hatása : Az egri leány, Alkalmi vers, a balladák kö-
zül pedig Ágnes asszony és Zách Klára2). 

A népköltészettel elmélyülten foglalkozó Arany sok felfedezetlen kin-
cset talál e költészetben, s feltételezi, hogy a népnek, amely ma dalol, koráb-
ban is dal fakadt ajkán. Ennek bizonyítékául idézi a kolozsvári református 
iskola könyvtárában kéziratban maradt, 1671-b ől származó dalocskát, ame-
lyet itt azért is közlünk, mert rokon a szerbhorvát lírai népdallal: 

Nem szoktam, nem szoktam 
Kalitkában lakni, 
De szoktam, de szoktam 
Mezőben legelni. 
Nem szoktam, nem szoktam, 
Vénasszonyhoz járni, 
De szoktam, de szoktam, 
Szépasszonyt csókolnia). 

Arany arra figyelmeztet, milyen friss ez a kétszáz éve keletkezett dal 
— „olyan, mintha ma költötték volna" ----, s ebb ől azt a következtetést vonja 
le, hogy minél távolabb áll t őlünk a népköltészet az id őben, annál gazdagabb 
és változatosabb forma szempontjából 4). 

Különösen nagyra becsüli a népdal bels ő  formaérzékét, s úgy véli, ez 
minden népre jellemz ő . Példaként a német őseposzt, a cseh királyudvari 
kéziratot, a szerb népköltészetet, az északi balladákat és a spanyol román-
cokat említi, valamint Szilágyi és Hajmási kalandjait; kiemeli a népballada 
belső  egységét, amellyel a műköltészet felveheti ugyan a versenyt, de mind-
eddig még nem tudta túlszárnyalni. 

Véleménye szerint a török megszállás után egészen a XIX. századig a 
történelmi események nem hagytak nyomot a magyar népköltészetben, s 
noha a kutatók többsége úgy véli, hogy a mohácsi vésszel minden korábbi 
emlék és írott mű  megsemmisült, Arany azon az állásponton van, hogy bár 
a török dúlás valóban sok nagybecs ű  emléket elpusztított, kezdetben ez még-
sem volt olyan nagymérv ű, hogy egy-egy alkotás nem maradhatott volna 
fenn. Mátyás király korában is, az eposz virágkorában, minden bizonnyal 
korabeli hazai témákat is megénekeltek, s ezek csak kés őbb merültek feledésbe 
— amit Arany az olasz Galeotto jegyzeteivel támaszt alá 5). 

Hogy Arany milyen intenzíven foglalkozott a szóbeli irodalom kérdé-
seivel, arról a Petőfivel 1847-ben folytatott levelezése is tanúskodik, melynek 
során, mint ismeretes, a magyar irodalom e két nagy alakja véleményt cserélt 
a népköltészetr ől. Néhány évvel később pedig Arany kimondja következ ő  

Népiesség a magyar költészetben. Szemelvények Erdélyi János kritikáiból és tanulmányai-
ból XIX. századi líránk történetéhez. Budapest 1901, 123. 
Arany János hátrahagyott prózai dolgozatai, Budapest 1900., X., 11. 
Uo. 12. 
Uo., Naiv' eposzunk, 5. kötet, 343. Az olasz humanista Galeotto, Marzio (1427-1 . 497) 
aki a XV. században Mátyás udvarán élt, a többi közt így emlékezik meg err ől: „Vannak , 

zenészek és hegedűsök, kik a vitézek tetteit honi nyelven az asztalnál lant mellett ének-
lik. Mindig valamely jeles tett énekeltetik; nem is hiányzik az anyag." És ezután: 
„Innen van, hogy a magyar nyelven szerzett ének parasztnak és polgárnak, közép és 
alrendűnek egyformán érthető ." 
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gondolatát az eposszal kapcsolatban: „Szerencsés az a nép, melynek sikerült 
az áradat teljéb ől valamit kiragadni, s írott betű  segélyével átörökíteni az 
utódokra6)". S mikor a szerencsés népr ől beszél, vajon nem gondol-e talán a 
szerb és a horvát népre is, amelynek ez valóban sikerült? — Ha tudjuk, hogy 
szerkeszt őként időnként egy-egy, a szerbhorvát népköltészetr ől szóló cikket 
is kézhez kapott, hogy ezekhez . megjegyzéseket f űzött, melyekből látható, 
hogy ismerte a szerb népszokásokat, s őt párhuzamot vont ezek és a magyar 
szokások között („Ez a szerbeknél fagalyakból (guzs) van kötve, s rendesen 
nagy, magyarul pating a nevel)"); hogy olvasott szerbhorvát népdalfordí-
tásokat s egészében le is közölte őket8); hogy költészetében a szerbhorvát 
népköltészetből származó motívumokkal is találkozunk (Szibinyáni Jánk) — 
akkor nem feltételezhetjük-e, hogy szóban forgó megállapítása a szerb és 
a horvát népre is vonatkozik? 

Műveiben és hagyatékában (levelezésében és cikkeiben) nem akadtunk 
vonatkozó konkrét utalásra. Kivétel talán az a kommentár, amelyet lapszer-
kesztőként Széll Farkasnak a szerb lakodalmi dalokról és szokásokról szóló 
cikkéhez fűzött: „Lám — mondja Arany — milyen érdekes népeink lakodalmi 
verseinek a .találkozása, amikor például a v őfély köszöntőt mond, vagy ami-
kor hasonló tréfákat mondanak az étel számlájára s ehhez hasonlók. Kívá-
natos volna, hogy megismerjük a szomszéd népek szokásait; ezért is be-
csüljük e cikk fiatal írójának fáradozását, s szives örömest megnyitjuk folyó-
iratunkat a hasonló ismertetések el őtt, amennyiben ezt térünk megengedi 9)". 

Hogy Arany érdekl ődést tanúsított a szerb népi élet, a szerb viszonyok 
és szellemi értékek iránt, meger ősíti Bajza József is. Szerinte Arany ilyen 
irányú érdeklődése különösen a dualizmus megszilárdulása után er őteljes, 
amikor az irodalmi kapcsolatok számára kedvez őbb légkör alakult ki, s legin-
kább a Hunyadiakról szóló szerbhorvát népdalok foglalkoztatják 10). 

Aranyt barátsag fűzte Toldyhoz és Szászhoz, akik ismertetéseket és 
tanulmányokat írtak a szerbhorvát népköltészetr ől; Gyulaihoz, Székács 
szerbhorvát népdalfordításai második, b ővített kiadásának gondozójához és 
kiadójához; Gregusshoz, akinek a balladáról írt m űvében több helyen is 
szó esik a szerbhorvát népköltészetr ől s e költészetnek az egyes magyar iro-
dalmi művekre gyakorolt hatásáról; végül Szélihez, aki egy id őben a szerb 
lakodalmi dalokkal foglalkozott. Megemlítenénk továbbá azt is, hogy  

A Arany szerkesztette Koszorúban nagykőrösi barátja és munkatársa, Ács 
Zsigmond 1865-ben közölte a Smrt Omera i Merime (Omer és Merima halála) 
c. népballada fordítását. Megkockáztathatjuk a feltevést, hogy Ács — aki 
a román népköltészet sikeres fordítójaként volt ismert, s a szerbhorvát nép-
költészettel is foglalkozott — ezt a fordítást talán épp Arany kérésére készí-
tette. 

De nem érdektelen felidézni azt sem, milyennek látja Arany az igazi 
népdalgyűjtőt : 

„A jó gyűjtő  mindenek felett egy tökéletes mesemondó képességével 
legyen felruházva. A nép közt, ennek fonóházaiban, pásztortüzeinél forogván, 

Arany János összes munkái, Budapest 1900., X. köt., 13. 
Szépirodalmi Figyelő  1862, jan. 16. 
Koszorú 1865, április 2. 
Széll Farkas: Szerb házassági dalok és szokások, Szépirodalmi Figyel ő  1862, 165. 
Budapesti Szemle, Szerb költ ők magyarul, 1929., 345. 
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úgy szólva ott nevelkedvén fel, bírja ennek ne csak nyelvét, egyes kitételeit, 
hanem egész esze járása, képzel ődése, modora az elbeszélésben ki nem tör-
lött betűkkel vésve álljon emlékezetébe... hogy ha valamely mesének puszta 
vázát kapná, képes legyen azt olyanná tenni, mintha a legjobb mesemondó 
ajkáról vette volna. Legyen érzéke fölismerni a legcsekélyebb idegenszer űt, 
ami netalán leírói, segédgyűjtői által a mese anyagába vegyült, s tudja azt 
kár nélkül eltávolítani; nem különben ösztönszer ű  jó ízlése, ami ügyes me-
semondóban sem hiányzik, hogy több variáns közül tudja kiválasztani a 
legépebbet, legteljesebbet11)". 

Az eszményi gyűjtőnek e típusába jól beillik Vuk Karadži ć  is. Vajon 
Arany ismerte-e Vuk munkásságát annyira, hogy őrá is gondolt e sorok írá-
sakor? — A magyaroknak ilyen eszményi gyűjtője nem volt, de más népnek 
sem. 

E korban Vuk Karadži ć  volt az igazi istenadta népdalgy űjtő , akinek 
nevét mindenütt ismerték és emlegették. Mármost volt-e Aranynak lehet ő-
sége, hogy közelebbr ől is megismerje Vuk tevékenységét? 

1814 után Vuk gyakran tartózkodott Budán és Pesten, sehol nem em-
líti azonban, hogy magyar írókkal is érintkezett volna. De az ismertebb 
magyar írók sem emlékeznek meg arról, hogy megismerkedtek vele. Vuk a 
magyar fővárosban szinte mindig az ott élő , tekintélyes szerb értelmiségiek 
vagy kereskedők vendége volt, s szerbek látogatták. Egy alkalommal viszont 
Vitkovics Mihálynál vendégeskedett, s ekkor a magyar kulturális élet te-
kintélyes képviselő ivel is találkozott 12). S Vuk Budán nyomtatott könyveir ől 
a magyar hatóságok és felel ős funkcionáriusok is tudtak, Budán és Pesten 
árusították is őket s ezek a könyvek magyarok kezébe is elkerültek, külö-
nösen azokéba, akik az ilyen tematika iránt érdekl ődtek. Erre utal Bori Imre 
is a Szerbia felfedez ője c. tanulmányában 13). 

Eszerint Aranynak is volt rá módja, hogy megismerkedjék Vuk munkás-
ságával. Annál is inkább, mert a népköltészet kultusza korában Vuk Karadži ć  
nevét Magyarországon elég gyakran emlegették, méghozzá nem kis elisme-
réssel. Széchenyi István például feljegyzéseiben egyszer űen Vuknak nevezi14). 
S Arany számára nem lehetett ismeretlen az sem, hogy Mickiewicz nagy 
lelkesedéssel beszélt a szerbhorvát népdalokról a Collége de France párizsi 
tanszéken, mégpedig éppen akkor, amikor Vuk súlyos harcot vívott azért, 
hogy a szerbhorvát népköltészet a saját hazájában is méltó elismerést nyerjen. 
Mickiewicz gyakran idézi őt előadásaiban s a népköltészet jelent ős gyűjtő-
jeként emlegeti. 

Greguss és Beőthy véleménye szerint Kazinczy és Vitkovics honosí-
totta meg a balladát a magyar irodalomban 15) : Kazinczy lefordította a Ha-
sanaginicát, Vitkovics pedig több „rác" dalt is, nevezetesen a Bácskai regedalt, 
a Hajkunt és a Király unokáját. A magyar népballada eredetére vonatkozó- 

Arany János prózai dolgozatai, Erdélyi népmesék, Összegyűjtötte Merényi László, 
Budapest 1900., V. köt., 146. 
Mladen Leskovac: Mihajlo Vitkovi ć, njegov život i rad u srpskoj i madarskoj književ-
nosti, Sremski Karlovci 1935. 
Bori Imre; Irodalmak — Kölcsönhatások, Újvidék 1971, 61. 
Veselinović  Anđelić  Magdolna: Vuk Stefanovi ć  Karadžić  fogadtatása a magyar iro-
dalomban, A HITK 5-6, 1971., 160-164. 
Greguss Á. és Be őthy ZS.; Magyar balladák, Budapest 1909, 28. 
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lag Greguss feltételezi, hogy a szerb népköltészet is hatással lehetett kiala-
kulására, miközben megemlíti a Braća i sestra c. szerbhorvát népdalt 16), 
s részletesen beszámol a szerbhorvát népköltészetr ől, sőt értékeli is: derűs 
költészet, amelynek megvan a maga Herkulese — Markó királyfija —, hi-
ányzik azonban belőle a nyugati mintájú lovagi szellem. Szerinte nincs benne 
drámaiság, párbeszédei szegényesek, de leírásokban annál gazdagabb. A 
szerbhorvát népdalok többségét a románcok közé sorolja és párhuzamba 
állítja a spanyol románcokkal. 

Greguss úgy véli, a népköltészetet a magyar irodalomban senki sem 
tanulmányozta s nem is ismerte jobban Aranynál. Ennek kapcsán érinti a 
kérdést, milyen mértékben kölcsönözhet a népköltészet motívumokat. Hang-
súlyozza, hogy „a nép sohasem fordít, másol, hanem magába olvasztja az 
átvett anyagot, új formát ad neki, vagyis valami újat, eredetit teremt 17)". 

Mint ismeretes, Aranynak szándékában volt megírni egy széles alapon 
nyugvó ciklust a Hunyadi családról, de csak néhány részlet készült el, melyek 
közül témánk szempontjából a leghosszabbnak, a Szibinyáni tanknak van 
nagyobb jelentősége18). E költeményben a guszlica hangjai mellett a szerb 
ifjak és leányok „most" is ünneplik Jank emlékét: 

Most is vallják, egyre dallják 
Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzliczájok hangja mellett: 
Ki volt Janko Szibinyáni. 

Aranynak van egy másik m űve is, amelyben a szerbeket emlegeti, de 
nem mondhatnánk, hogy dicsérően. Az 1849-ben írt Rózsa Sándorban a 
forradalom hatása alatt a „rácokkal" szemben h ősként magasztalja a magyar 
„betyárromantika" népszer ű  szereplőjét. A balladai és románc-vonásokat 
egyaránt tartalmazó lírai Népdalban (1877) egy szép, de feslett leányról 
s Jovan legényről szól, aki a csárdában véres késsel a kezében kólót táncol. 
E dalban említés történik a guszlica hangjáról s Aleksinac és Knjaževac 
helységekrő l. 

A magyar és a délszláv néphagyomány egyaránt büszke a h ősére: Toldi 
Miklósra, illetve Kraljevi ć  Markóra, a bátor és rettenhetetlen, de egyben 
nemes szívű  hősökre, akik az igazságért készek életüket is feláldozni. 

A Toldi- és a Kraljevi ć  Marko-monda régi keletű, mindkettő  a hűbéri 
korból származik. Mint ismeretes, a Toldi-mondát Lajos és Róbert Károly-
korabeli események szövik át, a XVI. században pedig Ilosvai versbe szedte 
és megőrizte az utókor számára. A Markóról szóló monda a török uralom 
alatt bontakozott ki teljességében, és a XIX. század els ő  évtizedeire már 
egy egész ciklusnyi — mintegy száz versb ől álló — epikai költemény s2 ó1 
Markóról. 

Ha azt vizsgáljuk, miért választotta Arany éppen Toldit a nevezetes 
trilógiája főszereplőjéül, részben választ kapunk a Naiv eposzunk c. tanul-
mányában (1863), amelyben rezignáltan megállapítja, hogy a magyaroknak 

Greguss Ágost: A Balladáról, 1865, 63. 
Uo. 158. 
Arany János összes költ ői művei, Budapest Franklin Társulat, 244. 
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nincs, vágy nem maradt fenn semmiféle eposza az ósidőkből19). Ezért való-
színűleg attól a vágytól vezérelve, hogy az űrt pótolja, a nép nyelvén és népi 
szellemben elevenítette fel a magyar múltat, mégpedig „egyes népek" mintá-
jára — mint ezt így határozatlanul állítja —, mely népeknek saját nagy epo-
szaik vannak. 

Nem tudtunk nyomára akadni annak, hogy Toldi alakjának ábrázolá-
sakor esetleg nem lebegett-e Arany szeme el őtt valamely más hős képe is. 
A. Molnár Ferenc Arany János és a Kalevala kapcsolatát vizsgálta 20), ben-
nünk viszont felvet ődik Toldi hasonlatossága a szerbhorvát népköltészet 
egyes alakjaival, leginkább Kraljevi ć  Markóval. 

E kérdés vizsgálatakor els ősorban azt kell tekintetbe venni, hogy Arany 
hőse fő  vonásait Ilosvaitól kölcsönönözte, hogy Tassót, Dantét, Ariostót 
fordított, hogy ismerte a többi h ősi eposzt is, a világirodalom remekeit. 
Toldi bizonyos vonásait tehát bennük is kereshetjük. S őtér István pedig 
kifejti, hogy Arany h őse magának a népnek a kifejezése, a magyar nép minden 
jó és rossz tulajdonságának a képvisel ője, a pozitív és a negatív vonásoknak 
egyaránt; gyengesége a véralkatában, hirtelen haragjában, megszelídíthetet-
lenségében rejlik21). Ez viszont mind vonatkoztatható Markóra is. 

Toldi és Marko haragja elől mindenki menekül, s minél nagyobb a 
veszedelem, a két hős annál bátrabb. Borral fokozzák erejüket (Toldi boros-
kannából, Marko tömlőből oltja szomját) s mindkettőjük buzogánya súlyos: 
Toldié (Ilosvainál) hét, Markoé hat tollú... Paripájuk (Rigó vagy Pejkó, 
illetve Šarac) hű  barát, akire a gazda minden bajban és veszedelemben szá-
míthat. 

A ló hűsége — bar másfajta ábrázolásban — a h ősi epikában gyakran 
előfordul. A lovak egyébként a hűbéri korszakban a vagyon és méltóság 
jelképei is voltak. Radovan Zogovi ć  például Dušan cár törvénykönyvét 
idézi, amelyben a hűbérúr lováról és fegyverzetér ől is szó esik22). Nem csoda 
hát, ha az eposzokban oly gyakran emlegetik, s Toldi és Marko esetében is 
fontos szerepük van. 

A szerbhorvát népköltészet gyakran hangsúlyozza Markónak anyja 
iránti szeretetét és tiszteletét, s ez jellemzi Arany Toldiját is: akárcsak Marko, 
hallgat anyja tanácsára és semmi olyat nem tenne, amivel megsértené vagy 
fájdalmat okozna neki. Marko a gyengék védelmez ője. Eltörli a nászadót, 
hogy a szegény fiatalok is házasodhassanak, s megvédi az árvákat a g őgős 
földesúrral szemben. Toldi is, amikor megpillantja a lovast, nyergében az 
elrabolt leánnyal, nem tudvan, hogy ez ügyesen kiagyalt kelepce, félelmet 
nem ismerve utána rohan, hogy az áldozatot bármi áron kiszabadítsa és a 
védtelent megvédje. 

Uo. 452. 
A. Molnár Ferenc: Arany János és a Kalevala, Helikon 1972JII, 221-225. 
„Cette oeuvre enseigne que la nation ne peut pas se passer des forces populaires restées 
en friche. Le héros d' Arany est l'expression de la nation entiére; il est dépositaire de 
tous les traits — positifs et negatifs — du caractére du peuple hongrois. Dans son 
histoire, Arany exprime un message pédagogique; son poéme épique montre non 
seulement des vertus mais des défauts; la plus grande faiblesse de Toldi consiste dans 
son tempérament fougeux, idomptable. C 'est la ce qui causera sa perte, et empechera 
ses facultés de s'épanouir dans toute leur grandeur et leur richesse. "  (Sőtér István: 
Nemzet és haladás. Irodalmunk Világos után.  Budapest 1963, 749. 
Radovan Zogović : Junačke pesme i vlastela, Zbornik Matice srpske za književnost i 
jezik, 14. knj. 2. sv., 1966. 
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1Vlarkóhoz hasonlóan (Marko és a szel'ečsen leány) Toldi is következés 
tesen képviseli a patriarchális erkölcsöt: megbotránkozik és felb őszül Jodovna 
leány magatartásán, aki szerelemre csábítja; szívesebben vállalja a halálos 
,ítéletet, mint a szégyenteljes és tisztességtelen szerelmet. 

Egyébként egyik hős sem mutat különös érdekl ődést a gyengébb nem 
iránt. Ezzel szemben a becsület és a kötelességérzet egyaránt jellemzi őket: 
bármilyen áldozat árán is teljesítik azt, amit megígérnek. S mint ahogy Marko 
rettenthetetlenségének és bátorságának híre eljut a szultánig s jó néhány 
évet tölt szolgálatában csak azért, hogy ne szegje meg adott szavát, Toldi 
is a cseh király szolgálatába szeg ődik, s bár szíve hazahúzza, megtartja sza-
vát mindaddig, amíg ki nem irtja a rablóbandákat. 

Tehát mindkét hős ékessége a becsület és az igazság szeretete, akár-
csak általában a feudális kor lovagjai esetében. 

Marko alakját Arany többek közt Székács gy űjteményéb ő l (Kraljevity 
Marko és a Szerecsen, Kraljevity Marko eltörli a nászadót, Királyfi Marko 
halála)23) és Toldy A szerbus népköltészet c. tanulmányából is ismerhette, 
s ezek alapján is (ehet ősége volt határozott képet alkotni h ősiességéről és 
rettenthetetlenségér ől. A fiatal Toldi azonban emlékeztet bennünket Miloš 
Vojnovićra is, akinek alakját Arany ugyancsak Székács gy űjteményéből 
ismerhette meg (Dušan mennyegz ője). Ebben Miloš juhpásztor, annak da-
cára, hogy Dušan cár unokaöccse, Toldi meg paraszti munkát végez a szü-
lő i birtokon. Dušan cár nem tudja, hogy a fiatal bolgár ifjú, aki többször 
is megmenti a haláltól, unokaöccse, s Lajos király sem tudja, hogy Toldi 
az a barát, aki h ősiességével csodát tesz, s többször is megmenti a biztos 
haláltól. Toldi és Tarr L őrinc párbaja Milošnak a fiatal latinnal vívott pár-
viadalára emlékeztet, a mez őn sorakozó sátorok képe viszont a Rozgonyi 
udvarban megtartott vitézi torna el őtt az Uroš i Mrnjavčevići c. költemény 
hasonló képére asszociáltat. 

A Toldi-trilógiában azonban találkozunk olyan motívumokkal is, ame-
lyeket a világirodalom híres képvisel őinél, s a régebbi délszláv művekben 
is megtalálunk. Ivan Gunduli ć  Osmiznjában például Krunoslava, a fiatal 
leány lovagnak öltözve elindul, hogy kiszabadítsa jegyesét," miközben kü-
lönböző  hőstetteket hajt végre — Tasso hasonló motívumára emlékeztet ően 
... S olyan motívumok is vannak a Toldiban, amelyek Don Quijotet idé-
zik: Anikó az asztalról felkapott késsel üti lovaggá az ifjú Bencét. Az id ős 
Toldi egy eltűnőfélben lévő  világ képviselője, megható hűséggel védi a szí-
véhez nőtt régi világ erkölcsét s bels ő  átéléseinek és az őt kinevető  és kifi-
gurázó környezetnek a diszharmóniája Don Quijote alakjára emlékeztet. 
Találkozása a sírboltban a nemrég eltemetett s néhany pillanatra ismét fel-
éledő  Piroskával pedig — Romeo és Júlia historiájára... Az ábrázolt lo-
vagi tornák viszont a középkori lovagi" harcok elemeit tartalmazzák, amelye-
ket a világirodalom többi eposzaiban is meglelünk. 

Jovan Jovanović  Zmaj, aki Arany több művét is lefordította szerbre, 
a Toldi fordításának előszavában párhuzamot von a trilógia és a szerb-
horvát népköltészet között: „A Toldiban leginkább olyan elemeket talál-
tam, amelyek a mi népdalainkban is megvannak, mint a formai hasonló-
ság is, de a Toldi mégis valami egészen más, mint a mi h ősi énekeink. El- 

23) Székács József: Szerb népdalok és hősregék, Budapest 1836. 
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gyönyörködtem ezen a különbségen, amely á magyar szellem és jellem sajátos 
voltából adódik, s az egész eposzt körüllebegi, s igyekeztem, hogy ez a for-
dításban se menjen veszend őbe". 24) 

Azt, hogy a közlésmód csakugyan nem áll olyan távol a szerbhorvát 
népköltészettől, tanúsítják Arany bevezet ő  sorai is, amelyek a szerbhorvát 
népköltészet oly jellegzetes szláv szembeállítására (slovenska antiteza) em-
lékeztetnek — kib ővített és költői formában: 

Mit jelent e hű-hó gyászos özvegy házban, 
Hol a dánom-dánom régen volt szokásban? 
Toldi Lőrincnének most van-e a torja? 
Vagy mennyegzőjének hozta így a sorja? 
Tán megunta gyászos özvegysége ágát, 
S másnak adta élte fonnyadó virágát? 
Nincs halotti tora Toldi L őrincnének, 
Napja sem derült fel új mennyegzőjének, 
Másért sütnek, főznek, másért lakomáznak; 
György van itthon, elsőszülötte a háznak.. . 

Arany nem ismerte a szerbhorvát nyelvet, s az erre vonatkozó adatok, 
valamint a korabeli irodalommal foglalkozó személyek levelezése alapján 
is megállapíthatjuk, hogy nem olvasta eredetiben a szerbhorvát népkölté-
szetet. Megfordult azonban a kezében úgyszólván minden, az ő  koráig meg-
jelent szerbhorvát népdalfordítás. Kétségtelen tehát, hogy sokkal jobban 
ismerte a szerbhorvát népköltészetet, mint ahogy a konkrét tények és fel-
jegyzett megállapítások alapján kimutatható. Nem mernénk azonban azt 
állítani, hogy a szerbhorvát népköltészet közvetlenül hatott Aranyra egy-
egy költői műve megalkotásában, vagy Toldi testi és szellemi alakjának meg-
formálásában, jóllehet vannak olyan jelek, amelyek ezt nem zárják ki. A kor 
szelleme azonban, amely a két nép e h őseit szülte, egymástól függetlenül 
hordta magában a rettenthetetlen, bátor és ugyanakkor nemes h ősök alakjait, 
akik a kor, de a nép szimbólumai is voltak, nemcsak a kelet-közép-európai 
népek költészetében, hanem tágabban, világirodalmi szinten is. Az epikus 
hősök olykor meglepő  hasonlósága tehát inkább a tipológiai, s nem a gene-
tikus egyezés jelenségkörébe tartozik. 

24) Toldija, Spev Jovana Aranja, preveo Zmaj Jovan Jovanovi ć, Újvidék, 1910. 
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10. SZÉLL FARKAS KÖZVETÍTŐ  MUNKÁSSÁGA ÉS ÁCS ZSIG- 
MOND NÉPSALLADAFORDÍTÁSA 

Széll Farkas (1844-1909) Arany János barátja és munkatársa, régi 
kéziratok tanulmányozója és a történeti énekek kutatója volt. Az Egy XVI. 
századi codex históriás énekei (1884) c. művében közzétette a nevezetes Az 
Béla királyrúl való és az Bankó leányáról szóló széphistóriát (amelyet a Szemp-
tei Névtelen írt 1570-ben, illetve fordított horvátból a Vágmenti Szemptén), 
a Szépirodalmi Figyelőben pedig két cikket közölt a szerbhorvát népdalokról. 
Ezek: Szerb lakodalmi dalok és szokások, Wesely utáni-) és Szerb hősi dalok. 2) 

Első  cikkét azzal a szándékkal írja, hogy a magyar olvasóközönségnek 
bemutassa a szerb népdalok szépségét, s e célból részletesen ismertet számos 
érdekes lakodalmi szokást is, amelyeket Vuk Stefanovi ć  Karadžić  a Ženidba 
(Házasság) címszó alatt tárgyal a Rječnikben3). 

Széll cikkének nemcsak a címéből, hanem fejtegetéseib ől is kitűnik, 
hogy teljesen Wesely szövegére támaszkodik, aszerint közli a dalok fordításait 
is. Wesely viszont, mint tudjuk, Karadži ć  Rječnikéből vette át a szerb szoká-
sokat és értelmezésüket, Vuk Karadži ć  pedig Kopitar javaslatára vette be a 
Rječnikbe számos népszokás, néphiedelem és népélet-adalék leírását, valamint 
a legendákat is, amelyek valamely jelent ős helyhez vagy személyhez kapcso-
lódnak. 

A szerb lakodalmi dalok és szokásokhoz csatolt népdalfordítások java-
részét bácskai dalok alkotják, s mivel Széll nem ismerte az eredeti dalokat, 
kizárólag Wesely német nyelvű  fordításgyűjteményére támaszkodott. E mun-
kájának értékelése során mindenekel őtt ezt a tényt kell figyelembe vennünk. 

Fejtegetéseiben Széll azokra a szokásokra helyezi a hangsúlyt, amelyekr ől 
úgy véli, hogy eltérnek a magyar lakodalmi szokásoktól. Részletesen leírja a 
vőfély és a násznagy érkezését, a lakodalomba indulást s a hozzájuk f űződő  
szokásokat. Ehhez a következ ő  példát idézi: 

Nyisd föl ajtód, nyisd föl kamrád gyorsan, 
Hadd lássuk mi azt az édes lánykát: 
Szebb-e a lány aki férjhez megyen, 
Mint a lánykát kérető  szép Ránkó? 

Szépirodalmi Figyel ő  1862. január 16. 
Uo. 1862. Második évfolyam, második félév. 
Vuk Stefanović : Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim rije čima. Skupio ga i 
na svijet izdao Vuk Stefanovi ć, u Beču Wien Wiennae 1818. 
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Ez a dal Vuk Karadžić  lipcsei kiadásában a 18. szám alatt található, 
Na vratima zatvorenim címen. 

A Kad dolazi djever c. dal kapcsán Széll felveti a kérdést, vajon hogyan 
került a doge ebbe a szerbhorvát lakodalmi dalba, s azonnal válaszol is: való-
színűleg Crnojević  lakodalmára vonatkozik, aki a velencei doge leányát vette 
feleségül. Ezután elmagyarázza, hogy e dalok verssorai öt-öt trocheusból 
állanak, a harmadik láb néha daktilusba megy át, a negyedik pedig valamilyen 
indulatszóval bővül. 

Jóllehet a fordítás tartalmi szempontból nem kifogásolható, nem találjuk 
benne az eredeti tömörségét és közvetlenségét, mint ahogy a Kad idu na 
venčanje c. bácskai dal fordításában sem, noha ebben Széll megtartja a szerb-
horvát népdal stílussajátosságait is, például a palilógiát: 

Esküv őre induláskor 

Páva indul, vőlegény ej, esküvőre 
Lép utána egy n őpáva, 
Néz körül az ifjúpáva 
Ifjúpáva büszke Ránko, 
Hogy jön-e a pávanője, 
Pávanője büszke Ruzsa? 

Széllnek a lakodalmi dalokra és szokásokra vonatkozó megjegyzései 
javarészével találkozunk Székácsnál is. Ez azzal magyarázható, hogy Széll 
Wesely adataira és fordításaira, közvetve tehát a forrásra, Vuk Karadži ćra 
támaszkodik, amelyb ől Wesely is merített. Székács els ősorban közvetlenül a 
Karadžić-gyűjteményekre és a Szótárra (Rječnik), valamint saját helyszíni 
tapasztalataira alapoz. így aztán illusztrációként néha ugyanazokkal a pél-
dákkal támasztja alá fejtegetését Széll is, mint Székács, de közben — mint 
például a Mladoženja uz čašu (Jelen i košuta) c. lakodalmi dal esetében — 
mindegyik a saját fordítását közli. 

Az eredeti szöveg így hangzik : 

Jelenak mi goru lomi, 
Putak da mu je; 
Za njim ide košutica, 
Tek drug da mu je — 

Székácsnál a dalnak Férjfi s asszony4) a címe, Széllnél pedig Vőlegény. 
Utóbbit a „pohárhoz" szóló dalok közé sorolja, s utal rá, hogy a szerb lako-
dalmi dalokban a vőlegényt gyakran szarvassal jelképezik, s a dalban ebb ő l 
tűnik ki, hogy „kit jelképez a másik szarvas." 

Akárcsak a címek, a fordítások szövege is eltér ő . Székácsé dallamosabb 
és közelebb áll az eredetihez. Meg őrizte az eredeti inverzióját, amely sajátos 
varázst kölcsönöz a dalnak, s kifejezései is egyszer űbbek és természetesebbek, 
míg Széll inkább a műköltészet szókincséhez fordul (pl. bérczösvény — erd ő  
helyett). 

4) Székács József, i. m., II. kiadás, 1887, 76. 
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1-add mutassuk itt be mindkettőt 
Székács: 

A hímszarvas tördel erd őt, 
Útja hogy legyen; 
A nőszarvas jár nyomában 
Társa hogy legyen. 

Széll: 
Bérczösvényen szarvas áttör, 
És keres utat, 
Mén utána egy nőszarvas, 
Társt keres az még. 

Mindketten lefordítják az Opet na svadbi c. dalt is. Munkájuknak eltérő  
volta ez alkalommal is szembet űnő  már a címben is : Székácsnál A mennyeg-
zőben, Széllnél Lakodalomban a cím. Mindkét magyar szöveg tízes sorokban, 
deseteracban íródott, jóllehet Székácsnál az els ő  verssor tizenegy, Széllnél 
pedig a harmadik sor kilenc szótagot tartalmaz. Az eredeti versnek 15, Szé-
kácsnál 14, Széllnél pedig 13 sora van. Eltér ő  módon kísérlik meg visszaadni 
az eredeti légkörét is. Bár mindkét cím az esküv ővel kapcsolatos, az értelmük 
valójában mégsem azonos, mert Székács „mennyegz ője" meghitt, bensőséges 
tartalmú, Széll „lakodalma" viszont a vendégeskedés, lakomázás, lakodalmi 
vigasság jelentését hozza el őtérbe. 

Székács ragaszkodik az eredeti kifejezésekhez, megtartja a stílusalak-
zatokat, s mindössze annyit változtat, hogy elhagyja a kilencedik sort (Széll 
viszont a nyolcadikat és a kilencediket). Széll els ő  sorai — igaz — hasonlóak 
a Székácséihoz, ám nem olyan világosak, s a palilógia sem teljes. Széllnél, 
akárcsak az eredetiben, „alma koráll"-lal találkozunk, míg Székács alma 
helyett a gyümölcs főnevet iktatja szövegébe : „gyümölcs koráll". A galamb-
turbékolást Székács adekvátan fordítja, míg Széll „nyögdécsel" igéje semmi-
képp sem mondható megfelel őnek, még kevésbé költőinek. 

Széll minden bizonnyal ismerte Székács fordítását, mégsem vette igénybe, 
mert utolsó két sora az esetben nem lett volna oly sápadt és er őtlen. Ugyanak-
kor Székács megértette, hogy e népdal Rankója azért ültette és öntözte az 
almafát, hogy a lakodalmi vendégek majd üldögélhessenek alatta, Széllnél 
pedig a fa azért n őtt magasra, hogy „betakarja" a meghívottakat. Széllnél 
néha egész sorok is idegenszer űek és mesterkéltek. A jelentést legtöbbször 
csak verbálisan viszi át. Hibáit azonban meg lehet érteni, hisz a lakodalmi 
dalok nagy részét eredetib ől sem egyszerű  lefordítani, hát még német for-
dításból. 

Széll második cikke, amely Szerb hősi dalok címen jelent meg 5), szintén 
Wesely anyagára támaszkodik. A szerb h ősi énekekről van benne szó, s a 
guszlicáról, továbbá a szerb hősről, aki különbözik más népek h ősétől; Armini-
vel, Tell Vilmossal, Winckelroddal, az arab h ősökkel, Akhileusszal, Herak-
lésszel, Jázonnal és Thézeusszal hasonlítja össze, akikt ől a szerb hős abban 
különbözik, hogy az ellenséghez másképpen viszonyul, mint ezek. A tündé-
reket Széll a „sors szűzei"-nek nevezi, s hogy mindezt szemléltesse, idézi a 
Smrt Marka Kraljevića c. hősi éneket. 

5) Szépirodalmi Figyelő  1862., Külirodalmi rovat. 
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Széli átveszi Weselynek azt a megállapítását, hogy a szerbek az elbe-
szélés egyszerűségét, „e jelent ős és pozitív vonást" a hioszi vak költ őtő l 
kölcsönözték. Széllnek tetszik, hogy a leírások minden részletre kitérnek, 
de a fő  cselekménnyel mégis harmonikus egységet alkotnak. Úgy véli, a 
szóképek és a hasonlatok a szerb h ősi énekekben finomabbak, mint az 
Iliászban és az Odüsszeiában, s nincs bennük semmi felesleges. A szerb 
hősi énekek csak töredékek, s bár van közöttük félbemaradt is, mind szép, 
tiszta és erőteljes. Ha kronológiai sorrendbe lehetne őket rendezni, egy nagy 
eposz is kikerekedne belőlük. (Ez a megállapítás Mickiewicznél és a szerb-
horvát népköltészet más értelmez őinél is jelen van.) 

Néhány jelentéktelen saját megjegyzésén kívül Széll ez alkalommal 
sem vet fel eredeti szempontot, a szerbhorvát népköltészet népszer űsítése 
terén szerzett érdeme azonban mégsem lebecsülend ő . Fordításainak hi-
ányosságait csak a szerbhorvát népköltészet ismer ői észlelik. Nem kis ér-
deme, hogy ő  is bemutatta és közelebb hozta a szerbhorvát népdalt a szé-
lesebb olvasóközönséghez. 

Ács Zsigmond (Laskó, Baranya megye 1824 --- Laskó, 1898) református 
Lelkész, több nyelv ismerője, angol, francia, spanyol remekm űvek fordítója 
volt. A szerbhorvát népköltészetb ől ahogyan már említettük is —, a Smrt 
Omera i Merime c. népballada fordítását ismerjük csak, amelyet az Arany 
által szerkesztett Koszorú 1865. április 2-i számában Omer és Merima halála 
(szerb nyelvb ől) címmel közölt. Mivel nem sikerült más, e témakörrel kap-
csolatos érdeklődésének vagy munkájának nyomára bukkannunk, felté-
telezhető, hogy nem is foglalkozott behatóbban a szerbhorvát népköltészet 
magyarra való átültetésével, bár különösnek tartjuk, hogy csupán egyetlen 
ballada — méghozzá sikeres — fordítása után felhagyott volna e munkával. 

Felmerül a kérdés, vajon miért fordult Ács akár egy alkalommal is a 
a szerbhorvát népköltészethez, és miért választotta éppen ezt a valóban 
szép és jellegzetes népballadát fordítása tárgyául? Hatott-e rá az Arannyal 
való barátság, akinek egy id őben munkatársa volt Nagyk őrösön? A szerb-
horvát nyelvet nem ismer ő  Aranynak akarta-e bemutatni a balladát, aki a 
Hasanaginicát és más népdalokat már korábbi fordításokból ismerhetett? 6) 

Mindez csak kérdés marad, kézzelfogható adatot nem találtunk. Kí-
séreljük meg hát e munkáját rövid elemzéssel bemutatni. 

Ács fordítása, mint az eredeti is, deseteracokból áll, és sem tartalmilag, 
sem hangulatilag nem távolodik el az eredetit ől. Az archaikus költői kife-
jezést: „Nek me Mera mrtvoga celiva", Ács körülírással fordítja: „borítsa 
csókjaival", s ez a megoldás az eredetihez méltóan költ ői. Amikor pedig a 
balladában Omer holttestét viszik, Merima szavai melegen és közvetlenül 
csendülnek Ács értelmezésében is: 

Oh anyácskám, rózsaillat érzik, 
Rózsaillat ömlik udvarunkra.. . 
Sejtem én azt, Omer ifjú lelke. 

A sikeresen átvitt sorok mellett akadnak azonban olyanok is, amelyek 
mesterkélten, darabosan hatnak. Példaul: „Omered most másra nyomja 

s) Lásd az Arany Jánosról szóló fejezetünket. 
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csókját" — az eredetiben gördülékenyen és egyeszer űen hangzik: „Sad 
tvoj Omer drugu dragu ljubi". 

Megesik az is, hogy Ács értelmezése nem fedi kell őképpen az eredeti 
értelmét. A már közmondássá vált sorokat: 

Nije blago ni srebro ni zlato, 
Već  je blago što je srcu drago —, 

erőltetetten, az eredeti értelmének elhalványításával adja: 

A való jó nem csillogó kincs 
Az való jó, mi a szívnek édes. 

A pillanat drámaisága: 

Ciknu, viknu Fatima djevojka — 

Ácsnál elsiklik, a prózai kifejezés révén elveszíti az eredeti hangulatát: 

Sírva — ríva Fáta ezt nyögelle. 

Egészében azonban Ács fordítását nem lehet sikertelennek min ősíteni. 
Soraiból érezhető, hogy ismerte a kort és a környezetet, amelyek között 
az ének keletkezett, s a balladai hangulat végigkíséri az egész szöveget. Saj-
nálatunkat fejezhetjük ki, hogy nem hagyott több bizonyítékot a szerbhor-
vát népköltészet iránti érdekl ődéséről. 
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11. ASBÓTI-I JÁNOS, ERŐDI BÉLA ÉS STRAUSS ADOLF ÚTTI- 
NAPLŐI 

Urházy György szerbiai útinaplóját a XIX. század nyolcvanas-kilenc-
venes éveiben három, a mi szempontunkból jelentős Kelet-kutató b ővebb 
beszámolója követi. Szerz őik a Balkán félsziget különböz ő  részein tartóz-
kodtak, néha csak átutazóban s tapasztalataikat, megfigyeléseiket útinapló 
formájában közölték. 

Céljuk nem mindig azonos, beszámolóik azonban nemcsak a szé-
lesebb magyar olvasóközönségnek nyújtanak új ismereteket, hanem a tudo-
mánynak is : sok addig nem ismert adatot tartalmaznak. 

Asbóth János, a „XIX. század második felének egyik jelent ős politi-
kai egyénisége, elfeledett írója korának" 1), aki a Kelet els ő  magyar felfedező i 
közé tartozik. Fiatal korában az európai országok egyetemein tanult, kés őbb 
beutazta a Közel-Keletet, Egyiptomot és Palesztínát 2), s Kállay Béni pénz-
ügyminiszter állandó kísér őjeként 1882 és 1884 között három ízben is járt 
Boszniában és Hercegovinában. Munkatársa volt a Budapesti Lapoknak, 
a Pesti Hirlapnak, a Fővarósi Lapoknak, az Allgemeine Zeitungnak stb. 

Életéről, munkásságáról Bori Imre ír, hangsúlyozva útirajzírásának 3), 
a boszniai muzulmán népköltészet gyűjtésének és magyarra való fordításának 
jelentőségét4). 

Asbóthot saját bevallása szerint az ösztönözte útirajzának megírására, 
hogy majd „ezzel némileg el őbbre viszi az ország ismeretét és egyik-másik 
tekintetben hozzájárulhat egyes, eddig homályban maradt kérdésnek fel-
derítéséhez", de feltételezhet ő, hogy Kállay Benjamin megbízásából készí-
tette el útirajzát, hogy vele politikai célokat szolgáljon). 

Asbóthot Halász Gábor viktoriánus utazóként, Bosznia útleírójaként emlí-
ti6). Érdeklődése a politikai élet mellett kiterjed a boszniai nép történelmére, 
múltjára, jelen életére és kultúrájára. Útinaplójának oldalain végigkíséri 
az irodalom alakulását is a „régi bosnyák irodalomtól kezdve" a jelenkori 
irodalmi törekvésekig, s tárgyalja az eretnek (bogumil) mozgalmat, annak 

Bori Imre: Asbóth János boszniai népköltészeti gy űjtése és a boszniai irodalom történe-
tének vázlata, HK 38, XI évf., 1979, március., 5. 
,sbóth János: A Zaharától az Arabáhig. Utazás Egyiptomban és Palesztinában. Bpest 
1883. 
Asbóth János: Bosznia és a Herczegovina. Úti rajzok és tanulmányok I—II, Bpest 
1887. 
i. m. 5-16. 
Uo. 7. 
Halász Gábor: Magyar viktoriánusok. H, G. Válogatott írásai. Bpest 1959, 
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jelenségeit és következményeit, a feliratokban gazdag síremlékeit. A bos- 
nyák népélet-, néprajz-, és különösképpen a muzulmán népköltészet is fog- 
lalkoztatja. Maga is gyűjti e népdalokat, s magyarázza, kommentálja őket. 

Szövegeit a személyesen gy űjtött dalokkal gazdagítja, néha több nép-
dalt is közöl egy helyen, néha viszont csak egy dalt vagy dal-részletet idéz, 
s közöl egy-egy mondát is. 

Megemlíti a jeles gyűjtők: Ivan Franjo Jukić, valamint Fra Grga Marti ć  
(Ljubomir Hercegovac álnevű) ferences működését. Ez utóbbi azzal lett 
ismert a magyarok körében, hogy Székács Józsefhez intézett levelet, amely-
ben arra kéri, ismertesse a magyarokkal a törökök kegyetlenségeit Bosznia 
és Hercegovina népével szemben 7). 

Asbóthnak a gyűjtőmunkában segítségére volt a szarajevói kormány-
biztos, Hörmann Kosta, a muzulmán népköltészet ismert gyűjtő je8), aki 
felébresztette benne az érdekl ődést a boszniai népköltészet iránt és ösztö-
nözte a gyűjtésre. Bori Imre azonban feltételezi, hogy mindketten körül-
belül egyidőben kaptak jelent ős indítást Derviš-beg Čengićtől, akit mind-
ketten emlegetnek 9). 

Hörmann a mohamedán epikus népköltészet gy űjtője, Asbóth-
ot viszont inkább a lírai dalok érdeklik, s 21 vegyes mohamedán, szerb 
és horvát szerelmi dalt közöl magyar fordításban. Asbóth nem említi a for-
rásait, de megállapíthatjuk, hogy a dalok egy részével Vuk Karadži ć  gyűj-
tésében is találkozunk (Sz űz és özvegy, A szép asszony, Jánja szeme, A sze-
mérmes, Vigasztalás, A két kér ő  stb.). De minden bizonnyal Bogišić  gyűj-
teményét is ismerte. Ezt bizonyítja, hogy az ő  gyűjteményéből vette át Az 
Erdélyi bánné és a Doitsin Petár című  dalokat. 

Asbóth munkája inkább átköltés, mint fordítás (Dánja szeme — Travnik 
zapaljen očima, Sólyom szemek -- O či sokolove i davolove stb.). A szerbhor-
vát népköltészet jellegzetes stíluseszközeit sem az eredeti szerint alkalmazza. 

így például a szláv szembeállítás — amely kérdésb ől, majd azt követő  
negatív és pozitív válaszból áll —, Asbóthnál csak a kérdés formájában je-
lentkezik (Dánja szeme), a deseteracot pedig nyolcas sorokkal helyettesíti: 

Il se ono Travnik zamaglio 
Ili gori, il' ga kuga mori? 

Sötét felhő  Travnik körül, 
Tűz dühöng-e vagy a pestis? 

Nem ritkán rövidít (Sólyom szemek — O či sokolove i davolove), s ezt 
annak is tulajdoníthatjuk, hogy Asbóth nem hivatásosan, hanem csupán 
illusztrálás céljából fordít. Vannak azonban híven lefordított szövegei is 
(A barjaktár — Barjaktar djevojka). 

Veselinović  Šulc Magdolna: Székács József levelezése Jakov Ger čićtyel, HK 38, 1979 
március, 20. 
Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. Sabrao Kosta Hörmann 1888-1889. 
Prir. Đenana Buturovi ć  I—II, Sarajevo 1976. 

• 9) Bori I., i. m. 9. 
10) Asbóth János, i. m. I, 199. 
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A régi népdalok mellett szerepelnek fordításai között a Bajo Pivljanin-
ról szóló, és a hajdúkokkal kapcsolatos dalok is. Szerinte a hajdukok „ka-
landvágyból vagy politikai okokból, akár mint közönséges rablók, a hegyek-
be vetették magukat"... A Starina Novakról szóló ciklus sem maradt figyel-
mén kívül. A hősdalokkal összefüggésben megállapítja, hogy „érdekes és 
jellemző  az az úri objectivitás, mellyel a muha.mmedán h ősdalok a keresz-
tény ellenfelekről szólnak, szemben a törökgyűlölettel és megvetéssel, mely 
a keresztény nótákban találhatón). 

E megjegyzést egy hosszú „guszinyei nóta" követi, mely Nikola Pet-
rović, az akkori montenegrói fejedelem muzulmánokkal való harcairól szá-
mol be. Asbóth meg-meg szakítja az idézést s magyarázatot fűz az énekhez. 
A montenegrói énekek legtöbbje a szomszédos törökökkel való harcokról 
szól, s a Crna Gora-iak fölényéről és győzedelmeskedéseiről tanúskodik, 
az Asbóth által Boszniában a muzulmánok közt hallott énekben viszont az 
ellenkezőt tapasztaljuk: a befejez ő  sorok is a montenegróiakat tüntetik fel 
legyőzötteknek: 

Guszinyében ünnepet ül 
Vitéz basa, Ali basa. 
Czetinyében könnyekben ül 
Petrovics knéz, a Nikola, 
Odaveszett sok vitéze 
Tizenhárom kapetánja12). 

A mohamedán bosnyákok „nótái" közül Asbóth olyat is közöl, amelyet 
Czazin környékén hallott, és amely Bosznia okkupációjához f űződik. Ennek 
kapcsán megemlíti, hogy a „délszláv gy űjtők éppen a muhammedánok nó-
táit kevésbé vették figyelembe" 13). Soraiból és idézeteiből kitűnik, hogy ő  
maga igen nagyra becsüli őket. 

Az „occupatio fölött készült számos ének" közül Asbóth közöl egy 
változatot, ezt Krajnában „danolják a guzlához" 14), továbbá egy „ősrégi 
nótát" abból az időből, amikor Glámocs még nem volt török kézen (A glá-
mocsi várból)"). 

Könyve 1888-ban Bécsben német nyelven is megjelent"), s ugyan-
azokat a népdalokat és énekeket, s őt képmellékleteket is tartalmazza, mint 
az eredeti. Asbóth információi ily módon nemcsak a magyar nyelvterületre, 
hanem az egész Monarchia területére is eljutottak. 

Asbóth János munkássága tehát szempontunkból nem elhanyagolandó: 
a boszniai nép költészete ő  általa vált ismertté nemcsak Magyarországon, 
hanem az egész Monarchiában is, ő  egészítette ki az el őtte meglehetősen 
Karadžić-központú szemléletet, s miután maga is a gyűjtők közé sorolható, 
„Asbóthot kell tartanunk az egyetlen magyarnak, aki nemcsak érdekl ődött 
a délszláv népköltészet iránt, hanem e költészet följegyz ője s fordítója is 

Uo. 207. 
Uo. 215. 
Bosznia és Herczegovina II, 92-94. 
Uo. 94-97. 
Uo. 97-98. 
Bosnien und die Herzegowina, von Johann von Asboth, Wien 1888. 
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volt"17), könyvét pedig az els ő  boszniai földrajzi, történelmi, irodalomtör-
téneti összefoglalásnak tekinthetjük. 

1878. december 17-én a Fővárosi Lapok 290. számában Erődi Béla, 
a neves orientalista, a török és a perzsa irodalom kutatója, ismertetést kö-
zöl Franjo S. Kuha č  épp akkor napvilágot látott, Južno-slovjenske narodne 
popievke (A délszláv népi nóták) című  könyvérő l18). A recenzens mint ér-
tékes gyűjteményre kívánja felhívni a magyar folklórkutatók figyelmét, és 
a minél teljesebb bemutatás céljából közöl néhány saját népdal-fordítást is. 

Kuhač  gyűjteménye, amelyben képviselve vannak a különböz ő  dél-
szláv vidékek horvát, szlavón, krajnai, boszniai, hercegovinai, szerb, Crna 
Gora-i, dalmát stb. lírai dalai, arra ösztönözte Er ődit, hogy írásba foglalja 
a saját utazói megfigyeléseit, els ősorban a Balkán félsziget népeinek rész-
legesen ismert, tulajdon átutazásai során látott és hallott szokásairól, ame-
lyeknek tanulmányozását történelmi szempontból is érdekesnek tartotta. 
Miután azonban feljegyzései eléggé felületes tapasztalatok alapján jöttek 
létre, a Délszláv népdalok c. cikkét, bár sok hasznos adattal szolgál, bizonyos 
fenntartással kell fogadnunk"). 

Cikkében Erődi beszámol a délszlávok költ ői tehetségéről, s arról hogy 
dalaikban juttatják kifejezésre magánéletük minden számottev őbb mozza-
natát és hazájuk életének eseményeit. A történelmi énekekben az engesztel-
hetetlen gyűlöletet látja a szerb nép évszázados ellensége, a török iránt. 
Mindenek fölé emeli a Crna Gora-i énekeket, a törökök elleni évszázados 
küzdelmek megörökít őit. Ezek az énekek azonban szerinte egyoldalúan mu-
tatják be a történelmet, persze a Crna Gora-iakra nézve igen el őnyösen: a 
népi költő  fantáziája megrohanta a törököket, megalázta hadvezéreiket, s 
túlzottan felmagasztalta a Crna Gora-i h ősöket. Erődi figyelmét sem kerülte 
el, hogy még a legkisebb csetepatét is, s őt a török területen végrehajtott 
rablótámadást is úgy énekelj meg a népi költ ő, mintha az hatalmas harc, 
végsőkig menő  küzdelem lenne. 

Akárcsak a szerbhorvát népköltészet el őző  tanulmányozói, ő  is regiszt-
rálja a délszláv népdaloknak a magyar népköltészet alakulására gyakorolt 
hatását, miközben nemcsak a Magyarországon él ő  szerbek, hanem a her-
cegovinaiak népköltészetét is tekintetbe veszi. Nem zárja ki azonban a köl-
csönhatás lehetőségét sem, azt, hogy a magyar népdalok szellemisége is 
behatolhatott a szerbhorvát népköltészetbe. Mélyebb elemzésbe azonban 
nem bocsátkozik. 

Cikkéhez többnyire gördülékeny, könnyed fordításban mellékel ver-
seket: a Crna Gora-i Mlada čobanica (A pásztorleány) c. dalt, továbbá a 
hercegovinai, Ono je moja djevojka (Ez az én leányom, a Tri mane (Három 
hiba), a Kanizsán keletkezett Lov Janka Sibinjanina (Szibinyáni Jankó va-
dászata) és a Siklósból származó Ciganska popievka (Cigánynóta) című  
dalt. Ennek első  sorait magyar nyelven éneklik: 

Tenger mellett jártam, 
Szeretőmet vártam —, 

a többit pedig vegyesen, cigány és szerb nyelven, s Er ődi is közli a szöveget. 

Bori I., i. m. 9. 
Kuhač  Franjo Š.: južno-slovjenske narodne popievke. I. knj. Zagreb, 1878. — Kuha č, 
Franjo Š.: Južnoslovenske narodne popievke II. knj. 1879. 
Anđelić  Magdalena: Albanska narodna poezija u  rnadarskoj književnosti. Simpoziumi 
per Skenderbeun (9-12 maj 1968) Prištine — Priština 1969. 375-384. 
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Fordításaiban Erődi megkísérli átmenteni az eredeti rímet is: 

Razvoj grane / na sve strane 
Hajlik ága / a virágra 

vagy: 
Svilu prede / gajtan plete 
Fonalat font / zsinórt sodort. 

A már közölt fordításokat még egyszer felhasználja a balkáni népek 
dalgyűjteményében20), ahol a népdalok áttekintésében találkozunk velük 
újra. Ebben a gyűjteményben Erődi részletesebben bemutatja a Balkán 
félsziget népeinek költészetét. Legtöbb helyet a jobban ismert újgörög (20), 
bolgár (13) és albán (10) népdaloknak szentel, kevesebb figyelmet fordít 
viszont a szerbhorvát és a török népi alkotásokra. 

Fejtegetéseiben Erődi a balkáni népek egymáshoz való viszonyulásá-
ról is beszámol, miközben költészetükr ől szólva az albánok népköltészeté-
ben a délszláv népköltészet hatását látja, s megállapítja : „a novibazári kerü-
letben a Montenegro határán él ő  albánok bármily gyűlölettel is viseltetnek 
a szlávok iránt, a szerbek költészetének behatása alól nem vonhatták ki ma-
gokat: az önkénytelenül is nyomokat hagyott költészetükön 21). 

E népdalok többségének történelmi hátterére is figyelmeztet. Kellemes 
meglepetést jelent számára az a tapasztalat, hogy „amerre jártunk, utunkban 
mindenütt dallal találkoztunk  a Marica sziklás partjai a mezei munká-
ról hazatérő  lányok dalától visszhangzottak". 22) 

Szívéhez azonban leginkább a bolgár népdalok n őttek, de amikor a 
nyelvek és a nyelvjárások összevetésével foglalkozik, azt írja, hogy a bolgár 
nyelvet nem tartja olyan kellemesen és szépen hangzónak, mint a Crna Go-
rait és hercegovinait, amely szerinte „legszebb a délszláv idiomák között" 23). 

Tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut, hogy a bolgároknak 
van legtöbb daluk Kraljevi ć  Markóról: 

„Akármerre jártam Bolgárországban, a nép mindenütt tudott valamit 
mesélni erről a rettenetes hősről, ki a szerb népköltészetben is nagy szere-
pet játszik. Ez utóbbiban költ őibb és nemesebb vonásokban van föltüntetve, 
mint a bolgár népköltészetben, ahol mint sziklahasogató, patakokat folyá-
sukból elterelő  és rendkívüli nagy erővel szerepel. Ahány odut, barlangnyí-
lást láttunk a Balkán szorosaiban, mindazokban az azon a vidéken lakó nép 
hite szerint Marko Kral lakik; több helyütt mutogatnak nagy sziklákat, 
melyeket e hős szakított le és dobott a völgybe, s őt a keze nyomát is fölis-
merik rajta)" 24 . 

Erődi fejtegetéseib ől arra következtethetünk, hogy ismeretei e terü-
letről néha tévesek. Gyakran nem eléggé ellen őrzött és sietve levont követ-
keztetések alapján állít dolgokat, enged pillanatnyi benyomásainak és ész-
revételeinek. Földrajzi adatait sem ellen őrizte kellőképpen, s ebből pontat-
lanságok erednek. 

A Balkánfélszigeti népek költészetéb ől. Fordította Erődi Béla Bp. 1892. 
Uo. 10. 
Uo. 19. 
Uo. 21. 
Uo. 27. 
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Hasonló megállapításokat sz űrhetünk le Strauss Adolf bolgár nép-
dalgyűjtő  útleírásaiból is. 

Strauss a Balkán félszigeten szerzett benyomásait ugyanabban az id ő-
ben jegyezte fel, mint Erődi25) és ő  is megfigyelte, hogy a balkáni népek 
között a Kraljević  Marko-legenda er ős gyökereket vert 26). A Prilep város-
ról szóló leírásában hosszasan számol be Kraljevi ć  Marko híres várának 
romjairól27). Markót a délszláv népköltészet legnépszer űbb alakjának tün-
teti fel, akinek h őstetteit Dalmáciában, Montenegróban, Szerbiában és 
Bulgáriában egyaránt megéneklik. Megemlíti, hogy a történelem nemigen 
emlékezik meg róla; szerb királyfi létére „nemigen végzett olyan dolgokat, 
mik a történelemben följegyzésre méltók lennének. Ó képviseli a délszláv 
irodalomban a Ritterthumot. A néphit óriási termettel és roppant er ővel 
ruházta fel, aki akkor élt, mikor a szerb birodalom felbomlott, s még mai 
napság is él egy barlang mélyében, ott alussza százados mély álmát s csak 
akkor fog kijönni, mikor a kedvező  pillanat megérkezend, hogy megteremtse 
újból a nagy szerb birodalmat" 28). 

Strauss megállapítja, hogy a Kraljevi ć  Markóról szóló költemények 
igen régi keletűek, és felsorolja azokat az útinapló-írókat, akik őelőtte már 
megemlékeztek róla: Kuripe č ićet, Gerlachot és Busbeques-t. Véleménye 
szerint a magyarok számára nem érdektelen az a tény, hogy Magyarország 
prímása, Verancsics — aki 1553-ban járt ezen területen — szintén megemlíti 
Marko Királyfit. Strauss is szól arról, hogy a nép Marko nevéhez számtalan 
mondát fűz, s ezekben szó van olyan romokról és várakról, amelyek a nép-
dalban is fellelhet ők. Megemlíti Bezsonov orosz kutatót és a Miladinov 
testvéreket, akik b őven írnak err ől, de hangsúlyozza, hogy maga is sokat 
hallott közülük. Beszámol a Marko alakjához f űződő  legendák történelmi 
hitelességéről, s azt bizonyítja, hogy a Prilep városa mellett látható romok 
a Kraljević  Marko által épített vár romjai. Megemlíti azt is, hogy e falak 
között lakott Marko a kedvesével, Zuzával/ ! / : „Különösen a h ős kedvesének 
szobája, a Zuza fonója van meg legjobb épségben". 

Kétséges, hogy Strauss csakugyan így hallotta-e Marko „kedvesének" 
a nevét. Valószínűleg utólag, az anyag rendezésekor írta le ezt az ott telje-
sen ismeretlen keresztnevet. 

Strauss megemlíti továbbá, hogy a nép hite szerint a romok alatt vagy 
azok közelében kincs van elásva, s a kincskeres ők száma „légió", annak el-
lenére, hogy meggyőződésük szerint az, aki kincset talál, nem él sokáig. 

Befejezésül saját fordításában közli a Kraljevi ć  Markóról és az arab 
leányról szóló éneket, „amelyb ől kitűnik, hogyan jutott Kraljevi ć  Marko 
ehhez a kincshez". 

Veselinović-Anđelić  Magdalena: Kraljević  Marko, a délszláv népepika hőse a magyar 
fordítások és bírálatok, valamint a XIX. századi útinaplóírók megvilágításában. A HITK 
14. 1973. 85-92. 
Strauss Adolf: A Balkán félsziget (Macedónia, Észak Albánia és Montenegro) Bp. 
1888. — Strauss A.; Bosnyák föld és népe, 1881. Részletét közli a Fővárosi Lapok 1881., 
154. sz. 
Uo. 282. 
Uo. 
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12. SZÁSZ KÁROLY TANULMÁNYAI A SZERBHORVÁT 
NÉPKÖLTÉSZETRŐL ÉS MŰFORDÍTĐI TEVÉKENYSÉGE 

Érdeklődésünk szempontjából Szász Károly (1829-1905) A világiro-
dalom nagy eposzai') c. tanulmánya azért jelent ős, mert a szerbhorvát nép-
költészetről számos megállapítást tartalmaz. A szerbhorvát népköltészet-
ről szóló fejezet szerbhorvát nyelven is megjelent Jovan Gr čić  író és iroda-
lomtörténész közlésében, az általa szerkesztett irodalmi heti szemlében, a 
Stražilovóban2). 

Szász Károly e műve a keleti eposzokat, a hindu Védákat, a szanszkrit 
Maha-bharatát és Ramajánát, az iráni és héber epikát, Homérosz és Ver-
gilius eposzait ismerteti, s egy egész fejezetet szentel a szláv népi epikának is. 

A szláv epika Szász véleménye szerint önállóan, más népek epikájától 
elszigetelten fejl ődött, sőt hatást sem gyakorolt más népek epikájára. A szerb 
„guzlicára" hivatkozva rámutat a szláv nép költ ői lelkületére. A guzlica hangja 
mellett énekelt dalokat a görög rapszódoszok, kelta bárdok, frank trubadúrok 
és germán iVlinnesángerek énekeivel helyezi egy sorba. Megállapítja, hogy 
a szlávoknál a népdalok bujábban tenyésznek, mint bárhol máshol a világon, 
de régi dalaik közül sok elveszett, még miel őtt feljegyezhették vola. Ám az 
a kevés, ami fennmaradt, elegendő  arra, hogy e költészet gazdagságáról és 
pompázatos mivoltáról tanúskodjék. Noha Szász nagyra becsüli a lírai nép-
költészetet is, mégis az epikát állítja el őtérbe, s párhuzamot von fejl ődése 
és gazdagsága, valamint az ókori népek epikájának fejl ődése és gazdagsága 
között. Megállapítja azonban, hogy „nagy eposzt, mely világirodalmi szín-
vonalon állana e nemben, nem találunk a szláv népeknél, csak egyes monda-
köröket, melyeknek ismét számtalan egyes tagjai, románczok vagy kis költ ő i 
beszélyek vagy hősénekek alakjában vannak feldolgozva, anélkül, hogy avagy 
csak az egyes mondakör részei is egységes h őskölteménnyé kerekülnének" 3). 
Kiemeli, hogy az, ami fennmaradt s beolvadt az írott irodalomba, eredet 
és tárgy tekintetében szintén nem olyan régi, mint a többi európai nép ha-
sonló alkotásai. 

Szász úgy véli, kevés maradt fenn abból a korból, amelyben az epikus 
költészet még mythoszi elemekkel volt átsz őve s a természeti tünemények 
istenség formájában voltak megszemélyesítve. Azt a körülményt, hogy a 
szlávok ugyan sokáig nem tudtak államot alakítani, holott az az eposz létre- 

Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. Bp. 1881-82., II. Kiadás, 2 kötet. 
Iz dela Karla Sasa Veliki epi svetske književnosti. Stražilovo Novi Sad, 1886., 695 ,  
726, 759. 
A világirodalom nagy époszai II. A szláv népek epikája c. fejezet, 11. 
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jötte szempontjából lényeges feltétel, ám az id ők során mégis jelentős né-
pekké váltak, Szász béke- és családszeretetüknek tulajdonítja: a monda, 
románc és dal a békés, családias emberek költészete — állapítja meg Szász, 
s e műfajokat inkább a szelíd és naiv műfajok közé sorolja, s nem a harcias 
hősi énekek közé. Ismerteti azt a szláv hiedelmet is, mely szerint a természet 
szellemekkel van benépesítve, akik ugyan láthatatlanok, de az ember 
lelke megérzi és megsejti őket: szellemek lobognak a tűzben, gyöngyöznek 
föl a forrás vizében s lebegnek a tenger és a folyó hullámai felett... A szlá-
vok ismernek kecses és gyengéd vízitündéreket is, — emeli ki a szerz ő  — 
akik zöld sáskoszorút fonnak fürtjeikbe, s varázsdalukkal csalják le az if-
jakat és leányokat a feneketlen mélységbe, de ismernek rosszakaratú manó-
kat is, akik a hegyek és barlangok mélyében élnek, s a többi szellemmel együtt 
belekotnyeleskednek az emberek sorsába.. . 

Szász a szerb epikában mindenekfelett az eposzi egyszer űséget becsüli. 
Ez az egyszerűség költői csínnal párosul egy tökéletesebb formában, s ezért 
valamennyi szláv népi epika közül ezt tartja a legjelentékenyebbnek és leg-
értékesebbnek. Hangsúlyozza igazi epikus hangvételét, világos szemléle-
tét, nyugodt, gördülékeny, lírai elemekt ől mentes elbeszélésmódját. Jelleg-
zetességeit a görög eposszal veti össze s úgy véli, egyetlen ifjú nemzet sem 
rendelkezik hasonlóval. 

A szerb hősmonda legnevezetesebb mozzanataként a rigómezei csatát 
említi, amely köré akárcsak Kraljevi ć  Marko személye köré — számos 
dal fonódik „anélkül, hogy azokat — mint az Akhilleüsz- vagy Odüsszeüsz-
monda egyes részeit — alkotó kéz összef űzte volna". A. Ženidba Maksima 
Crnójevića (Crnójević  Maksim násza) c. epikus éneket Homérosz költésze-
tével hasonlítja össze. A többi, kevésbé jelent ős esemény epikus feldolgo-
zását epizódoknak nevezi. 

Szerzőnk valamennyi szerb hős fölé helyezi Kraljević  Markót (Marko 
Királyfi), akinek a természete évszázadokon át megtartotta szilajságát, gond-
talan és vidám, egyúttal pedig nemes jellemét, s aki az olvasót az indoeu-
rópai őslegendák két nagy alakjára, Heraklészre és Rusztémre emlékezteti. 
Markónak a tündérekhez fűződő  kapcsolata és élményei a hindu eposzokat 
juttatják Szász eszébe, kés ő  vénségében bekövetkezett halála pedig Rusztem 
halálát idézi fel benne 4). 

Amikor viszont az Urvina hegyről a tengerbe veti tollas buzogányát, 
a brit monda Arthur királyának hasonló tette elevenedik fel szerz őnkben, 
mivel ő  is a tengerbe hajítja az Excalibur nev ű  bűvös kardját.. . 

Ennek kapcsán idézi Carriére-nek a szerb népköltészettel kapcsolatos 
értékelését: „Lehetetlen — mondja Carriére — rövid kivonatok által fogal-
mat nyújtani a szerb h ősi-énekek szelleméről s előadás-módjáról, mert 
éppen a szemléletes részletezés, a kényelmes lassú haladás, ami legkit űnőbb 
tulajdonuk, míg a cselekvényt lépésről-lépésre tovább viszi, szemléletes 
élő  képben tünteti föl az embert, az erkölcsöket, s a környez ő  természetet: 
mind ez csak azok egészéb ől volna megítélhető5". 

A Rigómezei dalciklusról Szásznak az a véleménye, hogy teljesebb a 
többinél, de itt is hézagokat talál. Dicséri Mickiewicznek a Collége de Fran- 

Uo. III fejezet, A szerb épika, 19. 
I. m. 21. 
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Će-on tartott el őadásait, S. ■ ovaković  gyűjteményét pedig kiegészítené a 
Ženidba kneza Lazara c. dallal mint bevezet ő  énekkel, „melyben a bekövet-
kezendő  és a szerb függetlenséget török rabigába hajtandó — szerencsét-
lenség már előre • veti árnyékát 6". (Később, ahogyan látni fogjuk, Radics 
Györgynek is ez lesz a nézete, s az említett h ősi éneket teszi meg fordítás-
könyvében bevezet őnek.) 

Szász hozzáértéssel magyarázza az énekek tartalmát, idézi a jellemz ő  
sorokat (a Jugović  testvérek hősiességéről, Goluban szolgáról), a „szép Mi-
lica" fejedelemnő  szerencsétlenségér ől szólókat, s mint „a legmeghatóbb"-
-at, a Kosovka devojkát lefordítja, hogy bemutassa a homéroszi világosság 
és indoeurópai érzelmi közvetlenség szerencsés egyesülését a szerb h ősi éne-
kekben. A rigómezei dalokat egy egységnek tartja, még ha nem is származnak 
egy költőtől, s nem is egy időben keletkeztek. 

Rendkívüli szépségűnek minősíti a Ženidba Maksima Crnójevića, Ba-
nović  Strahinja, Ženidba Dušanova és a Hasanaginica c. énekeket. A „hős 
Kraljević  Marko" és a rigómezei ütközet köré sz őtt két énekciklust viszont 
azok közé sorolja, amelyek megközelítik a valódi eposzt, bár véleménye 
szerint valóban mégsem azok, s a Početak bune protiv dahija (A dahiják 
elleni felkelés kezdete) és a Boj na Salašu (A szálási ütközet) újabb keletű  
énekeket szellemben . és formában, mint folytatást, a korábbiakhoz f űzi. 
Hogy fejtegetéseit alátámassza, mellékeli a Smrt Kraljevića Marka7) és a 
Kosovka devojka 8) fordítását, továbbá Radics György fordításában néhany 
rigómezei ének töredékét. 

A szerbhorvát népköltészet értékelését valódi szakért őként végezte, 
fordításait azonban, amelyek az irodalmiasság felé hajlanak, nem lehet a 
jó szerbhorvát népdalfordítások közé sorolni. Értékelésükhöz jobban ért, 
mint fordításukhoz. Sorai tízesek, gondot fordít a trocheusokra, és a tízes 
sor megőrzése érdekében feláldozza a kifejezés világosságát és szépségét. 
Fordításai zavarosak, sok bennük a rossz, nem megfelel ő  kifejezés. Szász 
képtelen volt megérezni az eredeti szellemét, költ ői tehetség híján pedig 
fordításai erőltetettek, mesterkéltek, az inverziók gyakori alkalmazása pró-
zaian hat, mintha nyersfordítás volna. 

Íme a Kosovka devojka bevezető  sorai: 

Reggel a rigómezei lányka, 
Jókorán, vasárnap hajnalával, 
Megy ki szép vasárnap, kora reggel, 
Felgyürkőzve fehér inge-ujja. . . 

Az eredeti pedig: 

Uranila Kosovka djevojka 
Uranila rano u nedjelju 
U nedjelju prije jarka sunca. 
Zasukala bijele rukave. . . 

I. m. 22. 
I. m. 19-21. 
I. m.. 27-29. 
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Amint látjuk, a fordításnak se ritmusa, se lendülete. Na mellé helyezzük 
Székács és Radics Rigómezei leányát, lényeges különbséget vehetünk észre. 
Székács fordítása, bár archaikusan hat, sokkal közelebb áll az eredetihez, 
van benne dinamizmus, az anafora nem t űnik fárasztó és lever ő  ismétlésnek, 
mint Szásznál, sőt ösztönöz és figyelmet kelt: 

Jókor serkent koszovói lányka, 
Jókor serkent reggelt szent vasárnap, 
Fényes napnak költe el őtt vasárnap. 

Amellett, hogy tartalom és közlésmód tekintetében h űbb az eredetihez, 
Radics természetesebben és közvetlenebbül is hat: 

Korán kelt a Koszovói lányka, 
Jó korán kelt vasárnapnak napján, 
Vasárnapon napkeltét előzve. 

Szásznál olykor a legtragikusabb mozzanatok is idétlennek, s őt nevetségesnek 
látszanak az általa választott kifejezések hangulata következtében. Ilyen pél-
dául a sebesült Pavle Orlovi ć  leírása: 

És a balláb térdéb ől fityegve, 
Egyik oldalborda úgy kitörve, 
Hogy a fél tüdője is kilógott. 

A „fityegve" és „kilógott" kifejezések sehogy sem illenek a dal hangulatához, 
ilyen összefüggésben maguk is „kilógnak" az egészb ől. Megesik Szásznál az 
is, hogy fordítás közben egész sort kihagy, ami azonban nincs kihatással a 
szöveg egészére; így a következ ő  sorok után 

Hogy adatta Lázár cár hadának 
Még utolszor a szentséget; úri 

hiányzik egy egész sor, de a folytatásban nem érezhet ő  ennek hiánya: 

Vacsorához ment az összes tábor.. . 

A „Sablja mu se po kaldrmi vuče" és a további sorok tolmácsolása sem 
sikerült. Igaz, ezek a sorok nehezen is fordíthatók. Egy olyan ifjú piperk őcrő l 
szólnak, aki tudja, hogy el fog esni a csatában. S megnehezítik a fordítást a 
sajátos ruhadarabok nevei is, amelyeket magyarul aligha lehet pontosan 
visszaadni. E sorok lefordítása mindezért másoknak sem sikerült. Csak Csuka 
Zoltán tud majd hűbb megoldást találni. íme Szász sorai: 

Kardja csörgött a kövön nyomában, 
Selyem kalpagán tollak lobogtak, 
Pettyes bő  köpenye lenge vállán, 
És nyakába kis selyem kendőcske. 

Székács : 
Fényes kardja a kövön húzódik 
Selymes kalpag ércezett címerrel, 
Szép palást van tojástarka vállán 
Selyem kendő  kötve hó nyakára. 
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Radics összevonta a sorokat, s egyszerre körvonalazza mind a három 
hőst : 

Kardjaik a földön csörömpöltek, 
Selyem kalpag nyomta fejeiket, 
Kalpagukon magán hosszú mentét, 
Nyakuk körül selyem kendő  kötve.. . 

Ezzel szemben Csuka Zoltán munkája a legsikerültebb, ő  ügyel arra, hogy 
megőrizze a dal szellemét és jellemz ő  stílusjegyeit. A három h ős egyenkénti 
leírása, bár úgyszólván szószerinti fordítás, mégis er őteljes, amit a korábbiak-
nál nemigen tapasztaltunk: 

Deli szép hős messzi száll a híre, 
Maga mögött húzza jó szablyáját, 
Selyem kalpag vert arany boglárral, 
Pettyes palást leng a h ős nyomában, 
Nyaka körül büszke selyemkendő,... 9) 

A Smrt Kraljevića Marka c. éneket Szász valamivel ügyesebben fordí-
totta le, mint az említettet, azonban — noha az eredetinek megfelel ő  sorokat is 
találunk benne — Székács és Margalits munkájához képest mégis gyöngének 
bizonyul. Helyenként ismét olyan kifejezésekkel él, amelyek elrontják az 
eredeti poétikus hatását: 

S még alattam sohse botlottál meg, 
Ma egyszerre botorkálni kezdesz, 
Botorkálni, s sírni még a mellett. 

Visszatérve Szász értelmez ő /ismertető  munkásságához, hadd említsük 
meg, hogy Kraljevi ć  Markóról és a rigómezei hősi énekekrő l ő  már korábban 
is írt, éspedig a budapesti Nemzeti Hírlap tárcarovatábanl°). A világirodalom 
nagy eposzaiban kifejtett nézeteit olvashatjuk ott is. Ez alkalommal a Kosovka 
devojkát helyezi valamennyi rigómezei dal fölé, s egészében le is közli saját 
fordításában. 

A Ženidba Maksima Crnojevića c. költeményt (Szász címe: Zereojevics 
Maxim násza) egy, az Odisszeából vett, epizódikus cselekményt tartalmazó 
részlettel hasonlítja össze, de tanulmányának fő  témája a Banović  Strahinja 
c. hősi énekli), amelyről a budapesti bölcsészkaron is tartott el őadást. 

Szásznak feltűnt, hogy ez a hősi ének egyike a legbonyolultabbaknak 
és legérdekesebbeknek. A kifejtés egyszer űen indul, majd egyre jobban 
szerteágazik és újabb motívumokkal gazdagodik, amint erre kés őbb majd 
Zogović  is felfigyel' 2). Különösen a dal expozíciója tetszett neki"), továbbá 

Délszláv népballadák. Vuk Stefan Karadzsics eredeti népdalny űjteményéből fordította 
Csuka Zoltán, Bp. 1946. 
A szláv epika, Nemzeti Hírlap, 1878. július 10. II. 
Uo. 
Zogović, Radovan: Junačke pjesme i vlastela (A h ősi énekek és a h űbérurak), Zbornik 
MS za književnost i jezik, 14. könyv 2. kötet, 1966. 339. 
„Mily hatalmas expozició! Mint domborul ki benne a költemény h ősének alakja, mily 
világos (szomoru setétségében) a helyzet s tisztában levé a talaj, minden átmenet nélkül 
egyszerre kezd ődik a cselekvény" 
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az erőteljes epikus hangvétel, az élénk leírások, a „fenséges" elbeszélésmód, 
„nagy erő  s szemléletesség". 

A lélektani elemzés során Szász elégedetlen azzal a költ ői igazságtalan-
sággal, amelyet a h ősi ének tartalmaz. Minden alá van rendelve a h ős alak-
jának, csakhogy jelleme kellőképpen kidomborodhasson. A h ős teljes erkölcsi 
nagyságában tündököl, míg felesége esend ő, csak azért, hogy férje minél 
nemesebbnek bizonyulhasson. Banovi ć  Strahinja feleségét Szász nem tartja 
rossznak; a török er ővel elrabolta, rokonszenves megjelenésével, szerelmével, 
kedveskedéseivel elcsábította — s miután sátorában töltötte az éjszakát, a 
feleség úgy érzi, hogy már méltatlan a bánra, többé nem lehet neki kedves, 
és sohasem fog neki megbocsátani. A török a harc utolsó pillanatában ki-
találta az asszony titkos gondolatait, s hangosan ki is mondta. De a bán neme-
sebb volt, mint ahogyan azt felesége gondolta, remélhette. A dolog kimenetele 
szemünkben jobban megalázta, mintha férje megölte volna. 

E költemény befejez ő  sorai egyébként sok vitára és eltér ő  magyarázatra 
adtak lehetőséget, mind a szerbhorvát, mind más népek szakirodalmában. 
E helyütt csak Solymossy Sándor véleményét idézem, aki ezt az éneket igen 
szépnek tartotta. Strahini ć  bán eljárását azzal magyarázza, hogy a n ő  abban 
a korban birtoktárgy volt, a török Vlah Alija eltulajdonította, de megöletése 
után az asszony ismét a bán birtokába került vissza, aki jól tudta, hogy  az 
asszonynak azt kell védelmeznie, akinek birtokát képezi, s így nincs is neki 
mit megbocsátania. Solymossy úgy véli, ez igen jellegzetes példa az epikai 
költészetben"). 

Tanulmánya befejezésében Szász a szerbhorvát népdalok verstanát vázol-
ja, s közben saját fordításával illusztrálja. 

Az eredeti költemény .  810 sort tartalmaz, ebb ől Szász 211-et idéz saját 
fordításban. Ezekre is érvényes, amit az imént mondottunk fordításairól: 
a kevésbé sikerültek mellett vannak jó, h űen lefordított sorai is. Megálla-
píthatjuk, hogy egészében meg tudta érezni a Strahini ć  bánról szóló ének 
szépségét. 

A szláv népek epikája c. fejezethez Szász a következ ő  forrásokat használta:. 
Vuk St. Karadžić  nagy gyűjteményét, E. Wesely bevezet őjét a szerb lakodalmi 
dalok gyűjteményéhez, Talvj fordításait, Székács gy űjteményét (1836), Szebe-
rényi Lajos tanulmányát a k őnigshofi kéziratról és Carriére Die Kunt im 
Zusammenhang c. művét. Kutatásai során és a dalok fordításakor pedig Anto-
nije Hadžić  és Isidor Cirić  szerb író, valamint Radics György segítette tájé-
koztató utasításokkal és tanácsokkal, valamint egyes epikai darabok sorközi 
hű  fordításával. 

Végül hadd állapítsuk meg: Szász arra irányuló igyekezete, hogy való 
fényében mutassa be a szerbhorvát népköltészetet és annak h őseit, nem volt 
hiábavaló. Munkái révén a magyar olvasóközönség valóban sok újat tudott 
meg e tárgykörről. 

14) Solymossy Sándor: A líra és epika eredetéről, Etnográphia 1906., 25. 



13. KRALJEVIČ  MARKO A XIX. SZÁZADI MAGYAR FORDÍTÁ- 
SOK, BÍRÁLATOK ÉS EREDETI MŰVEK TÜKRÉBEN 

Úgy látszik, Goethe egyoldalú véleménye Kraljevi ć  Markóról — „Ein 
rohes Gegenbild zu den griechischen Herkules, dem persischen Rustan, 
aber freylich in scytisch höchst •barbarischen Weise„ —, amelyet a Talvj 
által az ő  számára németre lefordított dalok (Marko Kraljević  és az arab 
király leánya — Marko Kraljević  i k ći kralja arapskoga, Leka Kapitány test-
vére — Sestra Leka Kapetana) ismerete alapján alakított ki magának, a XIX. 
század első  felében hatással volt mind a magyar fordítókra, mind az olvasó-
közönségre. Goethe véleményének hódolva a magyarok szívesebben vették 
át azokat a népdalokat, amelyek jobban megfeleltek a kor szentimentális 
hangulatának és a romantikus ízlésnek. 

Vörösmartyt és a többi, a szerbus maniert ápoló magyar költ őt fellel-
kesítette a naiv báj, amelyet a lírai, különösképpen a szerelmi népdalokban 

fedeztek fel. Megragadták őket a szerbhorvát népköltészet azon lírai pillanatai, 
amelyek például a fiatal leány szemérmességét dics őítik (A szerb leány — 

Srpska djevojka), vagy az érzelmek őszinteségéről tanúskodnak, amidőn a 
fiatal leány minden gátlás nélkül vallomást tesz (Az anya és a leány — Majka 
i djevojka) . Ez utóbbiról egyébként Toldy Ferenc — a maga korában a szerb-
horvát népköltészet legkiválóbb ismer ője — azt jegyezte meg, hogy naiv-
ságában, őszinteségében és közvetlenségében végtelenül bájos és egyedül-
álló. 

A magyar olvasóközönséget is egyrészt az ilyen naiv bájú dalok hódí-
tották meg, másrészt viszont a tragikus sorsú Hasanaginica, a muzulmán 
feudális társadalom kegyetlen viszonyainak az áldozata. 

A fentiek ellenére Kraljevi ć  Marko markáns egyénisége, a legendák és 
dalok, amelyek mindenfelé terjedtek róla, már a XVI. században kezdtek 
beszivárogni a magyar irodalomba. Verancsics Antal (1504-1573) humanista 
történetíró, m. kir. helytartó és esztergomi érsek útinaplójában, amelyben 
konstantinápolyi útját ecseteli, többek között Marko várát is említi: 

„Nec alfa aedificorum vestigia vidimus, nisi per pagorum loca, quae late 
circum ruderibus erant constrata. Et credibile est, Haemi hic fuisse claustra, 
quae ad repellendos hostium transgressus fuere communita, quaemadmodum 
de Thermopylis, de portis Caspiis, Albanis, Zagri et similibus legitur apud 
geographos. Verum incolae nostri aevi, ignari bellorum veterum, quae inter 
Graecos, Thraces, Macedonas et Romanos succisivis temporibus per cas 
Europae partes viguerunt, ad sua tempora cunctas accomodant et. trahunt 
ejusmodi vetustates. Unde et Clyszurae pagum Clyszuram alff Novak Debeg- 
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liae vocant, alii Marci Cralgievyth regulorum Graeciae, eisque, (iúúnj per 
tot successiones in his regionibus dominiorum ipsi quoque illa tenuerant 
praesidiis coeca vetustatis barbaries originem etiam locorum ascribitl)." 

Ezt követően verses feljegyzést találunk Gvadányi Józsefnél. Az 1790-ben 
tartott országgyűlés alkalmából ugyanis Gvadányi egy hosszabb szatirikus 
verset írt, melyben többek között a horvátokról is szó esik, akik hajóval jöttek 
fel Pestre és Budára, hogy részt vegyenek az országgy űlésen. A horvátok 
„flottája" tizennyolc hajóból állt, a Duna vize „nyögött terhének alatta", 
mivel „a sok vitézt. tsak alig birhatta" -- írja szerz őnk, majd megállapítja: 

Zengett torka hangja itt mindenikének, 
Kralovitza Marko kedves énekének." 

Gvadányi a lábjegyzetben Marko személyére vonatkozólag a következ ő  
magyarázatot adja: „Valaha valamelly Marko nev ű  híres, és vitéz Királlyok 
vólt; errűl szüntelen énekelnek ők különösen a' táborban." 2) 

Honnan vehetett tudomást a XVIII. századi magyar író Kraljevi ć  
Markóról? Feltételezhető, hogy az országgyűlés alkalmával Gvadányi meg-
ismerkedett és összebarátkozott a horvát képvisel őkkel, és miután természeté-
nél fogva jókedélyű  és vidám volt, valószínűleg mulathatott is velük. Ez alka-
lommal hallhatta tőlük a Kraljevi ć  Markóról szóló dalt is 3). 

Gvadányi verse által Kraljevi ć  Marko bekerült Molnár János irodalom-
történeti és bibliográfiai művébe is4). 

A XIX. század első  felében, amikor mindjobban növekedik a magyarok 
érdeklődése a délszláv népköltészet iránt, Kraljevi ć  Marko, valamint a dalok, 
amelyek őt megéneklik, egyre ismertebbé válnak. Goethe, Grimm és Bowring 
bírálatai és megállapításai Kraljevi ć  Marko személyéről és a vele kapcsolatos 
dalokról visszhangra találtak a magyar irodalomkritikában is. 1801-ben Sándor 
István a Sokféle VII. füzetében, miközben a régibb és az újabb magyar dalról 
és táncról értekezik, megemlíti a szerbeket és a szerb h ősöket megéneklő  
dalokat. A népi hősök között Kraljević  Marko, illetve „Kralovits Marko, 
azaz Márk Szerviai vagyis Rátzországi királyfi" érdekli leginkább, és megálla-
pítja róla, hogy nem ment feledésbe, s őt, a mai napig (1801) megőrződött 
az emléke, amely a dalokban „könyveket csordít a Rátzok szeméb ől." 

Két évtizeddel kés őbb Kultsár István a Hasznos Mulatságokban (1824) 
értékeli Vuk Stefanović  Karadžić  Srpske narodne pjesme (Szerb népdalok) 
gyűjteményének lipcsei kiadását, és kiemeli .a Kraljević  Marko haláláról szóló 
dalt (Smrt Marka Kraljevića). Ez a dal nyerte meg ugyanis legjobban a 
tetszését. 

Erre a dalra mutat rá valamivel kés őbb, a XIX. század harmincas éveiben 
Toldy Ferenc, aki Goethe fordításában az Über Kunst und Altertumban 
bukkant rá, és a legkiválóbb szerb népdalok közé sorolja 5). 

Verancsics Antal összes Munkái II. kötet, Pest 1857, 320. 
A mostan folyó ország gy űlésének satyrico-critico való leirása, Lipsiában 1791, 63-64. 
— Idézi Fried I.: A délszláv népköltészet recepciója ... 72. 
I. Fried, Die Rezeption der südslawichen Volksdichtung in der Literatur der ungarischen 
AufkZcirung, Studia Slavica Hung. XV, 1969, 112. 
Magyar Könyvház V., 1793, 127-129. 
A szerbus népköltészetr ől, Felső  Magyar Országi Minerva 1827, áprilisi szám, 1153-
1167. 
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Toldy ismerte Goethe els ődleges véleményét. is Kraljevi ć  Markóról, 
amit azonban a német költ ő  később -- miután megismerte a róla szóló 
többi dalt is — kiegészített és így enyhített: „Mark, dieser oberste und 
unbezwinglichste aller serbischen Helden." Toldy átvette Goethe véleményét 
s hozzáfűzte saját megállapítását is. A szerb h ősdalok alakjait összehasonlítja 
Ossian hőseivel, Tell Vilmossal, Héraklésszel, Akhilleusszal, s megállapítja, 
hogy a szerb hősöket, akárcsak az imént említetteket is, a tettvágy fűti, de 
nem támadnak ok nélkül, s Kraljevi ć  Marko is csak azért egyezik bele a 
párviadalba Muszával, hogy az ne nézze őt gyávának. 

Ugyanabban az évben (1827) a németül megjelen ő  pest-budai Iris 
folyóiratban, amelynek Toldy a főmunkatársa volt, megjelenik a Leben-
sbeschreibung des grossen und berühmten Serbischen Helden Marco című , 
E. M. jelzésű  tanulmány, melyben megismétl ődnek az említett nyugat-európai 
írók dicsérő  szavai. A cikk írója hozzáfűzi saját megjegyzéseit is Kraljevi ć  
Markórói, s olyan hősként említi, akit az egész olvasóközönség magáénak 
érezhet6). 

A szerbhorvát népköltészet magyar fordítói leginkább azokat a népda-
lokat sorolják be köteteikbe, amelyek Kraljevi ć  Markót mint pozitív szemé-
lyiséget tüntetik fel. Ilyen szempontból már az els ő , nagy szakértelemmel 
készült gyűjtemény — Székács József 1836-ban megjelent magyar nyelv ű  
szerbhorvát népdalgyűjteménye — is elüt Talvj kötetét ől: Talvj a Markórói 
szóló énekek közül azokat fordította németre, amelyek a szerb h őst barbárnak 
mutatják be, Székács gy űjteményébe viszont a Kraljevi ć  Markót előnyös 
megvilágításba helyez ő  dalok kerülnek; azok, amelyek félelmet nem ismer ő , 
nemes érzelmű, gyengéket védelmez ő  hősként ábrázolják őt (Kraljevity 
Marko és a Szerecsen -- Marko Kraljevi ć  i Arapin, Kraljevity Marko és a 
Musza zsivány — Kraljevi ć  Marko i Musa Kesedžija, Marko eltörli a násza-
dót Kraljević  Marko ukida svadbarinu, és Királyfi Marko halála — Smrt 
Marka Kraljevića)7). 

A magyar irodalomtörténészek, akik a fentiek után nyilatkoznak a szerb-
horvát népköltészetről, Wesely és Toldy nézeteit és szempontjait követik. 
így Széll Farkas is Tell Vilmossal, Vinkelroddal, Odüsszeusszal, Akhille-
usszal, Thészeusszal, Arminiusszal és a többi világirodalmi h őssel hasonlítja 
össze a délszláv epika hőseit, miközben Kraljević  Marko erényeit is b őven 
méltatja és tanulmánya végén a Márk Királyfi halála c. népdalt idézi 8). 

Greguss Ágost Márk Királyfi hősi alakjára helyezi a hangsúlyt és szerb 
Herkulesnek nevezi 9), Szász Károly Markóról mint egészen különleges egyé-
niségről beszél ;  az összes szerb hős közül a legkiválóbbnak tartja és össze-
hasonlítja a világirodalom nagy eposzainak hőseivel: Marko vidám és gond-
talan, de mindemellett nemes jelleme Héraklészre és Rusztémre, az indo-
európai őslegendák hőseire, kalandjai a tündérrel (vila) a hindu eposzok 
szellemére, míg halála az iráni Rusztém h ősi halálára emlékezteti Szászt. 
Marko mozdulata viszont, amellyel tollas buzogányát az Urvina hegyr ől a 
tengerbe hajítja, — mint említettük is — Arthur királyt juttatja eszébe, aki 

E. M.: Lebensbeschreibungen des Grossen und Berühmnten serbischen Helden Marco 
(Königssohn Marko), Iris 1827. 76. sz. 301-302; 77. sz. 306. 
Székács József: Szerb népdalok és h ősregék, Budapest 1836. 
Széll Farkas: Szerb h ősi dalok, Szépirodalmi Figyel ő  1862, jan. 16. 
Greguss Ágost: A Balladáról, Budapest 1865, 158. 
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varázsos pallosát, Excaliburt, egyenesen a tengerbe hajítja"). Hogy minél 
érzékletesebben mutathassa be Kraljevi ć  Marko egyéniségét, a tanulmányhoz 
saját fordításában a Márk Királyfi halála c. népdalt csatolja. 

A múlt századi útinaplóírók is, akik a Balkán félszigetet tanulmányozták 
vagy keresztül utaztak rajta, nagy érdekl ődést tanúsítottak Kraljevi ć  Marko 
személye iránt. Erődi Bélát például Perzsiába utaztában a Balkán félszigeten 
különösen inpresszionálták a Kraljevi ć  Markóról szóló dalok és mondák. 
Feltűnt neki az is, hogy ez a markáns népi alak van jelen mind a szerb, mind 
a bolgár néphagyománybanll). Strauss Adolf útirajzíró pedig Markót a 
délszláv népköltészet legnépszer űbb alakjának tünteti fel, s annyira elb űvöli, 
hogy lefordítja a Markóról és az arab leányról szóló népdalt is12). 

A XIX. század második felében a szerbhorvát népköltészet magyar 
tolmácsolói közül nem egy szentel Markónak teljes ciklust, s őt könyvet is. 
Dömötör Pál például az Őszi rózsák c. gyűjteményében négy „románc"-ot 
közöl Kraljević  MarkóróllJ). Minden jel azonban arra mutat, hogy több 
róla szóló éneket is lefordított, de nagy m űve, a vaskos kézirat fordításanyaga, 
amely ezt közvetlenül is bizonyítaná, nyomtalanul elveszett 14). Margalits 
Ede teljes kötetet szentelt Kraljevi ć  Markónak, melybe felvette a hős legen-
dás életét' a születését ől a haláláig végigkísérő  dalolcat15). Margalits kötete 
szép fogadtatásra talált mind az olvasóközönségnél, mind a tudományos 
körökben és a kritikában, s több kiadást is megért 16). 

A szerbhorvát népköltészet más magyar fordításköteteiben is b őven 
szerepelnek a Kraljevi ć  Markóról szóló énekek. Említsük csak meg Romanecz 
Mihályét17) — s átlépve fejezetünk id őkereteit — Csuka Zoltánét1 8), Kiss 
Károlyét (amelyben a válogatás, magyarázat és nyersfordítás Vujicsics D. 
Sztojánét19), valamint Nagy Lászlóét"). 

S említsük meg azt is, hogy Kraljevi ć  Marko személye, a róla szóló 
legendák és népdalok fölébresztették néhány XIX. század végi kiváló magyar 
író érdeklődését is. Jókait például — aki szintén hódolója és jó ismer ő je volt 
nemcsak a szerbhorvát népköltészetnek, hanem a román és a szlovák nép-
költészetnek is 21  -- Kraljević  Marko személye is foglalkoztatja, s őt, meg is 
énekli, eredeti regét, balladát alkot róla és beépíti az Egy játékos, aki nyer c. 
regényébe. 

A Markóra vonatkozó alaptörténetet Jókai részben az általános rege-
motívumokból kölcsönzi, javarészét azonban közvetlenül a szerbhorvát 
népköltészetb ől és néphagyományból (pl. Marko a barlangban alussza álmát; 

Szász Károly: A világirodalom nagy époszai, Bpest 1881-82, II, 27. 
Erődi Béla: Délszláv népdalok, Fővárosi Lapok 1878, dec. 17, 290. 
Strauss Adolf: A Balkán félsziget, Budapest 1888, 282. 
Dömötör Pál: őszi rózsák, Zombor 1895. 
M. Veselinović  Anđelić : Srpskohrvatska narodna poezija ... 181. 
Margalits Ede: Márk Királyfi, Budapest 1896 (második kiadás 1899). 
M. Veselinović  Anđelić, i. m. 198-212. 
Romanecz Mihály: A Szibinyáni románckör a szerb népköltészetben, A pancsovai M. 
Kir. áll. főgimnázium Értesítője 1888/89 évf. 
Csuka Zoltán: Délszláv népballadák, Budapest 1946. 

10) Kiss Károly: A Koszovói Lányka, Budapest 1957. 
Nagy László: Babérfák, Budapest 1969. 
Fried István a Délszláv népköltészet recepciója ... c. könyvében egy egész fejezétet 
szentel Jókai délszláv népköltészet iránti érdekl ődésének (302-341). 
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e motívumot kés őbb Radoje Domanovi ć  is felhasználja a Kraljević  Marko 
po drugi put medu Srbima c. szatírájában). De különben is a „Deli Marko" 
(hős, bátor értelemben) nem ismeretlen a délszláv néphagyományban. 

A Marko személyéhez kapcsolódó tündér (vila) és a lova (Jókainál: 
Durindó) szintén közvetlenül a szerbhorvát népköltészetb ől származik. S 
mivel a regényben Marko egy fiatal leány ábrándozásának a megtestesülése, 
csupán a pozitív tulajdonságai domborodnak ki — mint ahogy a szerbhorvát 
népköltészetben is, ahol az elnyomottaknak, a gyengéknek a védelmez ője és 
megmentő je. 

Jókai versbetétje arról tanúskodik, hogy a szerbhorvát népköltészetet 
nemcsak tartalmilag ismerte, hanem alkalmazni is tudta a deseteracot és a 
többi jellegzetességet, pl. a stílusalakzatokat. íme néhány jellemz ő  példa: 

Megy csatába három ősi bajnok, 
Első  bajnok a magyar király h ős, 
Másik: János vajda, a törökrém, 
Harmadik Drakul, a moldován fő — 

hangzik Jókai expozíciója, s ez a három kosovói hős — Miloš Obilić, Kosan č ić  
Ivan és Toplica Milan — csatába indulásának a leírására emlékeztet, Fried 
István pedig egy bugarštica megfelel őjére utal (Prvo jezdu jezdi Ugrin Janko 
vojevoda. . . )22).  

S Drakul szavai („Csak te menj szépen fonószobádba„) közvetlenül a 
Polazak u boj című, a kosovói ciklusba tartozó énekb ől származik, amelyben 
B(ško Jugović  hasonló szavakkal küldi haza n ővérét: Idi sestro na bijelu 
kulu. 

A szerbhorvát népköltészetre oly jellemz ő  gradáció (fokozás), amely 
nemegyszer ismétlődik vagy variálódik, Jókainál is sikeresen megtalálja a 
helyét: 

Egyik ajtó volt kovácsolt vasból, 
A másik volt hófehér ezüstb ől, 
A harmadik tiszta színaranyból.. . 

Jókai figyelme kiterjed a szerbhorvát népköltészet más stílusjegyeire is. 
íme egy-egy példa : 
Anafora : 

Mint a rozmarinról megszedett méz 
Mint az asszú édes muskotály bor,. 
Mint az édes anyatej, oly édes... . 

Palilógia : 
És hozzunk számodra drága gyöngyöt 
Drága gyöngyöt szép sötét hajadba 

épitheton: karcsú két feny őszál, hősi bajnok stb. 
Fried megállapítja, hogy Jókainak sikerült teljesen beleélni magát egy 

idegen népköltészet világába, s jó érzékkel választja el a nagyhatalmi érdekeket 
a népi vágyaktól... A népi érdekek képvisel ője a népköltészet megálmodott 

22) Uo. 311. 
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hőse, aki eljön, hogy az elnyomottaknak meghozza a szabadságot. E ballada 
cselekménye ilyen szempontból is „pontos utánzata a valódi délszláv h ősé-
nekeknek23)." 

Tegyünk itt említést arról is, hogy a Markóról szóló legendák és népdalok 
felébresztették a gimnazista Ady Endre képzeletét is; Kraljevi ć  Marko legen-
dás alakjáról fiatalos hévvel a Markó király c. balladájában (1894) emlékezett 
meg. Ez a vers Ady els ő  nyilvános irodalmi sikerének a dokumentuma, amely-
ről később, már híres költőként, így emlékezik meg: „Én hetedik gimnazista 
koromban főképpen kritikus és balladaíró voltam... mint balladaírót a 
Balkán Márkó-királyai lelkesítettek" 24).  

Hogyan jutott Ady a Kraljevi ć  Marko-motívumokhoz, amelyekb ől aztán 
balladát épített? 

Az Ady-kutatók feltárták, hogy Arany János, a balladakölt ő , valamint a 
Greguss — Beöthy-féle Magyar balladák, amelyben a szerbhorvát népi epikáról 
és Kraljević  Markóról külön is szó esik, tananyagként szerepelt Ady iskolá-
jában. Vujič ić  D. Stojan viszont megállapítja, hogy Ady érdekl ődését e 
téma iránt közvetlenül Jiri ček Die Bulgaren c. könyve ébresztette fel, amely 
Markó királlyal is foglalkozik25) és amelyet Ady mint kitűnő  tanuló jutalmul 
kapott. E feltevést támasztja alá, hogy azok az elemek, amelyek Jiri ček köny-
vében olvashatók Kraljevi ć  Markóról, megvannak Ady balladájában is (Markó 
hősi harca a törökkel s az asszony h űtlensége). Vuji čić  azonban felkutatta a 
Miladinov testvérek népdalgy űjteményében az eredeti népballadát is, amely-
nek „tartalmi kivonata" Ady balladája. Ezt az állítást támasszuk alá néhány 
vonatkozó motívum idézésével: 

Pogány török támadta meg, 
Már rabolja, fosztogatja, 
Letűnt a pogány „hold " előtt 
Szerb országnak fényl ő  napja. 

Szerbországnak hős királya 
Márkó király harcba készül: 
Megmenteni drága honát 
Vagy vele halni vitézül. 

Hős királyunk, vitéz Márkó 
Megtámadta ellenségét, 
Barátjára -- hős Dukára 
Bízta bájos feleségét. 

S míg ő  távol volt a harcban, 
Végig küzdve ezer csatát, 
Hű  barátja elcsábítá 
Feleségét -- Szép Helenát." 

Uo. 319. 
Ady összes versei I, Versek, 1891-1899, Bpest 1969, 222. 
Vujicsics D. Sztoján: Ady ifjúkori költeményei Kraljevi ć  Márkóról, ItK 1961., 2 sz., 
168-171. 
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14. A ZOMBORI KÖR 

A XIX. század hetvenes éveiben Zombor, a szabad királyi város és az 
akkori Bács-Bodrog vármegye székhelye újabb kulturális törekvések kibonta-
kozásának a színhelye, s bár a fővárosi művelődési életet szeretné követni és 
igyekszik  lépést tartani vele, mégis vidéki keretek között marad és a vidékies-
ség pecsétjét viseli. 

Zomborban egészen a XIX. század végéig a szláv lakosság van többség-
ben, szerbek és bunyevácok, túlnyomórészt keresked ők és földművelők. 
A gazdasági, politikai és művelődési fellendülés a XVIII. század második 
felében veszi komolyabban kezdetét, amikor is a város elnyeri a „szabad 
királyi város" címet, s amikor Bács-Bodrogh vármegye kulturális központjává 
válik: a körülményekhez alkalmazkodva a vármegyében él ő  nemzetiségek 
művelődési együttműködést szorgalmaznak, részben a német, szerb és magyar 
színi életben, részben az iskolai oktatásbanl). 

Zombor város kulturális életére a nemzetiségek együttm űködése, egymás-
hoz való közeledése és alkalmazkodása volt jellemz ő, amelyre azonban nem-
egyszer a politikai események voltak sorsdönt ő  hatással. 

A múlt század derekán, pontosabban 1844-ben az itt él ő  népek egymáshoz 
való közeledése egy közös olvasókör megalakulásában nyilvánul meg. Az 
Olvasókör alapítói között a szerbeket, a magyarokat, a bunyevácokat, s őt 
a németeket is ott találjuk2). A szabadságharc leverése utáni éveket ismét a 
szláv és a magyar lakosság közeledése jellemzi, ami a magyar és a. szerb olva-
sókör közös akcióiból is kitűnik3). A nézeteltérések azonban fel-fel bukkannak, 
sőt időről időre „olyan mértéket öltenek, amelyek gátolták a nemzetiségi 
kérdés helyes alapokon való megoldását, bár a szláv lakosság ebben a korban 
még hajlandó volt a magyarokkal vállvetve együtt küzdeni a nemzeti független-
ség kivívása érdekében" 4). 

A kiegyezés általában megfelelt mind a magyar, mind a szláv vagy az 
egyéb nemzetiségű  polgárságnak. Ez egészen az 1900-as évekig tapasztalható 5) : 
a kompromisszum mutatkozott a legmegfelel őbb megoldásnak6). 

Káich Katalin: A zombori magyar színm űvészet története és repertóriuma 1825-1918. 
Újvidék, 1975; és Káich K.: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát kulturális kapcsolatok 
történetéből — Zombor 1875-1918. Zombor, 1975. 
Káich K.: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát ..., 12. 
Uo. 14. 
Uo. 16. 
Uo. 16. 
Uo. 
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A hetvenes években az akkortájt megalakult irodalmi kör jelzi leginkább 
a kor törekvéseit. Létrejötte a Zombori Állami F őgimnázium megnyitásához 
(1872) fűződött. Attól kezdve Zomborban aktívabb és szervesebb lesz a 
kulturális, különösképpen pedig az irodalmi élet. Ez id őben jelenik meg az 
első  jelentősebb helyi hetilap is, a Bácska (1878), később pedig, 1883-ban 
megalakult a Bács-Bodrogh megyei Történelmi Társulat. 

Zomborban találkoznak Mita Popovi ć7), Eugen Pavlović, Radics György, 
Dömötör Pál és Margalits Ede; az ő  nevükhez fűződik a magyar-szerbhorvát 
irodalmi kölcsönösség ápolása. Hivatali elfoglaltságuk mellett irodalommal is 
foglalkoznak. A magyar irodalom kiemelkedő  értékeit fordítják szerbre (Mita 
Popović), illetve a szerbhorvát népköltészet néhány lírai és prózai m űvét 
magyarra (Radics György, Pavlovics Jen ő, Dömötör Pál, Margalits Ede). 

Munkájuk kétségtelenül nagy jelent őségű . Fordításaikkal és értekezé-
seikkel a magyar-szerbhorvát kapcsolatok folytonosságát képviselik, és nekik 
köszönhető , hogy ettől az időtől kezdve Zombor város veszi át a vezet ő  szerepet 
a két nép egymás iránti szellemi érdekl ődésének ösztönzése terén. Munkássá-
gukkal ezért külön fejezetekben foglalkozunk. 

?) Mita Popović  (Popovics Döme) munkásságával behatóan foglalkozik: Szeli István: 
Utak egymás felé, Újvidék, 1969. 55-57. 
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15. RADICS GYÖRGY TEVÉKENYSÉGE 

Radics György a XIX. század második felében a szerb és a horvát kul-
túra kiemelkedő  magyar nyelvű  közvetítője és tolmácsolója, s mindkét nyelv 
alapos ismerőjeként a szerbhorvát költészet és népdalkincs egyik rendszeres 
fordítója volt. 

Szabadkán született 1846-ban. Szülei Fels ő-Magyarországról, a Vág 
vidékéről kerültek oda. Magyarnak vallotta  magát, de szerbül is az anya-
nyelv szintjén beszélt"). Budapesten szerzett tanári oklevelet, Szabadkán 
tanárkodott 1868-tól 1873-ig, majd pedig Zomborban. 1873-ban Szabadkán 
jelent meg a Bácskai emlény c. könyve, amely saját művein kívül a kor bács-
kai íróinak verseit és elbeszéléseit is tartalmazta. Köztük két dalmát nép-
dalt is közölt saját fordításában. 

Mintha érezte volna korai halálát (néhány magyar nyelv ű  versében 
ezt sejteti is), igyekezete arra irányult hogy minél többet produkáljon. Rö-
vid élete során szerteágazó, hasznos tevékenységet fejtett ki. Mint a zombori 
gimnázium igazgatója, sokat szorgoskodott a magyarok és a szerbek kutu-
rális közeledése érdekében. Leginkább a magyar olvasóközönséget infor-
málta a szerbhorvát irodalom fontosabb alkotásairól, s amikor a szerb tör-
ténelem egyik sorsdöntő  korszakáról, a rigómezei — kosovói — korszakról 
tájékoztatta a magyarokat, egyben megismertette őket a délszláv népek kul-
túrájának gazdagságával is. 

Tüdővész vetett véget életének Zomborban, 1886-ban. 
1878. július 7-én Bácska címmel politikai-társadalmi-irodalmi lapot 

indított magyar nyelven. Ennek tulajdonosa és f őszerkeszt ője volt a meg-
jelenés első  éveiben, és cikkeit, szerbhorvát népdalfordításait is közölte 
benne. 1869-t ől a Fővárosi Lapokban is közreműködött: tanulmányokat 
közölt a szerbhorvát népdalokról és ismertet őket irodalmi művekről (pl. 
Branko Radi čević  verseiről). Munkatársa volt a Hazánk és Külföld, a Ma-
gyarország és a Nagyvilág c. budapesti folyóiratoknak és az újvidéki Újvidék 
c. lapnak is. A Zombori Állami F őgimnázium Értesítőjében több ízben is 
olvashatjuk ismertetőit a szerbhorvát népköltészetr ől. 1879-ben, 1881-ben, 
1883-ban az Értesítőben jelenik meg a Hunyadi János Kacsics András köny-
vében c. tanulmánya is. Előfordul azonban, hogy ugyanazt a cikket egyi-
dejűleg közli a budapesti Fővárosi Lapokban és á Bácska c. lapban is. 

1881-ben jelenik meg Zomborban a Tarkaságok c. gyűjteménye Bitter-
mann Nándor nyomtatásában. A gyűjtemény a magyar nyelvű  eredeti versek 

1) Školski list (Értesítő), Zombor 1886. III. 10. Nekrolog. 
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mellett szépszámú szerbhorvát népdalfordítást is tartalmaz. 1882-ben ugyan-
csak Bittermann nyomdája adja ki legjelentősebb irodalmi művét, a Rigó-
mezei Dalokat, a koszovói (rigómezei) népdalok fordításának gy űjteményét, 
amely részletes bevezet őt, s nem mindig kellőképpen ellen őrzött és pon-
tosan dokumentált történelmi adatokat is tartalmaz. 

Cikkek, ismertetőit, tanulmányait vagy teljes nevén, azaz Radics György 
néven írja alá, vagy vezetéknevének kezd őbetűjével (R. vagy R.Gy.), de a 
György László fedőnevet is használja, s vannak aláírás nélkül megjelent cik-
kei is. 

Mielőtt fordítói tevékenységét elemeznénk, szólnunk kell néhány szót 
a Bácska c. lapról, Zombor első , a XX. század elejéig kapcsolattörténeti 
jelentőséggel is bíró sajtóorgánumáról, politikai téren „a város konzervatív 
magatartású polgárságának hangadójáról" 2), amely jelentős szerepet játszott 
az egykori Bács-Bodrog vármegye területén élt magyarság és szlávság éle-
tében. A lap hatással volt az olvasóközönség ízlésének kialakítására és több 
mint harminc éves fennállását nagyrészt Radics kezdeményez őkészségének 
köszönhette. 

A Bácskát Radics a Fővárosi Lapok mintájára szerkesztette. Amíg ő  
volt a szerkeszt ő , a lap havonta négyszer jelent meg. 

Az első  szám vezércikkében (1878. VII. 7.) hangsúlyozza: közkívánatra 
indítja a lapot, hogy a Bács-Bodrog vármegyének is legyen egy folyóirata, 
amely tájékoztatja az olvasót az id őszerű  politikai, társadalmi és kulturális 
eseményekről. Óhaja az — írja a cikkben Radics —, hogy a folyórat által 
javítson a társadalmi élet ferdeségein, és hogy segítségével kapcsolatba ke-
rüljönek egymással mindazok, akik a köz- és társadalmi élet problémái iránt 
érdeklődnek. Kerülni óhajt minden személyeskedést, mert embertársait 
őszintén becsüli és szereti hazáját. A folyóirat programja kilátásba helyezi 
a társadalmi, gazdasági, kereskedelmi és ipari élet problémáinak taglalását, 
valamint a Vármegye történelmi, irodalmi és állandó jelleg ű  színtársula-
tának szervezését is. Ha munka közben bármilyen téren a haladásnak va-
lamilyen új formája jelentkezik, szívesen fogadja és ápolja azt is. Végül kéri 
az értelmiségieket, segítsék munkáját, hogy a folyóirat minél rendszereseb-
ben jelenhessen meg, minél nagyobb számú el őfizetővel, és hogy tartalma 
minden szempontból színvonalas legyen. Hogy a kulturális törekvések szük-
ségleteinek is eleget tehessen, vállakozását így min ősíti: „Mozgalom, melynek 
árjai mint a Nílus kiöntései csak áldást fognak el ővarázsolni. A mozgalom 
árja — ki nem tart vele — elsöpri, ki felhasználja — célhoz vezeti". 

A harmadik számban (1878. VII. 21.) És mégis mozog címen így cikkezik 
lapjának irányzatáról: ismét kiemeli a Vármegye és az olvasóközönség kul-
turális szükségleteit, félreteszi a politikai pártokat és a vallási hovatartozást, s 
együttműködésre hívja fel az Úividék c. lapot. 1879-ben, a május 21-i szám 
vezércikkében, melyet György László fed őnéven ír alá, felhívja a közön-
séget, hogy vegyen részt a kulturális megnyilvánulásokban: olyan témákat 
kell találni, melyek felkeltik a széles néprétegek érdekl ődését, e téren pedig 
jelentős szerepet játszhatna az írószövetség. „Kezdjünk el tehát valamit" 
— írja. 

2) Káich Katalin: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát irodalmi és kulturális kapcsolatok 
történetéből — Zombor 1875-1918. Zombor 1975. E tanulmány Sajtó c. fejezete 
bővebben számol be a Bácskáról (22-26) 
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A következő  számok is Radics azon igyekezetér ől tanúskodnak, hogy 
lapját a múlt század nyolcvanas éveinek budapesti folyóiratai színvonalán 
tartsa. A tematika és rovatbeosztás is a budapesti Fővárosi Lapokra, a Bu-
dapesti Hirlapra és a Koszorúra emlékeztet. 

Egy év múltán a Bácska a kiadó, Bittermann Nándor tulajdonába ke-
rül, de a felelős szerkesztő  továbbra is Radics marad. 1885-t ől kezdve (va-
lószínűleg Radics elhatalmasodó betegsége miatt) a főszerkesztő  dr. Molnár 
István Lajos lesz, a lap pedig hetenként kétszer jelenik meg (kedden és pén-
teken). Ettől kezdve különös figyelmet szentel a szerbek problémáinak; 
cikkeket közöl a magyarok és a szerbek viszonyáról, a Vármegye területén 
élő  szerbek kulturális életér ől, a szerb színielőadásokról. 1891-től kezdve 
a felelős szerkeszt ő  dr. Baloghy Ernő  ügyvéd, a tulajdonos és kiadó továbbra 
is Bittermann Nándor marad. 

A következő  években a lapban közreműködött Dömötör Pál is, a szerb-
horvát népdalok ismert fordítója, eredeti verseivel és Branko Radi čević, 
meg Jovan Jovanović  Zmaj verseinek fordításaival, továbbá Margalits Ede 
szakíró és műfordító számos cikkel 3), Szulik József B. Radi čević-fordítások-
kal, dr. Henrik Višlocki cigány- és német népdalok fordításaival; Skossa 
Dezső  a Szerb sajtóról írt cikkével, amelyben adatokat közöl valamennyi 
szerb folyóiratról 1791-t ől kezdve. S ebben az időben jelent meg Miron 
Dorđević  A kovilyi kolostor története c. cikkének fordítása is. 

1879. IX. 28-tól kezdve a tárcarovatban részletek jelennek meg Radics 
fordításában Mažurani ć  Smrt Smail age Čengića c. költeményéből4), a szerb-
horvát népköltészetről pedig 1878. XII. 7-én (a 22. számban) jelenik meg 
Radics első  tanulmánya ugyanebben a rovatban: Hunyadi János a szerb nép-
költészetben címmel. Értekezése ugyanezen a címen már 1869-ben napvi-
lágot látott a Fővárosi Lapokban, másodízben pedig 1878. XII. 5-én. 

A tanulmány Arany versének záró szakaszával kezd ődik: 

Most is vallják, egyre dallják 
Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzliczájok hangja mellett: 
Ki volt Janko Szibinyáni. 

Tanulmányában Radics azt bizonyítja, hogy Hunyadi Jánost Szerbiá-
ban nem tisztelik olyan rokonszenvvel, mint azt gondolnánk, de nem felel-
nek meg az igazságnak azok az állítások sem, melyek rosszallóan szólnak 
Hunyadiról. Megállapítja, hogy Vuk Karadži ć  Srpske narodne pjesme c. köny-
vének II. kötetében nem található meg Hunyadira, az „Európaszerte is-
mert keresztény vitézre" vonatkozó valamennyi dal, hanem csak azok, me-
lyek mint gyávát és zsarolót mutatják be: „Különös és megmagyarázhatat-
lan, hogy midőn a szerb nép nagy h ősei (minő  Zmaj Despot is) nősülésük 
alkalmával Szibinyanint lakodalmi komául meghívják, ami nagy tisztesség 
jele, s ő  fényes kísérettel, jeles bajnokokkal, háromszáz magyarral jelen meg 
a meghívásnak engedve, Szibinyanin mégis szemükben gyáva és orgyilkos, 

Erről részletesebben: Magdalena Veselinovi ć  Anđelić : Margalits Ede a horvát és a 
szerb irodalom magyar tolmácsolója A HITK 1. évf. 1969. szeptember 63-89. 
Magdalena Anđelić : Madarski prevodi Mažuranićevog speva „Smrt Smail-age Čengića", 
kolo 9-10. studeni-prosinac 1965. Zagreb, 543-569. 
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ki afölötti mérgében, hogy nálánál nagyobb hős is van, azt, ki ily alávaló-
ságot nem tételez fel egy h ősben, oldalról lenyilazza..." 

Hogy állítását igazolja, Radics részletesen ismerteti a Smrt vojvode 
Kaice tartalmát. 

Tételét tovább dokumentálva, részletesen ismerteti a Sekula se u zmiju 
pretvorio c. ének tartalmát is, hozzáfűzve — fordításban — a Vuk Karadži ć  
említett gyűjteményében található kiegészítést is. 

E népköltemény szerint Hunyadi azt követeli, hogy a szerbek hódolja-
nak be a római pápának és vezessék be a latin nyelv ű  istentiszteletet, a török 
császár viszont nagylelkűen megengedi, hogy megtartsák vallásukat. Ez az 
oka, hogy Dura đ  fejedelem cserbenhagyja Hunyadit. Radics szerint ez 
Sibinjanin (Hunyadi) jellemének egy másik . vonása. A szerbek szemében 
ugyanis a pogány török, ha a földjüket el is veszi, legalább a vallásukat meg-
hagyja, a magyar Sibinjanin viszont türelmetlen zsaroló: még a hitüket 
is el akarja venni, s a maga vallását akarja rájuk er őszakolni. 

Radics véleménye szerint ez a hiedelem úgy került a szerb népkölté-
szetbe, hogy Brankovi ć  a nép vallásosságára hivatkozva akarta igazolni a 
török vazallusság elfogadását. Ezért természetes, hogy a nép inkább a török 
felé hajlik, aki meghagyja a vallását, s nem a magyarok felé, akik er őszak-
kal el veszik tőle. 

Radicsnak nincs teljesen igaza, a szerb népköltészet semmilyen kivételt 
nem tesz Hunyadi Jánossal. Mint ahogy egy-egy népdal bizonyos kimagasló 
szerb vagy horvát hőst magasztal, a másik viszont ugyanazokat a h ősöket 
gyávának mutatja be vagy egyéb hibákat ró fel nekik, ugyanígy Húnyadi 
János, azaz Janko Sibinjanin is egyes szerbhorvát népdalokban elszánt és bátor 
vitéz5), másokban viszont gyáva. S őt, a szerbhorvát népköltészet szerint 
Sibinyanin apai ágon szerb származású! Erről tanúskodik némely bugarštica 
is, amikor Despot Stefan Lazarevi ć  szerb fejedelmet Hunyadi természetes 
apjának mondja. Janko Sibinjanin „egyoldalú" ábrázolása sem jelent tehát 
magyarellenességet. A népköltészet nem kíméli meg a többi délszláv h őst 
sem: Ivo Senkovi ć, a kedvelt és ünnepelt népdalh ős, a Ženidba Senkovi ća 
Iva c. énekben (s másutt is) félénk és gyáva, nincs mersze birokra szállni 
a törökkel, hanem bajtársait küldi a viadalba. S tegyünk említést ilyen vo-
natkozásban más, a bátorságukról oly ismert h ősökről is: Miloš Obilić, Top-
lica Milan és Kosan čić  Ivan, a Ženidba Sibinjanin Janka c. énekben úgy 
megijednek a háromfej ű  arabtól, hogy az erd őbe menekülnek, magára hagyva 
Markót, küzdjön meg vele ő, s még akkor sem merészelnek el őbújni rej-
tekhelyükről, amikor a veszély már elmúlt. De a népköltészet nem tesz ki-
vételt még Kraljevi ć  Markóval, a népi bátorság és rettenthetetlenség meg-
testesítőj ével sem; néha kegyetlennek vagy gyávának mutatja be (Kraljević  
Marko i kéj kralja Arapskoga). Hogy Vuk Brakovićot ne is említsük! Ot a 
népköltészet az elképzelhet ő  legaljasabb árulással vádolja, csakhogy igazolhas-
sa a rigómezei ütközet elvesztését. 

1879. V. 21-én Radics a Bácskában közzéteszi Tucipéter Bán és Mátyás 
király c. versét, R. Gy. aláírással, s ugyanezt megjelenteti a Tarkaságok 
c. gyűjteményében is. 1879. VI. 28-án (vajon véletlen-e a június 28-a?) 

5) Sibinjanin ,Ianko. Knjižara Br. Jovanovi ća, Pan čevo 1881; Valtazar Bogiši ć : Narodne 
pjesme iz starzjih, najviše primorskih zapisa. Biograd 1878. 
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jelenik meg a Kneževá ve čera ć . kosovói ének Fordítása Lázár szerb jejedererrn 
pohárköszönt ője címmel, ugyancsak R.Gy. kezdőbetűkkel aláírva. Az ének 
végén, zárójelben közli: „Szerb költemény". Ugyanez a fordítás még két-
szer jelenik meg: a Tarkaságokban (1881) és a Rigómezei dalokban (1882). 

1879. VIII. 14-én a Tárcarovatban olvasható Radics ismertet ője A 
szerb népköltészetr ől. Az egyes népdalokról szóló magyarázatait és okfejté-
seit a tartalom átmesélésével támasztja alá, s külön kiemeli azokat a témá-
kat, amelyek a mindennapi események fölé emelkednek: a mennyegz őt,a 
halált, a hősök vitézi tetteinek megéneklését. 

Néhány korábbi magyar íróhoz hasonlóan Radics is hangsúlyozza, 
hogy a szerbeket a népdal szeretete jellemzi, s hogy népköltészetük a leg-
méltóbban fejezi ki a délszláv népek szívét és lelkületét.. . Rokonszenvvel 
beszél a vak guszlásokról (guzlicásokról), akiket a nép mindenütt szeretet-
tel fogad: a guszlás olyan kiváló személyiség, kit megbecsülés övez: „bolygó 
Homer", vidékének él ő  krónikája, s ha meghal, kiapadhatatlan forrása az 
énekeknek, melyeket majdani követ ői dalolnak.. . 

Annak bizonyítására, hogy valaha a „hatalmasok" sem átállottak a guz-
lica hangja mellett a dics ő  vitézekről énekelni, Radics idézi a Radovanról 
és Mjelovanról szóló népdalt 6). Ebben Radovan kotori fejedelem azt írja 
barátjának, a crnagorai Mjelovannak, ne tegyen úgy, mint az el őző  évben, 
amikor egyes vitézekről énekelve sok, arra érdemes személyt meg sem emlí-
tett, s emiatt ezek haragszanak rá: 

Pazi da ti neogule bradu 
jer junaci za šalu neznadu 

(Kačić) 

Szakálladat, vigyázz, meg ne tépjék, 
Mert a vitézek nem értik a tréfát 

(Radics ford.) 

Radics magyarázata szerint Mjelovan a következ ő  sorokkal békítette 
össze a vitézeket és nyugtatta meg a kedélyeket: 

Ko će skupit po nebu oblake? 
Koć ' ispjevat po svijetu junake? 

(Ka č ić) 

Ki gyűjti össze égen a felh őket? 
Ki énekelheti meg mind a vitézeket? 

(Radics ford.) 

E tanulmányában Radics részletesen foglalkozik a szerbhorvát nép-
dalok és hősi énekek témakörével, s okfejtését a Neblagodarni sinovi, Bog 
nikom dužan ne ostaje, Nevjera Zjube Gruji čine és Braća i sestra című  nép-
dalokból vett idézetekkel támasztja alá. Amikor a vitézségről és hősiességről 
mint a legnagyobb erényről beszél, Kraljević  Marko példáját említi, aki 
egy egész csapattal is felveszi a harcot... Ám felrója neki, hogy a Musával 

6) Andrija Kačić  Miošić : Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Zagreb 1862. 
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vívott párbaj  idején a tündért hívja segítségül, s ezért vitézi mivolta korábbi 
hőstettei ellenére sem tiszta és makulátlan. Amikor a legy őzött Musát el-
siratja, Marko be is vallja, hogy nálánál jobb vitézt győzött le. 

A szerb népköltészetet Radics id őbelileg négy korszakra osztja. Az 
elsőbe a mondákat sorolja, melyek tartalmukban az ősi életformákat tükrö-
zik, kereszténység el őttiek és a korai kereszténység idejéb ől valók. A második 
csoportba a Nemanji ćokról szóló énekeket sorolja, melyek kis számúak és 
a szerbség ősi államberendezésér ől szólnak. A harmadik csoportot a keresz-
tények és a törökök harcait megénekl ő  énekek képezik. Radics megemlíti 
Mickiewicz tanulmányát is ezekr ől az énekekről, és idézi azt az állítását, 
hogy a magyar király, aki szintén szerette volna meghódítani Szerbiát, tét-
len szemlélője volt Lazar törökkel vívott küzdelmének. 

Radics véleménye: „Ezt az állítást helyre kell igazítanunk, amennyiben 
a magyar király nem volt tétlen szemlél ője a harcnak, mert a végzetes ri-
gómezei ütközetben Gara Nádor, mint a magyar királynak némileg képvi-
selője alkalmasint országos s így nem csekély hadakkal volt jelen". Radics 
ezt az állítását Salamon Ferenc kötetéb ől vett idézettel igazolja 7). 

A szerb népköltészet negyedik korszakáról — amely a legújabb ese-
ményeket öleli fel — ehelyütt Radics nem beszél, de ígéri, hogy a Bácska 
legközelebbi számainak egyikében ezt majd pótolja. ígéretét azonban nem 
váltotta be, s így munkája befejezetlen maradt. 

A rigómezei dalok c. tanulmánya a Bácska 1879. IX. 28-i számában 
jelent meg, a szerző  aláírása nélkül. Ugyanez a szöveg jelentéktelen módo-
sításokkal nem sokkal kés őbb ismét megjelent a rigómezei énekek fordítás 
gyűjteményének előszavaként8). 

Tanulmányában Radics felhasználta a rigómezei énekek történelm. 
alapjával kapcsolatos adatokat, s felsorolta azokat a szerz őket, akik e témai 
kört tanulmányozták és megkísérelték az énekeket egységbe rendszerezni- 

Szász Károllyal egyetértvén úgy véli, hogy ezek az énekek nem képez-
nek összefügg ő  egészet: mindegyik a maga nemében kerek egész és nem is 
keletkeztek azonos időszakban. Az énekeket „erőteljes"-eknek minősíti és 
sajnálatát fejezi ki, hogy mindeddig „nem akadt oly lángelme, aki ezekb ő l 
részekből epost alkotott volna, mint pl. az Iliász és az Odisszea". 

E hősi énekek gyűjtői közül Radics — a szerbhorvát népköltészet ko-
rábbi magyar értékel őihez és fordítóihoz hasonlóan — Vuk Karadži ćot 
emeli ki. A rigómezei énekek egybefűzésére tett kísérleteket viszont gyen-
géknek véli, kivéve Mickiewicz kísérletét, melyet a College de France-on 
tartott előadásaiban ismertetett. El őadásaiban a hősi énekeket megközelítő-
tőleg összefüggően sorolta fel. Siegfried Kappernak, a szerb és cseh nép-
dalok németre fordítójának kísérletét 9) nem minősíti kielégítőnek, mivel 
Kapper nem ismerte eléggé a szerb nép életét. Valamelyest sikerültebbnek 
tartja P. Bezsonovl°) tanulmányát, A. d'Avrilil) pedig véleménye szerint 

Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában. Bp. 1887., 17. 
Rigómezei Dalok. Radics Györgytől. Zombor, 1882. 
Siegfried Kapper: Lazar der Serbencar Wien 1851. 
P. Bezsonov: Lazarica. Russkaja Beseda 1857. . Moskva. 
Adolfo d'Avril: La bataille de Kossovo. Paris 1868. 
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meglehetős sikerrel rendszerezte a rigómezei ütközetre vonatkozó énekeket. 
Ám ő  is tévedett, mert nem sikerült a történelmi, id őrendi összefüggést 
megtalálnia, ugyanis egyes énekeket kihagyott, másokat pedig tévesen sorolt be. 

Végül idézi s behatóan ismerteti Stojan Novakovi ć  Kosovo c. gyűjte-
ményét12). Úgy véli, az énekek sorrendje nála is indokolatlan, s ezért rövi-
den ismerteti mindegyiknek a tartalmát, hogy az olvasó láthassa a kés őb-
biek indokoltságát és helytállóságát. Állítását és az énekek tartalmának ma-
gyarázatát a saját fordításaival igyekszik bizonyítani. Cikkében ezért idézi 
Lázárnak Milošhoz intézett szavait: 

Hála neked Milos vajda hála, 
Hála neked a te beszédedért, 
Igazad van, úgy miként beszéltél — 

(291) 

valamint a herceg átkát, amely egészen a mennyekig hallatszik: 

A ki szerb a szerbeknek fajából, 
Szerbek vére és szerbek törzséb ől 
És nem jönnek harcba Koszovóra, 
Ne legyenek magzatai néki, 
Ne legyenek se fia, se lányi, 
Keze után semmi sem teremjen, 
Pirosló bor és fehérl ő  buza, 
Veszve vesszen egész nemzetsége1 13  

Megemlíti Boško Jugović  eltökéltségét, aki nem hajlandó elállni a vi-
adaltól; mögötte a másik vitéz, Vojin sem marad el, s őt még Golubán szolga 
sem. 

A tanulmány végén, mint mondtuk, a szerz ő  bejelenti a folytatást, 
de az elmaradt, jóllehet neve, vagy írói fed őneve alatt a következő  számok-
ban megjelent még néhány cikke 14). 

Az 1881-ben Zomborban kiadott Tarkaságok — amint ezt a cím is 
sejteti — sokféle verset tartalmaz. A bevezet ő  verssorok meditáció a halál-
ról, Radics ugyanis érezte betegségének elhatalmasodását és egyre inkább 
foglalkoztatta a halál gondolata: 

A halál mi? Tán csak éppen ennyi: 
Zajgó éltünk megcserélni csenddel; 
Vagy csak álom melyben megpihenni 
Kell s követni, mit a vaksors rendel? 
Nem leszünk mi többé aztán semmi, 
Mert ki elment, az örökre ment el... 
Percznyi éltünk és örök halálunk? 
Kérdés után kérdés el őtt állunk? 

Stojan Nos aković  : Kosovo. Beograd 1871. 
Rigómezei Dalok. Bácska, 1879. szeptember 28., 292. 
1879. X. 28 — cikk a zombori színházi életr ől, György László fedőnévvel aláírva; 
1879. XI. 29-én Mažuranić  Éji utas (Noćnik), részlet a Smrt Smail-age Gengi ća-ból, 
aláírás nélkül; XII. 7-én a A csapat (Ceta) els ő  része, a következ ő  számban pedig ennek 
a befejező  része. 
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Éredeti románcok, balladák, rövid karcolatok következnek ezután a. 
Duna-partról, Palicsról, továbbá lírai elmefuttatások és néhány rövid vers 
Mátyás királyról. 

Ám a legtöbb vers szerb tematikájú. Ezek részben műfordítások. Kö-
zülük külön említést érdemel Branko Radi čević  Devojka na studencu c. ver-
sének jól sikerült átköltése. A fordítások többsége azonban népdalfordítás. 
A 12 népdalból álló ćsokornak a Dalmát dalok címet adta a fordító, ezt az 
újabb ciklusok és egyedi darabok követik: Délszláv dalok; Hunyadiak kora: 
Szibinyánin Janko n ősülése, Fülemüle és Mátyás király, Dojcsin Péter, Tuci-
péter bán és Mátyás király, Három név, Rigómezei dalokból, Lázár fejedelem 
házassága, Murat szultán levele, Lázár pohárköszöntője, Szerb dalok I—II; 
Mazsuranity Csengity Agájának III. énekéb ől a pap beszéde a csapathoz és 
Novica felismerése. 

A könyv versei között A Vak dalnok (9) című  deseteracban írt ballada 
rendkívül emlékeztet Zmaj Guslareva smrt c. balladájára. Az előadásmód 
és a téma azonban rokon a szerbhorvát népköltészettel is: habár b ővelkedik 
líraiságban, mégis a szerbhorvát népi epika elemei szövik át. E verset ol-
vasva úgy érezzük, hogy írójának „alkotói vénájában" olyannyira kering 
a szerbhorvát népköltészet, hogy a laikus olvasó azt hihetné, szerb vagy 
horvát népdal fordításáról van szó... Hisz Dor đa, e műballada népi guzli-
cása, semmiben sem különbözik a szerbek népi guszlásaitól (akárcsak Zmajé 
sem). A juharfaguzlicát ölében tartva ő  is halk szavú, szerény, népi modorú 
énekes: 

Veszi kézbe Dorđa guszlicáját, 
Guszlicáját jávorból készültet, 
S vállhoz tevén fekteti reája, 
Nyiretytyűjét, bús hangot csalót ki. 
Csend támad a hallgatók közötte 
S ő  lehajtván ősz fejét imigyen 
Kezdi dalját bánatos szavával. 

A tartalom azonban eltér Zmaj m űballadájától. Zmajnál ugyanis a hall-
gató egy kegyetlen, eltörökösödött személy, aki megköveteli, hogy a guszlás 
őt örökítse meg a dalban, Radicsnál viszont a balladah őst a nép veszi kö-
rül nagy tisztelettel, megbecsüléssel, s lágy, lírai hangokat vár t őle. Zmaj 
guszlásának majd megszakad a szíve, mert sejti, hogy a kegyetlen „török" 
kivégezte a fiait, Radics guszlása pedig azért szomorú, mert életében egyet-
len egy boldog napja sem volt, nem látta az őt körülvevő  világot és nem ta-
lálkozott senkivel, aki szerelmet ébresztett volna lelkében"). 

15) A „vak dalnok" téma foglalkoztatta már korábban is a szerbus manierban író Sárosit, 
költeménye A világtalan dalnok címet viseli. Póth István rámutat arra, hogy Zmaj 
Garay János Kontját és Arany A walesi bárdok c. balladáját ültette át anyanyelvére, 
és hogy Zmaj Guslareva smrt c. balladájának alapmotívuma és eszmei mondanivalója 
a A walesi bárdokra emlékeztet (Póth I.: Jovan Jovanović  Zmaj és a magyar irodalom. 
Szomszédság és közösség. 390.). Káich Katalin pedig Arany Szondi két apródjára vezeti 
vissza a fonalat (I. m. 83.) 
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A Tarkaságokban közölt Dalmát dalok legtöbbje népszerű  szerb pol-
gári dal a múlt század nyolcvanas éveib ől. Itt bukkanunk rá a polgári körök-
ben sokszor énekelt dalra: 

Čija li je taraba / Čija li su vrata 
A čije je ono luče / Sto u kolu gu če 

/Kié az a kerítés? / Kié az az ajtó? 
És kié az a kis galamb /' Mely búg ablak alatt... / 

S ugyanebben a ciklusban olvasható Spiridon Jovi ć  közkedvelt nép-
dalként énekelt verse is: 

Sećaš li se onog dana 
Kad si meni oko vrata 
Bele ruke savila.. . 

Emlékszel e pillanatra 
Amikor az én nyakamra 
Karjaid fűzéd? 

Ezt Radics két változatban is lefordította. 
Az első  epikus vers a Hunyadiak kora ciklusban található Szibinyanin 

Jankó nősülése címmel. Radics ezt Ka čić  Razgovor ugodni... c. könyvéből 
veszi. Az úgyszólván szó szerinti fordítás gördülékeny és ritmikus, 
az eredetit ől nem idegen. A másik, melynek címe Fülemüle és Mátyás ki-
rály, Kukuljević  Slavuj tica i Kralj Matia című, Varaždin környéki gyűj-
téséből valók), s fordítása szintén sikeres. A harmadik epikus ének a Dojcsin 
Péter, amelyet Radics a Horvatska Pjesmaricában talált, ahol mint népdal 
szerepel (86). A fordítás az eredetinek a szellemességét és könnyedségét 
tükrözi, noha új versszakokkal és új mozzanatokkal b ővült. 
így például az alábbi sorok: 

Ne karaj me, kralj Matijaš, zemlji gospodar, 
Da si bio ti u krčmi gde sam pio ja, 
I ljubio krčmaricu, kojuno sam ja, 
Popio bi ravnu Peštu i sav Budim grad — 

Radicsnál gördülékenyen, az eredeti ritmusát követve így hangzanak: 

Istenemre! Földünk ura 
Jó Mátyás király — 
Ha te innád azt a jó bort, 
Melyet iszom én, 
Ölelnéd a kocsmárosnét, 

16) Ivan Kukuljević  Sakcinski (1816-1889), aki jelent ős szerepet töltött be Horvátország 
politikai és kulturális életében (az irodalomban kifejezetten a nemzeti romanticizmus 
híve), népdalok följegyzésével is foglalkozott. Az itt említett gy űjteményben sok igen 
ritka népdal szerepel, ezek közül a Radics által lefordított Slavuj tica i kralj Matia 
is. (Ivan Kukuljević  Sakcinski: Pjesme s dodatkom narodnih pjesmah puka hrvatskoga. 
U Zagrebu 1847.) 
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kit ölelek én, 
Beinnád a széles Pestet 
Egész Budavárt 
Ráadásul fél Szerémet 
S Péterváradot. 

(63.) 

A Tucipéter bán és Mátyás király a Bácskában jelent meg 1879. V. 
21-én Radics aláírással. A szöveg alatt zárójelben a fordító megemlíti, hogy 
ez muraközi horvát népdal, s hogy Tucipéter bán valójában Dóczy Péter 
péterváradi bán, aki Mátyás király korában élt. 

Ezt a XIX. század második felében nagyon populáris népdalt a szerb-
horvát népdalok közül a legtöbbször fordították le magyarra (összesen hat-
szor). Sok kiadvány közli : 17) megtalálható például a Nevenben 18),  a Velika 
narodna lirában19), Vraz gyűjtésében20). Radics ez utóbbiból veszi át (Ban 
Tucipetar, 83) kommentár nélkül. 

' 	A Három név ugyancsak Mátyás királlyal kapcsolatos. Radics ezt Stje- 
pan Mažuranić  Hrvatske narodne pjesme c. gyűjteményéből21) vette át, ahol 
Tri imena címen szerepel. 

A Mátyás királyra vonatkozó valamennyi verset Radics kés őbb még 
egyszer közli, ezúttal rendezve és magyarázatokkal ellátva egy a szerbül 
tanuló ifjúság számára készült könyvecskében (1884), mely a tervezett, de 
abbamaradt sorozatban jelent meg 22). 

Magyarra fordította Kojázi Lajos is, aki több szerbhorvát népdalt is átültetett magyarra 
(Kapper fordításait követve) s elszórva jelentette meg Őket a korabeli magyar periodi-
kában (A D őzsölő  Doitsin Péter, Fővárosi Lapok 1864), később pedig Endrődi Sándor 
is lefordította (Fővárosi Lapok, 1883). 
Dóczy Pétert, illetve a szerbhorvát és szlovén népdalokban Mátyás király mellett 
szereplő  Petar Doj čin — Tucipéter bán néven megjelen ő  személynek azonosítását 
többen is megkísérelték: egyesek a Jajce és Pétervárad néhai f đparanesnókát vélik 
benne föllelni, aki testvérével együtt Nándorfehérvárt éveken át hadakozott a szendr ői 
törökökkel, s akit 1480-ban vitézségének és rátermettségének elismeréséül Mátyás 
király jajcei bánnak nevezett ki; ismert arról is, hogy 1482-ben fényes gy őzelmet aratott 
a török felett (Dr. Dávid András: Fejezetek a magyar-délszláv m űvelődési és irodalmi kap-
csolatok köréből (Jegyzet. Rotoprint. Novi Sad 1968. 74.). Mások a kalocsai érsek, Váradi 
Péter személyét látják benne, aki a Péterváradi apátságot tartotta mint h űbérét és ennek 
várát kivételesen kedvelte és fejlesztette. 
Mátyás király udvarán nagy szerepet töltött be; indulatos természet ű  ember volt, 
szerette a bort és a vidámságot (Dr. Robert Paulovi ć : Borba kaločkog nadbiskupa Petra 
Varadija za Petrovaradinsku tvrdavu. Zbornik Matice srpske. Serija društvenih nauka. 
6. sz. 1953.). Legvalószínűbb azonban az a hipótézis, amely szerint a délszláv népdalok-
ban megénekelt Petar Doj čin-Tucipéter bán a két történelmi alak szintézise a népha-
gyományban (Božidar Kova ček: Madarski prevodi jedne naše narodne pesme. Letopis 
Matice srpske 1925-1975, decembar 1975, 980.). 
1858. V. 28. 
Ilustrovana Velika srpska narodna lira. Novi Sad, Braća M. Popóvić  1887. 

2°) Vraz Stanko : Narodne pjesme ilirske koje se pjevaju po Kranjskoj, Stajerskoj itd. Zagreb 
1839. 
Stjepan Mažurani ć : Hrvatske narodne pjesme. Skupio ih po Primorju i po Granici. 
II. Popunjeno izdanje. Cirkvenica 1907. 
Radics 1884-ben egy sorozatot indított melynek címe A magyar történelem alakjai a 
délszláv költészetben. Az első  füzet címe Hunyadi János, a következőé Mátyás király; 
ez volt egyben az utolsó is, mert Radics betegsége s hamarosan bekövetkezett halála 
megakadályozta a sorozat folytatásában. 
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A Rigómezei dalokból ciklusban első  a Lazar fejedelem házassága, amely 
egyben a Rigómezei Dalok című, később megjelenő  gyűjteményének is a 
bevezető  verse lesz; a második Murát szultán levelet küld Lázár cárnak (a 
Rigómezei Dalokban a harmadik), majd a Lázár szerb fejedelem pohárkö-
szöntője következik (a Rigómezei Dalokban a nyolcadik, ez korábban már 
megjelent a Bácskában is23).) 

Ha összevetjük a különböző  kiadványokban megjelent epikus énekek 
fordításait, megállapíthatjuk, hogy a kés őbbi kiadványokban alig van, vagy 
egyáltalán nincs változás. 

A XIX. század második felében a szerb és a horvát, s ugyanúgy a kül-
földi sajtó is nagy publicitást szentel a kosovói (rigómezei) epikus énekeknek 
és ezek hőseinek. Értekezések, viták, az énekek értékelései s fordításkötetek, 
vagy énekfordítások jelennek meg nem kis számban Európa-szerte. A h ősi 
énekek szépségére els őként Mickiewicz mutatott rá és terjesztette hírüket 
Európa kulturális köreiben, akárcsak Goethe a Hasanaginica hírét24). Mickie-
wicz nyomán Radics is áttanulmányozta a korábban megjelent kosovói ver-
seket és dalokat25), majd összeállította és kiadta a Rigómezei Dalok c. kötetét; 
Sándor Bélának, Bács Bodrogh megye főispánjának ajánlva26). 

A részletes előszóban, amely — mint említettük — a korábban meg-
jelent cikkének újabb változata, ismerteti az okokat, melyek a könyv kiadá-
sára készették. Mivel a népek „a népdalok révén ismerhetik egymást a leg-
jobban", s mivel a szomszédos szerb néppel „a magyar uralkodók is valaha 
rokoni kapcsolatban is álltak", ő  is „a népi géniusz tükrében" akarja bemu-
tatni a magyar olvasóközönségnek a szerbek e jelent ős történelmi eseményét 
— írja Radics, s ezért a dalok könnyebb megértése végett el őbb ismerteti 

23) 1879. VI. 28. 
M. Andelić : Kosovska epopeja i evropske književnosti. Rad XIV Kongresa SUFJ u 
Prizrenu 1967. Beograd 1974. 297-301. 
S Kapper: Lazar de Serbencar 1851; P. Bezsonov: Lazarica 1857. M. Pucić : Canti 
Illirici 1860; A. D'Avril: La bataille de Kossovo 1868; S. Novaković : Kosovo 1871; 
A. Pavić : Narodne pjesme o boju na Kosovu 1877; utóbbi nyomán jelent meg Karl 
Grőber: Die Schlacht am Amselfelde, Wien 1885. Érdekes .megemlíteni, hogy az ango-
loknál a múlt század hetvenes éveiben szintén jelentkezik az érdekl ődés a szerbhorvát 
népköltészet iránt. A lapokban és folyóiratokban angol fordításban szemelvényeket 
olvashatunk idézetekkel, 1881-ben pedig Londonban megjelent a koszovói dalok for-
dításgyűjteménye Elodia Lawton Mijatovi ć  tollából, Kossovo címmel. Ezt azonban 
Radics nem említi, valószínűleg nem ismerte. 
Rigómezei Dalok Radics Györgytől, Zombor 1882. — A megjelenés után Radics művé-
nek néhány példányát megküldte barátainak, így két példányt Georgije Brankovi ć  
temesvári püspöknek — a kés őbbi szerb patriárkának—is, akit még abból az id őből 
ismert, amikor Brankovi ć  Zomborban volt lelkész. Brankovi ć  levélben mond köszönetet 
Radicsnak. A levél így hangzik fordításban: Drága és tisztelt barátom! Megkaptam 
a Kosovói dalok magyar fordításának két példányát, a te szellemed gyümölcsét, az 
egyiket megtartom magamnak, a másikat meg, a te óhajod szerint, elküldöm Őszent-
sége Anđelić  úrnak, a szerb pátriárkának. Szép t őled és dicséretre méltó az igyekezeted, 
hogy a testvér magyar néppel megismerteted a szerb dalok szépségét. Engemet meg, 
a meleg köszönetem mellett, leköteleztél azzal is, hogy távolból is megemlékeztél rólam 
és a dalaiddal megörvendeztél engem. Továbbra is testvéri szerettetel és barátsággal, 
szívélyes üdvözlettel maradok a Te őszinte tisztelőd és barátod Đorđe Branković  
püspök. Temesvárott 28/10. 882. — A levél eredetije Lukicsné Radics Jolánnak, a 
költő  unokájának birtokában van Zomborban, az ő  szívességéből közlöm. 
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a szerb történelmet Mickiewicz, Kállay 27), Horváth Mihály28), Majkov29), 
Salamon30, művei alapján, a dalokban emlegetett események magyarázá-
sához és értelmezéséhez pedig felhasználja az említett Ka č ić, Štur31) és 
Jiriček32) műveit. 

Radics tehát számba vette a számára akkoriban hozzáférhet ő  valamennyi 
forrást a kosovói énekek történelmi hátterével kapcsolatban. Stojan Nova-
ković  Kosovo c. művéről részletes ismertetést közöl, de nem ért egyet az 
énekek felosztásával és sorrendjével. Indoklását a saját fordítású versekkel 
támasztja alá. 

A Rigómezei Dalok c. fordításkönyve el őszavában Radics a kosovói 
eseményeket és a végs ő  vereséget, — Mickiewiczet követve, — az Iliász 
eseményeivel hasonlítja össze: ahogyan a trójaiaknak a görögök elleni tá-
madása után Patroklosz a sebesült Antilohoszt veszi gondozásba, megmos-
datja és bort ad neki, s csak azután érdekl ődik a görögök veszteségeir ő l, 
ugyanígy Milica hercegnő  is előbb megmosdatja Milutin szolgát, s csak 
azután kérdezi ki a kosovói h ősök elestéről33). 

A szerbek történetéről szóló ismertetőjét Radics a Nemanja államának 
megalakításával kezdi, és megemlíti a családi kapcsolatokat a magyarokkal. 
A maricai csatát Jiricsek műve alapján ecseteli, Lázár alakját Kállay, Murat 
és Lazar megöletését pedig Mickiewicz nyomán 34). 

Radics felveti a kérdést, hogyan lehetséges, hogy ezekben az énekekben 
említés sem esik a magyarokról, jóllehet Salamon Ferenc Magyarország a 
török hódítás korában c. könyve szerint a magyarok Garai Miklós bánt elküldték, 
hogy hadával segítsen Lazarnak. Mickiewicz viszont, mint említettük is, 
a történelmi tények alapján azt állítja, hogy a magyar király, aki maga is 
szerette volna meghódítani Szerbiát, tétlenül nézte Lazarnak a törökkel 
való küzdelmét. Radics idézi Horváth Mihály feltevését, hogy Lazar fele-
sége Garai bán lánya volt, s ezért ő  „a macsői bánságnak dandáraival" sie-
tett Lazar segítségére (26). Történelmi tény viszont, hogy Lazar negyed-
szülött leánya Garai Milós bánnak, azaz Nikola Gorjanskinak volt a felesége. 

Radics tehát elfogadta egyes magyar történészek téves nézetét, hogy 
Lazar felesége, Milica, magyar volt. Azt pedig, hogy a szerb népdalok nem 
emlegetik a magyarok segítségét, két okkal magyarázza: a népdalok többsége 

Kállay Béni: A szerbek története. 1780-1815. Bp. MTA 1877. 
Horváth Mihály: A magyarok története rövid el őadásban. Horváth Mihály ugyanazon 
című  munkája nyomán szerkesztette Vaszary Kobos. Pest 1866. 
Majkov A.: Istorija srpskoga naroda. Prilog Srbski novina za 1858. godinu. Beograd 
1858. 
Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában. Bp. 1886. 
Liudevita Stura knjiga o narodnim pesmama i pripovedkama slavenskim. S českoga preveo 
Jovan Bošković. Novi Sad 1857. 
Jiriček Josif Konstantin: A Bolgárok története. Nagy Becskereken 1889. 
A. Mickijevič : O srpskoj narodnoj poeziji. Cetinje 1955. VI. Predgovor. 
„Bajazit az elfogott Lázár császárt atyja és a harcban elesett testvére holttestéhez 
vezetteti, s mid őn is hozzá vészt jósló hangon így szól: hogyan merészeltél ily b űntettet 
elkövetni? Mire Lázár válaszola: Atyád és te hogyan mertetek országomra törni? 
Ekkor, hogy Lázár kemény szavait szelídítse, egyik szintén elfogott híve szól hozzá: 
Lázár király — mond az illető  — azt hiszed, hogy nyakad hasonló a fűhöz s levágott 
főd újra kinő . Lázárt ez nem félemlíté meg, s őt hozzá tette, ha volna neki az, ami most 
hiányzik, a szultánt is atyja s testvérje mellé fektetné. A szultán erre lefejezteti." (Rigó-
mezei Dalok, 13). 

117 



később, a török iga alatt keletkezett, ezt a feltevést a szövegben el őforduló 
török szavakkal és kifejezésekkel bizonyítja, másrészt pedig a népköltészet-
ben minden nép maga dönt a sorsáról, vagyis nem fogadja .el az idegen se-
gítséget -- s a szerb költészet is ezt tükrözi a rigómezei (kosovói) h ősi éne-
kekben. 

Noha Stojan Novaković  Kosovo c. művét fenntartásokkal kezeli, mégis 
azt követi az énekek megválogatásában és rendszerezésében. Radics sem 
veszi be a Smrt majke Jugovi ća c. éneket, habár úgy véli, hogy az a legszebb. 
Azért tesz így, írja, nehogy egy olyan személyt szerepeltessen a gy űjtemény-
ben, aki árnyékot vet a főhősre, Lazar fejedelemre. Ezzel ugyanis megbon-
taná az egységes ciklust, amelyben a cselekmény egy személy, egy esemény 
körül forog. Bevezet őjében viszont részletesen leírja az ének tartalmát. (15) 

Az énekeket nem címükkel, hanem sorszámmal jelzi s a következ ő  sor-
rendben közli: az els ő  darab Vuk gyűjtéséből való: Žei idba kneza Lazara 
(csak ezt vette át Vuktól); a következ őket mind Stojan Novaković  Kosovó-
jából vette át: Zidanje Ravanice (az ország nagyjainak patriarkális viszonyaira 
vet fényt, s Milica császárnéra, aki a költeményben „ragyogó díszben" szin-
tén megjelenik); Muratovo pismo; Kletva kneževa; Car Lazar i carica Milica; 
Privolevanje carstvu nebeskom (Illés profétának a szereplésér ől Radics itt 
megjegyzi: „Ha Achilles lovai sírnak, Vörösmarty Tombolija beszél, akkor 
szent Illés hozhat olyan levelet, mely beszél a császárnak s szabad választást 
enged az égi és földi uralom között") (20) ; Uhodenje turske vojske (összehason-
lításul Radics az Iliászból idéz: „hol Agamemnon a görögöket dics őíti" és 
megállapítja, „a leírás oly er őteljes, hogy e tekintetben ritkítja párját"); 
Kneževa ve čera (ezt Radics „szlava-vacsorának" nevezi, s megmagyarázza a 
szerb „slava" szokást, a „pobratim" szót pedig Štur nyomán magyarázza — 
21); Glasi o boju na Kosovu, Kosovka devojka, Obretenije glave kneza Lazara 
(Radics ezt a Kosovka devojka folytatásának tekinti). 

Fordítónk említést tesz a feleség szerepér ől és helyzetéről is a szerbhorvát 
népköltészetben: 

„Férjének felesége; testvérének testvér; szabadnak teljesen szabad. Milica 
császárnét látjuk a császári tanácsban; az étkezésnél férje mellett; a palotában 
gyermekeivel szabadon. A kosovói lányt a hadsereg áldoztatásánál, majd a 
lezajlott csata mezején a mint vizsgálgatja az elhullott vitézeket, hogy a kiben 
életet talál még, annak segélyt nyújthasson. . ." 35) 

Azt, ami a legmagasztosabb a kosovói h ősi énekekben — az erényt, a 
hazaszeretet lángját, a vitézséget, a becsületet, a kötelességérzetet; a Lazarhoz 
való hűséget, a hithez való ragaszkodást — Radics igyekezett híven átültetni. 
Tartalmilag ragaszkodik ugyan az eredetihez, de mell őzi az eposzi hősiességet, 
pedig ez erősen áthatja a szerbhorvát népköltészetet. Verssorai korrektek, 
de java részük nem hat eléggé meggy őzően. Hisz amikor a kosovói énekeket 
eredetiben olvassuk, elénk tárul a középkor világa, a feudális kastélyok, s 
látjuk, miként élnek, beszélnek, örülnek, haragszanak, vagy aggódnak a 
hősök, és mi is részesei vagyunk beszélgetésüknek, problémáiknak. Lazar 
fejedelem felköszönt őjét is úgy éljük át, mintha mi is jelen lennénk. Fülünk-
be csengenek a poharak és halljuk Miloš súlyos szavait. Amikor viszont 
Radics fordítását olvassuk, úgy t űnik, mintha egy szép, magasztos, de kissé 
fakó kép lenne előttünk. 

35) Rigómezei Dalok. 23. 
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Boško Jugović  alakját, a kelevézes harcosok és feudális vitézek csapatát 
azonban élethűen ábrázolja: 

A sereg már indul csapatokban 
Mind lovasok bajnoki kopjával: 
Vezérkedik ott Jugovics Bosko 
Vörös lovon egészen aranyban, 
Befödi őt a keresztes zászló, 
Jó barátom, egész a lováig; 
Arany alma van a lobogóján, 
Az almából nyúlnak ki körösztök 
Körösztökről arany díszek lógnak 
Ütögetve Bosko lapickáit. 

(43) 

Milica császárnének az udvarban való megjelenését viszont Radics nem 
tudta kellőképpen az olvasó elé idézni, mindenekel őtt az eredeti kifejezésmód 
szépségét és tömörségét sikkasztja el, egészében azonban nem mondható 
sikertelennek ez a részlet sem: 

Amidőn már sok bort fogyasztottak 
S minden jóról egyet mást beszéltek, 
Megjelenik Milica császárné, 
Könnyen jár-kel a cári tanácsban, 
Rajta kilenc pénz van felfűzötten, 
Nyaka alatt kilenc gyöngyfűzér van, 
Fején kilenc ezüst huzal látszik, 
A fölött van arany koronája, 
Koronában három drága k ő  van, 
Fénylik éjjel mint fénylő  nap nappal. 

(35) 

Vannak Radicsnál egész versszakok is, amelyek nem adják vissza az 
eredeti költ ői ihletet. Például a Kosovka devojka erőteljes bevezető  soraiból 
— melyekben minden szónak mély értelme és jelent ősége van—, a fordításban 
ugyan szó szerint minden megtalálható, még a szóismétlés és az anafora is, 
ám az egész bevezetés mégis idegenül hat. Igaz, fordítása még így is sikere-
sebb, mint Szászé: 

Korán kelt a kosovói lányka, 
Jó korán kelt vasárnapnak napján, 
Vasárnapon napkeltét el őzve; 
Feltürtőzte fehérlő  ingújját 
Feltürtőzte egész könyökéig; 

(65) 

Radics nem érezte, s így nem is tudta átmenteni az eposzi ismétlés 
szépségét, pedig ez különbözteti meg az éneket a többit ől és ez kölcsönöz 
neki sajátos értéket. így aztán — ahelyett, hogy az eredeti szerint fordítana, 
vagyis minden hőst külön-külön írna le — ő  rövidít, tömörít. Egy-egy hős 

119 



helyett egyszerre háromról beszél, többes számban. A kosovói leánynak a 
három vitézzel külön-külön folytatott párbeszéde ezért kimarad fordításából: 

Három bajnok egyik jobb mint másik, 
Hozzájuk mért nincsen a világon, 
Kardjaik a földön csörömpöltek, 
Selyem kalpag nyomta fejeiket, 
Kalpagukon szegzett tollat láttál, 
A hősökön magán hosszú mentét, 
Nyakuk körül selyem kendő  kötve, 
Kezeiken arany gyűrűk voltak. 
Midőn menne Obilics Milos el, 
Fölajánlá a hosszú mentéjét; 
Midőn menne Koszancsics Iván el, 
Fölajánlá arany karperecjét; 
Midőn menne Toplica Milán el, 
Fölajánlá arany jegygyűrűjét, 
Lefoglalá hű  szeretőjéül, 
Őket nézem Koszovó mezőjén. 

(67.) 

Radics a versek eredeti ritmusát híven mentette át: rím nélkül. A rímes 
versorok jobban megfelelnek a magyar költészet szellemének, s nem hatnának 
idegenszerűen. Ám Radics jól megérezte, hogy ezáltal nagymértékben módo- 
sítaná a szerbhorvát népköltészet légkörét, megfosztaná egy jelent ős és jelleg-
zetes sajátosságtól. Ezért az eredeti rímtelen versformában fordított, trocheusi 
időmértékes, tízszótagos verssorokban, minden második versláb után sormet-
szettel. 

Ha Radics fordítótevékenységet egészébén szemléljük, nem tagadhatjuk 
munkájának értékét és jelent őségét. Ő  ültette át magyarra a szerbhorvát 
népköltészet egyik legerőteljesebb ciklikus egységét, s ő  ismertette meg a 
magyar olvasóközönséget a szerb nemzeti történelem és népköltészet egy 
jelentős fejezetével. 

Ennek ellenére könyve és egész fordítói munkássága nem keltett nagyobb 
érdeklődést. A Rigómezei Dalok megjelenéséről két ismertetés adott hírt. 
Az egyik dr. Eugen Pavlovits tollából eredt, aki maga is a szerb irodalom 
fordítója volt 36). Ismertetőjében Pavlovits igen sikeresnek min ősíti Radics 
művét: úgy véli, értékei sokkal nagyobbak, mint a fogyatékosságai. Dicséri 
Radics következetességét a szerbhorvát népköltészet ritmusának átmentésé-
ben, s azt, hogy nem használt rímes verssorokat. A rímeléssel — Pavlovits 
szerint — jóval megkönnyítette volna ugyan a munkáját, de m űvének értéke 

36) Dr. Eugen Pavlovi ć  (Pavlovits Jenő  — Dena Pavlović, Hódság 1850, Zombor 1901) 
Bácsmegyei jegyző  (1875), majd ügyvéd Zomborban. Irodalommal is foglalkozott 
(eleinte szerb nyelven), majd műfordítással. Magyarra fordította Jovan Jovanovi ć  
Zmaj Đulići (Rózsák) c. versciklusát a Kisfaludy Társaság részére (1864), a Tri hajduka 
balladát s a Magyarország és a Nagyvilágban közöl a szerbhorvát népköltészetb ől 
néhány fordítást (Jurisits Jank, A kis Rade, Czár Lázár és Milicza czárné). Pavlovits 
Jenő  személyéről és munkásságáról bővebben számol be Káich Katalin, i. m. 73-79. 
old. 
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kisebb lett volna37). A másik ismertet ő  Mita Popović, a magyar irodalom néhány 
jelentős alkotásának szerb átültet ője, nem nyilatkozik Radics könyvér ől ilyen 
dicsérően: „Radics György úr kevésbé elégíti ki a követelményeket, nem ismeri 
eléggé a nyelvet, és annak sajátos szólamait, minden árnyalatát"... „megtar-
totta ugyan az eredeti verslábakat (trocheusokat) de az ő  verssorai nem lévén 
méretesek, azok nemcsak hogy nem gördülékenyek, hanem számos helyen 
valóságos prózává lapulnak" 38). 

Popović  kritikájának a rosszhiszeműségét, támadásainak ellentmondásait 
Káich Katalin b ővebben elemezte 39). 

Blagoje Brančić  a Margalits fordítói munkásságáról szóló cikkében 
Radics könyvéről is említést tesz. Azt írja róla, hog „kiérdemelte a kell ő  
figyelmet mind a szerb,' mind a magyar részr ől, mert törekvése nemes volt, 
fordítása becsületes". A visszhangtalanságra pedig ez a magyarázata: „Talán 
magának Radicsnak a túlzott szerénysége is hibás ebben, ő  mintha nem kíván-
ta volna, hogy sokat beszéljenek róla 49)." 

Radics nagy gonddal, alapos felkészültséggel és szisztematikusan foglal-
kozott a fordítással -- állapítja meg Božidar Kova ček, s erről szerinte külö-
nösen a Dojčin Petar fordítása tanúskodik 41). 

Különös azonban, hogy Margalits, — aki Radics után lépett fel a szerb-
horvát népköltészet fordítójaként és néhány évvel Radics halála után foglalta 
el a zombori gimnázium igazgatói állását, s Radicsot személyesen is ismerte, 
sőt, később rokoni viszonyba is kerültek — egyetlen egy alkalommal, sehol 
sem tesz említést róla. Pedig — amint majd kés őbb látni fogjuk — fontos 
feladatnak tartotta, különösen a közeledés és a kölcsönösség szempontjából, 
a fordítói munkát, s nemegyszer felrótta a magyaroknak, hogy e kérdésnek 
nem szentelnek több figyelmet és nem értékelik e munkát kell őképpen42). 

Végül említést tennék arról is, hogy Radics Tarkaságok c. kötetéről 
Bergmann Ákos írt a Bácska 1881. 4. számában. Ismertette a kötettartalmát, 
kimerítőbben Radics eredeti költeményeivel foglalkozott, s mivel m űfordí-
tásait csak éppen megemlítette, ismertetésével itt részletesen nem foglalko-
zunk43). 

Dr. E. Pavlovi ć : Rigómezei Dalok Radics Györgyt ől. Bácska, 1882. okt. 17., 24., 31 
és nov. 7-én. 
Zombor és vidéke, 1882, 83-86. sz. 
Káich Katalin: i. m. 86. 
Letopis Matice srpske 1897. knj. 192., 160. 
Božidar Kova ček, i. m. 983. 
Andelić  Magdolna: Radics György, A HITK 3. sz., 1970. július, 60-77. 
Bergmann ismertetésér ől Káich Katalin írt (i. m. 82). 
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DÖMÖTÖR PÁL, A MŰFORDÍTÓ 

Dömötör Pál (Baja 1844. július 15. -- Zombor 1920. szeptember 7.) 
Bács-Bodrogh vármegye „koszorús költ őjé"-nek számított, akire Veljko Pet-
rović, a neves költő, a Matica srpska elnöke úgy emlékezett vissza, mint „szép, 
méltóságteljes jelenségre", — illetve az „akkortájt ritkaságban men ő  olyan 
magyar úrra, aki a nemzeti kérdésben belátást tanúsít" 1). Dömötör szerbhorvát 
népköltészetfordításaiból csillan ki a legtöbb költ ői erő  és tehetség. Irodalmi 
tevékenysége Zomborban teljesedett ki, abban az id őben, amikor Radics 
György már nem volt az élők sorában, Margalits Ede pedig épphogy megkezdte 
társadalmi és irodalmi működését. Irodalmári tehetségét apjától örökölte, 
aki noha fellebviteli bíró volt, irodalommal is foglalkozott, verseket, útleírá-
sokat írt, levelezett Kazinczyval, Berzsenyivel és más neves magyar szemé-
lyiségekkel2). 

Dömötör Pál Baján végezte a gimnáziumot, azután jogot hallgatott 
Pesten, majd Zomborban ügyvédeskedett, kés őbb viszont felszámolta az 
ügyvédi irodát, hogy bírói hivatást tölthessen be s elérje a legmagasabb tiszt-
séget: évekig állt a zombori járásbíróság élén, s a nyolcvanas és kilencvenes 
években a kulturális és társadalmi élet egyik kiválósága volt. A zombori 
városi könyvtár 1882-ben megválasztja választmányi tagnak, s ezt a tisztséget 
megszakítás nélkül 1891-ig tölti be. A Magyar Szent Korona Országos Vörös-
kereszt Egyletének zombori városi választmányában — melynek élén Sándor 
Béla főispán állt — 1883-tól kezdve Dömötör a jegyz ő . Mindvégig önzetlenül 
szorgalmazza az akkori Magyarországon él ő  népek közeledését, s ebben az 
értelemben írja meg A nemzetiségek, avagy: Horvát, oláh, tót, szerb és német-
ség! Legyen velünk áldás és békesség! c. verses művét. Ez a műve több ízben 
is megjelenik nyomtatásban : A Magyar Mesemondó 37. füzetében, továbbá 
Győrött 1890-ben, néhány részletét pedig a Bácska is közli 1890. január 
24-én. Ebben Dömötör a honfoglalástól kezdve saját koráig kíséri az itt élt 
vagy betelepített nemzétiségek történelmét, azt példázva, „mily haszon árad 
a hazára mindezen nemzetiségek munkálkodásából békén együtt szeretve 
velük a hazát, egyetértésben élni velük".(u.o.) 

Sokoldalú irodalmi tevékenységet fejtett ki. Életm űvében találunk néhány 
kötet eredeti lírai költeményt is, de e kötetekben fordításokat is közölt 
szerbhorvátból: műköltészeti és népköltészeti alkotásokat egyaránt. Els ő  

Idézet Veljko Petrovi ćnak e könyv írójához 1967. ápr. 1-én, néhány hónappal a halála 
előtt írt leveléből, amelyet a ROMS (a Matica srpska Kéziratosztálya) őriz 37.821 sz. 
alatt. 
Magyarevits Branko: Dömötör Pál népies művei, Bácska, 1890. március 4. 

• 
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irodalmi próbálkozása (egy lírai vers) a Vasárnapi Újságban jelent meg 1863-
ban. Ettől kezdve számos pesti, illetve az akkori Bács-Bodrogh . vármegye 
területén megjelen ő  irodalmi folyóirat munkatársa. A folyóiratokban való 
közreműködése a múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben a legszámotte-
vőbb. 1865-től kezdve állandó munkatársa a Fővárosi Lapoknak és a zombori 
Bácskának. A nyolcvanas évek vége felé kezdi közzétenni szerb műköltészeti 
fordításait — Branko Radičević, Jovan Jovanović  Zmaj, Laza Kostić, Vladimir 
Kaćanski és mások költeményeit —, továbbá a szerbhorvát népdalfordításokat 
is. Később ez lesz legjelentősebb és legsikeresebb irodalmi tevékenysége. 

Kiadott gyűjteményei közül említést érdemelnek Dömötör Pál Költe-
ményei (Zombor, 1876.), Ujabb költeményei (Zombor, 1884.), Bácskai nóták 
(Zombor, 1886.), Költemények (Győr, 1888.), és Őszi rózsák (Zombor, 1895.). 

Bennünket ez alkalommal leginkább Dömötör Őszi rózsák c. gyűjteménye 
érdekel, amelyben eredeti versek és a szerbhorvát költészetb ől vett fordítások 
is vannak. 

E gyűjtemény témaköre a szerelem, és csak néhány alkalmi, eredeti vers, 
a fordítások közül pedig a Marko pije uz ramazan vino a kivétel. Ez talán 
azzal is magyarázható, hogy Dömötör harmonikus házasságban élt, és felesége 
halála után nagyon elhagyatottnak érezte magát. Ez lehet az oka annak is, 
hogy szívéhez nőttek a szerelmi tárgyú szerbhorvát népballadák (Smrt Omera 
i Merime, Smrt Vojvode Prijezde). 

Az Őszi rózsák első  részében eredeti verseket közöl — többségükben 
líraiakat, de akad néhány népies románc is. A dal című  1887-ben dicséretet 
kapott a Kisfaludy Társaság pályázatán. A kötet egyik versét Margalits 
Edének ajánlotta, akivel baráti viszonyban volt (Egy publicista barátomnak, 
dr. Margalits Edének). Az Őszi rózsák második része, melynek fejezet-címe 
A szerb költészetb ől, öt népdalfordítását is tartalmazza Népdalok címen. 
Ezek vajdasági szerb lírai versek. A magyar nyelv szellemében fordította 
le őket, s alig térnek el az eredetit ől. A kötetben vannak epikus népdalok is 
Népköltemények címen, s ezeket követi több Zmaj-, Radi čević- és Kaćanski-, 
valamint egy Kosti ć-, s egy Popović-vers fordítása. 

A népi epika tárgyköréb ől itt találjuk a Smrt Omera i Merime egyik 
változatát (Opet to, još druk čije) továbbá a Marko pije uz ramazan vino és a 
Smrt vojvode Przjezde c. éneket Dömötör fordításában : Omer és Merima; 
Kraljević  Markó a ramazán alatt iszik; Prijezda vajda halála. Ezek a fordí-
tások a szerb népi epika szellemét tükrözik, de közel állnak a múlt század 
kilencvenes éveinek magyar költészetéhez is, s joggal állíthatjuk, hogy sikerült 
műfordítások. 

Dömötör fordításai a legsikerültebb magyar átültetések közé tartoznak, 
s a szerbhorvát népköltészet magyar fogadtatását is kell őképpen jellemzik a 
XIX. század második felében. A fordítások nagy része azonban elveszett, 
s a megőrzöttek közül is a legtöbb széjjelszórva, sokszor nehezen hozzá-
férhető  publikációkban kallódik. Ezért érdemes nagyobb figyelmet szentelni 
a fentiek elemzésére. 

A Smrt Omera i Merime c. balladát Dömötör egy kevésbé ismert változat 
alapján fordítja (Opet to, još drukčije). A mód, ahogyan a verset átültette, azt 
bizonyítja, hogy jó ismer ő je volt nemcsak a szerbhorvát nyelvnek, hanem a 
népköltészetnek is. Alaposan áttanulmányozta a ballada keletkezésének körül- 
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ményeit, s a sajátos kifejezéseket is pontosan válogatta meg. A többi korabeli 
fordítóhoz hasonlóan Vuk Karadži ć  Szótárát is forgatta. Erre a fordítás több 
kifejezéséből is következtethetünk: djerdjef — hímz őráma, Vuk szerint: der 
Stickrahmen, jugum (154); biljur — kristályt ű, Vuk szerint: Brennglas; 
vitrum ustorium, Cristall-glas (27); pasmo — tekercs aranyszál, Vuknál: 
eine bestimmte Anzahl Garnfader (506); pašmag — cip ő, Vuknál: eine Art 
Schuh, soleae genus; pašmaga papu ča (508)3). Dömötör legtöbbször sikeresen 
menti át nemcsak a nehezen fordítható szavakat és kifejezéseket, hanem az 
érzéseket is, amelyeket a népi költ ő  képletesen ábrázol. Fatima sóhaját pél-
dául képszerűen fejezi ki az eredeti: 

Oj starice, Omerova majko 
Kakav danak brez jarkoga sunca? 
Kakva j' noćca brez sjajna meseca? 
Kakvi 1' svati brez mlada ženika? 

E sorokat Dömötör válogatott kifejezésekkel, az eredetinek megfelel ő  képek 
segítségével ülteti át magyarra: 

Oh anyácskám, Omer édes anyja! 
Mi a nappal lángoló nap nélkül? 
Mi az éjjel ragyogó hold nélkül; 
A mennyegző  mi vőlegény nélkül? 

A népi énekes egyes szavak ismétlésével igyekszik hangsúlyozni egy-egy 
gondolatot vagy erőteljesebb érzést. Ilyen például a moj sin (fiam) ismétlése: 

Ja se bojim za mojega sina, 
Ustrijeliće mog sina jedina, 
Sina moga, Omer mom če mlado. 

A szóismétlés jelentéstani értékét Dömötör is megérezte és sikeresen alkal-
mazta, s így az egész egység az eredetivel szinte azonos hatást kelt. 

Én félek a fiam életéért, 
Hogy egyetlen fiam lenyilazza, 
A fiamat, kedves ifjú Omert. 

Az eredetire jellemző  kifejezéseket, melyek Omer ellenvetését fejezik 
ki, amikor saját akarata ellenére kell cselekednie, valamint a vjera szó értel-
mét: 

Neću, bogme, moja mila majko, 
Ta tvrđa je vjera od kamena — 

Dömötör szintén híven tolmácsolja: 

Nem teszem én, édes anyám azt meg, 
Mert hűségem keményebb a k őnél — 

3) Vuk Karadžić  valamennyi szómagyarázatát a Srpski Rje čnik VI. kiadásából vettem. 
Beograd 1935. 
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s az ének változatos hangulatát is minden er őltetettség nélkül menti át. Szol-
gáljon példaként Omer utolsó szavainak tolmácsolása: 

Öltsétek rám azt a könnyed inget 
Melyet drága Merimámtól kaptam; 
Kössétek rám azt a hímzet kendőt 
Melyet édes szép Merimám hímzett. 
Díszítsetek föl szegfűvirággal, 
Aminővel Merimám díszített 
S vigyetek a Szepteli utcán át, 
Háza mellett édes Merimámnak, 
Hogy Merima megláthasson engem, 
Hogy meglásson és hogy megcsókoljon 

Megesik azonban, hogy egyes kifejezést rosszul értelmez. fgy az Atlagića 
Zlato Dömötörnél: Aranyos Fatima, holott megfelelőbb volna az Atlagicsok 
Kincse. A kolasta azdija nála kerek felölt ő, Vuknál viszont a kolast magyará-
zata: šaren na kola, rudgefleckt, maculosus (294), az azdija pedig: Art eines 
langen Oberkleides, togae genus. Tehát nem a felöltő  kerek, hanem köralakú 
díszek vannak rajta. Jegyezzük meg, hogy ezt Szász sokkal jobban oldotta 
meg: pettyes b ő  köpeny, de lehetne karikás köpeny is. A snašica Dömötörnél 
sógornő . Ez sem felel meg a népi énekes által használt kifejezés bizalmas 
hangulatának, de sajnos, a magyarban nincs ennél megfelel őbb szó, legalábbis 
Dömötör nem talált ilyet. A zagorkinja vita nála bűbájos tündér, holott a 
bűbájos jelző  csak a nemes, jó tulajdonságot tükrözi, a kegyetlenséget, dur-
vaságot nem. Márpedig a hegyi tündér lehet jóságos is, kegyetlen is — az 
idézett szerb kifejezésben mindkett ő  benne van. Talán a hatalmas jelző  lett 
volna a helyesebb. Ezek a tévedések azonban nem számottev ők és nem hatnak 
ki lényegesen az egészre. 

Dömötör sikeresen menti át a deseteracot anélkül, hogy mesterkélt 
lenne, vagy változtatna a szöveg értelmén. Ki kell még emelnünk a keleties 
elemek, a mohamedán szokások érthető  és könnyed átmentését is. 

Bajza József méltatásában hangsúlyozza, hogy Dömötör Omer és Merima 
fordításából ítélve ez a ballada minden valószín űség szerint a legszebbek 
közé tartozik a szerbhorvát népköltészetben 4). Kétségtelen, hogy e benyomás 
kialakulásához Dömötör sikeres fordítása is hozzájárult. 

A Kraljević  Marko a ramazan alatt iszik c. versfordításhoz Dömötör 
kellő  magyarázatot is fűz a ramazánról és a kólóról, s jól fejti meg a különleges 
kifejezések jelentését is: 

jasak — kemény parancs; samur-kalpak — nyest kalpag; sablja okovana —
csörgő  vagy csördülő  kard; kaduna — török nő ; čauš — apród vagy szolga. 
Ahol a vers szövege megkívánja, tréfás hangnemet használ. Egészében véve 
ez a fordítás sikeres. 

A Prijezda vajda halálára is ugyanez mondható, bár a fordítás nem mindig 
tükrözi a szerbhorvát eredeti szellemét. Ez főleg az eredetiben annyira hang-
súlyos, komor, balladai tónusra vonatkozik. 

4) Bajza József: Szerb költ ők magyarul. Budapesti Szemle 1929. 347. 
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A bevezető  sorokban a népi énekes kérdést tesz fel '. 

Česte knjige idu za knjigama, 
Od koga li, kome li dolaze? — 

s ebbő l valami nagynak, titokzatosnak, sorsdönt őnek a sejtelme árad. Dömötör 
viszont egészen egyértelműen fordítja: 

Egyik levél a másikat éri: 
Török császár az írója néki. 

S találunk olyan verssorokat is, amelyekben nem érezzük a sajátos rit-
must, noha a fordító meg őrzi a deseteracot. Például a népi énekes egyszer ű , 
közvetlen hangú öt sorát: 

Kad gospođa pred pivnicu došla, 
Al pivnica puna janičara, 
Papučama piju vino ladno 
A u zdravlje Jelice gospo đe 
S pokoj duše Prijezde vojvode — 

Dömötör nyolc sorra duzzantja, miközben szabadjára engedi költ ői képzelő-
erejét, s mind hangnemben, mind ritmusban és tartalomban eltávolodik az 
eredetitől: 

De alighogy a pincéhez ére, 
Majd ájultan rogy a föld színére, 
Mi van ottan? — Szent Isten, ne hagyj el! 
Hát a pince tele van törökkel. 
S a dicső  bort — tyhű, a pogány apját, 
Papucsokból erősen nyakalják! 
Jelikának az egészségére, 
S Prijezdának a lelki üdvére. 

Dömötör, úgy tűnik, félreértette a gospodski dvori jelentését. A népi 
énekes szerint ez a feudális udvarházakban a nemesi lakosztály, de nem az. 
urak terme, vagyis nem az a hely, ahol az urak gyülekeznek. Félreérti a népi 
énekes átok-szerű  mondását is: 

Zlo ti vino, dragi gospodaru! 
Zlo ti vino, a gora rakija! 

Ezt úgy értelmezi, hogy — elfogyott a bor: 

Oh uraim, vége már a bornak. 
Vége, vége mindannyi hordónak. 

Az erőteljes epikus fordulatokat, amelyek hiperbolikusak is, Dömötör 
nemegyszer lírai modorban fordítja: 

Te se biše i sekoše s Turci, 
Dok pogibe dvadeset vojvoda. 
Njih šezdeset, hiljada Turaka — 

Sok lehunyta ott szemét örökre 
Szerb hadifő  vagy hatvan esett el, 
Megfizette a török ezerrel! 

126 



A népi költő  akkor is, amikor a mélyebb érzéseket tolmácsolja, egyszer ű  és 
közvetlen hangnemben szól: 

O Jelice gospođo razumna, 
Ili voliš sa mnom poginuti, 
Il Turčinu biti ljuba verna? 

Dömötörnek azonban nincs sok érzéke az effajta tömör epikus kifejezésmód-
hoz, ő  lírikus marad az epikai szöveg tolmácsolásában- is. Az eredeti három 
verssort hatra b ővíti, és érzelmes lírai tónust üt meg: 

Most a neje szobájába megy fel 
S megérintve őt gyengéd kezekkel, 
Szól: Jelikám, okos feleségem, 
Felelj igaz szived szerint nékem. 
Mondd: akarsz-e én velem elesni 
Vagy a szultán felesége lenni? 

A verna ljuba (hű  hitves) a szeretet h ősi, bátor megtestesítője, így nevelte 
a nőt a férje iránti szeretetre a korabeli feudális rend. A verna ljuba személyé-
től idegen a lírai ömlengés. Amit mond, az a hazafiasság, becsületesség meg-
nyilvánulása, intimebb érzéseit nem illik kifejezésre juttatnia: 

Volim s tobom časno poginuti 
Neg' ljubiti na sramotu Turke. 
Neću tvoju vjeru izgubiti 
I časnoga krsta pogaziti. 

E sorokat Dömötör hibátlanul fordítja, de a záró szakaszban már korának 
polgári ízlése is megszólal. Olyan szavakat ad ugyanis a verna ljuba szájába, 
s olyan gesztusokat ruház rá, amelyek a Prijezda - korabeli szerb n őt semmi-
képpen sem jellemzik, hiszen a feltárulkozó gyengédség még ilyen alkalmakkor 
is idegen tőle. Hát még az, hogy átölelje férjét, s azt mondja neki: „szerelmem" ! 
Dömötör viszont épp így ábrázolja őt: 

Ott Jelika férjét átölelten 
Eképen szól: Oh férjem szerelmem! 
Moravának vize nevelt minket, 
Az temesse el hű  sziveinket. 

Az eredeti 112-b ől Dömötör 121 verssort alkot, s a mondottaktól elte-
kintve, egészében ez a fordítása is szuggesztív és harmonikus. 

Dömötör szeretete a szerbhorvát népköltészet iránt nemcsak az Őszi 
rózsák c. kötetben nyilvánult meg; Veljko Petrović  1906-ból származó emlé-
kezése szerint 5) hatalmas, rendezett anyaga volt a szerb népköltészet-for-
dításokból. E kézirat mintegy 40 nyomtatott ívre tehet ő , vagyis egy vaskos 
könyvre tellett volna belőle! A továbbiakban V. Petrović  megállapítja, hogy ez 
a kéziratos gyűjtemény az addigi legjobb és legterjedelmesebb, s a fordítás 

5) Veljko Petrović : Iz pisma Uredništvu. Brankovo Kolo 1906. 42. sz. 1314. 
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minősége is a legsikerültebb: sokkal költ őibb Šzékács, Margalits és Radics 
fordításainál, mert végtére is költ ő  fordította őket, aki nem ragaszkodik vakon 
a szöveghez.. . 

Veljko Petrović  (nézetünkkel ellentétben) azt is a fordítás erényeként 
említi, hogy Dömötör a magyar népköltészet szellemében rímeket is használ 
a tízszótagos verssorban, s ezzel pótolja a szerb deseterac csengését... — A 
méltató kiemeli, hogy Dömötör a nagy művet évek hosszú során készítette, 
s a legmarkánsabb és legerőteljesebb műveket fordította le, a leg ősibb téma-
körű  daloktól a török alóli felszabadulásról szóló versekig. Ezt a nagy vers-
mennyiséget korszakokra osztotta, a verseket jegyzetekkel látta el és gy űjte-
ménye elé bevezet ő  tanulmányt írt a szerb népköltészetr ől, amelyben meg-
jelölte azt a kimagasló helyet is, amelyet a szerb népköltészet a világirodalom-
ban elfoglal. S ez a teljességében rendezett alkotás már harmadik esztendeje 
érintetlenül hever — írja Petrovi ć6), és szorgalmazza, hogy tegyék közzé 
„népdalaink kiváló fordítójának e m űvét, akit csak végtelen szerénysége tartott 
vissza attól, hogy tíz évi munkájának olyannyira szükséges reklámot csapjon", 
s csak a példátlan hanyagság és nemtör ődömség engedheti meg, hogy ilyen 
érték meddőn heverjen. Végül megjegyzi, hogy Dömötör egy ízben felkereste 
A. Hadžićot és a Maticát is a kiadás ügyében, de Hadži ć  elismerésén kívül 
semmilyen más eredményt nem ért el 7). 

A kéziratos fordításgy űjtemény tehát egészében az asztalfiókban maradt 
és minden jel szerint végleg elveszett. Mindmáig nem akadtunk a nyomára, 
sem a zombori, sem újvidéki, sem pedig a pesti könyv- és kézirattárakban. 
Valószínű  azonban, hogy Dömötörnek a századforduló budapesti lapjaiban 
és folyóirataiban napvilágot látott szórványos fordításai ebb ől a gyűjteménybő l 
valók. Maga Veljko Petrovi ć  a Budapesten 1906 áprilisától decemberéig 
megjelent Croatia c. folyóiratában közzétette Dömötör két fordítását, a 
Jugovićok anyja (Smrt majke Jugovi ća) és Márk Királyfi és a sólyom (Kralje-
vić  Marko i soko) címmel$). 

Fordításaiból legtöbbet a Vasárnapi Újság publikált. 1897 és 1901 között 
az alábbi fordításokat tette közzé: Kraljević  Marko és Kosztadin bég 9) (Kra-
Zjević  Marko i beg Kostadin, ez a versfordítás minden változás nélkül megjelent 
a Tanulók Lapjában is10)), A fivérek és a n ővér") (Braća i sestra), Rigómezei 
leány12) (Kosovska djevojka) ; Törökök a Márk Királyfi védszent ünnepén") 
(Turci u Marka na slavi, előzőleg felolvasták a Kisfaludy Társaság egyik 
ülésén, ezt bizonyítja a cím alatti utalás is). 

Szerb néprománcok címmel- jelenik meg a lapban a Szibinyáni Jankó 
és a tündér (Sibinjanin Janko i vila), valamint az Alaga kedvese (Ljuba Alagina) 
és a Czetinyéi leány álma 14) (San cetinjke djevojke). 

Uo. 
Uo. 
Croatia 1906., 209-212, 212-213, 
Vasárnapi Újság 1897. II 36 sz. 582-583. 

1°) Uo. 52. sz., 818. 
Uo. 686. 
Uo. 1899., 8. sz., 119. 
Uo. 1900., 31. sz., 510-511. 
Uo. 1901., 8. sz., 114-115. 
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A Magyar Szemle is közöl néhány fordítást: A jó sógorasszony 15) (jetrj 
vica adamsko koleno) ; Haszán aga felesége 1- 6) (Hasanaginica; a cím alatt 
megjegyzést találunk arra vonatkozólag, hogy Goethe — aki nagy elismeréssel 
nyilatkozott a szerb népköltészetr ől — szintén lefordította ezt az éneket német-
re, mégpedig olasz feldolgozás alapján), A szerb cárság összeomlása17) (Pro-
past carstva srpskoga). 

Az Ország—Világ közli a Predrag és Nenad (Predrag i Nenad) c. for-
dítását, melynek utalásából megtudjuk, hogy ezt is felolvasták a Kisfaludy 
Társaság 1897. dec. 15-i ülésén 18). A Tanulók Lapja a már említett Kraljević  
Marko és Kosztadin bég mellett közli az Isten senkinek sem marad adósls), 
a Budai Szemle pedig a Szenkovics Ivan és a Ribnikai aga (Ivo Senkovi ć  i 
aga od Ribnika) című  epikus ének fordítását"). 

Beható kutatások ellenére sem sikerült több anyagot felkutatnunk. Úgy 
látszik, a 40 ívnyi kéziratból már csak e töredék maradt fenn. 

A folyóiratokban és lapokban megjelent fordítások értéke semmivel sem 
kisebb az őszi rózsákban megjelentekénél; a költ ői alkat itt is változatlan 
érvénnyel jutott kifejezésre. 

A szöveg tökéletes megértése, az alapos körülmény- és helyzetismeret 
például a Hasanaginica fordításából is kicseng. Hasanaginicát így nevezi: 
Hasszán aga nője, Hasszán aga híve, hű  neje Hasszánnak, menyasszony, 
bús Hasszánné. Az u bošči haljine kifejezést viszont — Dömötör aranypalást- 
nak mondja, amit az ének főszereplője a bölcsőben fekvő  kisfiának ajándékoz 
— s ez nem fogadható el. A megfelelő  kifejezés a batyu lenne, melyet az ének 
főszereplője árván maradt gyerekének ajándékoz. A kifejezést valószín űleg 
az akusztikai összhang miatt használja. 

A záró sorok bizonyítják a legjobban, milyen mértékben sikerült a .for-
dítása. Találó kifejezések, kiegyensúlyozottan gördülékeny szöveg alkotja az 
adekvát költői képet. Ez a legsikerültebb az összes magyar Hasanaginica-
fordítás záró sorai közül: 

Hogy ezt hallja Hasszán aga híve: 
Oda hull a földre szép arcával 
És a lelke fel az égbe szárnyal; 
Árváiért megrepedt a szíve. 

A szöveg szuggesztivitása kifejezésre jut A jó sógorasszony és a Predrag 
és Nenad c. fordításokban is. E két vers kezd ő  sorai hasonlóak egymáshoz, 
voltaképpen , variáns-jellegűek: 

Egy anyóka két fiút nevelget, 
Rossz években, mikor mi sem termett, 
Guzsajával, dolgos két kezével. 

(A jó sógorasszony) 

Magyar Szemle 1899., 3. sz. 31. 
Uo. 9. sz., 104. 
Uo. 1901, 36. sz., 430-431. 
Ország — Világ, 1898. I. füz. 53. 
Tanulók Lapja, 1901., 44. sz. 690-691. 
Budai Szemle, 1899. 96. füzet, 411-426. 
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Egy anyóka két fiút nevelget 
Rossz években, nyomor, inség mellett, 
Guzsajával dolgos két kezével. 

(Predrág és Nenád) 

A Szibinyáni Jankó és a tündér c. fordításban a párbeszéd dinamikus és 
tartalmilag hű, ám mégsem tükrözi egészében az eredeti szellemét: 

Fehér tündér csak ott terem 
És Jankónak mond hirtelen: 
„Magyar Jankó, szedd föl sátrad! 
Mért ütöttél te is sátrat? 
Ha fel húzom az ijjamat, 
Beléd lövöm a nyilamat." 
Magyar Jankó ezt felete: 
„Nem ijesztesz engemet te; 
Míg két öcsém gyors a lábán : 
A Székely bán, meg Mihály bán, 
Elfognak ők téged hékám!" 

Itt a sorok rímes összecsengése a zavaró. Bár magyarul jól hangzik, a 
szerbhorvát epikus .verselést nem jellemzi. 

Dömötör költői tehetsége az átültetésekben is felcsillan (Hasszán aga 
felesége, A fívérek és a n ővér stb.), mi mégis a Rigómezei leányt emelnénk ki. 
Ebben az átültetésben nincsen olyan homályos és érthetetlen kitétel vagy 
félreértés, mint a korábbi fordításokban. Az egész vers a bevezet ő  soroktól 
kezdve kiegyensúlyozott: 

Rigómező  szépséges leánya 
Felkelt korán, hajnalhasadtára, 
Vasárnapon, napnál is korábban, 
Karján végig, fehér könyökéig —
fgy indult el; feltűzött ruhában. 
Fehér kenyér vállára emelve, 
Aranykorsó két hókarja terhe 
Hűs vizet visz egyik korsójában, 
Piros jó bor van a másikában — 

Orlović  Pavle, a sebesült hős leírását is sikeresen oldotta meg, ellentétben 
a korábbi fordítókkal. Dömötör nem torzítja el a h őst, ő  csak tragikus álla-
potát írja le kellő  és helyénvaló kifejezésekkel: 

Bár jobb karja vállig le van vágva, 
Bal lába meg térde csuklójáig —  
S látni széllyel vagdosott bordáit, 
S bordáin át tüdeje is látszik. 

Dömötör fordítói munkásságáról Bajza is elismer ően nyilatkozik: „Dömö-
tör, ha nem is nagy, de vérbeli költő, ami érezhető  a fordításain is". Méltatásá-
ban megállapítja, hogy a magyar fülnek a rímtelen tízszótagú sorok — külö- 
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nősen, ha a fordító képességei is szerények —, alig t űnnek versnek, ezért 
Dömötör megkísérelte a fülnek tetszőbbé tenni a páros rímekkel. Bajza véle-
ménye szerint a szerb balladák fordítása mégis jól hangz'ik 21). Állításának 
bizonyítására megemlíti A Kraljevics Markó a ramazán alatt iszik c. „komikus 
ballada" fordítását. 

Dömötör és Margalits fordításai között párhuzamot vonva Bajza meg-
jegyzi, hogy Margalits csak rímeket faragott, Dömötör viszont verseket írt. 

Összegezésül állapítsuk meg a következ őket: Dömötör Pál számunkra 
hozzáférhető  versei azt bizonyítják, hogy olyan m űfordító volt, aki századunk 
kezdetéig a szerbhorvát népköltészetet a legsikeresebben ültette át magyarra. 
Csak sajnálhatjuk, hogy elveszett az a gazdag és rendszerezett fordításgy űj-
teménye, amelyről Veljko Petrović  ír, s hogy nem maradt ránk egyetlen 
fordítása sem a török alóli felszabadulást megénekl ő  versek tárgyköréből. 
A magyar fordításirodalom ugyanis nem igen b ővelkedik ilyen témájú epikus 
énekekben22). 

Bajza József: i. m. 347. 
Anđelić  Magdolna: Dömötör Pál, a költő  és műfordító. A. HITK 4. 1970. november, 
4Q-63. 
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MARGALITS EDE NÉPKÖLTÉSZETFORDÍTÁS —. KÖTETEI 

Dr. Margalits Ede (Edo Margali ć) a XIX. század utolsó és a XX. század 
első  évtizedeinek tudósa, művészettörténésze s a szerbhorvát szépirodalom 
néhány gyöngyszemének magyarra fordítója volt, de egyúttal a szerb és a 
horvát népköltészet fordításával is beírta nevét a kapcsolattörténetbe. 

1849-ben született Zágrábban, ahol apja tisztvisel ősködött. Gimnáziumba 
Bajára adták atyai nagybátyjához. Már ott feltámadt benne az érdekl ődés a 
humán tudományok iránt : e korból származó feljegyzései a klasszika iránti 
érdeklődéséről tanúskodnak. Bécsben hallgatott bölcsészetetl), majd Párizs-
ban összehasonlító irodalmat. Különösen az ókori görög irodalom, s a nagy 
római államférfiak életrajza érdekelte, a régi rómaiak közül pedig Ovidius. 

1870-ben a bajai tanítóképz őben a szláv nyelvek tanárává nevezik ki, 
1871-től pedig a bajai gimnáziumban magyar nyelvet és irodalmat ad el ő . 
E korból való feljegyzései arra vallanak, hogy tanulmányozta a francia, német 
és angol literatúrát, tanulói számára pedig jegyzeteket készített magyar nyelv-
ből, és felhívta figyelmüket a magyar nyelv sajátosságaira. Ezekben az években 
kezdte alaposabban tanulmányozni a magyar irodalmat, s különös érdekl ődést 
mutatott Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenája c. gyűjteményes kötete 
iránt. 

Érdeklődésének első  eredménye a Párhuzam Vörösmarty és Arany mint 
epikus költ ők közötte) c. értekezése. Ez volt egyben doktori disszertációja is, 
melyet 1875-ben védett meg Budapesten. 

Ettől kezdve élete végéig szüntelenül tudományos munkával foglal-
kozott. Művei legtöbbjét a tekintélyes budapesti kiadványokban tette közzé, 
folyóiratok és napilapok munkatársa volt, figyelmét azonban mindinkább 
leköti a horvátok és a szerbek kapcsolata a magyar irodalommal. Ez alkalom-
mal a szerbhorvát népköltészet magyar fordításainak ismertetésére és elem-
zésére szorítkozunk, mivel egyébb irodalmi tevékenységér ől már írtunk3). 

Első  népköltészetfordításai a Kraljevi ć  Markóról szóló epikus énekek 
közül valók. Önéletrajzában olvashatjuk, hogy ez a fordításgy űjtemény a 
Gyulai Pállal folytatott beszélgetés után született : Err ől így ír : „Azzal a 
kívánsággal fordult hozzám (t. i. Gyulai), hogy részletesen mutassam be a 
szláv irodalmat, mert múlhatatlanul szükséges a horvát és a szerb irodalom 
megismerése... így jött létre a Kraljevi ć  Markóról szóló hősi énekek fordítása, 

Kéziratait a zombori Városi Múzeum levéltárában Őrzik..  
Baja, 1875. 

s) Magdalena Vešelinović  Andelić : Margalits Ede, a horvát és a szerb irodalom magyar 
tolmácsolója, A HITK 1., 1969. 63-87. 
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melyekből 220-at ismertem és úgy fordítottam őket, hogy . a sok változat 
közül kb. 48-at válogattam ki, és így életrajzi egységet hoztam létre. A neves 
hős életét nem dolgozhattam fel h ősi éposz gyanánt, mert minden egyes dal 
az értékes gyöngyfűzérnek csak egy-egy szeme, de a f űzért nem fűzi össze 
belső  egység, hanem csak a hős személye. . ." 4) 

Mint a Szent István Társulat tudományos osztályának tagja, a Társulat 
1895. április 15-i ülésén ismertette és felolvasta a Kraljević  Markóról szóló 
néhány ének fordítását, kés őbb pedig teljes egészében közölte a Kraljevi ć  
Markóról szóló fordításgyűjteményét a Szent István Társulat kiadásában. 
Néhány epikus éneket ezzel egyid őben a Katholikus Szemle is közölt. A 
gyűjtemény kedvező  fogadtatásra talált az irodalmi körökben, ezért 1899-ben 
újra kiadták. Kiadója a tekintélyes Franklin Társulat volt, a szélesebb olvasó-
tábor számára pedig az Olcsó könyvtár sorozatban) jelent meg. 

Ivan Filipovićnak a Kraljevi ć  Markóról szóló gyűjteményét használta 
fel6), s ennek előszavából sok megállapítást és feltevést is átvesz., 

A bevezető  sorokban Margits dicséri a délszláv népköltészet szépségét 
és sajnálattal állapítja meg, hogy ezeket jobban ismeri a német, a francia 
és az olasz irodalom, mint a magyar, jóllehet több millió délszláv — horvát 
és szerb— él a Szent István koronája alatti területeken. Ezért tartja fontosnak 
irodalmuk, költészetük megismerését. 

Filipović  jellemzése nyomán ismerteti Marko alakját és a róla szóló 
történelmi adatokat, többek között azt is, hogy a történelem felrója neki, 
miért . nem harcolt Lazar fejedelem oldalán, hisz ha ott harcolt volna, talán 
nem pusztult volna el a szerb fejedelemség... De ő  lojális volt, és hű  maradt 
török uralkodónak adott szavához: nem támogatta a maga vérét, de a törö-
köt sem. 

Marko népszerűségét is Filipović  előszava nyomán méltatja, de kissé 
tömörebben és módosítva. Mint mondja, a XIV. századtól kezdve a délszlá-
vok mindenütt dics őítik Kraljević  Markót, a Balkán hegységt ől a Dráváig 
és a Dunáig, s őt részben még azon is túl, nyugaton az Adriai—, keleten 
pedig a Fekete—tengerig. 

Greguss Ágosthoz hasonlóan Margalits is népballadáknak nevezi a 
Markóról szóló énekeket s összehasonlítja a népek életében betöltött szere-
püket a középkori olasz és provence-i balladák szerepével. Megmelíti, hogy 
107 ismert ballada szól Kraljevi ć  Markóról. Ezek közül 31-et vesz fel gy űj-
teményébe, mégpedig időbeli sorrendben, Marko születését ől egészen a 
haláláig, egységes képet adva a hűbéri kor e jelent ős hősi alakjáról. Véle-
ménye szerint az énekek szépségét növeli a szerénység és a naivitás, s ezek 
az erények együttesen teszik e népi alkotásokat ellenállhatatlanokká. Rámutat 
a Markóról szóló énekekben el őforduló anakronizmusokra is: a pogánykori 
tündérek legendái keverednek bennük Hunyadi János személyével. 

Zombori Történelmi Levéltár, rendezés alatt. 
Margalits Ede: Márk Királyfi, Kraljevi ć  Marko Bp. 1896. Szt. István Társulat Tudo-
mányos és Irodalmi Osztálya; Margalits Ede: Márk Királyfi, Délszláv balladák a 
XIV-ik századból, Bp. 1899; — Margalits. Ede: Kraljević  Marko Bp. 1899. Olcsó 
Könyvtár, 1107-1110. sz. 
Kraljević  Marko u narodnm pjesmah. Uredio Ivan Filipović . Zagreb 1880. Kraljević  
Marko u narodnim pjesmama. Uredio Ivan Filipović . Zagreb 1891. 
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A gyűjteményt meghatározott terv szerint rendezte: Vukašin király 
halálától és Marko születését ől kezdve követi a népi hős életének minden 
korszakát, kiválogatja a jellemz ő  vonások hangsúlyozására alkalmas énekeket, 
s egyaránt kiemeli a hős erényeit és fogyatékosságait. A kötet elolvasása 
után tárgyilagos képet kapunk Marko személyiségér ől. Olyannak ismerjük 
meg Margalits fordításaiból, amilyennek a nép képzel őereje bemutatta. 
Minthogy Filipović  nyomán válogatta az énekeket, a sorrend tekintetében 
is őt követte, de fordításkor felhasználta a Vuk Karadži ć-gyűjtötte énekeket 
is, valamint azokat, amelyeket Filipovi ć  forrásként jelölt meg 7). 

Margalits énekfordításai nem sikerültek egyformán. Egyesek egészen 
jóknak nevezhetők, de vannak olyanok is, amelyek nem tükrözik híven a 
népköltészet szellemiségét. Nagy eltérések azonban nincsenek nála, de 
egészen gyenge, rossz fordításai sincsenek. Munkáját hozzáértéssel, sze-
retettel végezte. Az irodalomtörténész Bajza József joggal veti ugyan szemére, 
hogy a rövid előszó nincs mindig a korszerű  tudomány színvonalán, de véle-
ménye szerint sikeres a válogatás és összehasonlítva Dömötör Pál munká-
jávak Margalitsét értékeli nagyobbra. Megállapítja, hogy ez a gy űjtemény 
hézagpótló a magyar fordításirodalomban, ám szigorú bírálatot is mond róla: 
Margalits pontosan és rendszerint rímesen fordít, de fogyatékossága, hogy 
gyenge a verselése és nagy szabadságot enged meg magának. Ennek elle-
nére úgy véli, hogy Székács fordítás-gyűjteménye után ez a legértékesebb 
a magyar irodalomban 8). 

Ami a fordítói szabadságot illeti, nem értek egészen egyet Bajza véle-
ményével, hisz minden fordító eltér az eredetit ől. Másként ez nem is lehet. 
Margalitsnál különben is ez az eltérés a legkisebb mértékre korlátozódik. 

Az énekek sorrendje a következ ő : 
Vukasin király házassága (Ženidba kralja Vukašina). Márk születése és gyermekkora 
(Porod i mladost Kraljevi ća Marka, az 1856. évi Nevenb ől, Luka Ilić  feljegyzése alap-
ján), Márk az igazságos (Marko kaže na kome je carstvo, Vuk alapján), Márk és a két 
Jaksics (Dva Jakši ća i Kraljević  Marko, az 1867. évi Vilaban megjelent szöveg alapján). 
Márk és Ravijojla Tündér (Marko Kraljevi ć  i vila), Márk és a b ősz Bogdán (Marko 
Kraljević  i Ljutica Bogdan), Márk és a gőgös Rózsa (Sestra Leke kapetana), Márk 
és Szibinyáni Jankó (Kraljevi ć  Marko i Sibinjanin Janko, a Jovanovics-testvérek szö-
vege alapján). Márk királyfi török vadászaton (Lov Markov s Turcima), Márk és 
a mór leány (Marko Kraljevi ć  i kći kralja arapskoga), Márk és a Szendr ői György 
(Ženidba Đurđa Smederevca), Márk és a ramazán (Marko pije uz ramazan vino), Márk 
házassága (Ženidba Marka Kraljevi ća), Márk és Angyalka (Kraljevi ć  Marko i ljuba 
mu Anđelija, az 1891. évi Veliki Godišnjakból), Márk fogadása (Oklada Kraljevića Marka, 
Luka Ilić  Oriovčanin Zbirka narodnih junačkih pjesama c. hősköltemény-gyűjteményéből, 
amelyben a dal címe: Ženidba i oklada Kraljevi ća Marka), Márk Szent Györgynapi 
vadászata (Lov Kraljevića Marka na Đurđevo, Luka Marjanović  gyűjtéséből, a Drago-
ljub VI. évf. alapján), Márk megismeri apja kardját (Marko poznaje o činu sablju), 
Márk az irgalmas (Marko Kraljevi ć  i beg Kostadin), Márk és Koszturai Mina (Marko 
Kraljević  i Mina od Kostura), Márk a drinapolyi börtönben (Marko Kraljevi ć  u jed-
renskoj tavnici, Petranovi ć  gyűjteményéből), Márk és az Arab (Marko Kraljevi ć  i 
Arapin), Márk eltörli a nászadót (Marko ukida svadbarinu), Márk és Musza (Kraljevi ć  
Marko i Musa Kesedžija), Márk és Đemo (Marko Kraljević  i Đemo Brđanin), Márk 
és a harmic török (Kraljevi ć  Marko i trideset Turaka, a Neven V. füzetéből), Törökök 
Márk házünnepén (Turci u Marka na slavi), Márk és Pál kapitány (Kapetan Pavle i 
Kraljević  Marko, Matth. Topalovi ćnak az andrijaševicai Bariša Mialjković  tanító 
közlése nyomán készült gyűjtéséből), Relja halála (Smrt Relje od Pazara, Petranovi ć  
gyűjtéséből), Márk gyónása (Pri češće Kraljevića Marka, a Jovánovi ć-testvérek gyűj-
téséből), Márk Karaokanában (Kraljevi ć  Marko u Karaokanu, a Prágában 1852-ben 
kiadott népköltészeti antológiából) és Márk halála (Smrt Marka Kraljevi ća). 
Bajza József: Szerb költ ők magyarral. Budapesti Szemle 1929. 348. 
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Sőt, munkáját éppen az a törekvés jellemzi, hogy lehet őleg minél hívebb 
maradjon az eredetihez akár az esztétikai hatás kárára is. Amit felróhatnánk 
neki, az az, hogy rímelésben eltér a szerbhorvát népköltészetben megszo-
kottól, ami valóban nem kis mértékben csökkenti gy űjteményének értékét. 

Margalits szövege legnagyobb részében világos és képszer ű, a kifeje-
zések választékosak, nem ritkán költ őiek. Példaként Musza szavait idézem, 
melyek az ellentétek révén az eredeti szövegben és a fordításban is leny ű-
gözően hatnak: 

Noha téged király asszony szült meg 
Palotában, puha vánkosok közt, 
Takargatott, pólyázott selyemben, 
Bekötözött aranyos zsinórral, 
Etetgetett mézzel és cukorral: 
Engem pedig albán-asszony szült meg, 
Juhok mellett, kopár szirtek között, 
Bepólyázott vadsz ő lő  indával, 
Takargatott durva köpönyegbe, 
Zabkenyéren nevelt fel az anyám, 
És nem egyszer -- sokszor parancsolt rám, 
Hogy senkinek útból ki ne térjek. 

(Márk és Musza) 

Az eredeti sajátos kifejezéseknek Margalits a magyarban a lehet ő  leg-
megfelelőbb alakjait keresi, rendszerint sikerrel: a pobratim nála kenyeres 
pajtás vagy jó barát (Mark és a gőgös Rózsa), čekrkli čelenka pedig forgó 
a fején, a kolasta azdija kerek, aranypettyes felöltő  stb. 

A szerbhorvát szövegekben el őforduló idegen szavakat Vuk Karadži ć  
magyarázata szerint illeszti be fordításába, miközben egyeseket leegysze-
rűsít, másokat pedig átvitt értelemben használ. A Márk házassága (Ženidba 
Kraljevića Marka) sorai is ezt bizonyítják: 

Azurala, kita i svatovi! 
Kratki danci, a dugi konaci 
Hoće nam se doma nastarati 

szól az eredeti, s az itt el őforduló hazurala szót Vuk Karadžić  így értelmezi 
„spremajte se, auf!", a hazur-t pedig: „Gotov, spreman 9)", a kita i svatovi 
kifejezést viszont Vergiliusszal magyarázza: arma virumque 10). Margalitsnál: 

Fel bitangok! fel! fel! nászvendégek! 
A nap rövid, az út messze-messze 
Otthon félnek, hogy el vagyunk veszve! 

Ugyanígy a horjatkinja szó értelmét (Vuknál: horjatin xocpcaTY S, Bauer, 
nebulo)11) és a verssort: 

Horjatkinjo, Bugarka djevojko! 

Srpski Rje čnik. Beograd 1935. 825. 
Uo. 281. 
Uo. 833. 
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a magyar nyelv szellemében fordítja anélkül, hogy az értelmét veszítené: 

Rossz kópé! te! rossz bolgár leány te! 

Vegyünk más példát: a boščaluk Vuknál: ein Geschenk von Hemd, Hosen, 
Strumpfen, donum amictus; a jagluk: ein geschtiktes Schweistuch, suda- 
riumi2); a sinija: der niedere Speisetisch, sofra, trpeza, astal 13); a Ženidba 
Marka Kraljevića (Márk házassága) következő  két sora tehát: 

Kom' jagluka, kome boš čaluka 
Kumu dade od zlata siniju 

a fordításban így hangzik: 

Kinek szövet, kinek ruha jutott, 
A komának arany almát adott. 

Margalitsnál is tapasztaljuk, hogy Dömötörhöz hasonlóan ő  is enged 
kora és környezete ízlésének, például amikor mérsékeli, lágyítja az ének 
egyes szereplőinek mondanivalóját. Az ismeretlen szerz ő  a Ženidba i oklada 
Kraljevića Marka (Márk fogadása) c. énekben Anđelija asszonyt durva, 
faragatlan modorban beszélteti, ahogyan az inkább egy egyszer ű, népi szár-
mazású asszonyhoz, nem pedig nemes úrihölgyhöz illik. Szavait: 

Bre Boga ti slugo Mihoile, 
Evo ide Kraljeviću Marko 
Po hodilu Kraljeviću Marko — 

Margalits enyhíti, s így nőiesebben, finomabban hangzanak: 

Mihály szolgám, Istenemre mondom 
Ime itt j ő  az én kedves Márkóm, 
Mint Márkómnak, olyan a járása... 

Vagy ugyanebben az énekben Anđelijának Janko Sibinjaninhoz intézett 
szavait, melyek inkább egy férfi szájába illenek: 

Kaži pravo, tako bio zdravo! 
Kaži pravo, vojvoda Janko, 
Koje j' šator Kraljevića Marka 
Da ja idem njega pohoditi — 

Margalits szerényebbre, n őiesebbre, tisztelettudóbbra változtatja: 

Mondd meg, kérlek, áldjon meg az isten! 
Janko vajda mondd meg, kérlek szépen, 
Márk királyfi sátora hol vagyon, 
Hozzá megyek, utam sürgős nagyon. 

Uo. 253. 
Uo. 701. 
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A Kapetan Pavle ' i Kraljević  Markaí4) (Mark és Pál kapitány) című  
epikus ének szóhasználata is darabos, már ahogy az a nép körében szokásos. 
Margalits viszont csíszoltabb formát ad, a népies stílust irodalmivá változ-
tatja, habár tartalmilag az eredeti kereteiben mozog: 

Četu kupi kapetane Pavle, 
Sve Turakah po izbor junakah. 
Kad je Pavle četu pokupio 
U razli čni govor udarili... 

Margalits: 
Pál kapitány egy sereget gy űjtött, 
Szemenszedett szép szálas törököt; 
Amint együtt volt Pálnak serege, 
Szófi beszéd a kezdetét vette... 

A szerbhorvát szóbeli költészet népi vulgarizmusait is enyhíti, illetve 
más megfelelőkkel helyettesíti. Például az eredeti 

U men' kurvo veresije nema! 

Margalitsnál így módosul:  

Szemét ember! Itten hitel nincsen! 

A fordítások ritmusa úgyszólván mindenütt kiegyensúlyozott, a de-
seteracot természetszer űen ülteti át, s err ől az eddig idézett sorok is tanús-
kodnak. 

Munkája azonban fogyatékosságokban is bővelkedik. Említsünk né-
hány példát. 

Markót egyes népi alkotások hirtelen, heves embernek tüntetik fel, 
akitől mindenki fél: 

Samur kalpak na oč i , namiče . 	 . 

Te sastavi samur i obrve 
A poteže sablju okovanu 
Na Bogdana pogleda póprijeko 

(1Vlarko Kraljević  i Ljutica Bogdan) 

Margalitsnál azonban e sajátosság némiképpen enyhül: Marko nem 
hat sem kegyetlennek, sem félelmet kelt őnek, jóllehet a fordítás egyébként 
hibátlan: 

A szemére húzza a kalpagját 
Hogy a prémje szemöldökét érte, 
Jó kovácsolt kardját előrántja, 
És mogorván nézi, mit tesz Bogdán. 

(Márk és a B ősz . Bogdán) 

14) Narodne pesnze. Skupić  Matth. Topalovi ć. Osek 1842. 
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Margalitsnak nem mindig sikerül bemutatni a magyar olvasónak Marko 
hiperbolikus ábrázolását sem. Például e sorok: 

Kad je kupu s vinom pograbio, 
Berkom maknu Kraljevi ću Marko, 
Ter povika iz gerla juna čkog: 

(Kapetan Pavle i Kraljević  Marko) 

a fordításban veszítenek erejükb ől; Margalits hangos szó-ja nem fedi a junačko 
grlo kifejezést: 

Amint Markó a kupát megfogta, 
Pödri bajszát, megtörli a bajszát, 
S a kupának már kiitta borát 
S hangos szóval így kiáltott aztán:. . . 

(Márk és Pál kapitány) 

Előfordul az is, hogy Margalits félreért egy-egy kifejezést. Például a 
zlo ti vino nála „rossz bort iszol", a carsko jelzőt pedig „cári"-nak véli e so-
rokban: 

Lepše grlo u Milošu carsko 
Jeste lepše nego je u vile 

(Marko Kraljević  i vila) 

A carsko grlo kifejezést — ami átvitt értelemben gyönyörű  hangot jelent 
— Margalits így fordítja: 

Milos cárnak szebb a dalolása 
Mint a tündér válaszdalolása 

(Márk és a Ravijojla tündér) 

Ezzel viszont értelemzavaróan megváltoztatta az eredeti szöveget, s ezt 
Blagoje Bran čić  is észrevette"). 

Pontatlan továbbá a következ ő  sor fordítása is: 

Knjigu piše žura Vukašine 

(2enidba kralja Vukašina) 

A žura (törpe) szót Vuk Karadži ć  így magyarázza: ein kleiner und dürrer 
Mensch; home macer et parvus 16), átvitt értelemben viszont: hitszeg ő , 
alamuszi, nem tiszta jellemű  ember. Margalits pedig soványként értelmezi: 

Vukasin, a sovány, ír levelet. 
(Vukasin király házassága) 

Letopis Matice srpske 1897. knj. 192. 157. 
Srpski Rje čnik 169. 
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Vagy: az egzotikusan hangzó ahar nála egyszerűen csak istálló; a čilaš 
nála ló, Vuknál: Der Schimmel, albusl?). A vjerna ljuba szerkezetet, melyet 
ugyan ismert és értett, hűséges cselédem-mel fordítja, s ezzel jelent ős árnya-
lati változást visz az eredeti szöveg jelentésébe: 

Vidoszava, hűséges cselédem 

(Vukasin király házassága) 

Megesik az is, hogy a jelzőket sem ülteti át megfelelően. Nála 
például a sićani ferman — egy ferman. 

A kritikai észrevételek után emeljük ki, hogy Margalits a kép teljessége 
és az eredetihez való h űség kedvéért megtartja az ismétlésen alapuló gondo-
latalakzatokat (anafora, epifora, palilogia). 

Íme egy példa a palilogiára: 

Akkor fogjad tollas buzogányod, 
Buzogányod ha eltörted rajtok 

Sikerrel ülteti át magyarra az ún. szláv antitézist is, ami azt bizonyítja, 
hogy jól ismerte a délszláv népköltészet szellemét és sajátos stílusjegyeit: 

Mily jajszó ez vasárnapon reggel, 
Vasárnapon, mielőtt a nap kel? 
Kora reggel a szent mise el őtt, 
Mise előtt evangéljom el őtt? 
Talán szürke sólymok sikítása? 
Talán tarka kakuk jajgatása? 
Talán tarka kígyók sivítása? 
Ha a szürke sólyom sikítása, 
Az nagy urak fénykörében volna; 
Ha ez kakuk jajgatása volna 
Kakuk szava zöld hegyen hangzana; 
Ha ez tarka kígyók hangja volna, 
Az a sziklák, szirtek közt hangzana: 
Ez a jajszó Márk ajkáról hangzott, 
Arab földön, sötét tengeren túl, 
Ifjú arab bánnak börtönéb ől. 

(Márk Karaokanában) 

Margalits fordításgy űjteménye nagy viszhangra talált. A budapesti ma-
gyar és német nyelv ű  napilapok egyaránt kedvez ően írtak róla. 

A Budapesti Hírlap a délszláv balladákat a skót balladákkal hasonlítja 
össze és megállapítja, hogy „a délszláv balladák híre, szépsége vetekszik a 
skót népballadákéval. Valami hatalmas őserő  lüktet bennük és olyan pompázók 
színben, ékességben, mint a keleti fantáziának minden terméke. A szerb nép 
robusztus ereje, hősi vitézsége, pompaszeretete, büszkesége és vadsága; mind 
erős és felejthetetlen kifejezésre jut ezekben a népballadákban. S a szomszéd 

17) Uo. 853. 
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népnek ez a szellemi kincse csak igen kevéssé ismeretes Magyarországon. 
Az irodalomnak minden igaz barátját hálára kötelezte Margalits Ede, hogy 
lefordította a szerb népköltészet eme alkotásainak jórészét. . Ajánljuk minden-
kinek: olvassa el ezeket a verseket, amelyek ritkaszép, a maguk nemében 
tökéletes alkotások.. ." 18) A Magyar Hírlap egyebek között kiemeli a for-
dító nyelvezetének szépségét; 19) az Egyetértés az ízlést dicséri ;  amellyel 
a fordító .a költeményeket válogatta és rendezte, és kiemeli, hogy nagyon 
ügyesen bánik a magyar költ ő i nyelvve120). A Pesti Hírlap megállapítja: 
végső  ideje volt, hogy valaki hozzákezdjen a délszláv költészet fordításához, 
és hogy Margalits fordítása ill ő  öltözék, melybe az eredeti szöveget öltöz-
tette. A többi méltatás is hasonló hangnem ű21). 

A szerb és a horvát sajtószervek közül többek között a Naše doba emlé-
kezett meg gyűjteményéről, s elismerően nyilatkozott Margalitsról, aki 
„igyekezett egyszer űen nemcsak lefordítani ezeket az énekeket, hanem át 
is érezte azok lelkületét 22". A Branik hangsúlyozza: sok helyütt érezni, hogy 
a fordító nemcsak érti, hanem érzi is az eredetinek a szépségét, s a fordítások 
általában véve megőrizték az eredeti költ ői értékét23). A szarajevói Nada 
arra hivatkozik hogy „a magyarok sem tudnak ellentállni annak a varázse-
rőnek és csodálatnak, . amelyet a délszláv népi kincs a világirodalom m űbí-
ráló köreiben már eddig is keltett. A magyar részr ől történt értékeléshez 
hozzáfűzhetnénk, hogy a dalok értelme mindenütt összhangban van az ere-
detivel és hogy a szerz ő  szemmel láthatóan igyekezett kiemelni a délszláv 
népdalokra jellemző  költői szépséget és stilisztikai sajátosságokat 24)". A 
zágrábi Narodne novine a gyűjtemény kapcsán a délszláv népi alkotóer ővel 
és a délszláv népénekek külföldi visszhangjával foglalkozik, s megállapítja: 
„éppen legjobb szomszédaink, a magyarok, akik velünk államközösségben él-
nek — tudnak relatíve a legkevesebbet irodalmunkról". lap dicséri a tudós 
fordítót, mert a legmegfelel őbb témát választotta s ezzel lehet ővé tette az 
idegeneknek a délszláv népi lelkület megismerését, majd a részletes ismer-
tetést a következő  szavakkal zárja: „Kötelességünk őszintén megdicsérni 
a fordító ügyességét és nemes munkáját, igyekezetét, hogy a magyar olva-
sótábort megismertesse népi kincsünkkel, dics őségünkkel és büszkesé-
günkkel"25) A Letopis Matice srpskeban Blagoje Bran čić  is kedvezően érté-
keli a gyűjteményt, de egyebek között megállapítja ezt is: „Szabályosak a 
versek, megvan benne az eredetinek az értelme, a szavak választékosak — 
mégis, sokhelyütt a költ őiség hiányát érezzük 26)". 

A rigómezei (kosovói) ütközet, amely sorsdönt ő  hatással volt a szerb 
nép történetére, számos történészt, irodalom-történészt, nyelvészt és nép-
dalkutatót ösztönzött az el őzményeknek, a csatának, a csata utáni események-
nek és az e témával foglalkozó népdaloknak a kutatására, tanulmányozására 
és értékelésére, nemcsak a szerbek és a horvátok körében, hanem Európa- 

18) 1896. XII. 24. 
1e) 1896. XI. 15. 

1896: XI. 26. 
Ezekben a napokban úgyszólván minden lap hoz róla ismertetést. 
30. XII. 1896. 
4/16. I. 1897. 
1. Ii. 1897: 
5. II. 1897. 
Letopis Matice srpske 1897. knj. 192. 157. 
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szerte is. Eközben felvet ődött az a lehet őség is, hogy a lzosovói események köré 
összpontosult énekek egységbe foglalásával — Homérosz példáját követve 
— összeállítható egy nemzeti eposz. 

E lehetőségre Mickiewicz figyelmeztetett els őnek, s nemsokára Sieg-
fried Kapper szedett egybe egy csokor epikus éneket Lazar der Serbencar 
(1851) címen. Az orosz Bezsonov követte a Lazaricával (1857), majd Orsat 
Pucić  (Orsatte Pozza) is jelentkezett olasz gy űjteményével (Canti popolari 
illirici, 1860). Egy ügyes összéállítást készített Adolfo d' Avril francia nyel-
ven (La bataille de Kossovo, 1868), s ez arra ösztönözte Stojan Novakovi ć  
szerb tudóst, hogy ő  is összeállítson egy füzetet (Kosovo, 1871). Munkája 
olyan sikeres volt, hogy négy kiadást is megért. 

E kérdés élénk polémiára adott okot. A vitában részt vett Vatroslav 
jagić  és ,Szász Károly is. Szásznak szintén az volt a véleménye, hogy a ko-
sovói eseményekkel kapcsolatos énekek egybeszedve egy homéroszi eposzt 
képezhetnek. 

Armin Pavić  zágrábi egyetemi tanár az addig megjelent gy űjtemények 
alapján maga is hozzájárult a szóban forgó lehet őség kiaknázásához. A Narodne 
pjesme o boju na Kosovu god. 1389. c. gyűjteménye (1877) bizonyult a leg-
sikerültebbnek. Ennek mintájára az osztrák Karl Gr őber adott ki egy német 
nyelvű  változatot Die Schlacht am Amselfelde (Kosovo 1389, Wien 1885) 
címmel. 

Magyar részről — mint láttuk — Radics György állította össze No-
vaković  mintájára a Rigómezei Dalokat (1881), Margalits pedig — a Kra-
ljević  Markóról szóló gyűjteményének sikerén felbuzdulva — egy kevésbé 
ismert, Bogoljub Petranović  által gyűjtött hercegovinai epikus éneket vá-
lasztott, amely teljesen ismeretlen volt a külföldiek el őtt: Propast carstva 
srpskog 27).. Margalits a rigómezei ütközetet minden bizonnyal h őskölte- 
ményként akarta a magyar olvasóközönségnek bemutatni, olyan szövegként, 
amilyet még nem ismer. Fordítsa önálló kiadványként jelent meg 28). 

Az előszóban megemlíti Stojan Novakovi ćot és Fra Grga Marti ćot, 
a szerbhorvát népköltészet „átültet őit", ismerteti a Lazar „szerb cárral" és 
a „szerb cárság" bukásával kapcsolatos történelmi tényeket. A Rigómez őről 
szóló énekeket nemcsak költ ői, hanem történelmi szempontból is nagyra 
értékeli. Munkájában teljességgel ragaszkodik Petranovi ć  művéhez. Az 
eredeti éneket alaposan áttanulmányozta, s noha úgyszólván szó szerint, 
mégis a magyar nyelv szellemében fordítja' le. 

Még az alcím is szó szerinti fordítás: A szerb Cárság bukása29). Sze-
rencsés körülmény, hogy jól ismerte mind a két nyelv szellemét, s így nem- 

Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine, Epske pjesme starijeg vremena, skupio 
Bogoljub Petranović, Beograd 1867. 
A Rigómezei ütközet, Szerb népdal a XIV. századból, Fordította Margalits Ede. Bp. 
1898. 
A fordítás, akárcsak az eredeti, a következ ő  részleteket tartalmazza: Murat harcba 
hívja Lazart — Lazar, Miloštól felbátorítva, elfogadja a kihívást — Kosovac Ivan 
kikémleli a. török hadat — Lazar felszólítja a vajdákat és azok seregeikkel Kruševacon 
gyülekeznek — Milica visszatartja fivérét, a had elindul Rigómez őre — A rigómezei 
vacsora és a fejedelem pohárköszönt ő je — Miloš megöli Muratot — Lazar elrendezi 
a sereget — A csata és a szerbek pusztulása — Strahinja bánfi Kruševacra menekül 
és Milicának a csatáról mesél — Miloš halála és temetés — Milica Bajazit engedelmével 
a Rigómezőre megy — A rigómezei leányka mesél neki — Milica a kútban megpillantja 
a fejedelem fejét; három év múltán a testével együtt eltemeti Ravanicában. — Eszerint 
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csak a tartalom pontos, hanem meg őrizte az eredeti színét, hangvételét, dal-
lamát is. Mutassunk be egy metaforikus jelentés ű  példát: 

Valjaju se suze niz obraze 
Kao kiša niz jelovo granje — 

hangzik az eredeti, s Margalits a fordításkor a magyar nyelv szellemének 
megfelelő  megoldást keresi, de emellett az eredeti szöveg határai között 
akar maradni: 

Arcán a könny véges végig pereg, 
Mint az eső  a jegenye lombján. 

Mint látjuk, a jela (fenyő) helyett ő  a jegenye mellett dönt, ami nyilván 
közelebb áll a magyar olvasóhoz, s nem csorbítja az eredeti képet sem. Má-
sutt annak érdekében, hogy minél hívebb maradjon az eredetihez, de közben 
idegenül se hasson, a logikus értelmezést választja. Az eredeti: 

Gospodine slavan car Lazare! 
Oklen knjíga, vatrom sagorela? -- 

Margalitsnál így hangzik: 

Urunk cárunk! Dicső  Lázár cárom! 
Mily levél ez? Pusztuljon tűz lángon. 

Fordítása olykor dinamikus tud lenni. Ilyen például az a részlet, amely-
ben Lazar Murat levelének átvétele után a vaj dákkal megbeszélést tart: 

Rigómezőt ellepte a török, 
Rajta sorba fehér sátorerd ő  
A forrástól a folyó torkáig, 
Torkolattól a márvány szikláig. 
A sziklától Szitnica vizéig —  
S Murat engem Koszovóra hív ki, 
Hogy megosszuk országunkat vele 
S osztozzunk meg karddal az országon 
S jelöljük meg fejekkel határát, 
Vagy elküldjem váraimnak kulcsát 
És fiamat Istvánt kezesképpen 
És hét évről elmaradt adónkat3o). 

tehát Margalits Rigómezei ütközet c. művében nincsenek meg a korra vonatkozó leg-
szebb versek: Ravanica építése (Zidanje Ravanice), Indulás a csatába (Polazak u boj 
— ebből csak néhány verssor van lefordítva), Lazar a mennyei birodalmat választja 
(Privolevanje carstvu nebeskom), Musi ć  Stefan (Stefan Musi ć), A Jugovi ćok anyjának 
halála (Smrt majke Jugovića), A rigómezei lány (Kosovka djevojka). 

30) Kosovo su pritisnuli Turci 
Sve popeli bjele čadorove 
Od izvora do vrele uvore, 
Od uvora od mramor kamena, 
Od kamena od vode Sutnice, 
Pak me zove Murat na Kosovo, 
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A szóképre: ženski pokloniti carstvo, Margalits megfelelő  kifejezést 
talál: gyáván, amely pontosabban fedi a fogalmat, mint a szó szerinti fordítás. 

Élethűen hat fordítónknál Ivan Kosovac alakja is, amikor megpillantja 
a török hadat. Itt a kifejezésmód könnyedségét, a szóismétlések, a fokozás, 
a hasonlatok és a nagyítások helyénvalóságát tapasztaljuk: 

...Megáll, s lenéz — oh de minő  látvány 
Lent a völgyben a nagy hadat látván 
Megállítja toporzékoló lovát, 
Mert lent csodát, igen nagy csodát lát. 
Jó istenem! Mily Isten csodája, 
Azt véli és megesküdnék rája, 
Hogy a mennyei levél van a hegyen, 
Annál is több a török a völgyben; 
Ló ló mellett, ember ember hátán, 
A sok sátor mint a hattyúk raja, 
A sok zászló annyi mint a felhő , 
Harci kopja mint a sűrű  erdő, 
Ha az égből alma lehullana, 
Az a földre bizony le nem hullna, 
Hanem lovat, avagy vitézt érve 
Vagy kopjára, vagy zászlóra esne 31). 

Milica cárné megjelenése is méltóságteljes.. Az eredeti szöveg a h ősnő  
érzéseit úgy ecseteli, ahogyan a köznép a köznépi asszony reagálását elkép-
zeli: 

Dok evo ti carice Milice, 
U  crnu se futu zamotala 
Ljuto ciči ko šarena guja - 

Da me s njime dijelimo carstvo, 
Da sabljama zemlje dijelimo 
A glavama međe postavljamo: 
Jel' da pošljem od gradova klju če, 
Mog Stevana u tutiju sina, 
I harače od sedam godina. 

31) Kada Ivo do Kosova si đe, 
Viš Kosova na Branjevo ravno, 
Pogledao u polje Kosovo, 
Kad ugleda silovitu vojsku, 
On bijesna ustavi zekana, 
Golemu se čudu začudio; 
„Bože mili, čuda velikoga. 
Čini mi se i zakleo bih se, 
Koliko je na gorici lista, 
Još je više u Turaka vojske: 
Konj do konja junak do junaka, 
Sve čadori kako labudovi 
A barjaci kao i oblaci, 
Bojna koplja kao gora crna. 
Da Bog pušti iz neba jabuku, 
Ne bi mogla na zemljicu pasti, 
Već  na konja jali na junaka, 
Al' na bojno koplje ja barjaka." 
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A fordító viszont rriagasztosabb érzést sejtet, mely inkább fájdalom és stieri-
veđés, mint harag,.: de mégis impresszív: 

Hát betoppan Milica a cárné, 
Ott áll köztük, ott állott mély gyászban 
Ajkán panasz, a szemében könny van. 

Margalitsnak ezt a munkáját is dicsérettel fogadta. a f ővárosi sajtó. A 
Budapesti ,  Hirlap például megállapítja: „... a népdal gyönyör ű, különösen 
Milicáról szóló része a népies költészetnek remek alkotása. Margalits for-
dítása gördülékeny, egyszerű, :az eredetinek báját és naivságát szépen érez-
teti. A mely jó tulajdonságait régebben megdicsértük, itt is föltaláljuk. 
A fordítás kedves olvasmány és irodalomtörténeti meg történeti szempontból 
nagyon érdekes32)". A Magyarország véleménye szerint a fordítás „olyan 
jól sikerült, hogy sok helyen eredeti gyanánt élvezhet ő ; a verseknek sem küls ő , 
sem belső  alakjukon nem venni észre semmi erőltetést, az egész könnyen 
gördülő, folyékony s a nyelve épp oly költ ő i, mint magyaros. . . 33)" Hasonló 
értékelést találunk a Pesti Naplóban34), a Budapesti Naplóban35) és az Egye-
tértésben36), szerb részr ől pedig a Letopis Matice srpske Jovan Grčić  pozitív 
ismertetőjét közli37). 

A sok dicséret és kedvező  értékelés ellenére is ez a fordítás nem talált 
olyan fogadtatásra a szélesebb olvasó közönség körében, mint a Kraljevi ć  
Markóról szóló. Újabb publikálásra nem is került sor. 

A kortársi dicséretek mellett elhangzottak elmarasztaló vélemények is. 
Bajfa József a már többször említett tanulmányában a A szerb cárság bukását 
kevésbé értékesnek minősíti, mint a Kraljević  Markóról szóló énekek Mar-
galits-fordításait. Az a meggyőződése, hogy fordítónknak ez a könyve ha-
nyatlást jelent az el őzőhöz képest, sőt Radicshoz viszonyítva is, bevezet ője 
pedig „még felületesebb 38)". 

Még kedvezőtlenebb véleményt mondott Margalits tevékenységér ő l 
Fried István: „Margalitsot nem lehet önálló tudományos kutatónak nevezni, 
inkább a kivonatolásban, az ismertetésben jeleskedett" 39). Szerepét, akárcsak 
Radics Györgyét, a délszláv népköltészet magyar megismertetésében az 
irodalmi élet periférikus szereplői körében látja49), „jószándékú dilettánsok"-
nak nevezi őket, akiknek „színtelen tolmácsolásai inkább csak a folytonosság 
és a kapcsolattörténeti érdemük miatt érdemesek a számontartásra" 41). 

Eltekintve a fent ismertetett, néha túlzó dicséretekt ől . és negatív bírá-
latoktól, Margalits Ede munkásságát a szerbhorvát népköltészet magyar 
meghonosításában igen jelent ősnek tartjuk, nem kevésbé a szerepét is a magyar-
szerbhorvát kapcsolattörténetben. 

1899. I. 20. 
1899. II. 20. 
1899. I. 23. 
1899. II. 4. 
1899. III. 5. 
1899. knj. 198., 154-155. 

3 g) Bajza József: Szerb költ ők magyarul, 348. 
Fried István: A délszláv népköltészet recepciója... , 26. 
Uo. 43. 
Uo. 299. 
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18. KAPCSOLATTÖRTÉNETI ESSZÉ HUNYADI JÁNOSRÓL ÉS 
HUNYADI-ÉNEKEK FORDÍTÁSA A XIX. SZÁZAD VÉGÉN 

A XIX. század utolsó éveiben Hunyadi János alakját két egymástól 
független szerz ő  támasztotta fel a délszláv-magyar kapcsolattörténetben : 
Podhradszky Lajos (1863-1909) irodalomtörténész és nyelvész, valamint 
Romanecz Mihály, a pancsovai gimnázium tanára. Podhradszky esszét írt 
Hunyadiról, Romanecz pedig a róla szóló népi epikus énekeket fordította 
magyarra. 

Podhradszky élete nagy részét Párizsban töltötte és els ősorban orosz 
vonatkozású irodalomtörténeti kérdésekkel foglalkozott. Több oktatásügyi 
lap állandó munkatársa volti), fiatal korában pedig albán népdalokat fordított 
magyarra, franciára és angolrag). Miközben Hunyadi jelenlétét kutatta az 
albán népköltészetben, Podhradszky vonatkozó adatokra bukkant a szerbhorvát 
népköltészetben is. Miután ezeket az adatokat magyar szemszögb ől is érdekes-
nek találta, összegyűjtötte őket, és bár nem mindig kell őképpen megalapozott 
és ellenőrzött megfigyelések és értékelések kíséretében, de közölte őket a 
Fővárosi Lapokban3). 

Tanulmányában megemlíti Székácsot, aki a magyarok számára hozzá-
férhetővé tette a „délszlávok remek költeményeit", s felrója a magyarságnak, 
hogy ezeknek nem szentel kellő  figyelmet, pedig „a lombos erd ők még mindig 
vilákról, hősökről, s ezek csodás kalandjairól susognak." 

A szerbhorvát népköltészetet az általa jól ismert orosz népköltészettel 
hasonlítja össze, s megjegyzi, hogy ilyen költemények az 1890-es években 
is születnek, hiszen már a Vu čji Dol-i história is bekerült a népköltészetbe. 
Kiemeli, hogy Hunyadit nem ritkán emlegeti a szerb néphagyomány, majd 
ismerteti az ilyen költemények tartalmát. El őször Andrija Ka č ić  Miošić  
(1704-1760), „a szláv hősi múltról híressé vált dalmát ferences, filozófia-
és teológiai tanár" népdalgy űjteményében található Hunyadi-énekekkel fog-
lalkozik, amelyek Jankó vajdáról, Szekula nev ű  unokaöccséről, valamint a 
dragomán lányáról és Mustaj bej pasáról szólnak 4), majd sorra veszi az újab-
bakat is5). 

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ől. 552. 
Koszorú 1883. I. 291. 
Podhradszky Lajos: Hunyadi János a szerb hősköltészetben. Fővárosi Lapok 1894. I. 
182-184. 
Andrija Kačić : Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Jakin 1756. 
Szibinyánin Jankó házassága a tündérrel (Ženidba Janka Sibinjanina sa vilom); Sžbi-
nyanin Jankó és Králjević  Márko (Janko Sibinjanin i Kraljević  Marko); A leány túljár 
Markó eszén (Djevojka nadmudrila Marka); Szibinyánin Jankó a tündérrel (Janko 
Sibinjanin sa vilom), Marko Királyfi és a Koszturai Mina (Marko Kraljević  i Mina 
od Kostura); Szibinyanin Jankó és a tündér (Sibinjanin Janko i vila); Szendrői György 
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Podhradszky megemlíti, hogy a szerb nép nem vélekedik hízelg ően a 
görögökről és a bulgárokról, s ez a népköltészetben is visszatükröz ődik; 
ravaszoknak és kétszínűeknek tartják őket, ellenben a magyarokról mint 
büszke és jókedvű  népről emlékeznek meg. Véleménye szerint a szerbhorvát 
népköltészetben azért kevés a mitológiai elem, mert „az énekek keletkezési 
ideje nem a mitikus, hanem a történelmi korra, a szerbek h őskorára esik, 
mikor már a keresztény világnézet a nép körében megszilárdult." Azt, hogy a 
délszláv tudósok még mindig „gyártják az ősszláv pogány isteneket és isten-
nőket", azzal magyarázza, hogy „lehet őleg ragyogó színben akarják feltüntetni 
az ősszlávok kultúráját", s „az ilyen túlzások (....) a délszláv akadémia és 
tudományossághitelének is rendkívül sokat ártanak". 

Romanecz Mihály a pancsovai főgimnáziumban a magyar és a szerbhorvát 
nyelv ,és irodalom tanára volt. Pedagógiai munkássága során a szerb nyelv-
tannal foglalkozott, de nagy figyelmet szentelt a szerbhorvát népköltészetnek 
is, s a deseteracban megénekelt Hunyadi-énekeket .átültetette :magyarrab). 
Munkája ajánlásában Székácsot méltatja, akié „az érdem, hogy a szerb nép-
költészetet több mint fél évszázaddal ezel őtt bevezette a magyar irodalomba 
(...) munkáját ajánlva egykori növendékének, rudnai Nicolich Péter úrnak. 
Midőn tehát jelen fordításommal az ő  nyomdokaiba lépek, legyen megengedve, 
hogy azt Székács egy másik volt növendékének, Nicolics Péter testvéröccsé-
nek, méltóságos rudnai Nicolics Sándor úrnak, Pancsova és Versec thjf. 
városok főispánjának ajánljam, tehát ugyanazon család nevéhez f űzzem, 
amelynek égisze alatt jelent meg Székács fönnebb érintett m űve is, mely e 
nemben első  a magyar irodalomban" 7). 

Romanecz Székács mellett Gyulai Pált említi azok közül, akiket követ 
(Gyulai vállalta Székács fordításkötete második, 1887-es kiadásának sajtó 
alá rendezését). Romanecz egyúttal sajnálkozását fejezi ki, hogy „a szerb 
népköltészet ismertetése mind a mai napig sem igen talált követ őkre", s ez 
indította őt arra, hogy magyarra fordítsa a Hunyadi Jánosról szóló ciklust, 
mivel ennek még nem akadt magyarítója. 

A Szibinyáni románckör a szerb népköltészetben ,el őszavában Romanecz 
kifejti a különbséget Hunyadi János valóságos (történelmi) és mondabeli 
alakja között. Hunyadi János személyneve, ahogyan a szerb h ősi énekek tart-
ják számon, az erdélyi Nagyszebennel (Sibinj-Cibinium) 8) kapcsolatos. 
Megállapítja, hogy .a Hunyadiról szóló szerb mondák és h ősi énekek eltérnek 
a róla szóló magyar mondáktól, mert az el őbbiek Szibinyanin Jankó szárma-
zását naiv költ őiséggel magyarázzák; a magyar történelem nem tud sem azokról. 
a csatákról, amelyeket a szerb népköltészet szerint a törökök ellen vívott, 

házassága (Ženidba Durda Smederevca); Kaica vajda halála (Smrt vojvode Kaice; 
Podhradszky Kaidsának nevezi); Popović  Stoyán házassága (Ženidba Stojana Popovi ća); 
Zmaj Despot Vuk házassága (Ženidba Zmaj despota Vuka), Banović  Sekula halála 
(Smrt Banovi ć  Sekula): Szekula kígyóvá változott (Sekula se u zmiju pretvorio); Szi-
binyanin Jankó és Djurdje Szmederevac (Sibinjanin Janko i Durde Smederevac). 
Romanecz Mihály: A Szibinyáni románc-kör a szerb népköltészetben. A pancsova-
M. Kir. Áll. fđgimzázium Értesítője. 1888/89. évf., 5-24. — E fordításokat megjeleni 
tette egy külön füzetben is. 
Uo. Bevezetés. — A Rudnai Nikolich családról, különösen Péterr ől és Sándorról 
bővebben számol be: Veselinović  Šulc M.: Székács József levelezése Jakov Ger čićtyel, 
HK 38, 1979 március, 17-40. 
Vuk Stefanović : Srpski Rje čnik, i. m. 759. 
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Šeni a rokonságról, amely a népi énekek szerint őt egyes szerb hősökhöz 
fűzte. A magyar mondavilágban ismeretlenek a tündérekkel folytatott küz-
delmei is. 

Szerzőnk megemlíti a Hunyadi személyét övező  költőiséget, amely a szerb 
szájhagyományban még a származására is kiterjedt: Stefan Visoki szerb 
despota (1370-1427) egy alkalommal Budán is megfordult, s ott a legnagyobb 
tisztelettel fogadták, még egy gyönyör űszép leányt is felajánlottak neki éjsza-
kára. Nászukból két gyermek született, s a despotának az elutazásakor kifeje-
zett kívánsága szerint a Janko és Janka nevet kapták. Janka kés őbb egy fiú-
gyermeknek, Szekulának adott életet, Janko Budán n őtt fel, a perzsa mondák-
ban szereplő  Kürosz gyermekkorához hasonlóan. Miután feln őtt, elindult, 
hogy apját megkeresse. A sors Szerbiába vetette, ahol a törökellenes harcok-
ban bátorságával tűnt ki. 

Bogišić  népköltészet-gyűjteményében 9) található egy bugarštica Despot 
Stjepan Lazarović  i Sibinjka djevojka, roditelji Sibinjanin Janka címmel (Stje-
pan Lazarević  despota és a szebeni leányzó, Szibinyanin Jankó szülei). E 
költeményben a despota megígéri, hogy feleségül veszi a szebeni leányt, de a 
következő  reggelen indulnia kell a Rigómezőre. A fiatal szebeni leány átkozza 
őt, mert meggyalázta, de Stjepan biztatja, hogy feleségül veszi, ha visszatér a 
harcmezőről; ha legényke születik, ráhagyja hattollú buzogányát, ha pedig 
„büszke leányzó", akkor a szép arany késeit... Rigómez őn mind elestek. 
A despotától viszont szép ivadék származott: a magyar Janko vajda, a nagy-
szebeni hős, és a szép Rusa özvegy — tudósít a Bogišić-gyűjtemény epikus 
éneke. 

Fordításai előszavában Romanecz ismerteti a szerbhorvát népköltészet 
verstanát is. Székácsra hivatkozik s megállapítja: „A hangsúlyos és nem az 
időmértékes verselés törvényeit kell tehát alkalmaznunk, ha egy szerb elbe-
szélő  költeményt nemcsak tartalmilag, hanem alakilag is híven akarunk vissza-
adni. Ha emellett a fordítás trocheusi lépésben is halad, az természetesen 
csak emeli a költemény zengzetességét". 

Kétnyelvű  kiadásként, az eredeti szövegekkel együtt kívánja közreadni 
fordítását. Az énekeket a Sibinjanin Jánko c. szerbhorvát gyűjteménybő l 
fordítottal) éspedig ugyanolyan sorrendben, ahogy abban a gy űjteményben 
vannak: Szibinyanin Janko házassága a tündérszép leánnyal; Szibinyanin Janko 
a tündérrel; Szibinyanin Janko és Kraljević  Marko, Szibinyanin Janko és a 
tündér, Szibinyanin Janko és Banovics Szekula, Szibinyanin Janko és Szendrei 
György. 

Romanecz fordításait az eredeti értelmének alapos megértése jellemzi. 
Az énekeket többnyire sikeresen ülteti át magyarra. Fordításai általában nem-
csak tartalmi szempontból hűek, hanem ritmikailag is. íme egy példa: 

Kad je Janko vojsku pregledao, 
Ön se vrati do čadora svoga 
I ondje se s vilom pobratio : 
„Hajde vilo, kud je tebi drago", 

Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa. Sabrao i na svijet izdao Valtazar 
Bogišić  (Népdalok régebbi, főként tengermelléki feljegyzésekb ől, összegyűjtötte és 
kiadta Valtazar Bogiši ć), I. kötet. Biograd, 1878. 8. és 25. dal. 
Sibinjanin Janko. Pančevo, 1881. Knjižara Br. Jovanovi ća. 

147 



Vila njemu poljubila ruku : 
„S bogom brate, od Sibinja Janko" 
Pa se diže nebu pod oblake. 
(S. j. s vilom) 

Romanecz : 
Amint Janko hadat végignézte, 
Visszatére selyem sátorába 
S a tündérnek leve pobratimj a : 
„Rajta tündér, mehetsz hova tetszik" 
A tündér meg kezét megcsókolta : 
„Isten veled, Szibinyani Janko !" 
Száll a tündér felhőkig az égbe. 

Bár szigorúan tartja magát az eredetihez, verselése ritmikáját nem bontja 
meg, sőt eleven mindvégig, mint például a háromfej ű  arab ábrázolása közben. 

Véleményünk szerint egészében véve a Sibinjanin Janko és Kraljević  
Marko c. ének fordítása a legsikerültebb a ciklusban, ebben válogatott kife-
jezésekkel, elevenen, harmonikusan megkomponált sorokban mond el egy 
mellékeseményt Kraljevi ć  Marko életéből. A szerb népköltészet szellemiségét 
varázsolja az olvasó elé azáltal is, hogy egyes kifejezéseket nem fordít le, 
hanem változatlanul építi be a magyar szövegbe és lábjegyzetben adja a 
jelentésüket (čauš csausz: hírnök, kikiáltó; azurala — azurala: készüljetek; 
kulaš: Szibinyáni Jankó harci lova, egérszürke lovat jelent.) A podrumi (pince) 
főnevet nem fordítja szószerint, földszintet mond helyette, logikusabbnak 
tartva, hogy a lovakat a földszintre vezetik, nem pedig a pincébe. 

Többnyire a magyar nyelv szellemében fordít, válogatott kifejezésekkel: 

Szült-e anya olyan h ős leventét 
Bölcső  nélkül, szűztiszta ölében.. . 

(B. Szekula halála) 

Néhány igealakja viszont er őltetten archaizál: gyötre, elvontatá, ére, 
elére, költé stb. 

Néha akkor is metaforikus kifejezést használ, amikor az nincs meg az 
eredetiben : 

To je njemu vrlo mrsko bilo-
Redők ültek bajnok homlokára. 

Romanecznél a deseterac általában harmonikus. A szótagszám betartása 
érdekében néha egy-egy magánhangzót kihagy a szóból, akárcsak a népi 
költő  is a szerbhorvát eredetiben .: fejedelem és fejedelemség helyett fejdelem, 
fejdelemség, de ez a versben nem hat zavaróan : pl. s széjjelküldte fejdelemségébe. 
A tízes megtartása érdekében néha a szerb vokatívuszt is alkalmazza, de ez 
zavaróan hat: 

Hívd magadhoz Kraljevicsu Márkót. 
Romanecz fordításait a tanári alaposság és pontosság jellemzi. Ismeri 

az énekek keletkezésének körülményeit és viszonyait, durva tévedései nin- 
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csenek, jelentéktelenebb hibák is ritkán fordulnak el ő . Bajza József — nem 
bocsátkozva mélyebb elemzésbe — csak annyit mondott munkásságáról, 
hogy „értelmesen, de költ őiség nélkül" 11) fordított. 

Romanecz és Podhradszky kétségtelenül elismerést érdemel kapcsolattör-
téneti tevékenysége miatt, előbbi pedig egy téves nézet tisztázása miatt is. 
Említettük már, hogy Radics úgy vélte, a szerb népköltészet kedvez őtlen 
fényben, negatív h ősként ábrázolja Hunyadi Jánost 12). Romanecz viszont 
ezzel a könyvecskéjével bebizonyította, hogy a délszláv népköltészet Szibi-
nyani Jankót, a közkedvelt magyar h őst ugyanúgy ábrázolja, mint a többi 
hőst : hibáival és erényeivel együtt, vagyis vele sem tesznek különbséget. 
Erre derít majd fényt Kiss Károly és Vujicsics D. Sztoján 1956-ban meg-
jelent fordításkötete 13). 

Bajza József: Szerb költ ők magyarul. Budapesti Szemle 1929. 347. 
Fővárosi Lapok, 1878. dec. 5. 
Hunyadi-énekek. Fordította Kiss Károly. Az utószó Kiss Károly munkája. A verseket 
válogatta, az eredetivel egybevetette és a jegyzeteket írta Vujicsics D. Sztoján. Bp. 
1956. 
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REZI1ViE 

Srpskohrvatsku narodnu poeziju Mađari su otkrili u doba racionalizma, ali su je 
prihvatili i usvojili u punoj meri u doba romantizma i ona je tako, najviše u drugoj i trećoj 
deceniji XIX veka, dala svoj doprinos izgradnji romanti čarskog shvatanja i gledanja na 
svet kod Madara. 

Veliko interesovanje za srpskohrvatsku narodnu poeziju pokazao je prvo Kazinci, 
a sledili su ga Kel čei, Toldi, Bajza i Verešmarti i ona je za njih, kao i za druge mađarske 
književnike toga, a i sledećih vremenskih razdoblja, bila pojam originalnosti i ozna čavala 
nešto novo, sveže, a u isti mah i poučno, stoga su joj poklanjali znatnu pažnju, a kao rezultat 
bavljenja njome došlo je do ve ć  u više mahova analizirane i ocenjivane pojave srpskog 
manira, što je dovelo do radanja nekolikih remek-dela mađarskog romanti čarskog pesništva 
(Hedvig i Čak Verešmartija i dr.). 

Zahvaljujući spomenutim i još nekim drugim književnim poslenicima (Mihajlu 
Vitkoviću na primer), kao i Sekačevoj zbirci prevoda srpskohrvatskih narodnih pesama 
(1836), sredina XIX veka kod Madara je u znaku interesovanja za srpskohrvatsku narodnu 
poeziju ne samo u književnim, nego i u naučnim krugovima, što se odrazilo u pojedinim 
delima naučnog karaktera. Spomenimo Madarsku mitologiju Arnolda Ipoljija, O Baladi 
Agošta Greguša, te Velike epove svetske književnosti Karolja Sasa. 

Negovanje srpskohrvatske narodne poezije kod Madara u drugoj polovini XIX veka 
polako prelazi u drugorazredne književne krugove; zanemaruju je oni kojima je književna 
delatnost poziv, ali se zato pove ćava broj oduševljenih diletanata, publicista i pisaca puto-
pisa koji žele da udovolje sve češćim glasovima da Mađari ne poznaju dovoljno duhovni 
život, književna stremljenja i dostignuća susednih naroda sa kojima žive delimi čno i u 
državnoj zajednici. 

Rasprave, članci i prevodi koji su za upoznavanje i približavanje srpske i hrvatske 
kulture bili veoma korisni i u većini slučajeva donosili pouzdane podatke i obaveštenja, 
premeštaju se na stranice peštanske savremene publicistike. Izuzetak čini takozvani sombor- 
ski krug koji su sačinjavali manje talentovani, ali zato oduševljeni posrednici kultura i koji 
su se regrutovali iz redova prosvetnih radnika i pravnika. I njihov rad, kao i rad ve ć  ranije 
spomenutih, manje obdarenih književnih poslenika ne treba da ocenjujemo suviše strogo: 
treba da uzmemo u obzir njihovu plemenitu pobudu i nastojanja ve ć  i stoga, što su oni 
predstavnici interesovanja za slavistiku u Ma đarskoj u ono vreme, kada je ma đarska nauka 
imala odbojan stav prema tom interesovanju. 

Njihov rad je imao ne mali odjek i povoljno su ga ocenjivali i pohvaljivali najuglednije 
ličnosti i institucije mađarskog duhovnog života. Spomenimo samo Kišfaludijevo udruženje 
i Udruženje svetoga Stevana. Njihovi prevodi stekli su veliki krug čitalačke publike u svim 
slojevima mađarskog društva, a časopisi, listovi i dnevnici ih spominju sa najvećim priz- 
nanjem. 

Ceneći ove činjenice mi smo obratili pažnju njihovom trudu tim pre, što se analizom 
njihovog rada nisu podrobnije bavili drugi istraživa či, a o njima i njihovom radu izricani 
su samo uopšteni sudovi. 

Ovaj moj rad je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i proučavanja srpsko-
hrvatsko-madarskih književnih veza, prvenstveno u XIX veku, a prvu objavljenu publikaciju 
A délszlav népköltészet felfedezése a német és a magyar irodalomban (Budapest 1944, Otkriće 
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južnoslovenske narodne poezije u nema čkoj i mađarskoj književnosti) sledila je Srpskohrvat- 
ska narodna poezija u madarskoj književnosti XIX i XX veka (Novi Sad 1968), dok su u 
meduvremenu ugledale dana manje ili veće studije iz kruga srpskohrvatsko-madarskih 
književnih veza. 

I ovom prilikom bih želela da se zahvalim Ištvanu Bošnjaku i Ištvanu Fridu na svesrd- 
no datim korisnim i vrednim sugestijama i savetima prilikom pisanja ovoga rada, Biblioteci 
i Rukopisnom odeljenju Matice srpske, kao i  Sečenjijevoj narodnoj biblioteci u Budim- 
pešti, u kojima sam imala mogućnosti da se koristim bogatim materijalom. 

Ü Novom Sadu, septembra 1982. 

Magdalena Veselinovi ć  Šulc 

152 



NÉVMUTATÓ 

Abafi Lajos 10 
Ács Károly 55, 59-61 
Ács Zsigmond 84-85 
Ady Endre 103 
Akhileüsz 83, 92, 100 
Andelić, Magdolna 1. Veselinovi ć, Mag-

dolna 
Arany János 11, 35, 73-81, 84 
Ariosto Lodovico 78 
Arminiusz 83, 100 
Arthur király 93 
Asbóth János 86-88 
d' Avril Adolfo 111, 116, 141 

Badics Ferenc 37 
Bajza József 15, 20, 21, 32, 37, 39, 42, 

43, 49, 50, 53, 75, 151 
Bajza József történész 125, 131, 134, 144 
Balassi Bálint 10, 21 
Ballagi Mór 27 
Barzó J. 55 
Beöthy Zsolt 14, 76 
Bergmann Ákos 121 
Berić  Pavle 21 
Berzsenyi Dániel 32, 44, 122 
Bezsonov P. 111, 141 
Bittay Árpád 59 
Bittermann Nándor 106, 108 
Bogišić  Valtazar 147 
Bori Imre 76, 86, 87, 89 
Bosnyák István 8, 152 
Brančić  Blagoje 27, 47, 121, 138, 140 
Branković  Georgije 116 
Branković  György 58 
Busbeques (Busbequius) 91 
Buturović  Djenana 87 

Carriére 93, 97 
Ćirić  Izidor 97 
Csuka Zoltán 19, 96, 101 
Czuczor Gergely 32 

Dávid András 115 
Derviš beg Čengić  87 
Desančić  Polit Mihajlo 71 
Dóczy Péter 115 
Domanović  Radoje 102 

Dömötör Pál 101, 105, 108, 122-131, 
134, 136 

Don Quijote 79 
Dragosavljevi ć  Adam 22, 25 
Dušan car 78, 79 

Egressy Gábor 70 
Endrődi Sándor 115 
Eötvös József 68 
Erdélyi János 29-30, 34, 35, 73 
Ergović  Uroš 35 
Erődi Béla 89-91, 100, 101 

Fábián Gábor 47 
Faludy Ferenc 14 
Farkas, Julius von 49 
Fenyő  István 9, 11, 33 
Filipović  Ivan 133, 134 
Fortis Alberto 12, 59 
Fried István 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 

20, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 
39, 52, 59, 61, 62, 99, 101, 102, 144, 
152 

Gáldi László 10, 11, 19, 37, 38, 40, 41, 
43, 46, 47, 51, 54 

Galeotto Marzio 74 
Garai Miklós (Nikola Gorjanski) 111, 

117 
Garašanin, Ilija 56, 57 
Garay János 21, 27, 113 
Gerčić, Jakov 19, 28, 87 
Gerhard, Wilhelm 21, 29 
Gerlach, Stephan 91 
Goethe, Johann Wolfgang 9, 10, 11, 

20, 24, 29, 51, 69, . 98, 99, 100, 116, 
129 

Grőber, Karl 116, 141 
Grčić, Jovan 14, 15, 92, 144 
Greguss Ágost 7, 62, 72, 73, 75, 76, 

77, 100, 133 
Grimm testvérek 9, 12, 99 
Gundulić, Ivan 79 
Gvadányi József 99 
Đorđević, Miron 108 
Gyöngyösi István 10, 21, 73 
Gyulai Pál 27, 46, 72, 75, 132, 146 

153 



Hađrovics László 51 
Halász Gábor 86 
Hadžić, Antonije 56, 71, 97, 128 
Hedvig, I Lajos király lánya 51 
Helmeczy Mihály 32 
Heraklész 26, 83, 93, 98, 100 
Herder, Johann Gottfried 9 
Homérosz 11, 93 
Horváth János 14, 15, 16, 17, 37, 38, 

39, 41, 42, 43, 46, 47, 52 
Horváth Károly 14, 40, 48 
Horváth Mihály 117 
Hörmann, Kosta 87 
Hunyadi János (Sibinjanin Janko) 59, 77, 

109, 133, 145-149 
Hunyadi Juha 69 
Hunyadi László 69 
Ignjatović, Jakov 35, 36 
Ilić, Luka 134 
Ilosvai Selymes Péter 72, 78 
Ipolyi Arnold 7, 72, 151 

Jagić, Vatroslav 141 
Jahnichen, Mannfred 32 
Jarnjević, Dragojla 73 
Jiriček, Konstantin 103, 117 
Jókai Mór 35, 56, 59, 62, 69, 102 
Jovanovi ć, Jovan Zmaj 71, 72, 79, 80, 

108, 113 
Jukić  Ivan Franjo 87 

Kaćanski, Vladimir 123 
Kačić, Miošić  Andrija 33, 110, 114, 11.7, 

145 
Kaich Katalin 104, 107, 113, 121 
Kállay Béni (Benjamin) 86, 116 
Kapper, Siegfried 30, 35, 111, 115, 116, 

141 
Karađorđe (Petrovi ć) 26 
Karađorđević, Aleksandar 68 
Karadžić, Stefanović  Vuk 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 
34, 38, 59, 63, 76, 81, 82, 87, 96, 99, 
108, 109, 124, 134, 135, 138, 139 

Károlyi Ede 68 
Kazinczy Ferenc 7, 10, 11, 20, 24, 25, 

32, 33, 46, 76, 122, 153 
Kemény G. Gábor 33, 62, 71 
Kis János 10 
Kisfaludy Károly (Szalay Benjamin) 32, 

37, 43, 50 
Kiss Károly 101, 149 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 38 
Kojazi Lajos 115 
Kolin, Ludovika Karolina 65 
Kollar, Jan, 20 
Kondor Gusztáv 62 
Kondor Lajos 55, 56, 59, 61-67, 73 
Konstantinović, Germani Aleksandar 28 
Kopitar, Jernej 20, 21 
Kostić, Laza 70, 122 
Kossuth Lajos 35, 36, 68 

Kovaček, Božidar 28, 59, 65, 69, 121 
Kölcsey Ferenc 7, 32, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 44, 47, 53, 151 
Környei 69 
Krance Ferenc 62 
Kuha č, S. Franjo 89 
Kukuljević, Sakcinski Ivan 114 
Kultsár István 9, 32, 33, 99 
Kunoss Endre 22 
Kuripočič, Benedict 91 

I Lajos, magyar király 51 
Lauschmann, Gyula 48 
Lazarević, Stefan despot 109 
Leskovac, Mladen 12, 14, 15, 16, 76 
Ligetfalvi A. (Fabó András) 28 
Lisznyai Kálmán 36 
Lőkös István 13, 17 
Lukicsné Radics Jolán 116 

Madách Imre 68 
Madarević, Branko 122 
Mailáth János 44, 48 
Majkov, Apolon Aleksandrovič  117 
Margalits Ede 101, 106, 108, 122, 123, 

128, 131, 132-144 
Martić, fra Grga (Ljubomir Hercegovac) 

27, 28, 87, 141 
Mátyás király 74, 113, 115 
Mažurani ć, Ivan 36, 108 
Mažuranić, Stjepan 115 
Mialjković, Bariša 134 
Mickiewicz, Adam 9, 76, 93, 111, 116, 

117 
Mijatović, Elodia Lawton 116 
Miletić, Svetozar 56, 71 
Milutinović, N. Kosta 72 
Milutinović, Sima Sarajlija 22, 25, 26 
Milton, John 51 
Mocsáry Lajos 68, 71 
A. Molnár Ferenc 78 
Molnár István Lajos 108 
Mušicki, Lukijan 16 

Nagy László 101 
Nikolics (Rudisai) Péter 22, 146 
Nikolics (Rudnai) Sándor 146 
Novaković, Stojan 94, 112, 117, 118, 

141 

Obernyik Károly 70 
Obradović, Karadži ć  Jeremija 36 
Obrenović, Anka 28 
Obrenović, Mihajlo 68 
Obrenovi ć, Tomanija 28 
Odüsszeusz 84, 92, 100 
Ossian 47, 100 " 

Pándi Pál 14 
Paulović, Robert 115 
Pavić, Armin 116, 141 
Pavlović, Eugen 105, 120 
Payor István 23 

154 



Perczel Etelka 45 
Petőfi Sándor 12, 36, 73, 74 
Petranovi ć, Bogoljub 141 
Petrarca, Francesco 47 
Petrović, Vasilije 24 
Petrović, Veljko 14, 122, 127, 131 
Pfann 14, 15 
Pintorović  bég 10 
Podhradszky Lajos 145, 146 
Poljanovi ć, Khava 57 
Poljanović, Vuk 57 
Pompéry János 69 
Popović, Mita 105 
Póth István 9, 16, 34, 62, 72 
Pucić, Medo (Orsate Pozza) 116, 141 
Puskin, Aleksandar Sergejevi č  9 

Radics György (György László) 14, 94, 
95, 97, 105-121, 122, 128, 141, 144 

Radičević, Branko 106, 108, 113, 122, 
123 

Ramler 32 
Remellay Gusztáv 55, 59 
Rimay János 21 
Ristić, Petar 20 
Robert Károly 77 
Romanecz Mihály 101, 145-149 
Rózsa Sándor 77 
Rusztém 93 

Šafarik, Pavel Jozef 20 
Salamon Ferenc 70, 111, 117 
Sándor Béla 116, 122 
Sándor István 9, 99 
Šević, Milan 14, 15, 21 
Shakespeare, William 48 
Sólymossy Sándor 97 
Sőtér István 78 
Stettner György (Zádor György) 32, 40, 

45 
Strauss Adolf 91, 100, 101 
Štúr, L`udevit` 117 
Schwartzer, Otto 48 
Stanojević, Stanoje 14 
Stojadinović, Srpkinja Milica 13, 14, 17, 

73 
Stanišić, Bela 55 
Szalay László 70 
Szász Károly 7, 75, 92-97, 100, 111, 

125, 141, 151 
Szeberényi Lajos 73, 97 
Széchényi István 70, 76 
Székács József 13, 16, 19-29, 34, 35, 

57, 59, 61, 73, 75, 79, 82, 83, 87, 95, 
97, 100, 128, 134, 145, 151 

Székely János 58 
Szeli István 105 

Széll Farkas 75, 81-84, 100 
Szemere Pál 41, 70 
Szenvey József 32 
Szigligeti Ede 70 
Sziklay László 12, 13, 14, 18, 19 
Szilágyi Sándor 56 
Szinnyei József 62 
Szkossza Dezső  108 
Szulik József 108 
Szvorényi József 12, 15, 16, 17 

Talvj 20, 29, 100 
Tasso, Torquato 78 
Teleki László 30, 70 
Tell, Vilmos 83, 100 
Thézeusz 26, 83, 100 
Toldy Ferenc 7, 11, 19, 32, 34, 42, 43, 

47, 49, 50, 51, 53, 69, 75, 99, 100, 
151 

Topalović, Matija 134, 137 
Tóth Dezső  53 
Tóth Kálmán 72 
Töltényi Szaniszló 33 
Török János 69 

II Ulászló 51 
Urházy György 55, 56-59, 86 
Vahot Imre 56, 62, 67 
Varjas Béla 73 
Verancsics Antal 98 
Vergilius, Maro Publius 92 
Vislócki Henrik 108 
Vitkovics (Vedényi) Mihály 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 33, 34, 37, 39, 42, 52, 
61, 76 

Vörösmarty Mihály 7, 19, 32, 34, 37, 40, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 69, 98, 151 

Veselinović  (Veselinović  Anđelić, Veseli-
nović  Šulc), Magdolna 9, 10, 14, 17, 
19, 28, 36, 37, 43, 45, 47, 50, 54, 62, 
76, 87, 89, 91, 101, 108, 116, 121, 
131, 132 

Vraz, Stanko 115 
Vučić, Toma 56, 57 
Vujičić  D. Stojan 33, 101, 103, 149 

Wesely, Eugen 11, 19, 34, 48, 81, 84, 
97 

Wieland, Cristoph Martin 32 
Winckelrod 83 

Zádor György 1 Stettner György 
Zogović, Radovan 78, 96, 
Zrinyi Miklos 21, 73, 132 

Zivković, Dragiša 31 

155 




