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Intézetünk és a MTA Irodalomtu đományi Intézete közös, akadémiaközi 
projektumában születtek s az újvidéki periodika-, illetve a budapesti Krleža-
-értekezleten hangzották el. A felvett adalékok másik része viszont Intézetünk 
jubiláris Petőfi- és Ady-szimpozionán került bemutatásra, illet őleg intézeti 
publikációnkban látott első  ízben napvilágot különböző  alkarmákkal. 

E csupán viszonylagos teljesség ellenére is reméljük azonban, hogy e két 
komparatisztikai kötet tudományszakunk örvendetes gazdagodásának fontos 
megállója marad: a további vizsgálódások majd ismételten vissza-visszatér-
nek hozzá. Az elvégzett vagy éppen csak megkezdett részmunkák szintetikus 
felmutatása mellett pedig e köteteink a szakmai „fehér foltokra" is rámutatnak, 
s ily módon talán megkönnyíthetik az, intézményes. tervezést is — mind az 
intézeti, mind az intézet illetve akadémiaközi kutatások 1986-tal kezd ődő  
új tervidőszakában. 

Újvdék, 1984 tavaszán 	 Bosnyák István 



Gyűjteményünk anyaga szervesen köt ődik a Délszláv—magyar iro-
'dalmi.  kapcsolatok I: -  kötetéhez, mely 'az Értekezések, monográfiák c. soroza-
tunk második kiadványaként látott napvilágot. . 

•Mindenekelőtt azt jelenti ez, hogy újább adalékokat szolgáltat az .Irité-
zetünkben és az intézetközi szakmai. együttm űködés keretében folyó kuta-
tások .csaknem valamennyi, az . I. kötetben is szerepl ő  témaköréhez. 

Az egyetemes irodalomtörténeti korszakok párhuzamos vizsgálatát pél - . 
dául ' a rnagyár és szerb felvilágosodás, illetve romantika összevet ő  vizsgála-
taival gazdagítja, a kétnyelv űség jelenségkörét Vitkovics-, Székács-, Sterija- 
és Mita Pópovi ć-adalékokkal tágítja .s több tanulmányt közöl a magyar és 
'délszláv írói életművek összevet ő /párhuzamos elemzésériek • tárgyköréb ől is 
(Kisfaludy Károly és Sterijá; Dura Jakši ć  és Petőfi; Krležá éš Ady, Krleža 
és Babits meg Balázs Béla, Szerb Antal és .Sinkó Ervin). A periodika sze-
repét a' magyar—délszláv irodalmi kapcsolatokban jelen kötetünk egy egész 
tanulmánytömbbel világítja meg, s jóval szerényebb számban ugyan, de 
résztanulmányokat nyújt adélszláv—magyar , képz őművészeti • és színháztör • 
téneti kapcsolatok, a magyar jugoszlavisztika története meg a magyarországi 
délszlávok irodalma éš. kultúrája tanulmányozásához» is. • 

Gyűjteményünk szerkezeti felépítése szintén az Í. kötethez kapcsolódik, 
Annak első  és utolsó, a délszláv—magyar komparatisztika elvi/módszertani 
kérdéseit, illetve a .folklór iriteretnikus kapcsolatait tartalmazó fejezetét ki 
véve, jelen gyűjteményünk szerkezeti tömbjeinek iker-fejezetei megtalálhatók 
ugyanis az el őző  kötetben is. 

Igy például a mostani els ő  f  fejezetünk az el őző  könyv XVI. századi magyar 
-- Szerbhorvát kontaktusok c. fejezetét egészíti ki, miközben annak tematikai 
és időkeretét is tágítja. A magyar és szerb felvilágosodás és romantika össze-
vető  vizsgálatához, illetve A -  periodika szerepe a XVIII—XIX. ,századi dél- 
szláv—magyar irodalmi kapcsolatokban cím ű  tanulmánytömbjeink viszont az 
I. kötet XVIII—XIX. századi kapcsolatokkal és párhuzamokkal foglalkozó 
három nagyobb egységéhez 'kapcsolódnak, míg IV., V. és. VI. fejezeteink a 
két könyvben tematikai és kronológiai tekintetben egyáránt fedik egymást. 
Az egyetlen „páratlan" fejezet' a jelen kötetben az utolsó, a kutatástörténeti, 
amelynek: tárgyköre az el őd-kötetbén -nem vólt jelen. - 

Mindebből az következik, hogy kiadványunk az I: kötettel való egyidejű  
felhasználással forgatható nagyobb szakmai haszonnal, s á honi és magyar- 
országi délszláv—magyar komparatisztika közelmúlti ,  intézményes ered-
ményei is így tekinthetők át teljesebben. 

"Teljesebben, ám közel. Sem egészében. Hisz ez az újabb kötetünk is csak 
egy részét tartalmazza a . szórványosan - publikált, az egybefogás , igényével 
még be nem gyű jtött kútatási eredményeknek. Els ősorban azoknak, amelyek .  
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1. DALMÁT MfJVÉSZEK KORVIN MÁTYÁS 
• BUDAI ÉS VISEGRÁDI UDVARÁBAN 

Magyarország és Dalmácia. m űvészeti kapcsolatai már a-.középkorban 
megkezdődtek.? Ezt Horvátország és Magyarország politikai kapcsolata,. 
valamint a magyaroknak .a dalmát városok, különösen pedig a Dubrovniki 
Köztársaság fölötti uralma tette lehet ővé, s ázok az adománylevelek és privi-
légiumok, melyeket a magyar-horvát királyok adományoztak a középkóri 
dalmát városoknak; továbbá azon kiemelked ő  dalmáciai horvátoknak a 
kapcsolatai, akik a XV. és XVI. századbán városaikat elfoglaló, azok gazdasági 
fejlődését megakadályozó velencei hatalom el ől Magyarországra mentek, s 
ott mind politikai-egyházi és katónai, mind pedig kulturális-m űvészeti 
téren' kiemelked ő  szerephez jutottak. . 

E kulturális és művészeti kapcsolatok nem vóltak különösen jelent ősek, 
hiszen nem is erősödhettek meg a mediterrán kultúra túlsúlya miatt; melynek 
gócpontjai erősebbek, voltak, közelebb .  estek 'és tengeri úton hozžáférhet őb 
bek voltak .a • távolabbi, fejletlenebb és más körülmények között kibontakozó t 

középkori magyar kultúránál. Az olasz, dalmát 'és magyar m űvészek 'jelentős 
együttműködésére Budán, a magyar f ővárósban, a XV. század végén került 
sor,,amikor Korvin Mátyás több irodalmárt, m űvészt és tudóst hívott udvarába, 
akiknek itt alkotott reneszánsz stílusú m űvei a prélátusok és 'főurak közvetíté-
sével'más országokba is eljutottak. 

Közöttük dalmát építészek, szobrászok és fest ők is .Voltak, akiknék 
művei még nincsenek. teljesen felkutatva. E humanista környezetben m űködött 
a dubrovniki Feliks Petanč ić2, Mátyás könyvtárának • és kézirattárának 
gondozója, aki a budai, könyvdíszít ő  • műhely három pompásan díszített 
kéziratának illuminációjában vett részt, s szövegüket is .' ő  fogalmazta. Ezek 
Cásšianus De institutis coenobiorum c. műve, a Historia turcica, , valámint 
A török császárok genealógiája. Mátyás udvarának szobrászai között els ő-
sorban a trogiri (traui) .Ivan Stjepanov Duknovi ć  emelkedett ki, aki Iohannes 

1  C. FISKOVI Ć : Umjetni čke veze Madarske i Dalrrlacije u Srednjem veku i renesansi, 
Mogućnosti, XVI. évf. 4-5 sz. 493-511. 1. Split, 1965. C.  FISKOVI Ć : Magyaror-
szág és Dalmácia művészeti kapcsolatai a középkorban és a reneszánszban. M űvészettör-
téneti Értesítő, Budapest, 1 967, 2. sz. 94-101. 1. 

2  D. KNIEWALD: Sitnoslikar . Dubrovčanin Feliks Petan čić, Tkal čićev zbornik 
II. Zagreb, 1958. 57-92. 1.; CS. CSAPODI: Quando cesso l'attivitá della .  bottega di 
minatura di re Mattia? Actá historiae ártium Academiae scientiarum hungaricae, Tomus 
XIV. fasc. 3-4. 223. 1., Budapest, 1968. 



Dalmata néven ismert. Munkái között római és ariconai reneszánsz emlék-
művek is vannak, domborm űvei és .szobrai viszont szül ővárosában és a. 
velencei, valamint padovai múzeumban is megtalálhatók. Magyarországi 
műveit még nem tanulmányozták át teljesen, mivel a m űvészettörténészek 
eredményei nincsenek összeegyeztetve, nem véglegesek, egyes m űvei viszont 
a török hódoltság alatt tönkrementek. • 

Nagy valószínűséggel neki tulajdonítják a súlyosan megrongálódott 
diósgyőri oltár-triptichon domborm űvet, mely .Máriát árbázolja a fiával, 
két szenttel és ,angyalokkal, akik a címert tartják, azonkívül a. budapesti 
múzeumokban található dekorátív dombormű-töredékeket, hollóval és 
angyalfejékkel. Viszont jogos a kétely, hogy Franjo Cithy, Korvin Mátyás 
és felesége, aragóniai Beatrix relief-portréi és még néhány töredék az ő  
műve-e. 

Közöttük van az a budapesti Vármúzeumban őrzött domborműtöredék 
is, melyen egy katona alakja ismerhet ő  fel. Az erős izomzatú kar, a palást 
finom ráncai, az -  alak mögötti négyszögű  díszek alapján feltételezhet ő, hogy 
••ez Duknović  munkája, de kár, hogy sérült s csak egyes -  részei maradtak 
fenn. 

Megoszlanak a vélemények, hogy vajon Duknovi ć  műve-e a Mátyás 
visegrádi udvarának egyik legszebb szobrász-építésé m űalkotása, a kút, 

'melynek domborműveiben és a lernai mocsár' kilencfej ű  .hidráját legyőző .  
fiatal Herkules. szobrában a reneszánsz szelleme ölt testet. E m űről, melyben 
a 'tökéletes és szabad plásztika összhangját láthatjuk a domborm űdíszekkel 
és a szabad architektonikus formákkal, több magyar történész és_ m űtörténész 
írt, de nem jutottak • azonos véleményre. Meller P., Dercsényi D. • és a mi 
Igy. Prijateljünk úgy vélik, hogy ez Duknovi ć  munkája, míg Balogh Jolán 
és mások kételkednek benne. 

Mivel Trogirban egy kőbő l készült reneszánsz stílusú, virág- és gyümölcs-
koszorúval övezett dembormű-címerre bukkantam (amit Duknovi ć  mű-
veként jelentetterh meg 3), továbbá egy fáklyát és a trogiri humanista 

3  C. FISKOVI Ć : Još jedan Duknovićev rad u njegovom zavi čaju. Prilozi povijesti um-
jetnosti u Dalmaciji 15., Split, 1963.61. 1. Nem érthetek egyet Kulundži ć  feltevésével, 
hogy a Duknović  által készített címerben található két szögmér ő  „A. M. monogrammal 
vagy esetleg az Ave Mária kezd őbetűivel azonos", mert világosan látszik, hogy mint 
tárgyak, a síkból kiemelve egymás fölé vannak helyezve, derékszögük viszont a dombor-
mű  enyhe kerekdedsége miatt tűnik „éles szögnek". Ezt az értelmezést egyébként Ku-
lundžić  sem zárja ki. Z. KULUNDŽI Ć : Tragedija hrvatske historiografije, Zagreb, 
1970. 208-303. 1.; C: FISKOVI Ć : Ivan Duknović  — Dalmata, Actes des journées 
internationales de l'histoire de l'art; „Les problemes du gothigue et de la rennaissance 
et l'art de l'Europe centrale" 4-8 mai 1965, Budapest, Acta historiae artium Acade-
nxiaé scientiarum hungaricae, Tomus XIII; fasc. 1-3, Budapest, 19, 265-270. 1. 
Nem érthetek egyet N. Valeriti ćtyel, aki a korábbi nézethez tér vissza ;  mely szerint 
L. ,  Baratin zágrábi püspök síremléke Duknovi ć  műve, ami azért nem valószín ű, mert 
nem viseli magán Duknovi ć  stílusjegyeit: M. VALENTI Ć : Kameni spomenici 
Hrva*ske XIII—XIX st. Zagreb, 1969, 34. 1. 

4  C. FISKOVI Ć : La scoperta del portale e del putto di I. Duknovi ć, Resumés, XXII e 
_ Congrés international d'histoire de l'art „Evolution générale et dévelopements régi-

onaux en histoire de l'art", Budapest, 15-20 septembre 1969. 238. 1. Az el őadás hama- 
rosan megjelenik Budapesten a kongresszus actáiban: C. FISKOVI Ć : Duknovićeva 
vrata Cipikove pala če u Trogiru, Peristil 10-11, Zagreb, 1967-1968. 51-58. 1. Duk-
novićról újabban: CH. SEYMOUR Jr.: Sculpture in Italy 1400 to 1500, Penguin 
Books, 1966. 12., 156., 158-161., 261. 1.; G. C. SCIOLLA: La scultura di Mino da 
Fiesole, Torino, 1970. 35-46., 125. 1. 
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Cipiko család címerét tartó szárnyas gyermek szobrára, melyen ugyancsak 
ennek a szobrásznak kifinomult vés őjére ismertem, -- arra következtetek, 
hogy , Mátyás visegrádi kútja Duknovi ć  múnkája.4  E nemrég felfedezett 
eleven trogiri puttó, mely Cipiko palótájának ajtaja  fölött állt, és a visegrádi 
Heraklész közötti hasonlóság, ami a kidolgozásban, a testtartásban, a palást 
ráncaiban és más részletekben nyilvánul meg, úgyszintén a trogiri és a visegrádi 
címer koszorú-virágainak hasonlósága oly nagy fokú, hogy jogosan feltételez-
hető , hogy a kút Duknovi ć  munkája, annál is inkább, mert mindhárom m űal-
kotás az ő  művészetének jegyeit • viseli. A kút derekát koszorúkkal övez ő  
angyalok Nikola Firentinac trogiri keresztel őmedencéjének hasonló motivumá-
ra emlékeztetnek, s innen vihette át Duknovi ć  a közkédvelt reneszánsz motívu-
mot, mikor szülőföldjére hazalátogatott. 

Mátyás király kútja, sajnos, sok más magyar emlékm ű  szomorú sorsára 
jutott: a törökök megrongálták. Kiváló Magyar szakemberek, köztük Szakál 
Ernő  szobrász és Héjj Miklós archeológus rekonstruálták ezt az emlékm űvet,5  
amely Duknović  készségét árulja el, hogy a korábbi kompozíciók mintájára,' 
de azoknál élénkebben, vízsugarakkal és a szobor játékával emelje ki .á kút 
szépségét, a játékos szökellés ű, szertehulló vízsugarak számával múlva felül 
Verrochio firenzei és a reneszánsz. szobrászok sok más kútját. Annak ellenére 
tehát, hogy a török pusztítás után csak sérült töredékek őrzik Duknović  
tevékenységét Mátyás király udvarában, a visegrádi kút és a diósgy őri oltár-
triptichon azt bizonyítja, hogy Duknovi ć  Magyarországon is megtartotta 
stíluserényeit, s  reprezentatív m űveket alkotótt. Ezt Mátyás bizalma, a 
tőle kapott dicséretek és jutalmak még inkább bizonyítják. Ludoviko Crije-
vić  Tuberon (Ludovicus Tubero) korabeli_ dubrovniki (raguzai) krónikás szerint 
Mátyás 1488-ban a horvátországi Majovec várát adományozta Duknovi ćnak, 
hógy kiegyenlítse tartozását a szobrász munkájáért. E tartozások alapján 
is már feltételezhet ő, hogy Duknović, akit Crijević  „híres szobrásznak" 

' nevez, jelent ős és nagy , műveket alkotott Mátyás udvarában. 'A király 1488 
júliusában keltezett bécsi adománylevelében kiemeli „különleges tehetségét . 
és fényes művészetét ...• m,ellyel nemcsak a mi udvarunkban, hanem más 
hercegeknél is hírnevet szerzett a világban", amiért a dics ő  király remélte, 
hogy Duknović  -- mint mondja - új, .a korábbiakhoz hasonló műveivel 
fogja öregbíteni országának és háborús h őstetteinek hírét-nevét, s hogy 

5  Meleg köszönetet mondok Szakáll E. és Héjj` M. kartársaknak -  akik lehetővé tették a 
fénykép megjelentetését. (Vö. a HITK 5-6. számában megjelent els ő  közlésben. —  
A szerk.) ők a vízsugarakat fémmel helyettesítették a rekonstrukción, így érzékeltették 
a kút térbeli játékát. M. HÉJJ: Le Chateau royal de Visegrád, Budapest, 1970. Nem 
értek egyet Héjj Miklóssal, aki szerint Mátyás kútjának figuratív •részei, az angyal-karia-
tidák és Herkules Tomas Fiamberti m űve. •E dom,borműszóbrásznak fejletlenebb 
tér-érzéke volt s nem árult el olyan készséget és tehetséget a plasztika térbelisége iránt, 
mint Duknović . A. visegrádi kút összes töredékei, amelyeket ideiglenesen a visegrádi 
Korvin Múzeumban állítottak ki, mégpedig a Herkules, a gyemekfejek, a kezek, a pa-
lást, a szfinxek, az ökrök és kosok Duknovi ć  stílusjegyeit' mutatják. Ismételten rá kell 
mutatni, hogy Mátyás sem díćsérte volna annyira Duknovi ćot adománylevelében, ha 
nem ismerte volna a szobrász klasszikus és monumentális m űveit, amilyeneket Fiamberti 
nem alkotott. Duknovi ć  a -monumentális,emlékművek építéséhez szokott hozzá és képes 
volt arra, hogy elkészítse a kút tervét š tanítványai segítségével kivitelezze, de arról nincs 
bizonyítékunk, hogy erre Fiamberti ,is alkalmas lett volna. Elég arra utalnunk, hogy 
mennyire elhibázta a 'gyermek Jézus bal kezének formáját a visegrádi Korvin Múzeum-
ban levő  sarlós Madonna domborművén. Duknović  antik öltözetű  alakjának kartöre-
déke ugyancsak azt-bizonyítja, hogy a kút Duknovi ć  munkája, mivel a két mű  modellállá-
sa és díszei azonosak. E domborm ű  töredéke a budapesti Vármúzeumban. van. 

5 



e dicsőség, folytatja Mátyás, „halálunk után is fennmarad". A király 
e szavaiból világosan kit űnik, hogy ,nagyra becsülte Duknovi ć  munkáját, 
s remélte, hogy a m űvész még sok alkotásával fogja gazdagítani. Balogh 
Jolán, az ismert Magyar művészettörténész helyesen feltételezi, hogy a 
király arra gondolt, hogy ,  Duknovićra fogja bízni -síremlékének elkészítését, 
s, joggal sajnálkozik, hogy e jelent ős. és pompás alkotás nem készült el, s 
hogy a töredékei is megsemmisültek. 6  Valóban feltételezhet ő, hogy Ii. Pál 
római sírboltjának mestere az erdélyi márványban is megcsillantotta volna. 
tehetségét, amiért Mátyás megjutálmazta és adománylevelében dicséretekkel 
halmozta el. . 

Mikor a hatalmas vrani prior és mások megakadályozták Duknovi ćot 
a neki adományozott és kiérdemelt terület birtokbavételében, Mátyás. 1489-
ben megerősítette .az adománylevelet, s e határozatában „igazán kedves és 
nemes szobrásznak" nevezte Duknovi ćot, s megfenyegette a gáncsoskodó-
kat. 

Szemmel látható tehát, hogy ezek 'nemcsak hízelg ő  szavak, hanem 
Duknović  eredményes magyarországi működésének bizonyítékai, ennélfogva 
pontosak azok a feltevések, melyek szerint Mátyás éppen reá bízta- nagy-
szerű  

 
 .síremlékének megépítését, hisz ő  volt az, aki Mina de Fiesoleval 

megalkotta 3I. Pál római ,síremlékét is. A. Mátyás-Síremlék munkálatai 
a székesfehérvári bazilikában kezd ődtek el, de még a maradványai is még-. 
semmisültek. 

E 'tények és körülmények -a m űvész életének és munkájának tragédi-
áját is magukban rejtik. Valószínűleg nem kapta meg az ígért jutalmat és 
birtokot,. ezért 1497=ben, Mátyás Halála után Trogirba vonult, ahol k őházának .  
rendezésével és Trogir környéki birtokának m űvelésével fógialkozott: Itt 
alkotta meg szent ' Magdaléna szobrát, melyr ől nemrég írtam. Művészi 
tevékenységét további nagy alkotásokra gondolva Dúbrovniki Köztársaságnak . 
ajánlotta fel, talán a nemrég hazatért Ludoviko CCrijevi ć  közvetítésével, de 
a Nagy Tanács többsége 1503-ben elvettete ajánlatát, mivel . az  ő  szobrász-
tevékenysége nem lehetett hasznára annak. a gyakorlatias, a város védelmét 
szolgáló építkezésnek, mely 'a védtelen, takarékos és óvatós tengérparti 
Köztársaság számára fontosabb ,  volt a szobordíszeknél. Duknovi ć  1508-ban 
alkotta meg a trogiri nagytemplom, szent Tamás szobrát. Bár m űvészi ereje 
hanyatlóban" volt, a következ ő  évben Gianelli síremlékének készítését vál-
lalta . el Ancona katedrálisában, amiben tehetsége ki is lobbant.. Életét és 
munkáját, az a tragikúm jellemzi, ami nem ritka a vállalkozó Szellem ű  rene-
szánsz alkotóknál. Finom `vés ője római . pápák dics őségét, királyok hadi 
tetteit örökítette meg, de fizetség fejében csak elkobzott birtokot kapott, -  
amit azonban nem. élvezhetett és a nemesi cím el őnyeivel sem élhetett, 
ami az arisztokratikűs Trogir ősi'környezetében különösen jól illett volna 
a kőfaragó fiához. 'Megkezdett m űveit félbehagyva tért - vissza hažájába, 

6  J. BALOGH: Joliannes Duknovich de Tragurio, Acta historiae, artium Academiae 
scientiarum hungaricae, Tomus VII., falc. 1-2. Budapest, 1960..51---78. 1. 
y. BALOGH: A művészet Mátyás király udvarában I—II, Budapest, 1966. 489--490. 
1. (I). Különös, hogy Balogh J. Mátyás kútját nem tartja Duknovi ć  művének. Az álta-
lam felkutatott trogiri Duknovi ć -művek — virágkoszorús címer, a" címeres lunetták, 
különösen pedig a Cipiko-palota főbejáratának puttója (C. Fisković, o. c. 3., 4.) — alap- 

, ján feltehető, hogy a visegrádi kút iš az ő  műhelyének terméke. 
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hogy ártatlanul megvádolva pereskedjen, hogy elutasítsák a takarékoskodó 
dubrovniki 'nemesek, s hogy hiába fogjon ismét munkához. 

Egy ideig még megtörten, kínlódva dolgozott a segédjeivel az an ćónai 
domborműalakókon és a hazai szobrokon, de már megérezte ereje lankadását, 
s visszavonultan halt meg, valószínűleg Trogirban, ahol két idegen, Andrija - 
Aleši és Nikola Firentinac már rég megfosztotta keresetét ől. Emiatt idegen 
országokat barangolt be ő  is — a Schiavonekhoz hasonlóan, kezdve: Širnun 
Dubrovčanintól, á román stílusú ,szobrásztól, aki a 'barlettai - Szent András 
templom ajtaját készítette a XIV. században; egészen Vlah Bukovac fest őig, 
aki 1811-ben Yorkshire-ból a. következ őt írta Bogišićnakk: „_Amint látja, 
úgy élek, mint madár az ágon, egyszer itt, mástor amott, futok 'á kenyér után, 
ha már nem akar -a helyembe jönni ..." 

Duknović  pompás  síremlékeket készített, ., másoknak, neki azonban 
rnégcsak sírkövet šem állítottak, mert nem tudják, hól van eltemetve. M űvei 
is szétszóródtak. A Szerit Péter bazilika átépítésekor II. Pál pápa síremlékét 
is lebontották; melyet Mino de,Fiesoleval közösen épített, s a megcsonkított 
maradványok még mindig a vatikáni pincékben hevernek. Buda elfoglalása 
után a törökök széthordták és tönkretették a m űtárgyakat, az osztrákok 
viszont 1915-ben Aricona bombázásakor Gianelli sírját rongálták Meg, 
Magdaléna szobra pedig sérülten,' fej nélkül egy leégett zárda elhagyatott 
kertjébe! került. . 

1486-87 körül, a magyar reneszánsz virágkorában Duknovi ćon kívül 
több dalmát szobrász és építész m űködött Budán. Mátyás azért hívta meg 
őket, mert ismerte azon tapasztalt .dalmát k őfaragó műhelyek és mesterek 
képességeit, akiket Ulászló király is ; megjutalmazott a -XV. század elején. 

Feltehető, hogy e mestereket Duknovi ć  gyűjtötte össze; aki 'valószínűleg 
éppen ezekben az években felel ős - bolt' á királyi udvarban folyó szobrászati 
és' építészeti munkálatokért. 'Közöttük volt .a trogiri Ivan Geubani ć  is; aki 
„a "legvidámabb budai király szobrásza" megtisztel ő  címet viselte: 487-bén 
halt meg Budán, s végrendeletéb ől kitűnik, hogy saját háza és szerszámok-
kal felszerelt műhelye volt Zadarban (Zárában), amib ől arra lehet követ-
keztetni, hogy elismert mester s neves polgári család sarja' volt, mert apja 
a ,ser" címet viselte. Magával vitte Budára Petar nev ű  szobrász-tanítványát 
is, talán annak a.Petar Trogiraninnak:a fiát, akinek közeps ;  Duknović  műveire 
emlékeztető  munkáit. Ráb szigetén találtam meg. A, spliti (spalatói) Luka 
de lá Festa, aki talán spliti temperamentumáról vagy virágkoszorús dombor 
műveiről kaphatta nevét, s akinek saját háza volt Budán, 'a „kiráyy szobrásza" 
címmel büszkélkedett, ahogy- a. korabeli iratokból . kit űnik. Rajtuk . kívül 
a magyar fővárosban működött 'Miho 'Puhera hvari szobrász, a bra či Marin 
Vladić, Nikola Firentiriac tanítványa, és 'két zadari: Franó- Radov és Juraj 
Librarij., Műveiket , Budán Még nem azonosítótták, de nehéz is lenne meg- . 

határozni személyes szerepüket a Mátyás idején keletkezett és az- ő  udvarában 
működő  művéšzektői származó reneszánsz emlékm űvek, szobrok, dombor-, 
művek és építm.ényrészek .között: 

A dalmáciai művészek egy csoportja működhetett közre Beatrix királyn ő  
nagy ajtajának kidolgozásában .1480 körül. A szem,öídökíven levő  koszorús 
gyertyatartók és a keresztfán -koszorúkat tartó angyalok Nikola Firentinac 
hasonló trogiri motívumai alapján készülhettek. 



Valószínűleg e Csoport munkájának tekinthet ők a kisebb, Címeres, 
tagolt ívű  ajtók, szemöldökívükön a sas ábrázolásával, aztán a kett ős, körte 
idomú oszlopocskákkal díszített báboskorlátok s a gyümölcs- és pajzs -dombor-
művel díszített falpillérecskék, a kétosztatú reneszánsz ablák falpiliérecskéi, 
a vázából ivó delfin ábrájával díszített pilaszter.  

Mindezek a Vármúzeumban kiállított. s részben rekonstruált kisebb 
töredékekkel. együtt a dalmát mesterek budai tevékenységével hozhatók 
kapcsólatba. 'Firentinac hatását Marin

, 
 Vladić, Nikola Firentinac7  tanítványa 

közvetíthette Budára. Erre Feuer-Tóth Rózsa hívja fel a figyelmet. 8  
Grubanićon kívül majdnem mindannyian visszatértek Dalmáciába,- 

ahol folytatták munkájukat; Puhera Zadarban, Petar Trogiranin Rabon, , 
Marin Vladić  Splitben. Mint láttuk, a kimerült Duknović  is visszatért hazá-
jába, ahol a közelmúltban öt különböző  korszakában alkotott művét találtam 
meg, melyek 'szorosabban kapcsolódnak 'hazájához • és'trogiri tartózkodásának 
irattári dokumentumaival együtt azt mutatják, hogy nem vált gyökértelenné 
hazájában. 

A horvát szobrászok e budai tevékenysége és hazájukba való visszatérése 
két évszázad határán, noha csak rövid id őre, egybefonta a magyar és a dalmát 
reneszánsz művészetet, éppen akkor, mikor az virágkorát élte. E Duknovi ć  
körüli csoport Budán bizonyos tapasztalatokra tehetett szert és át is hozhatott 
néhány dekoratív motívumot tengerpartunkra. Ezeket Rabon' és Trogirban 
valóban megtalálhatjuk, de még inkább feltűnnek, ha a budai szobrászm ű  
helyekből kikerült darabokat alaposabban megvizsgáljuk. 

. Külön meg kell majd vizsgálni • Jakov (Stafili ć ?) szobrász és építész 
egyéniségét és munkásságát, akinek bronzszobrait és szép épületeit dícsér ően 
említi a vele egyid ős Istvánffy • Miklós XVI. századi magyar történész, 
azonkívül a trogiri Ivan Luci ć , a XVII. század megbízható • történésze, 
valamint Jerolim Kavanjin, a jól értesült, olvasott spliti barokk költ ő  is. 
đ  tehát nem kigondolt személy; egyébként - a trogiri irattárban a ;,magister 
Iakob Lapicida de . Stafileo" névre bukkantam, aki á XVI, šzázad elején 
ténykedett Trogirban. • 

Duknović  sikere és szobrászaink magyarországi szereplése, érthet őbbé 
válik, ha tekintetbe vesszük azt a körülmiényt, hogy sok kiváló dalmát pol-
gár -- els ősorban trogiriak és a szomszédos šibenikiek. (sebenicoiak) -- a• 
velénceiek kizsákmányolása el ől a XV. .és XVI. században Magyarországra 
költözött, ahol szabadon .érvényesülve egyesek már a XV. század elején 
felémelkedtek s mág abban az évszázadban s- a következ őben mint kiemelkedő  
és befolyásos egyházi méltóságok, diplomaták és humanisták magas állásokat • 
töltöttek be. Noha a tengerparti mesterek magyarországi tevékenysége csak 
rövid epizód maradt, mely Mátyás halálával és a törökök Duna menti el őre-
nyomulásával be is fejez ődött, a .horvát művészek Duknovi ćtyal az élükön 

7  K. CICARELLI: Reljef Firentin čeve škole u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 7, Split, 1953. 29. 1.  

8 RÓZSA FEUER-TÓTH: Le role de la Dalmatia dans l'expansion vers la Hóngrie de 
la Renaissance Florentine.. Resnmés, XXII- Congrés international d-'histoire de l'art 
„Evolution générale ed dévéloppements régionaux en histoire de l'art, Budapest, 15-20. 
septembre 1969., 77. 1. Itt csak a rezümé jelent meg, a szerz ő  előadása a kongresszus 
többi anyagával együtt még nyomdában van, s a közeljöv őben fog napvilágot látni. 
A Juraj nevet Nikolával kell helyettesíteni! 



mégis kiváló alkotásokkal gazdagították a magyar reneszánsz képz őművészet 
virágkorát; 	• 

" Azonkívül Korvin Mátyás idejében különböz ő  műtárgyak, műalkotások 
cseréjére került sor a királyság és a horvát tengerparti városók között. Ezzel 
kapcsolatban jó néhány adatra bukkantam az egykorú dalmát archívumok-
ban. 9  

Megtudtam,. hogy 1453 végén Živko Gojakovi ć  és Stjepan Mártinović  
dpbrovniki aranyművesek ezüst dísztárgyakat vertek, melyeket á Dubrovniki 
Köztársaság Korvin Mátyásnak ajándékozott (argenterias donandas Serenis-
simo Regi Hongarie) 10, 1476-bán pedig Mátyás aragóniai Beatrixszel kötött 
házassága alkalmából a Köztársaság. aranyozott ezüstkorsót, mosdótálat, 
ezüsttányérokat, aranyozott és domborm űvekkel díszített fed ős talpaskely-
heket, hat ismert dubrovniki aranym űves saját terve szerint készült munkáját" 
ajándékozta a királynak, aki mindezért 1477 januárjában mondott köszönetet 
Budáró112 . ,Amikor 1470-ben Timotej Maffei, dubrovniki 'érsek. a királyi 
udvarba készült, úgy döntött, hogy á szokásos ajándékot viszi: ezüstkorsót 
és - mosdótálat, Ivan Progonovi ć  . ismert dubrovniki aranyműves művét, 
aki egyike. volt a. király, esküvőjére küldött ajándékok készít őjének. Ezék az 
újabb ajándékok azonban az érsekbetegsége miatt nem jutottak el a királyhozi 3, 
akinél a Fornarnak nevezett Nikola Pribisali ć  dubrovniki aranyműves is 
megfordult 1462-ben és 1466-ban, kormánya - üzenetét. tolmácsolva.. Valószí-
nűleg ő  is• kapcsolatba került a magyarországi m űvészekkel. 

Ily módon Mátyás uralkodása idején, de előtte 'és utána is, a dalmát 
és a magyar képzőművészet szóros kapcsólatba került egymással: A tönkretett 
és szétszórt magyar műalkotások továb.bi  kutatása, csakúgy mint a horvát —
magyar kulturális-m űvészeti kapcsolatok vizsgálata kétségtelenül alaposabb 
betekintést fog nyújtani e viszonyokbá, mint ahogy én itt és másutt is el ő- 
adtam: 

HITK, 1971.  5-6. sz 	 Cvito Fisković  

9  C. FISKOVI Ć : o. c. (1). 
10 C. FISKOVI Ć : Dubrovački zlatari od XIII do. XVII stolje ća. Starohrvatska prosvjeta 

III. sorozat, 1. sz. Zagreb, 1949. 189-226. 1. 
11  Ibid' 189., 226. 1. • 12 I. GELCICH — L. THALLÓCZ,Y: Ragusa és Magyarország, Budapest, 1887.731. 1. 
13 C. FISKOVI Ć : o. c. (10), 191, 1. 
14 Ibid. 505. 1. 
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2. EGY KAJ-HORVÁT DALOSKÖNYV 
MAGYAR EREDETŰ  VERSEIRŐL 

Az úgynevézett Murántúli énekeskönyveket immár .ötven esztendeje 
ismeri a szlovén és a. horvát irodalomtörténetírás, közelebbr ől azonban 
mostanában vizsgáltá csak Olga-Šojat az I. számú énekeskönyv egyes szövegei-
nek közlése elé írott tanulmányában', lehet ővé téve 'a szövegekkel való foglal-
kozást szélesebb körben is. 

•A két énekeskönyv a maribori könyvtár tulajdona (Visokošolska in študij-
ska knjižnica), melyekről először Fran Kova čić  adott hírt M. Slavi č  : Preko-
murje című  könyvének recenziójábán 2, részletesebben pedig Franjo Fancev fog- 
lalkozott velük a harmincas évekbén. A XVI. századi kaj-horvát költészet 
nyomában című  jeleritésében3  alGpjábán véve pontos leírását. adta a két 
énekeskönyvnek, az egyiket XVII. századinak, a másikat egészébeni .XVIII. 
százádinak minősítve, 's jelez* igen nyomatékosan `a daloskönyvek kaj-horvát 
jellegét. Fancevnak ' éz az ismertet ője azonban arra is figyelmeztetett, hogy 
nem filológiai jellegű, kérdéseket j'elentenek ezek az énekeskönyvek, hanem 
messzemenően irodalomtörténetieken is, . minthogy éppen ezek a kéziratok 
teszik lehet ővé, hogy módosuljon az a még a harmincas években is elfogadott 
nézet, mely szerint a kaj-horvát irodalom kezdetei .  a szlovén és a tübingeni 
horvát protestantizmussál` állnak kapcsolatban 4.. Részletesebben, fejtette ki 
nézeteit Az elmúlt évszázadok kaj-horvát költészete cím ű . ' előadásában5, 
most már á daloskönyveket a kaj-.irodalom egy lehetséges szintézisében 
szemlélve, és az I. számúnak készítését az 1593-as esztend őben _jelölve meg: 
„Ha a Maribori daloskönyv világi énekeihez soroljuk a XVI. századi magyar 

1  Olga Šojat : Prekmurská pjesmarica. ForumT  Zgb. 1973, 7-8. 176-213. old, A fotóko- 
piák alapján a kéziratot Olga Sojat (Zágráb) és Franz Leschik (Bochum) fejtette meg. 

2  Casopis za zgodovino in narodopisje. Leto XVII. Maribor, 1922. 
3  Tragovima hrvatške kajkavske póezije 16 vijeka . . . Ljetopis JAZU, svezak 48, za go-

dinu 1934i35. Zagreb, 1936, _ 165-168. old. 
4 Uo. 168. old. „A kád jedanput bude u cijelosti uvedéna u hrvatsku kajkavsku književ- 

nost jóš . i poezija starije prekmurské pjesmarice, mislim, niko više ne će pokúšavati da 
dokazúje, kako hrvatska kajkavska književnost zahvaljuje -svoje po četke baš slovena čkoj 
i hrvatskoprotestantskoj književnosti u Tübingenu, kako se to dosad bez svake veze, 
bez ikakvih. dokaza i kao od ,nekog inata činilo, i na žalost, još uvek se čini." 

5  Hrvatska kajkavska poezija prošlih vjekova. Ljetopis JAZU, svezak 51, za godinu 1937[38. 
Zagreb, 1939, 86-105. old.  
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költészet két epikus énekét is (Fancev a Ráskay Gáspár fordította széphistóriára 
és a Vitéz Franciskóra utal! B. I.) ... akkor nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy a XVI: századi horvát kaj-közösségben, a vallásos költészet mellett, 
semmi esetre sem volt idegen sem a népi, sem a szélesebb kör ű ,világi műköl-
tészet .."s , 

A Fancev affirmálta kaj-daloskönyvek azonban csak az elmúlt évtizedek-
ben kapták meg helyüket , a horvát irodalom történetében. Krešimir Georgijevi ć  
irodalomtörténetében 7  méltatja a daloskönyv Szigetvár elestét elmondó 
énekét, s a Legrégibb kaj-költészet cím ű  fejezetben jelzi a daloskönyv didak-
tikus és szerelmi verseinek meglétét is. A legpontosabb leírást Olga Šojat 
adta a XVII. századinak minősült daloskönyvről a már idézett el őszavában, 
kéziratunkat most már Múrántúli daloskönyv I. néven emlegetve, felhasz-
nálva a maribori könyvtártól kapott kéziratleírást. Ez szerint a daloskönyvet 
több- kéz - másolta, valamennyien iskolázott emberek lehettek. írásuk kiírt, 
helyesírásuk pedig a kor normáján követi. Az is bizonyosra vehet ő, hogy 
nem egyszerre másolták, hanem hosszabb id őn át készült, s mi ,  több, hogy 
1710-ben, amikor a m,artijanci Nikola Legen a tulajdonosa, a daloskönyvbe 
másolás még hétköznapi gyakorlat volt. A pontos datálás azonban még nem 
lehetséges : Olga Šojat sem tudta feloldani a daloskönyv egyes szövegeinek 
keletkezési éve és a daloskönyv összemásolása ideje közötti ellentmondást, 
minthogy a kett őt azonosítani nem lehet. Óvatos fogalmazásban talán azt 
lehetne mondani, hogy a daloskönyv legrégibb szövege 1534-ben íródott: 
ezt az évszámot adja Andreas Šajti č  Cantio de matrirnonio című  versének 
utolsó szakasza, az utolsó évszám pedig Nikola Legerié 1710-b őt. Fancev 
nyomán Olga Šojat Šajti čnak tulajdonítja .a Pužnim vnogo Bogu ...., az 
Oženil se jeden mlad junak ... , valamint a Blaženi Zjude, ki se Boga bojo .. . 
kezdetű  dalt is. Ezéknek alapján pedig a daloskönyv egy része kétségtelenül 
XVI. századinak minősülne, amelyhez kés őbbi időkben keletkezettek kapcso-
lódnak. 

Némi eligazítást kaphatnánk a daloskönyv -szerkezetének vizsgálata ' 

alapján tovább fűzve immár Olga Šojat információit is. `A Murántúli 
daloskönyv I. öt részb ől áll, melyből az első  három az egyházi év ünnep-
ćiklusait követi — adventt ől pünkösdig (Az els őben a Cantiones Adventus 
et Natales ... ; a másodikban a Cantiones Quadragesimales et Paschales ... ; 
a harmadikban a Cantionales Pentacostales ... versei vannak). Ezekkel a 
versekkel érdemben nem foglalkozott még senki. A negyedik rész is különböz ő  
vallásos szövegeket tartalmaz, utolsó darabja azonban a Cantio de Rakoczio 
című , amely az 1657-es évet jelzi, míg az ötödik rész tartalmazza a világi 
szövegeket, köztük a Šajti č-féle Cantio de matrimoniót is 1534-bőt: A daloskönyv 
szerkezeti „logikája" tehát arra enged következtetni, hogy a törzsanyagot 
az egyházi évhez fűződő  énekek képezték, amelyhez, talán mert világi ember 
birtokába jutott a kézirat, s volt elég üres. oldal, 'hozzámásolták a világi jel-
legű  szövegeket -- kétségtelenül a XVII. század második felében, amire 

6 Uo. 99. old. „Ako k svjetovnoj poeziji Mariborske pjesmarice pribrojimo napokon još 
i dvije epske pjesme iz rnadžarské poezije 16. vijeka . . . tada ni ja ne ću pretjerati, ako 
kažem, da hrvatskoj kajkavskoj sredini pored crkvene poezije, nipošto nije bila strana 
ni pu čka a ni umjetni čka svjetovna poezija širih opsega . . ." 

7  Krešimir Georgijevi ć : Hrvatska književnost od 16. do 18. stolje ća.0 Sjevernoj Hrvatskoj 
i Bosni. Zagreb, 1969. 42-43. old. 

12 



a Cantio de Rakoczio a bizonyság, mellyel a negyedik rész végén a világi 
szövegek sora kezdődik. Ezeknek alapján fennállhat annak a lehet ősége is; 
'hogy az eredetileg katolikus használatú énekeskönyv protestáns ember tulaj-
donába került, s az másolta a világi szövegeket, minthogy a Cantio matrimonio 
a protestáns didaktikus költészet terméké. Az egyházi énekek jellegét azonban 
mindeddig nem vizsgálták; éppen ezért erre biztosabb fogódzónk nincsen. 
Feltételesen tehát'a daloskönyv másolásának két szakaszát különböztethetjük 
meg, azzal a megszorítással, hogy a minket közelebbr ől érdeklő  darabok 
másolásának idejét a XVII. század második felében, a század utolsó évtizedei-
ben jelöljük meg. 

2. 

A daloskönyv lehetséges magyar vonatkozásait Fancev az 1939-ben 
megjelent .tanulmányában csupán érinti, mondván, hogy az A dhortatio 
mulierum• címűnek van egykorú magyar megfelel ője is a Mastan egy ifjú 
megházasodott : . . kezdetű  szövegben, hivatkozva a „fiatal magyar szlavista, 
Hadrovics László" közlésére, aki szerint a horvát és .a magyar szöveg mel-
lett létezik német nyelvű  is.8  Olga Šojat, a már jelzett el őszavában, Fancev 
véleményét ismertetve írja: „E daloskönyv és más XVI. századi kaj-dalok 
alapján — melyekről nem tudni, horvátból fordították-e őket magyarra 
vágy fordítva — arra következtet, . hogy a kaj-horvátoknak a »reformáció 
előtt is, más irodalmi műfajok mellett volt világi és különösképpen volt 
vallásos költészetük«. ." 8  A magyar. kap ćsolatok kérdését azonban ő  seri 
vizsgálja részletesebben. 

A Murántúli daloskönyv I.-et éppen magyar kapcsolataink vonatkozásá-
ban eddig legrészletesebbén Hadrovics László méltatta magyar—délszláv 
kapcsolattörténeti kiskönyvében, 10  hol egyértelműén leszögezi, hogy „már 
a legrégibb kajhorvát világi költészetben találunk magyar nyomokat", éppen 
e daloskönyv példái alapján. Hadrovics 1938-as vizsgálatai az Andreas Šajti č : 
Cantio de matrimonio és a névtelen szerz őtől származó Adhortatio mulierum 
magyar eredetét derítették fel. Megjelölte a Lugossy-kódexet is, amely dunántúli 
eredetű  énekeskönyv, e versek magyar eredetijének talán forrása, illetve 
az eredetiek egyik változatának meg őrzője. Magyarázatot adott arra a látszólagos 
ellentmondásra is, amely a Šajti č  Cantio de mátrimonio-jának korai, 1534-es 
keltezése, és a Batizi . magyar nyelv ű  énekének évszáma (1546) között. van. 
Hogy mégis a magyar az els ődleges, az a Simon bíró kifejezés alapján kétségte-
len, melyet Šajti č  Simon rihtárnak fordított, nem értve pontosan a Simon 
bíró kifejezés jelentését, melyet különben Olga Šojat 1973-ban sem tudott 
magyarázni szövegkiadásában, annak bizonyságaként, hogy a horvát nyelv 
nem ismerte 'el őbb sem, ellentétben á magyarral, amelyben közkelet ű  volt, 
majd feledésbe merült, úgyhogy megnyugtató , magyarázatát Waldapfel 
József. csak 1937-ben adta meg. 11  „Ez egyúttal annyit jelentene — állapította 

8  Fancev: uo. 
9  Olga Šojat id. kiadása, 178. old. „Na osnovi te pjesmarice i na osnovi nekih pojedina č- 

nih kajkavskih pjesam,a iz 16. stoljeća — za koje se ne zna jesu li s hrvatskoga prevedene 
na madžarski ili obratno — zaklju čuje da su kajkavski Hrvati prije reformacije, pored 
drugih književnih vrsta, imali i svjetovnu a naro čito još i svoju crkvenu poeziju." 

19 Hadrovicg László: Magyar és déli šzláv szellemi kapcsolatok. Bp. 1944. 11-13. old. 
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meg Hadrovics . ; hogy Batizi az éneket nem. szerezte, hanem csak egy 
régebbi példányról másolta, amely egyúttal Šajti čnak is forrásául szolgált ..." 

Olga Šojat közlése meger ősítette Hadrovicsnak azt a sejtését is, hogy 
a két vizsgált versen kívül „talán több más darabnak a magyar eredetijét 
is ki lehetne kutatni." Bár közleményünk csak a Cantio de Rakoczio magyar 
megfelelőjével gyarapítja a magyar nyelvb ől fordított versek számát, leszögez-
hetjük, a Sojat közölte szövegek nagyobbik hányada is magyar eredetire 
megy vissza, közöttük éppén azok, amelyeket Fancev és Sojat Šajti čnak 
tulajdonított. Állításunk bizonyítását azonban egy más alkalomra halasztva, 
a következőkben a• Murántúli daloskönyv I.-nek csupán három szövegét 
szembesítjük magyar párhuzamaikkal. 

,3. 

• Hadrovics• László • joggal :figyelmeztetett a Lugossy-kódexre a két horvát 
nyelvű  házasságról szóló ének kapcsán. Ha benne nem is a horvát versek 
erédetijét, hanem az eredetieknek közeli variánsát találjuk meg, csupán 
akkor állíthatnánk, .hogy a horvát fordító használta 'a Lugossy-kódexet, ha 
a Murántúli daloskönyv I.-ben találhátó csonka, Szigetvár. veszését elmondó 
ének szövegéről kiderülne, hogy' rokon a Lugossy-kódex Historia : az Szigetvar-
nak veszesser ől című  versével, ami lehetővé tenné a horvát nyelvű . daloskönyv 
datálását is, minthogy a Lugossy-kódex Somogyi Pál • 1629=1634. közötti 
versmásolatait tartalmazza. A két szöveg azonban zokanvonásokat nem 
,mutat.12 . •, 

Egyelőre tehát az .Oženil se. je jeden mlad. junak . '.. kezdetű  vers magyar 
eredetijének közeli variánsát kell látnunk a Lugossy-kódex megőrizte szöveg-
ben, amelyet 'a fordító nem követett ugyan szolgai módon, de alápjában 
mégis ragaszkódott az el őtte levő  magyár nyelvű  Adhortatio mulierum-szöveg-
hez, melyről első  kiadója, Szilády Áron, azt mondta, hogy „e. gyúnyolódvá 
tanító alkalrn,i, ének egyik .  legnevezetesebb ,darabja XVI..szážadi versirodal-
munknak". 13  Ugyancsak az> ő  szavait' kell idéznünk e vers jellemzése kapcsán 
is: „Jól gondolt s ügyesen megírt rímtelen .strófáit, természetes fordulattal 
következő  refrainjei, melyek keményen font ostorhegy sudarakként perdülnek 
vissza, — a bels őre, is ható külfoxma részleteinek alakításában • figyélmré 
méltó ügyességet árulnak el; míg az egyszer ű, logikus összeállítása azt mutatja, 
hogy ,a kora erkölcsi állapotát keresetlen, de h ű  színekkel festő  énekest a 
kompozíció körül is gyakorlott érzék vezette ..." 14  A horvát szövegnek 
viszont az 'a .  jellerrizője, hogy éppen ezeket a • Szilády jelezte vers-erényeket 
kerüli meg: az Oženil se je jeden mlad junak '... 'ugyanis nem tudott mit 
kezdeni a magyarAdhortatio mulierim versszakai utolsó sorában oly jellezhz ő , 
‘a XVI. századot tükröző  szólásokkal, azoknak éppen szólás-jellegét sikkasztotta 
e1;  s nem tisztélte azt a szerkesztési „logikát" sem,' amely a magyar nyelv ű  
Adhortatiót jellemzi. Ezt bizonyítja• a horvát fordítás alapján a magyar 'Adhor-
tatio segítségével elvégezhető  részleges rekonstrukció is : 

11 Waldápfel József: Simon bíró, suskás. 'Magyar Nyelv. XXXIII. évf. 7-8. szám 236. 
old. 1937. 

12 A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgy űjtemények bibliográfiája (1565-1840). 
Összeállítottá • Stoll Béla. Bp. 1963. 49-50: 

13 Régi piagyár költők tára. III. Bp. 1883. 304. old. 
14 UO. 
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Mastan -  egy ifjú megházasodott. 

Mastan egy ifjú meglázasodott, 
Ujonnan hozta szép házastársát, 
Kit úgyan szeret mint önönmagát; 
Nagy szép beszéddel őtet- így oktatja: 

Asszony! szép társam és szép :virágom, • 
Ha Istén minket ketten összvebír; 
Tanítlak tégöd, kérlek, hogy ne bánjad. 

Ha mikor asszony ! tégöd szóllitlak,. 
Mondj akkor engem édös uradnak, 
Mert ha mondasz édös uradnak; 
Iffjak kik- látják, csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondnak szólhatatlan társnak. 

Mikor vendégök. házunkhoz jünnek; 
Nyelved és a szád kérdve szóljanak, 
Mert‚  ha ők ketten sokat csácsognak; 
Iffjak, kik látják .csak" megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak csácsogó szajkónak. 

Ha mikor ruhát néköd vehetök, 
Ruha tetűied megtisztöltessék, 
Mert ha az ruhák rólad lesírnak; 
Iffjak kik látják csak 'megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak puhán kötött rokkának. 

Ha mikor ketten egy úton megyünk, 
Te palástodat: hátamra, ne add, 

• Mert ha palástod hátamra adod; 
Iffjak kik, látják csak megcsúfolnák. 
,Engömet mondnak asszony szamarának: 

Mikor. egy úton csak ketten ,megyünk, 
Eléttem. ne  járj' ókkor hogy megyünk, 
Mert ha éléttem járaridasz — félök; 
Iffjak kik látják *csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak kabola-vezérnék. 

Ha ; Mikor. követök házunkhoz jönnek, 
Te meg ne felelj az követöknek, ' 
Mert ha megfelelsz_ az- követökriek; 
Iffjak • kik látják csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak az Simon bírónak. 

15 



Ha az piacra el-kilépendsz, 
• Sokat ne késsél és ne terécselj, 

Mert ha mulatsz és sokat terécselsz; 
Iffjak kik látják csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak puhán kötött rokkának. 

Kevés búzánkat, «kevés lisztünket, 
El ne tékozljad az mi morhánkat; 
Ha eltékozlod az mi morhánkat; 
Iffjak kik látják csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak feneketlen kasnak. 

Az bort házunknál ámbátor igyad, 
De az korcsorrát te ne gyakoroljad; 
Ha gyakorlándod te az koresomát; 
Iffjak kik látják csak megcsúfolnak, 
Tégödet mondanak jelös borcsíszárnak. 

Az mi házunkat te tisztán tartsad, 
Kicsin cellánkat gyakran megsöpörd.. 
Mert ha házunkat rusnyául tartod, --
Iffjak kik látják csak megcsúfolnak,'  
Tégödet mondanak rusnya cundorának. 

Asszony szép társam ! írre inast megmondom, 
Te bűneidet el ne szenvedöm, 
Ha bűneidet én elszenvedem; 
Iffjak kik látják csak megcsúfolnak, 
Engömet mondanak két -ageb egyiknek. 

Ha megfogadod, magam ígérem, 	- 
Morhám, és pénzem mind tiéd lészen, 
Te léssz énnéköní nagy tisztösségöm; 
Iffjak kik látják meg nem csúfolnak, 
Engömet mondanak nagy boldog embörnek. 

Ha nem fogadod: Isten ne mentsön, 
Bottul, pálcátul az te hátadat, 
Piros orcádat szégyönvallástul, 
Hátadnak hosszát szép sudár pálcátul. 

A legszembetűnőbb formai különbség a horvát és a magyar nyelv ű  
szöveg között 'a horvát nyelv űnek rövidebb volta: a Lugóssy -kódexben olvas-
hatóhoz viszonyítva két versszakká) rövidebb. A fordító el őtt vagy olyan 
szöveg volt, amely a Lugossy -kódexével ellentétben a vendégeskedés kapcsán 
elhangzó tanítást tömörebben adta, csak a vendégfogadásról beszélve, vagy 
pedig a fordító vonta össze a két szakaszt (a Lugossy -kódex negyedik és ötödik 
szakaszát oly módon, hogy a lehetséges negyedik szakasz els ő  sora után 
az ötödik szakasz második sorával folytatta a fordítást, elhagyva a következ ő  
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sorokat: „Vígasságot mutass jámbor vendégnek, Mert ha bánatját látják  

szívednek: Iffjak kik látják csak megcsúfolnak, Tégödet mondanak az ebbül  

készültnek." S ugyancsak elmaradt a következ ő  szakasz első  sara is: „Ha '  
mikor ketten vendéggé kínnak ..." Ha így történt, akkor els ősorban értelmezési  
nehézségekkel magyarázhatjuk ezt, mint ahogy a zárószakasz elmaradásának  

magyarázatát is a fordító számára érthetetlen utalásokban kell keresnünk • 
(„Ez tanóságot taval kilelék. Szamos vizének magas az partja. Akkor fejszével  

vágták ,a vizet.'Az énekszerz őt mondják jó embörnek.") Ezért sikkadthattak  

el a versszakok szólásszerű  csattanói is, amelyekre Szilády figyelmeztetett.  

A fordító nemegyszer szó szerint adta vissza az átvitt értelm ű  magyar kifejezést  
(ženskoga somara = asszony szamarának), s talán nem is értette a magyar  

szavak jelentését, amit a Simon bíró kifejezés lefordítása is bizonyít, vagy  
ahogy a feneketlen kas fogalmát a „prazna košara" -  képpel adja vissza; és  
így válik a „jelös borcsíszár" a fordító kezén „široka štucijává".  

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy ,a magyar és a horvát Adhortáció-nak  
összesen öt párhuzamos versszaka van: az els ő  három, a nyolcadik és-a tizen-
harmadik, különben a szakaszok egymásutánja nem egyezik. Az összevetésünk  

alapjául szolgáló Lugossy -kódexbeli szöveg versszakai a horvátban ilyen  
rendben követik egymást : 1, 2, 3; az összevont 4-5, 9, 7, 6, 8, 10, 11, 12,  
14, 13, 15, 16. Feltűnő  a 9. szakasz nagy elmozdulása, illetve az els ő  nyolc  
szakasz sorrend-zavara, majd a többinek tulajdonképpeni „logikája", mely  

csak a. vers utolsó szakaszaiban zavarosodik meg ismét. Nem nehéz megál-
lapítani, hogy a változásokat nem . a fordító számlájára kell  írni: valószínű,  
hogy egy ,  ilyen elrendezésű  magyar nyelvű  változatról van szó, hiszen .  a  
Lugossy -kódex is ,a kérdéses kilencedik szakaszában mutat törést, minthogy ,  

mind a kilencedik, mind a tizedik versszaknak a csattanós utolsó sorában a  
„Tégödet mondanak puhán kötött rokkának" áll, holott ez csak a kilencedik  
szakaszt zárhatja logikusan, amit a horvát nyelv ű  szöveg jelez is, mely a  
Lugossy -kódexbeli vers tizedik szakaszában „nagy részegest" („velika pijanca")  

mond. Vitathatatlanul a horvátra fordító jobb, épebb magyar nyelv ű  szöveg-
gel dolgozott, mint a Lugossy -kódex összemásolója.  

A fordítás egybevetése nyomán arra is, következtethetünk, hogy nem  

minden magyar változatban létezett a szakaszok harmadik sorának állandó 
kifejezés-fordulata, az „iffjak kik látják . hiszen a fordító például egyet-
lenegyszer sem fordítja mindvégig, „azok kik látják ..."-ot mond („ki -bodo 
vidili", illetve „ki budu ...", „ki bodu ..." és „ki budo s .". formában). 
De erre figyelmeztet a horvát nyelv ű  szöveg 12., illetve a Lugossy -kódex-
belinek 14. szakasza közötti különbség is: valószínű, hogy a horvát szöveg 
eredetijében ezen a helyen nem „Az mi házunkat 'te tisztán tartsad .. . 
'állhatott, hanem az „állapot" kifejezés, a „cella" helyett pedig a házsöprésr ől 
beszélhetett, ahogy azt a horvát szöveg tükrözi: „To naše stanje čisto da 
držiš, malo hižico gosto pometaj” (Szabad fordításban: A mi állapotunkat 
tisztán; tartsad, kis házunkat gyakran söpörjed."). Hasonló különbségre utal 
a horvát nyelvű  vers 13. szakaszának utolsó sora is Itt a „két ageb egyikének"-et 
.„kurvin stara sin"-nek fordítja, s nyilván nem véletlenül: az , int ő  és oktató 
énekekben15  így olvasható (Meg ne szidgyad pogány kurva fiának ..."). 

Az ilyen jellegű  eltérések magyarázatát részben a fordítónak az eredetihez 
való - viszonyulásában, részben a horvát nyelvi gondolkodásnak, az egykori 

is  Régi magyar költők tára. XVII. század. 3. kötet. Bp. 1961. 47. old.  
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nyelvi állapotnak a következményében kereshetjük, részben pedig a magyar 
nyelvű  eredetinek a Lugossy -kódexben olvasható szövegt ől való eltéréséi-
ben. De. vannak szigorúan az eredetihez ragaszkodó megoldások is. Az; 
eredetivé) szembeni szabadabb fordítás példáját jól nutatjá a horvát szöveg . 

14. versszaka, amely „hűtlenül hű" fordítás, s talán legsikerültebb része 
az Oženil se je jeden - junak ... -nak: 

Ako ti primeš moje besede, 
, jaz vs'é rné kin če tebi ščo dati, 
té bude meni moje veselje; - 
ki budo vidili, veseli bodo 
i nama reko: blažena hižnika. 

Ha megfogadod, magam ígérem; 
Morhám és pénzem mind tiéd lészen, 
Te léssz énnéköm nagy, tisztösségöm ; 
Iffjak kik látják meg nem csúfolnak, 
Engömet mondanak nagy boldog embörnek. , 

Arra pedig, hogy az eredetinek a rendelkezésünkre álló magyar szövegét ől 
különböző . voltában keressük -az eltérés magyarázatát, a horvát szöveg 7. 
versszaka .lehet a példa: a horvát szöveg szerint az asszánynak nem illik a 
férjét'megelőzve a lóról leszállni, a Lugossy -kódex verse szerint viszont nem 
illik a férje el őtt járnia: 

Gda jednim potem. oba pojdevá, 
ne odgovarjaj •  ništar tem, gostém,; 
ar či budeš ti pred m,e sajala 
ki budu vidili, ošpotajo te ' 
i tebi reku: praz h,am,a žérbica. 

Mikor egy, útön csak ketten megyünk, • 
. Eléttem ne járj akkor hogy megyünk, , 
Mert ha előttem járandasz — fél ők; 
Iffják fkik látják csak mégésúfolnak, 
Tégödet mondanak kabola-vezérnek. 

Hógy a Lugossy -kódex a magyar Adhártatio egy romlottabb szövegét, őrizte 
meg, arra bizonyság- a verselése is, amely Szilády leírása szerinti- 6  az, amit 
később majd tagoló. versnek nevez a verstani irodalom, ősét a Szent László 
himnuszban jelölve ki. Erre vall a sorok nem szótagszámláló jellege is azzal 
á megszorítással, hogy a szakaszok ötödik sora rendszerint 1.2. szótagos. 
A horvát fordítás a Lugossy -kódex szövegével ellentétben következetesen 
szótagszámláló, és igyekszik a ritmusnak azt a képét meg őrizni, 'amit áz ' első  
szakasz.  jelölt meg. Itt különben a két szöveg képlete is. megegyezik '.(10, 
10, 10, 11 szótagosak a sorok). Ám, a• következetesebb versképet a . horvát 
fordítás őrzi, ami az els ő  nyolc versszaknak . a Lugossy -kódexben . látható 
„rendetlensége" ellenében mindvégig' híven visszaadja nemcsak az ötsoros 

16 A RMKT III. 305. old. 
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versszak képét, és tükrözi az els ő  három sor tízeseit és a két utolsó sor tizen-
egyeseit, hanem az ütemezés következetességét is. Szabályosan következnek 
tehát a felező  tízesek, majd a tizenegyeseknél a 6+5  és az 5+6  változásai -- az 
előbbiek, mint Horváth János megállapítja, Batizi András házasénekére 
mennek vissza. 17  A magyar metrum-keret betartása azonban a horvát fordító-
nak sem -okozott nehézséget, hiszen a kaj-népköltészet ismeri mind az ún. 
heteroszillabikus verset, mely a magyar tagoló versnek felel meg, mind 
a felező  tízest, mely azonban nem kedvelt s elterjedt sora, 18  hiszen általá-
ban a m,űköltészét még az aszimmetrikus tízest is csak a XVIÍ. században 
ismeri meg, s majd csak a XVIII. és XIX. században válik uralkodóvá." 
Ezek alapján is tehát fordításnak kell tartanunk a " Murántúli daloskönyv 
I.-nek a szövegét. 

,4. . 

A Murántúli daloskönyv I. ötödik részének majdnem a végén áll az 
Andreas • Šajtič  nevével jelzett Cantio• de -  matrimonio című  vers 1534-ből, 
melynek .Batizi András : • A házasságról való • ének című, 1546-ban keltezett 
versében találta Meg Hadrovics László az. eredetijét, jelezve a keltezések 
támasžtotta" bonyodalmakat is, de nyomban fel is .oldva"ezeket. 2Ó Itt a. helye, 
hogy Hadrovics szövegét korrigáljuk, melyben a Cantio de matrimonio . és 
'az Adhortatio mulierum szerzőjét Batizi Andrásban látja, és ebb ől következően 
véli .a magyar szöveg prioritását Šajti čé. ellenében a Simon bíró kifejezéssel 
eldönteni. Igaz ugyan, hogy a szövegek. kiadója, Szilády Áron, az Adhortatió-
hóz írott jegyzetében Batizira utal, 'mondván; hogy .,;sorainak mértéklése 
határozottan Batizi -Házasságról való. énekére emlékeztet" 21;  A Batizi-vers 
jegyžetében 'pedig . az . Adhortatio-ra22, ' de. a szerzőség kérdését nem veti fel, 
s azóta sem bukkant fel olyan adat; amely azt bizonyítaná, hogy az Adhortatio-t 
is Batizi írta volna. A „Simon bíró" kifejezés pedig csak az Adhortatio-ban 
van, Batizi' énekében nem -fordul el ő . Elgondolkoztató ugyanakkor, h őgy 
Fancev, a •.Murántúli daloskönyv I:. els ő  kutatójá :Andreas Sajti čot • tartja 
nemcsak a Cantio de matrimonio, hanem az Oženil se je jeden mladi junak :. 
kezdetű  szerzőjének is. 23  Talán azt is. figyelembe kell venni, .hogy a két vers 
egymás mellett van mind a horvát nyelv ű  • daloskönyvben, mind pedig a 
Lugossy -kódexben; . bizonnyal a tematikai együvé , tartozás alapján. 

=Hadrovics Lászlónak igaza' van őzónban; amikor Šajti č  szövegét fordítás-
nak- minősítette, s abban is,' hogy 'revízió alá kell venni A házasságról. való 
énnekkel kapcsolatos ismereteinket: Batizi .Andrást nem költ őjének, csak 
egyik másolójának tarthatjuk, illetve, •ha mégis ő  a, költője, akkor működésé- 

17  Horváth János: Rendszeres magyar verstn. Bp. 1969. 46: old. és más szempontból 
Vargyas 'Lajos: Magyar vers — magyar nyelv. Bp. 1966. 80-81. old.. 

18 . Hrvatske narodne pjesme. Kajkavske. Uredio i komentirao Dr. Vinko Žganeć . Zagreb, 
1950. 482-485. old.. . 

19 Marin Fiani čević : Pet stoljeća hrvatskoga vezanbg stiha. Forum, Zagreb, 1968. 1. 83. 
old. És Marin Frani čević : Ritmi čka osnova u stihu hrvatskih pjesnika XV i XVI sto-
ljeća. Rad JAZU. Zagreb, 1963. Krijiga 333. , 

20 Hádrovićs id. Mű, 12. old. 
21 Szilády Áron a rRMKT IV-ben, 305. old. 
22 RMKT II. Bp. 1880. 426. old. 

g  23 Alga  Šojat id. kiadás 178. old. 	- 
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nek első  esztendeiben Írott versének kell tartanunk, anélkül, hogy a vers 
utolsó szakaszában meg őrzött <dátumát is kétségbe vonnánk. Ne tetézzük 
azonban a Batizi--Šaiti č  ellentmondást még eggyel, hiszen a keltezések 
közötti eltérések aránylag könnyen áthidalhatók, ha föltételezzük, hogy A 
házasságról való éneknek már az 1530-as évek legelején közkézen foroghat-
tak másolatai, amelyek közül egyik Andreas Šajti čhoz került, és azt szólaltatta 
meg - horvát nyelven, egy másik pedig Batizihez, aki néhány helyen, javította 
1546-ban, s erősebb protestáns színt adott neki. Szövegére ugyanis kétségtele-
nül ráillik Horváth János jellemzése „A régi római epithál .amiumnak, a 
humanista elbeszél ő  jellegű  panegyricusa után újabb didaktikus jellegű  
hajtása lett a reformáció házaséneke., egészen Gyöngyösiig visszaszorítva 
ama humanista típust. Batizié nálunk alighanem els ő  képviselője annak. 
Szép sor következett utána, a tiszta oktató és vallásos jelleget sokszor világia-
sabb, kedélyes, s őt játékos hanggal cserélve fel, mint pl. a XVI. századból 
legismertebb Adhortatio mulierum ..." 24. Következik a fentiekb ől, amenyi-
bén nem tudjuk bizonyítani, hogy Batizi a verset az 1530-as évek legelején 
írta, majd 1646-ban javította, akkor egy ismeretlen szerz őt kell feltételeznünk, 
akinek a szövegét Andreas Šajti č, mind pedig Batizi forgatta és nevével 
látta el. 

Állításunk azonban csak 'akkor lesz hitelt érdeml ő, ha bebizonyítjuk, 
hogy . Šajti č  magyar nyelvből fordította horvátra "Cantio de matrimónio című  
versét, méghozzá az 1546-os Batizi neve jelezte szöveggel majdnem meg-
egyező  változatból. Minthogy a Simon bíró kifejezés nem jelent támpontot, 
Šajti č  szövegének vizsgálata döntheti el a kérdést. 

Terjedelmét tekintve egy versszakkal hosszabb a Šajti č  horvát Cantio-ja, 
mint Batizié. Ez az egy versszak szemmel láthatóan utólag került a szöveg-
hez, mert a szerz ő  nevét és a megíratás dátumát közl ő  szakasz után következik, 
erősen vallásos 'jelleggel 

Ocu Boguvi vsegdar _ bod hvala, 
i sinu njega Ježuš Krištušu, 
lih ravno takaj Duho svetomu. 
svetom Trojstvo, jednom Bogu, Arri.en. Amen. 

(Szabad fordításban : Az Atya Istennek legyen mindétig 'hála, és fiának 
Jézus Krisztusnak, ugyancsak a • Szentléleknek, a .Szent' Háromságban egy 
Istennek. Amen. Amen.) 

Különben a horvát nyelvű  szöveg nyomról-nyomná követi a magyart, 
amelyet Batiziénak ismerünk, éppen ezért • az apróbb eltérésnek, a szemmel 
láthatóan fordítói félreértéseknek kell nagyobb figyelmet szemelnünk: a 
• horvát szöveg fordítás volta bizonyításának a lehet ősége ezekben rejtőzik'. 

A két szöveg közötti eltérések azt . bizonyítják, hogy Šajti č  kezében 
egy olyan Cantio-szöveg volt, melynek 'egyes sorai különböztek Batiziét ől 
egy-egy képben; mintha Šajti č  verse még vissza, a katolikus középkor felé 
mutatna, Batizié pedig már a reformáció, didaktikáját tükrözné. Az is meg-
figyelhető, hogy a különbözőségek feltűnőbbek a vers középs ő  részében 
(16-18. szakasz), valamint a második felében (24-27. szakasz) és kisebb 

24  Horváth. János: A reformáció jegyében. Bp. 1957. 41. old. 
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mértékben a 31-32. szakaszban. Nem olyan jelent ősek az olyan 'típusú , 
különbségek, mint amilyent a 3. szakasz els ő  sorában látunk : „Gda Bog 
Adatna na zemlo stvoril" = „Mikor Ádámot Isten teremté ...". Nyomósabb 
azonban a már jelzett 16-18. szakasz horvát szövege. A „fertelmesség" 
helyett a „pogány élet" („pogano žitko") kifejezés, valamint a Krisztusra 
való hivatkozás olyan sorokban is, ahol a magyar szöveg pusztán Istent 
emlegeti, még inkább, ahol a variáns megléte egészen kézenfekv ő, mint 
a vers második felének több helyén is. A 24. versszak például így tükrözi 
ézt: . 

Hištvo Gospon Bog sam . blagoslovi 
i njima žitek onda potrdi, 
dugo življenje med nje postavi, 
i vu orsagi svetom koroni. 

Az házasokat isten megáldja 
Eledeleket megszaporítja, 
És életjeket meghosszabítja, 
Szent országában megkoronázza. 

Ilyen a kánai menyegző  bor-csodáját bevezet ő  versszak 1--2. sorában fel-
tűnő  differencia is. A horvát nyelvű  szöveg részletesebb : 

To sveto hištvo Bog je napravil 
i svadbo Krisus sam obeselil .. . 

A • házasokat Jézus szereté, 
És az menyegzőt megerősíté . . 

A 27. szakaszban viszont a magyar nyelv ű  ilyen:  

od vražje skuse sam óbranjenik, 
od neprijatelov oslobođenik. 

Ördög mérgét ől ő  védelmezőnk, 
Ördöngősségtől csak ő  megmentőnk. 

Ilyen árnyalati különbség van a 31. szakaszban is : 

Tak lepo človeka Bog blagoslovi 
vu vsako dobo, ki se ga boji, 
kako zi Dávid v knigah šoltarski 
lepo je spisal v molitvah svojih. 

Ekképen embert megáld . az isten, 
Ki féli őtet minden id őben, 
Mint az szent Dávid az zsoltár könyvben 
Szépen megírta ő  énekében. 

Olyan eltérések tehát ezek, amelyek nem a fordítás-problémákból következtek 
'hanem a szöveg változat-voltából eredtek, minthogy a nehézkes, a magyar 

21 . 



Szöveget Szó szerint ért ő  és félreért ő  fordítói munka példái ugyancsak adót- 
tak Sajti č  . versében, feltűnően nagy mennyiségben., 

Ezek a fordítói' félreolvasások és értelme tiések •tánúskodnak • els ősorban 
a horvát Cantio fordítás voltáról, minthogy azonban • el őszámlálásuk jelént ős 
.terjedelmet .  vesz igénybe, itt csak a legjellemz őbb, • bizonyító értékűnek. 
tartott jelenségr ől számolunk be. 

Šajti č  •fordítására• jellemz őek á fordítói félrehállások, és eltértések:.Már 
az első  versszakban van ilyen: a horvát szöveg a „tisztetekben eljárást", a 
„tisztasággal" azonosítja, mert. mind, .a kett őt „ čistočával" fordítja: 

És az, okait méggon'doljátok, • 
Hogy tisztetekben ti eljárjatok. 

• Semmi egyéb az szent házasság, • • 
Hanem tisztaság és nagy -  jámborság . ... 

Šajti č  szövege a kiemelteket így adja vissza: • 

i zroka ktomu vi se nav čite, 
vu čisto či se kroto . zdržite. 

To sveto hištvo ništar • né" drugo 
nego čistoča i vsa dob-ota 

A kilencedik szakaszban a . szülő  és a születés kifejezések okoznak zavart. 
Šajtič  „rođjenik"-ot. mond, 'a Batizi-változat viszont .;arról beszél, hogy 
„ezért szülejét ember elhagyja". A 18--19. szakaszban a tisztesség és a 
tiszt (tisztje-tiszti) szavak jelentése egyenlít ődik ki, minthogy Šajti č  a „tiszti"-
„ čest"-nak fordítja. Egészen eklatáns a 22. szakasz, melyben á horvát fordító 
a viselni-t aranasítja a „vinni"-vel: 

és Morhájának gondját viselj é 

na njega,m,arho p.asko da nosi 

A 29. szakaszban pedig a „hozzád illend őt" adja vissza a „tebi primernő" 
kifejezéssel, mi a példát jelenti. 

Sajti č  szövegének fordítás voltát bizonyítják azok -.á részletek is, amelyek-
ben a magyar szöveget szemmel láthatóan szóról szóra adta vissza, aminek 
következtében- a horvát szöveg zavarossá és f it űnően nehézkessé vált. Példa 
erre a .vers 7-8. szakasza, s a jellegzetes tükörfordítások sora. Hogy milyen 
szorósan követte Šajti č  a magyar eredetit, arra bizonyság a 15. szakasz, 
amelyben kivételesen mind a négy sornak a ,lenne" az „önríme". A horvát 
szöveg is csak ebben az egy versszakban rímel ilyen módon, de arra is ügyel, 
hogy ott, ahol még feltűnik önrím, azt is közvetítse, mint a 19. szakasz 2. 
és 4. sorában.. A jellegzetességek közé sorolhatjuk Šajti čnak azokat a sorait 
is, amelyek jelžik; a -fordító nagy nehezségek árán, leegysáer űsítésékkel -
tudta csak eredetijét követni. Ilyen a 21. szakasz, s-itt vannak azok a megoldások, 
amelyek a horvátban leegyszerűsödnek, . minthogy a fordító nem különbözteti 
meg - a jelentésárnyalatot: ugyanazzal a szóval adja vissza a jóra tanítani 
és a jóra inteni kifejezéseket „na dobro vú či" -- szóról szóra: jóra húzni). 
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Šajti č  szövegének verstani vizsgálata is a fentiekkel öszszefügg ő  tanulságo- 
kat kínál, többek között azt is, hogy a feltételezések ellenében nem tarthatjuk 
a Cantio átköltőjét az Adhortatio fordítójának is. A verselésben található 
hibák nagy száma az Adhortatio, simább, jó ritmusérzékű  fordítójával el-
lentétben egy . gyakorlatlanabb fordítóról ,vall. A Cantio megvizsgált 33_ 
szakasza közül 17-ben találunk hibás sort, mert a fordító a magyar eredeti 
felező  tízesét olyan esetben, amikor' értelemzési nehézségekkel küszködött, 
nem tudta visszaadni. Rendszerint az aszimmetrikus tizenegyessel (5+6 
és 6+5-ös változatban) segített magán, három esetben pedig kilencessel 
oldotta meg a sort (9. szakasz utolsó sorában 6+3; 17. 'szakaszának 3. sorában 
4+5; a 26. szakasz 2. sorában pedig 4+ 5-ös megoldással) a magyar 
eredeti következetes felez ős tízeseivel ellentétben. 

5 

A ,Murántúli daloskönyv I.-nek kétségtelenül legérdekesebb darabja 
a Cantio de Rakoczio című, mely á kézirat' leírása szerint 25  a vallásos versek 
csoportját követi  a daloskönyv negyedik 'részének a végén. 

A magyar irodalomtörténetírás e dal szövegét a s Tatár rabságban lévő  
erdélyiek dala címen tartja számon, -és két másolatát ismeri. Egyik változata 
a Bocskor-kódexben van, melyet Bocskor 'János 1716-1736 között másolt 
Csikszentléleken 28, «  a másikat a Szentsei-daloskönyv őrizte meg, mely ,1 .704-ben 
íródott.?' A horvát nyelvű  fordítás szövege a Szentsei-daloskönyv tartalmazta 
vershez áll közelebb, úgyhogy a Bocskor-kódexét figyelmen kívül hagyhatjuk, 
hiszen összesen négY1 megközelítően .azonos versszaka van a horvát dalos-
könyvével,?$ a Szentsei-daloskönyv szövegével viszont 11 szakaszában rokon, 
ugyanakkor öt olyán szakasžt is tartalmaz, amely :egyik magyar nyelv ű  
változatban ;  sem fordul elő . Első  megállapításként azt kell tehát leszögeznünk, 
hogy a horvát fordító egy a Dúnántúlon közkézen forgó olyan változatot 
hásznált, amely a Szentsei-daloskönyv másolatánál épebb, teljesebb és lo-
gikusabb elrendezésű  volt, elannyira, hogy a fordítás tükrében a Szentsei-
daloskönyv szövegének romlását, is érzékelhetjük, ugyanakkor egy olyan 
variáns meglétére következtethetünk, amely egyes részleteiben a Bocskor- , 

kódex egy másik, Sűrű  .könnyhullással sír már Erdélyország cím alatt ismert 
dalával tart rokonságot, mintha a horvát . nyelv ű  Cantio de- Rakoczio ' magyar 
eredetije a Szentsei-daloskönyv és a" Bocskor-kódex szövegé között félúton 
állna, szorosabban kapcsolódva a korszak kedvelt siralom- és búcsúverseihez. 
Figyelmet érdemlő   ebből a szempontból az a moz zanat is, hogy egyedül 
a horvát fordítás őrizte meg . a magyar szövegből -  már hiányzó táróversszakot, 
a vers keletkezését a . megénekelt eseményekkel egyidej űnek mondva. Szabad 
fordításban: Iratott ezerhatszázban és örvenhétben, a szomorú évben: Amen. 

A horvát nyelvű  szöveg tanulságai talán a Szentsei=daloskönyv szövege 
segítségével elvégzett rekonstrukció alapján lesznek világossá, éppen ezért, 
mint az Adhortatio esetében,is, a Murántúli énekeskönyv I. szöveg-struktúráját 

26 Olga Šojat id. kiadás 177. old. 
26 A magyar' kéziratos énekeskönyvek ... id. m ű  119-120. old. 
27 Uo. 110-113. old. ' ' 	 ' . 
28 Közölte Thaly Kálmán Tatár rabok éneke cím álatt a Századok 1870-es évfolyamában. 

482-484. old. , 
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kell megidéznünk, hozzátéve, hogy az els ő  hat versszak menetében a két 
szöveg megegyezik, - azzal a különbséggel, hogy a horvát változatban a 2. 
és a 3. , szakasz helye felcserél ődött..fine : 

Menj el édes szolgám 
Tekénts .meg szép hazám, 
Akarja tatár hám: 
Csak hózz választ hozzám. 

Ha kérdik, mint vagyunk? 
Mondd meg : rabok vagyunk, 
Térdig vasban járunk, 
És csak sarcoltatunk. 

Mondd meg szép Erdélynek 
Búban. borult népnek, 
Fő-fő  vármegyéknek, 
Az széköly községnek. 

Kezeink belincsben, 
Tömlöc fenekében 
Vagyunk, nagy inségben — 
Tatárok kezében. 

Megsarcoltam volna 
Húszezer tallérban. 
De az pogány tatár 
Csak meg sem. ' hallotta. 

Idegeny országra 
Hordoz szerteszéjjel, 
Sűrü számú pénzen 
Ád török kezében. 

A Murántúli daloskönyv I.-ben ezek után négy olyan versszak következik, 
amelyéket a magyar változatokban hiába keresünk. Tartalmilag, mint jeleztük 
már, a Sűrű  könnyhullással sír már Erdélyország 13. szakaszának négy sora 
tartalmazza ezeket: 

Országokban ki atyját, ki anyját siratja, 
Némely barátjokat szűvük szerént szánják, 
Ki jóakaróit, szomszédját sirassa, 
Fiát s ki bátyáit szűve szerint szánja. 

Ám pusztán'képzetekben. A horvát nyelv ű  szöveg versszakai-inkább valamilyen 
búcsúversb ől átvett részletnek hatnak az igék felszólító módjának következté-
ben. Ismét szabad fordításban adjuk .e nyolc sort: Sírjatok felettünk, bánatos 
szomszédok, kik annyiszor voltatok velünk vidámak.. Ó, bánatos atyák 
'sirassatok minket, kik vidámak voltatok, bánatba estetek. Ó, bánatos anyák 
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könnyesek, bánatosak, búsan sirassátok bánatos fiaitokat. Elküldtük levelünk, 
a bánatost, szomorút, siralmast, szomorút és „rabosat". 

A horvát változat ezután a Szentsei -daloskönyv zárószakaszával folytatódik, 
amely itt a 11. szakasz lesz: 

Elváltozott színünk, 
Elhervadott orcánk, 
Béesett két szemünk 
Mint az irott képnek. 

A Murántúli daloskönyv.I.-ben ezután ismét a magyar változatokból hiányzó 
szakasz következik, • mely szabad fordításban így hangzik: most letaszít-
tatunk (a pokolba) és oda jutottunk, és itt sülünk a t űzön. Majd. a Szentsei-
daloskönyv szakasz-rendjétől teljesen különböző  -módon hózza a megegyező ,  
versszakokat, " ennek számozását véve alapul így: 10., 8., 9:, :11: szakasz: 

Kérjük szép Rákóczit . 

Mint kedves urunkot: 
Szánja meg gyermekink, 
Özvegy feleségink. 

Tizennyolcezeren 
Vagyunk nagy inségbén; 
Tatárok kezében 
Szörnyű  inségekben. 

Nyolcszázat hajtottak . 

Az Vörös tengerre — 
Mint ártatlanokat 
Az veszedelemre. 

Bizzunk az Istenben, 
Hogy még jövendőben 
Kiszábadít minket, 
Könyörül népein. 29  

Majd a már idézett záróversszak következik, melyet a magyar változatok 
nem őriztek meg. 

A hasonlóságok ellenére, a horvát nyelv ű  szöveg önálló variánsra megy 
vissza, amit nemcsak a két sorossá álakult szakaszok jeleznek, hanem a vers- ,  
szakókon belüli tartalmi-képi eltérések is. A második. szakasz_ nyomban 
erőteljesbb képpel indul, mint a Szentsei -daloskönyvé : Ha kérdik, éltünk-e 
vagy halunk, „mond meg: rabok vagyunk, térdig vasban". Megváltozott 
a 3. szakaszban a rabok és az otthon maradottak viszonylatainak iránya is: 
a horvát szöveg .a rabok vágyakozásaként emlegeti Erdélyt. A negyedik 
szakasz mindenben párhuzamos a magyar változattal, az ötödikben azonban 
a sarc öszszegében már eltérés van: a horvátszöveg 12 000 tallérról beszél. 

29 A. Szentsei-daloskönyv szövegét a Thaly-kiadás alapján idézzük. Régi magyar vitézi 
énekek és elegyes dalok. • I. Bp. 1864. 157-160. old. 

25 



Különbözik képeiben a hatodik is : a horvát nyelvű  változatban ismeretlen 
országokról, sík tengerről van szó, a törököt. pedig nem emlegetik. A Murántúli 
,daloskönyv I.-nek 11. (a Szentseinek 13.) szakasza az olvasati nehézségek, 
miatt csonka, de a jelentésbeli eltérés' így is jól érzékelhet ő . A Rákóczit 
emlegető  13. versszak egyszerűbb, mint a magyar (Szabad fordításban: 
Könyörgünk, Rákóczi, kegyelmes úr, könyörülj rajtunk és gyermekeinken.). 
A tatár rabságban lev ők számában is eltérés mutatkozik ( 14. szakasz): a 
horvát változát 14 000 rabról tud, míg a Vörös-tenger partjára jutott nyolcszáz 
rabról szóló szakasz ismét párhuzamos á magyarral. Egyszer űbb -és természete-
sebb a 16. szakasz könyörgése is a -  Szentsei-daloskönyvben olvashatónál. 

A horvát változateredetije kétsoros szakaszú volt, minden sor két hatosból 
álló tizenkettest adott, amilyent a Szentsei -daloskönyv szöy'ége is adna hasonló 
formában másolva. A fordító azonban nem érzékelte, a rímelésre alig ügyelt' 
(a vers 17 szakaszából csak ötben tükröz ődik a magyar vers rím-képlete), 
a 'sorok szótagszámát öt szakaszban nem tudta megtartani: van két' tizen-
háromas sora, a 8. szakasz második sora pedig 14 szótagos. Legsikerültebb 
megoldásait sem tarthatjuk tudatos szövegre figyelésnek, az Adhortatio 
fordítójának következetességét. cantiónkban nem kereshetjük. 

Gondot okoz versünk címe, minthogy a magyar változatok nem adnak 
címet,30  Rákóczi neve felbukkan ugyan a versben, dé a költemény nem 
róla szól. Felmerülhet annak lehet ősége, hogy már abban az időben másolták, 
amikor nem a szerencsétlen lengyelországi hadjáratot indító 'II. Rákóczi 
György nevét visszhangozta Dunántúl közvéleménye, hanem a kuruc Rákóczi 
Ferencét, s a versbeli név a fordító vagy másoló tudátában emezzel azonosult. 
Akkor pedig' a Murántúli daloskönyv I:-nek éppen e cantióval kezd ődő  
részét '1704 után másolták, s talán kuruc versként tartották `:számon. 

6. 

A daloskönyv magyar eredetű  versei- a XVI—XVII. 'századi magyar 
és horvát szellemi-irodalmi élet kontextusában kapják meg igazi jelent őségü-
ket — túl, immár ,fordítás voltuk tényén. Kiegészülnek tehát ismereteink, 
a . magyar-horvát irodalmi érintkezések jellegér ől, természetér ől, arányairól 
és teljesebb, sokoldalúbb kép rajzolódik ki a két népnek egymás.m űvéltségé-, 
ben játszott valóságos szerepér ől is. Különösen, ha a Murántúli daloskönyv 
I.-nek más verseit is megvizsgáljuk, hiszen most már az össžehasonlító 
elemzésen múlik, hogy mikor tárul fel kapcsolattörténeti szempontból dalos- 
könyvünk minden mozzanata. Élhetünk ugyanis azzal a feltételezéssel, 
hogy a vallásős és a szerelmi .énekek között is .vannak .magyarból fordítot-' 
tak. Erre enged következtetni a Murántúli daloskönyvnek részben jellege. — . 

hiszen a'magyar kéziratos daloskönyvek között; éppen a Dunántúlon, találunk 
olyan típusúakat, ámilyen az Olga Sojat ismertette horvát részben pedig 
a magyar verseknek a horvát 'nyelv ű  kódexbe kerülése módja, hiszen mindén 
okunk megvan, hogy több olyan kéziratos könyvet tételezzünk fel, amelyek-
ben különböző  jellegű, magyarból fordított versek vagy magyar és: horvát 
versek is voltak. Gondoljunk az 1588-1559-ben másolt ún. Palátics-kódexre,;  
amelyben magyar, horvát, német és latin nyelv ű  imák vannak, s egy horvát- 

3o A Szentsei-daloskönyvben Cantio alfa címen. Régi magyar verseskönyvek 1. szám. 
Szentsei-daloskönyv. Sajtó alá rendezte Buda János Bp. 1943. 
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ének is,31  hiszen ennek divatja még a XVIII. század derekán is megvolt 
(nem sokkal lehet id ősebb á Murántúli daloskönyv sem), miként azt Szakolczai 
István énekeskönyve is , példázza32  a kor „deákos műveltségű  emberének" 
több irányú érdeklődését is megmutatva. Mennyivel inkább így lehetett 
a XVI. és a XVII. században, amikor a két nép szellemi élete egymás iránt , 
teljesen nyílt volt: a „hegedöls xácm,ódja", a széphistóriák, fordítása Léndván 
és Semptén, Sztárai Mihály horvát nyelvű  működése, a Balassi .Bálint-
versekben felzengő  horvát szöveg- és ritmus-emlékék; Ivan Pergoši č  magyar-
ból fordított Tripartituma, a dubrovniki költ ők mágyar témái; Gabriel 
Jurjevi č  Listi heroev című  verseskönyvének mottója, amely a Szilágyi és 
hajmási históriájának a kezd ősora, a 'Szigeti veszedelem horvát szövege, 
Nyéki Vörös. Mátyás műveinek fordítása33 =- Matija Petar Katan čić  magyar-
ból kölcsönzött klasszicizmusáig. 34  • 

A népköltészet és a nyomtatott könyvek szellemi javakat közvetít ő  
jellegének félism,erésén túl tehát figyelnünk kell a kéziratos daloskönyvek 
ilyen jellegű  tanulságaira is, sokkal nagyobb mértékben, mint eddig tette 
az irodalomtörténetírás. A Murántúli daloskönyv I.-nek külön irodalomtörté-
neti szerepét is 'ebben kell látnunk. 

Tanulmányok, 6/1973. 	 Bori Imre 

31 A Pálatics-kódexr ől A magyar kéziratos énekeskönyvek ... stb. 1 .20. old. 
32 Alszeghy Zsolt: Szakolczai István daloskönyve. ItK. 1943: 4. füzet, 306-310. old. 
33 Hadrovics id. mű  17-18. old. 
34 Ivan , Slamnig: Hrvatska književnost prije preporoda kao organski deo evropskog knji-

ževnog kretanja.. Forum., Zagreb, 1968..10-11. 717. old. 
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~ . A SZERB—MAGYAR IRODALMI  
KAPCSOLATOK JELLEGÉHEZ A '  

• FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN  

(Módszertani kísérlet)  

Az irodalmi . kapcsolatok kutatása számos, látszólag „irodalmon kívüli"  
tény, adat föltárását- követeli meg; hiszen az irodalmi kapcsolatok okozója  
és eredménye számos, látszólag „irodalmon kívüli" tény, adat lehet.Különösen  

.. ez a helyzet a kelet- és délkelet-4urópai térségben; ahol a népek és a . kultúrák  
közötti közeledés - szinte a XX. századig nem önálló, nemzeti keretek-
ben történik;. ahol kisebb közösségekre szorítkozó .szervezetek (megyék,  
országgyűlések), illetve egyházi • intézmények jelentik 'olykora nemzeti ösz-
szetartozás bizonyítékát:; ahol a kultúra nélkülözi-az' egységes nemzet öntuda-
tára' épít ő  szándékot.' Ebben a térségben avval kell számolnunk, hogy á  
viszonylag egynemű  latinhumanista művelődést olyan anyanyelvű  kultúra  
váltja föl (vagy fejleszti 'ki önmagát. a latin m űvelődés bárokk hagyományával  
párhuzamosan), mely,több nép együttélésének tanulságait is magában foglalja.  
Olyan népszerű  alkotásókra célzunk,. mint a délszláv--olasz eredet ű  magyar  
széphistóriák, illetve azok egyikének-másikának .különféle nyelv ű  variánsa,  
strófa-formák ,kölcsönös jelenléte, például a szlovák ,és a magyar irodalom-  
ban, bilingvis, sőt trilingvis költők-olvasók horvát--magyar; szlovák—magyar,  
stb: viszonylatban: Illetve ezen túl': az anyanyelvükön alkotó költ ői egyéniségek  
jelentős politikai-társadalmi szerepet játszhatnak egy másik nép történeté-  

ben. Irodalmi síkon azzal a jelenséggel találkozunk, melyet •az _újabb szlovák  

ixodalomtörténetírás. „kett ős irodalmiság"-nak (biliterárnost ' -nak)1  nevez  
s leginkábba XIX. század második felére alkalmazott. Arról van szó, hogy 
a kelet-,'és a . délkelet-európai irodalmak :fejl ődése nem egyenletes. Nem 
csupán nagyívű  fejlődési vonulatok váltakoznak ćsöndesebb, kevesebb tehet- 
ségeket kibontakoztató - korszakokkal. Számottev ő  hézagok keletkeznek - . az 
egyes irodalmakban. Igaz, az utókor szorgos filológusai kéziratokat bányásznák 
elő  a •levéltárak mélyér ől, ..jelentéktelen példányszámú nyomtatványokát 
emelnek ki a• feledésb ől; mindéz nem másítja meg a. tényt: egy következő  
nemzedéknek az• általa ismeretlen el ődök munkáját is el kellett látnia. A 
horvát Matija Pétar Katan čić  igen kevéssé ismerte az el őző  költőnemzedékek 
ma már föltárt eredményeit amikor Fructus auctunanaZes című, latin és 

1  Rudolf Chmel: Medzi slovenskou á mad'arskou literatúrou, Slovenské pohl'ady 88. 
(1972) 10. 104-111. ' Ugyanő : Literatúry v kontaktoch, Bratislaval 972. 44-76. 
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horvát nyelvű  költeményekből álló kötetét kiadta, szeme el őtt . a pesti egyetemen 
tanító Szerdahelyi György esztétikai tanításai, valamint a magyar deákos 
klasszicizmus addig megvalósult eredményei lebegtek. Egy másik irodalom 
struktúrájába illesztette elképzeléseit, egy másik irodalom hagyományaiba 
beleépülve hozta létre irodalmi próbálkozásait. Bonyolultabb a helyzet . 

Ltikijan Mušicki esetében, aki elfogadott nyelvi 'hagyományra, az" egyházi\ 
körök által használt szerb nyelvre építhetett. Csakhogy az ő  mondanivalója 
sem a szerb költészetb ől meríthette plédaképeit; s az a deákos forma, mely-
nek legkiválóbb szerb megvalósítója lett, többet köszönhet a pesti egyetem 
esztétika-professzora, Schedius Lajos némethoni ihletettség ű  -- poétika-
oktatásának, valamint a magyar deákos klasszicizmus és Berzsenyi Dániel 
költészetének, mint a 'szerb irodalmi hagyománynak. A „kett ős irodalmiság" 
azt jelenti e tájon, hogy a költ ő  saját nemzeti.irodalmának hagyománytalansá-
gával számolva, kénytelen anyanyelvén beleilleszkedni egy másik 'irodalom 
hagyományába;' egy másik irodalom költ ői rendszerét illeszti az anyariyely 
konvencióiba, s ezáltal az anyanyelv költ ői lehetőségeit is megújítja, az el-
fogadott műfajokat föllazítja, egymásba mossa, újfajta irodalmi törvényeket 
alkot. 

Már eddig is tudtuk, hogy a deseterac - részben német közvetítés, 
részben az eredeti népénekek tanulmányozása révén — figyelemre méltó 
pályát befutó magyar verssor lett, mely versnemmé fejl ődött a legkiválóbb 
magyar költők tollán. 2  Illetve a szerb-horvát népénekek intenzív megismerése 
olyan fontos gondolatokat, összefüggéseket világított meg a magyar irodalmi 
gondolkodás számára (Kazinczy Ferenct ől Vitkovics Mihályon át Kölcsey 
Férencig, sőt Erdélyi Jánosig, rajta keresztül Arany Jánosig), mely irodal- 
munk fejlődését részben meghatározta. Viszont: a magyar felvilágosodás 
költészete számtalan izgalmas problémát vetett föl a szerb felvilágosodás, 
a szentimentalizmus írói-költ ői számára: Mixšicki vagy Jovan Hadži ć, Izidor 
Nikolić  vagy Vitkovics Mihály poézise elképzelhetetlen a magyar irodalom 
eredményeinek számba vétele nélkül. S most nemcsak egyfel ől Kazinczy, 
Vitkovics, Kölcsey, Székács vagy éppen Rumy Károly György népköltészeti 
tolmácsolásaira gondolunk, illetve arra, hogy Vitkovics a-magyar költészettel 
ismertette meg szerb írótársait, akik közül nem egy Pest-Budán élt, s ilyen 
közvetítésre nem is volt szüksége; mégcsak nem is arra gondolunk, hogy 
Vitkovics szerb nyelvű  költeményei között Csokonai- és Verseghy-átültetése-
ket is találunk. 3  Túlságosan kézenfekv ő  példa a költőként egyébként nem 
jelentékeny Jovan Pa čić  esete ;4  magyar nyelvű  versei tulajdonképpen Berzsenyi 
Dániel költeményeinek ihletésére készültek, s még azt sem elemeztük alaposab-
ban, hogy szerb verseinek egyike Csokonai példájára vezethet ő  vissza. Sok-
kal inkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy az irodalomnak szinte tudatos 
megtérvezésében, irodalmi irányok, stílusok, m űnercek akart diadalra jut-
tatásában érezzük a másik irodalom jelenlétét. Nem hatásokról van itt szó; 

2  A továbbiakban b őven merítek eddig közölt e tárgyú dolgozataimból: Die Rezeption 
der südsláwischén Volksdichtung in der Literatur der ungarischen Aufklárung. Studia 
Slavica 15. (1969) 103-118. — A szerencsétlen lányka, A Hungarológiai Intézet Tudo-
mányos közleményei 2. (1970) július 40-47. — Adatok a szerb-magyar kapcsolatok-' 
hoz a XVIII—XIX. sžázád fordulóján, Ugyanott 2. (1970) november 20-28. 

3  Piukovics Gábor: Vitkovics mint szerb író. Budapest 1889. Mladen Leskovac: Mihajlo 
Vitković, Glasnik istoriskog društva ... 8. 1935 /21-49, 227-234, 9. (1936) 384-393. 

4  Póth István: Egy szerb költ ő  magyar versei, Filológiai Közlöny S. (1960) 220-223. 
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hiszen följebb érintett példáink b őven kínálják a tényszer ű , ám feltétlenül 
egyóldalú vizsgálódást. A hatások csupán eredményei, és nem okai a kett ős 
irodalmiságnak. A hatások ugyanis — ha megpróbáljuk ezt a`sokat vitatott: 
s evvel együtt sokáig helytelenül fölfogott fogalmat körülírni 5  — sokkal 
inkább jellemzőek ta befogadóra, mint a kibocsátóra. A hatás ugyanis önkéntes 
elfogadást jelent, eleve azt föltételezi, hogy költ őnk a több, számba jöhető  
hatás közül az adottat választotta, mert arra volt szüksége. S bár a múltban 
elsősorban azt hangoztatták a kutatók, hogy mi volt egyes verseknek a for- 
rásá6  (ez sem érdektelen, s mint kutatási segédeszköz jól hasznosítható egy 
tágabb látóhatárú vizsgálódásban), csak mellékesen néztek utána annak, 
hogy miért éppen ez vagy az a vers fogta meg az elemzett költ őt; s még 
kevésbé esett arra a hangsúly, hogy éppen korszakunkban, a felvilágosodás 
korában szó sincs fordításról, a legtöbb esetben  legföljebb ötlet-átvételr ől, 
átköltésr ől vagy adaptálásról beszélhetünk. A skála terjedelmes : az idegen 
szöveg tulajdon- és helyneveinek nemzetiesítésér ől a nemzeti irodalmi_ 
hagyományba való" beleillesztésig tart. 

így tehát a hatásokat a komplex vizsgálódás csak az irodalmi együttélés 
egyik létformájaként említi, még csak nem is a legfontosabbként. Sokkal 
inkább a szociológiai, a pszichológiai és az irodalmi feltételeket kell meg-
világítanunk, ha például a szerb és a magyar felvilágosodás irodalmi kapcso-
latainak jellegét szeretnénk föltárni. Arra kell utalnunk, hogy miért éppen 
a szerb és a magyar fölvilágosodás irodalma, m űvelődése találta meg egymáshoz 
az utat, miért e két irodalom között valósult meg á „kett ős 'irodalmiság", 
illetve azt, hogy miben különbözik a szerb—magyar irodalmi kapcsolat 
a szlovák—magyartól (vagy a cseh—szlováktól, és így tovább).? A szerb—
magyar irodalmi-művelődési kapcsolatok különbségére könnnyebb az • utálás, 
ugyanis nyelvileg számottev ő  a különbség, itt nem a prozódiai viták, a nyelvi" 
problémák keltik az érdekl ődést, bár épp a magyar deákos költ ők nagyhangú, 
de az időmértékes verselés magyar lehet őségeit is célzó vitái sem jártak 
tanulság nélkül Mušicki vagy mások számára. De ami cseh—szlovák viszony-
latban megtörtént, az tudniillik, hogy szlovák költ ők, mint Palkovi č  és Tablic 
a cseh felvilágosodás irodalmának is részesei, az ő  költeményeik értékes 
hozzájárulások a cseh prozódiai vitákhoz, viszont ennek tanulságai a szlo- 

5  Urlićh Wei f3tein :' Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft, Stuttgart-
Berlin—Köln—Mainz -1968. megkülönbözteti az Einfluf3 és á Nachahmung fogalmát. 
Ez utóbbit a klasszicista korok helyezik el őtérbe -,fejtegeti —, míg a Sturm und Drang, 
a romántika és a szürrealizmús elveit (90.). 

6  Még Mladen Leskovac id. dolgozata is csupán a "tényközlés, a forráskutatás szintjén 
marad. 

7  Jó szempontokat ad a Literárne vzt'ahy slovákov a južnych slovákov c. kötet, Bratislava 
1968. néhány dolgozata (Július Dolansky: K problematike triednej podstaty kultúrnych 
a literárnych vzt'ahov medzi slovanskymi- národmi, 95-105. — Dionyz lurišin : Nie-
kol'ko poznámok k metodike literárnej komparatistiky, 106-114.), valamint a Tradicie 
a literarne vzt'ahy, Bratislava 1972. néhány elméleti tanulmánya (Mikuláš Bakoš: K 
problérn,om špecifickost vzt'ahov slovenskej a m,ad'arskej literatúry, 5-13. László 
Szikláy: Zásadné otázky skúmania mad'arsko-slovenskych literárnych vzt'ahov 31-46). 
Délszláv—magyar viszonylatban kevés az összefoglaló és elméletilég közelít ő  értekezés. 
Vö.: Bori Imre: Magyár—jugoszláv irodalmi kapcsolatok, A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei (1971) február—április, 9-13. Bori érdekes problémafél-
vetései azonban további meger ősítést vagy vitát igényelnek. Anyagában fontos: Vujicsics 
D. Sztoján (szerk.): Szomszédság és közösség, Budapest 1972. szinte valamennyi 
tanulmánya. 

3.3 



. 

vák költészetnek is utat mutattak, itt még horvát—szerb viszonylatban 
sem érvényesülhet. A „bibli čtina", azaz az evangélikus szlovákok egyházi 
nyelve éppén a cseh prozódiai vita, majd Safárik és Palack y, immár romantikus 
elméleti kérdésekkel telített Irodalmi levelezése nyomán újult meg, s kapott 
újabb lehetőséget Ján Kollár szentimentális klasszicista költészetében. A 
szerb felvilágosult klasszicizmus$ el őtt látszólag hasonló nehézségek álltak, 
mint a szlovák evangélikusok el őtt. Csakhogy a szerb egyházi ' nyelv nem 
volt egységesnek mondható, különböz ő  mértékben volt telítve például orosz 
nyelvi elemekkel; sőt a népnyelv is különböző  mértékben hatottá át az egyes' 
alkotók írásait. Ezért :--= s a horvát irodalom sz űk megvalósulási lehet őségei 
miatt .— keresett olyan irodalmi-kulturális hagyományt, melyet nemzetivé 
asszimilálva, átlépheti az el őtte tátongó űrt. Nem kívánjuk tagadni az orosz, 
a német vagy a francia. felvilágosodás jelenlétét a szerb felvilágosodás iro-
dalmában, Obradović  életművét vizsgálva, az orosz és a német példa fontos-
ságára figyelmeztetünk; a szerb költészetben azonban jelent ős vonulat a 
magyar irodalommal rokon, a magyar költészetet nemzeti nyelven tovább-
építő  ág. Míg a szlovák felvilágosodás jelentős részben közvetlenül merít 
a német egyetemek tanításáiból, addig a szerb irodalomban jóval több_szerep-
hez juttathatjuk a magyar irodalmi gondolkodás ihletését. S bár jónéhány 
szerb 'értelmiségi, pap jutott ki a XVIII. század folyamán Németországba, 
került kapcsolatba például a pietizmus , fellegvárával, Halléval 9, a szerb 
papok, írók többségének útja a szegedi piarista középiskolán vagy a gy őri, 
soproni, esetleg késmárki, pozsonyi líceumon ,keresztül ^ a pesti egyetemig 
vezetett; tanulmányai során' többnyire megtanult magyarul. Ne feledjük, 
hogy a szerbek Magyarországon jórészt szétszórva, a Duna mellett elterül ő  
kisvárosokban éltek, IZomáromtól Szentendrén át Pest-Budáig, Ráckevéig 
és onnan délre is) E városokban a, keresked ői-papi réteghez, csak kés őbb 
járult a szerb hivatalnoki (tisztviselői)-ügyvédi, igen vékony réteg. A.leg-
jelentősebb magyarországi. „szerb" kiadó az Egyetemi Nyomda volt, i mely 
szerb korrektort is foglalkoztatott; a szerb kulturális, majd politikai lapok 
jelentős központja volt Pest-Buda, mely 'így költ őket, újságírókat, fordító-
kat juttatott munkalehet őségekhez. Mindez azonban már a XIX. századi 
húszas éveiben történt, addig csupán az Egyetemi Nyomdában kiadott sok-
féle szerb nyelvű  nyomtatvány elégíti ki a kulturális igényeket. Ezért történ-
hetett meg, ' hógy a Serbske Letopisi egyszerre tárja olvasói elé ' a klassziciz-
mus szellemében készült verseket, a barokk hagyományait követ ő  alkalmi 
költészet termékeit, illetve a már romantikus fogantatású, többnyire fordítás-
irodalmat. Nemegyszer sokkal kés őbb jelenik meg egy vers; mint amikor 

8  A szerb irodalomtörténeti kézikönyvek közül az alábbiakat használtam: Jovan Skerli ć : 
Istorija nove srpske književnosti, Beograd 1953. — Miodrag Popovi ć : Istorija srpske 
književnosti. Romaritizam I. Beograd 1968. A terminológiában Szauder József nemcsak 
a magyar fejlődésre érvényes ,megállapításaihoz igazodtam: A klasszicizmus kérdései 
és a klasszicizmus a felvilágosodás mágyar irodalmában: Az Estve és az Álom, Budapest 
1970. 92-122. Érdékes komparatisztikai kísérlet: Horváth Károly: A felvilásogodás 
korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban: Actá  Historiae Litte- 
rarum Hungaricarum, Szeged, 12. (1972.) 47-57. , 	 ' 

8 Eduard Winter: Die Pflege der west- und südslawis ćhen Sprache irt Hallé im 18. Jahr-
hundert, Berlin ' 1968. 	 . 

10 Vujicsics D: Sztoján: A pesti szerb templom, Budapest 1961, 10. 
11 Lazar Čur .ić :. A pesti egyetem nyomdája és a szerb könyvnyomtatás: Szomszédság és 

közösség ..153-166. ' 	. 
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megszületett; Vitkovics szerb poézise jórészt halála után jutott nyomda-
festékhez. Szerb irodalmi életről tehát a XVIII. század második felében, a 
XIX. század els ő  évtizedében nem beszélhetünk. De kulturális központokat 
említhetünk : ilyen Karlóca, akkor Stratimirovi ć  metropolita tudós kört szer-
vez maga köré, a karlócai iskola jónev ű  és tevékeny tanárokat foglalkoztat. 12  
Ilyen Pest-Buda, ahol Vitkovics Mihály vendégszeret ő  háza mindig nyitva 
álla lassan-lassan szaporodó szerb írók-alkotók .  előtt.?s  Mind Stratimirovi ć, 
mind Vitkovics Mihály,'állandó kapcsolatban áll a magyar kulturális élettel. 
Stratimirović  még a magyar jakobinus értelmiséggel is _kapcsolatba kerül, 
Hajnóczy József révén, kés őbb főleg Ruzny Károly ,  György, majd Magda 
Pál segítségével a magyar m űvelődés fejlődésében is alaposan tájékozódik.. 14 
S ha Vitkovics Mihály nyitva tartotta házát a magyar írók el őtt, ugyanezt 
mondhatjuk el róla, valamint testvérér ől; a budai lelkészről .a szerb irodalmi 
élet szervezőjeként. Aki Vitkovics házába került szerbként, az valóban'megis-
merte a magyar irodalmat, de szerbségéb ől mit sem vesztett, hogy csak Te-
odor Pavlović  általunk már elemzett példájára utaljunk. 15  

Eddig főleg külső  tényezők szerepét fejtegettük. Ha a szerb irodalom 
állapotát vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy benne magános kezdeményéz ők 
egymás után  sorjázását fedezhetjük fel.. Orfelin Velencében próbálkozik 
tudományos lap kiadásával, Obradovi ćot szerb Anacharsisként emlegeti 
ékora, Jovan Raji ć  is nagy utat tesz meg, míg kolostori iitagányában-`megír-
hatja nagyszabású történelemkönyvét. Külön-külön, egymástól függetlenül 
alkották meg életmüvüket; alkotásaik nyelvileg sem segíthették el ő  az egy-
ségesülést, ' egymástól távol élve, á felvilágosodásnak különféle variánsait 
teremtették meg, leginkább- a felvilágosodás 'klasszicizmusához kapcsolódtak. 
A hasznóssági elv kifejezetten irodalmi alkótásaikbán — még nem vált ki 
az irodalomból, Obradović  szerint a szépség az igazságon alapul, a szívnek 
is az értelemnek közös eredménye az ízlés kialakulása. Nem, els ősorban köl-
tőként hatottak, amennyiben hatottak: az ,ő  `irodalmi (s nem történetírói, 
önéletrajzi, tudományos) tevékenységük nem adhatott szilárd és .megbíz-
ható alapot az új - modern — szerb irodalom kifejl ődéséhez. S bár Mušicki 
lírája inkább korszakot zár, mint korszakot nyit (főleg, ha a romantikus szerb 
irodalommal vetjük egybe; illetve azokkal a szerb írókkal, akik Vuk Karadži ć  
nyelvújítása, nyelvteremtése után alkották meg költ ői életművüket), őbenne 
valósul meg a legmagasabb fokon a költészet öntörvény űvé válása a szerb 
rodalom felvilágosult korszakában. Mindezt nem tehette volna meg, ha csu- 

12 Teodora Petrović : „Karlova čki krug" - mitropolita Stratimirovi ća, Zbornik Matice 
Srpske za knjižévnost i jezik , 8. (1960) \ 55. , 

13 Miraš Kičović : Jovan Hadžić, Novi Sad 1930. 10-12 
14 Érdekes adatot közöl Székács Józséf emlékirata: „Engemet megragadtak a szerb nép-

dalok szépségei s minthogy Göethe figyelmeztetése — ki Assan Aga neje czím ű  költe- 
ményt fordította le — s Toldynak a kassai Minervában megjelent figyelmeztetése, enge-
met 'is nyomába vezettek etien költeményeknek;— nagy hévvel ragadtam meg .  az alkal-
mat a nyelv megtanulása által azoknak közelebbi megismerésére , képesítenem magamat. 
Az érseknek (ti. Strátimirovi ćnak, F. I.) nagy öröme volt, midőn nemsokára szerb nyel-
ven beszélgethetett velem, de még inkább, mid őn a szerb dalok szépségeit fejtegettem 
és néhány fordításomat felolvastam neki. Ő  Göethe munkáját is csak t őlem hallotta s 
azonnal felismertük benne a caesura s a fordítás hiányait, de persze bámultuk a geniali-
tást mely nála a hűséget kipótolta. Ezen túl nagyón neki adtam magamat a fordításnak 
s szabad óráim Szépen ellettek (!) fgglalva." 1829-es, novemberi eseményekr ől van szó. 
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára. Ms. 10653 /1. 

15 Teodor Pavlović  arcképéhez, Helikon 11. (1965) 521-528. 
ti , 
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pán Obradović  Sulzerre alapozott esztétikáját használja föl.' Ehhez Schedius 
esztétikai el őadásai is kellettek, ehhez a magyar deákos klasszicizmus és 
Berzsenyi Dániel vívmányait is használnia kellett, ehhez el kellett jutnia 
legalább Klopstock poézisének ismeretéig. 

S itt kell ismét azt hangsúlyoznunk, hogy nem közvetlen tematikai vagy 
' a költői képanyagot illet ő  hatásokra gondolunk. Ami „hatás" található, 

az inkább vezethet ő  vissza a közös forrásokra, például Horatiusra, A „kett ős 
irodalmiság" • tényére kell emlékeztetnünk: Mušicki nem képet vagy témát 
vett át, hanem átugorva irodalmi fejl ődésfokokat, módszert kölcsönzött, 
,hagyományt teremtve, irodalmi formát lényegített át. Így az . alkalmi költé-
szetet az óda felé közelítette, . az ódát némileg megfosztotta általánosító-elvont 
jellegétől, s az elégiához közelítette. Mindazt, ami a magyar, irodalomban 
mintegy harminc esztend ős küzdelem eredményeképpen jött létre, Mušicki 
egyetlen életműben valósította meg : 16  á Rajnistól Berzsenyiig, sőt Virág 
Benedekig húzódó „deákos" vonulat számos vívmánya a szerb irodalomba 
Mušicki költészetén keresztül vonult be. Azaz a szerb irodalom úgy fejl ődött 
tovább, hogy egy -másik, ez esetben a magyar irodalom változásait végered-
ményekor ragadta meg, használta föl, hasonította át magába. Ez a fajta kap-
csólat nem azonos például- a magyar—francia, illetvea szerb—francia irodal-
mi kapcsolat intenzitásával, fajtájával. Ez utóbbiak esetében egy eszmeileg 
jóval előbb tartó, folytonosságában meg .nem szakított, Európára érvényes 
mondanivalót hordozó irodalom találkozott egy jóval szegényebb körül-
mények között éppen szület ő, a nemzet legfontosabb problémáit is kimon-
dani kényszerül ő  irodalommal: e találkozás-inkább a példaadó és a példát -- 
messze nerr változatlan formábán — átvev ő  kapcsolataként jöhetett létre. 
Jellemző, hogy Voltaire és Rousseau irodalmi jelenléte mellett olykor lega-
lább olyan fontos a második vonalba tartozó Marmontelé, mind a magyar, 
mind a szerb irodalomban, s a felvilágosult gondolat mellett az adaptálás 
célja legalább annyira a választékos, csiszolt stílus kialakítása fordítás segít-
ségével. 

A szerb .és a magyar irodalom találkozása az egymás mellett él ő, azonos 
problémákkal szembekerül ő, a kultúrát azonos, szándékkal . megtervezni ké-
szülő  irodalmaké: egymásba épülésük éppen a kapcsolatok legf őbb sajátos-
sága. Lényegesen több szerb írástudó ismerte a magyar nyelvet, mint fordít-
va; ezért a magyar irodalomnak jelent ősebb a szerepe a'szerb irodalom megújí-
tásában, mint a szerbnek a magyaréban. Igaz S  mikor .Obradović  néhány —
nexr. eredeti — elbeszélése megjelenik magyarul, a szerz ő  megnevezése nélkül, 
az' elbeszélések pompásan illeszkednek bele a képes divatlap anyagába, nem 
jelentenek egzotikumot, különlegességet.'? S ha ma olvassuk magyar fordí-
tásban Mušicki verseit, nem egyb ől Baróti Szabó vagy . Berzsenyi súlyos so-
rai tekintenek vissza ránk, olykor Virág Benedek, az emutettekénél könnyedebb 
versformálását érhetjük tetten. Ismételjük: nem a téma, a képanyag, egy-egy 
fordulat azonossága vagy hasonlósága lep meg (olykor az is, mint a tengert 

16 Nem Mušicki költészetének egészét jellemezzük: csupán a szerb—magyar irodalmi 
kapcsolatok jellegét próbáljuk földeríteni. A probléma tisztázása kedvéért minden más 
szempontot elhanyagolunk. Persze; a szerb irodalom valamennyi küls ő  és belső  irodalmi 
kapcsolatának ismerete vezethet csak el egy korszak teljes jellemzéséhez. 

17  Regélő  1837. 279-280, 286-228, 294-296, 337-341, 349-350, 353-357, 361— 
366, 369-374, 379-381, 473=476. 
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megjárt, "a vésszel dacolt s a révbe ér ő  hajós motívuma); hanem a versszer-
kezet, a versformálás• hasonló indítéka, két irodalom egyazon fejl ődését be-

, járó gondolatvilága; az ihlet hasonlósága. Egyetlen példát idézünk, Milovan 
Vidakovićnak 1811-ből való költem.ényéb ől.: • 

U mestu prijatnom, tihoj pustinji 
Gdi slavuji poju, šuma zeleni,. 
U žalost pogružen i sveta udaljen 

Suze prolisam ... 18  
• 

E szakasznak (s az egész versnek) magyar megfelel őjét nem találjuk, ha 
a verspárhuzamokat csupán az azonos szavakra, kifejezésékre fordulatokra 
szűkítjük le. De ha a költ ői magatartást tekintjük számtalan példát idézhet-
nénk a magyar, a lengyel vagy. akár á szlovák irodalomból. A csöndes pusztán, 
ahol a fülemüle zeng, erd ő  zöldell (itt a puszta inkább a magánosságot jelké-
pezi), gyászba merülve ül a költ ő, távol a világtól omlik könnye. A szenti-
mentalizmusnak Európa-szerte ismert magatartasformáját értük tetten, 
Ányos Páltól is. idézhetnénk hasonló érzékenység ű  magatartásról árulkodó 

' dalt. 
Eddig a kettős irodalmiságnak csupán egy kritériumát tettük vizsgálat 

tárgyává : az iskolákon, az együttélésen keresztül a szerb irodalomba (olykor 
olvasói tudatba) szivárgó vagy tudatosan beépített költ ői eredményeket. Így 
azonban egyoldalú az általunk fölvázolt kép. Ezt ki kell egészítenünk a másik 
oldal fölvázolásával, melyet úgy is megfogalmazhatnánk: a szerb történelem, 
sőt népélet egy-egy .eseménye, h őse végigkíséri a magyar felvilágosodás iro-
dalmát. S ha e jelenségek 'nem is irodalomformáló jelent őségűek, állandóan 
fölbukkannak, alkotásokra késztetnek, állásfoglalásra ösztönöznek.. 

Az első  tény,,melyré . föl kell hívnunk a figyelmet, az a költeményáradat, 
mely Belgrádnak Laudór_ által történ ő  bevétele alkalmával születik. 19  
Igaz, itt nem a szerb főváros, inkább a Hunyadi János védte Nándorfehér- 
vár visszaszer.$ése az öröm tárgya. De ha az újságcikkeket is végiglapozzuk, 
akkor vesszük észre, hogy ez az általános érdekl ődés hogyan csúszik át lassan- 
lassan a szerb történelem, topográfia iránti érdekl ődésbe. Itt csak a Magyar 
Kurirnak előbb Belgrádról, majd „Serviá"-ról ' közölt történelmi-földrajzi 
leírására utalnak, a föltámadt érdekl ődést jelzi, hogy néhány hónappal kés őbb 
, ;Belgrád ( ..) hajdani történeteinek leírása" címmel ismét közlemény jele-
nik meg. 2° A horvát-szerb vidékek topográfiájával szolgál a Mindenes Gy űj- 
remény is „Tót Országról és Sirmiáról némelly Jegyzések", majd „Tót Or-
szágnak nevezett Városai" címme1. 27  A száraz adatközlést a színesebb írás-
mód váltja föl, érdekesek a római kor emlékét idéz ő  fejtegetések, a török 
hódítások története, majd a felszabadítás méltatása. Ezekbe a cikkekbe már 
beszüremkedett az a rendi-nemesi szemlélet, mely leginkább Pray György 
történetírói működése nyomán kapta meg megfogalmazását. Többször rá-
mutattunk arra, hogy a-bécsi udvar ösztönzésére Pray történeti érveket szol 
1 

g A korszak irodalmi stílusirányzatainak konkrét - ismeretéhez jó hasznát vettem Mladen 
Leskovac antológiájának: Antologija starije srpske poezije, Novi Sad — Beograd 1964. 

19 A nevezetesebb irodalmi személyiségek közül ezúttal. Csak Csokonai Vitéz Mihály, Kis 
János és Kultsár István nevét említjük. 	 - 

20 1788. VI. január 19. XIV. február 12. XLII. május 28. XLIV. június 4. 
21 1790. III. 49-54. .— Ugyanott 122-140. 
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gáltatott az uralkodónak a szerb, a boszniai, . a dalmáciai jogigényéhez. 22  
Egy költemény jegyzetében ezt állítja: „Vulgo notúm est; inter titulos. regura 
Hungariae, guibus uti solent .praeter Dalmatiam, comprehendi etiam Seruiam, 
Bosniám, Bulgariam et Cumaniam,, guo nomine Moldauia versit, tum Valac-
hiam guogue." 23  Fejér György adta ki Pray György rendelésére készült, de 
kéziratban maradt művét. Ebben írja a következ őket: „Primus omniain Hun-
gariae régum titulo regis Ramae seu , Bosniae usus est Cólomannus, cum in 
diplomate anrfi 1103. Spalatensi ecclesiae concesso, se praster Dalmatiae 
et Croatiae, regen' guogue Ramea nuncupavit." 24  A továbbiakban azt emeli 
ki Pray, hogy Kálmán hódítás útján került a horvát és a dalmáciai részek bir-
tokába., Azért; fontos Pray fejtegetése, mert a kés őbbi horvát—magyar . jogi 
viták alapvető  tényezőjévé vált. E korban azonban csak az érdekl ődést fe-
jezi ki, a rendi-nemesi szem.léletet,' mely a Mindenes Gy űjtemény cikkében is 
föllelhető . 

A politikai események' mellett a társadalmi és a kultúrális hírek is meg-
töltik a lapok hasábjait. A Hadi és Más Nevezetes Történetek beszámol Put-
nik Mózes haláláról, kárhoztatva emlegeti; hogy Boszniában két, gyermeket 
elevenen befalaztak, s kikel a „babonaság" ellen, több alkálommal is hírt 
ad ' a temesvári szerb kongresszusról, melyet emígy jellemez: „a Nemzet ne-
héžségeinek s kívánságainak el őadása módjáról való Tanátskozás," 25 a Magyar 
Hírmondó „A karlócai normale Gymnasium állítása" címmel közöl tudósítást. 26 

Kifejezetten irodalmi vonatkozású dolgozatról nem számolhatunk be: 
annál nagyobb érdeklődést vált ki a .népköltészet. Betnutattuk, 27  hogy a II. 
József délvidéki harcaiban résátvev ő  Kazinczy László mint fedézi föl a szerb= 
horvát népénekek báját, mint küld meg egy dalt bátyjának, Kazinczy Ferenc 
nek, aki egy esztend ővel később. Herder gyűjteményéből fordítja le a Hasana-
ginicát, Verseghy Ferenc hogyan utasítja el a szerb népdalokat verselésük 
vélt monotóniája miatt, Gvadányi József hogyan figyel föl -a Marko Kralje-
vićról énekel ő  horvát „junak"-okra, majd Sándor István is lelkesen idézi , 
a szerb-horvát népdalok világát. Ehhez járul, hogy Fortis dalmáciai utazásai,  
valamint Schrnidt Miklós ' Imperatores Ottomanici című  könyve alapján  
Molnár János Magyar Könyvházának 1783-as kötetei hírt adnák. tudós igye- ' 
kezetekről, megemlítik „Kraljevits Márkót", itt még -a „bolgárok királyát".2$  
Mindezek áz adatok a XVIII. század utolsó két évtizedéb ől. valók (csak Sán-
dor Istváné származik a XIX. század elejér ől), s ebben a sorban már némi  
tudatos ismérkedési 'szándékot is föltételezhetünk. Különösen akkor, ha  
számításba vesszük až eddig -  išmeretlen, az alábbiakban közlésre kerül ő  
közleményt, mely a Magyar Hírmondóban jelent meg, 1792-ben 29 . A közlő  

22  Szerbia fölfedezése a magyar fölvilágosult- történetírásbán;. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei 2. (1970) március, 21-30. 

23 Taurinum auspiciis Iosophi II. Aug. recuperatum.  Poemátion. a G. P. concinnatum 
_ 	Pestini 1789. 

~4  Com,mentarii historici de Bosniae, Serviae ac Bulgariae, tum Valachiae, Moldaviae ac 
Bessarabiae cum Rengo Hurigariae neu goud 'scripsit. Georgius .Pray . . .edidit Geor- 
gius Fej ér, Budae 1837. 4. - 	 - 

25  1791. 36-27, .144-145; 305-307, 316-318, 403.  

29  1792. II. július 13. — 'Belgrádi történeti topógráfia: Úo. 1790. Toldalék 8-48.  

27  A 2. számú jegyzetben idézett dolgozataim.  

28  Magya"r Könyvház II., IV. Pest 1 783.  
29  1792: noveínber 30. 299. 
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neve. ismeretlen, a ,  lábjegyzet ennyit mond: „Ezt az, egész El ő_ adást, Magyar-
Országról közlötte velünk egy érdemes Hazafi." A közlemény címe: Rátz 
Herkules. „Talán egy Nemzet sints a' Föld hátán, m,ellynek Herkulesse 
ne vólna. — Thóldi Miklós kinek életéből némelly tördelékeket Ilosvai Péter 
1574-ben - emlékezetben hagyott, még ma is híres nagy. erejér ől. — A Rátzok 
is ditsekedhetnek. Szerviáb'an . égy Héroszokkal, de a'ki nem olly szegény 
'legény vala, mint :Thóldi, úgymint a'kinek, mikor az e]-szaladtt pokol fene 
bikát megfogta; tsak sok máj adaték vala. A Rátz Herkulesnek neve: Markó 
Královich vala. Nem tartják azt. igaz Rátznak a Rátzok, a'ki a' vendégségek 
ben Márko nagy erejéről nem dalol. =-- Szerviában, a Macedóniai határ felé-
fékszik. Prilapum, 'Városa, törökül Perlepe. A' hegyt ől a'melly alatt fekszik, 
vette Nevezetét ezen Város': a hegy hossza, ló háton, több fél napi járó föld-
nél. Ezen hegynek oldalában vagyon egy nagy szegeletes.sima k ő, széle mintegy 
két, magassága másfél öl;, ennek . tetején' ugyan. azon nagyságú, szélesség ű, 
's magasságú .kő  fekszik, még pédig olly egymást érve, mint a' Chinai hidak, 
vagy az Egyiptomi Piramisok. Ha kérdik az Utazók:` Ki tette azt .a'. szörnyü 
követ a'. másik tetejébe? A' felelet ez: Márko Královich. -- Ezen hegynek ólda- 
.lain, de igen rnagassan, itt is, amott is sok Templomok láttatnak, meilyek 
közzül némellyeknék még most is meg-tetszenek tserepedezéseik; . de a' 
köszikláknak meredekségei miatt, már ma; ,tsak nem járhatatlanok. Talál-
koznak még is néha néha, -  a' Régiségek visgálásában, gyönyörköd ő  Utazók 
közül, a' kik, ha nagy munkával és fáradtsággal is, ugyan tsak. meg másszák 
ezen hegyet 's azon vólt Templomok' és Flastromok' számát sokra mondják. 
-'Ha kérdik az Útazók a Rátzoktól : ki építtette azt a' sok épületet a hegyre? 
azt felelik : 'Márkó Královich. Mert valami különös találtatik Rátz Ország-
ban; az mind Márkó Královich munkája. — Vagyon még ezen hegy óldalán, 
az út mellett, egy nagy lapos négy szeglet ű  kőszikla, mellynek közepén lévő  
hasadásból veres • víz lövellik-ki, rriég-szünés nélkül. A Lakosok, azt beszéllik 
erről, hogy ez 'akkor fakadt, mikor Márkó Královich'. Papja ezen a ,k ősziklán 
a'' maga Leányának Férje lett.- Maga a'. hegy, - rakva minden-féle szinü -ra-
gyogó kövekkel." 	 ' 

E kis mondagyűjtemény jelzi, hogy a déli szláv népek' népélete, rege- 
világa .iránt föltámadt érdeklődés — bármily vékony éren csörgedezett is 
— állandónak és folyamatosnak bizonyult; s ha összevetjük másféle .népköl-

. téšzetek magyarországi megjelenésével, korainak és jelent ősnek. minősít-
hetjük. . 

Ezzel már a szerb--magyar m űvelődési-irodalmi kapcsolatok magyar 
részről szemlélt jellegének. körülírásához jutottunk el. Nem a szerb irodalom 
volt. jelen a magyarban, bár- Horányi Elek tudománytörténeti (s e korbán, jól. 
ismert, tekintélynek számító) lexikonjai b őséges délszláv anyagot tartalmaz-
ták, számtalan délszláv forrásra hívták föl a figyelmet, s nem egy esetben máig 
helytállónak .bizonyultak. Leginkábba szerb történelem eseményei, a nép-
költészet remekei (dalok, • mondák), a kulturális élet eseményei •foglaltak el 
számottevő  helyet a magyar kiadványokban, s az idők folyamán egyre nagyobb 
szerephez . jutottak. Idézett adataink szüntelen :gyarapodó. érdekl ődésről 
tesznek tanúbizonyságot. Miután magyar : nyelven is erősen., körlátozottak 
a publikációs lehetőségek, ehhez a tényhez kell mérnünk a szerb vonatkozású 
cikkeket . és híradásokat. Ezt a szempontot követve, igen fontosak, számuk 
meglehetősen nagy' az egyéb = a magyarral szomszédos, illetve a -Magyaror-
szág területén él ő—népek kultúráját bemutató tanulmányokhoz, beszámolókhoz 
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képest.. Csak akkor növekszik még az egy-egy más nép, nemzetsorsforduló-
iról, kulturális eseményeir ől szóló híradások száma, ha valami rendkívüli 
esemény történik (mint 'pl. a Košciuszkó-felkelés). A - szerb (és általában a 
délszláv) téma mindig helyet kapott az újságokban, a történeti vagy más jel-
legű  kiadványokban. így magyar részr ől nem irodalmi érdeklődéssel, a kul-

- turális események követés igény ű  figyelésével jellemezhet ő  a kapcsolat. A 
felvilágosodás első  szakaszában még kevesebbr ől- van szó, a szerb népköl-
tészet irodalomformáló er őként majd a romantikus irodalomszemlélet 
jelentkezésekor lép be a magyar irodalomba, példaként, m űnemként, megva-
lósult lehetőségként. Itt még csak arról van szó, hogy a többi hasonló jelleg ű  
nép sokkal kevesebb helyhez jut az újságolvasó, az e tárgy iránt érdekl ődő  
tudatában. 

A szerb-magyar irodalmi kapcsolatok a XVIII. század második felé- 
ben tehát kissé egyoldalúak. Az a tény határozza meg őket, hogy a szerbség 
több országra szétszórva él, s még az akkori Magyarországon belül Sem al-
kot olyan homogén tömböt, mint a szlovákság. Ezért igazi kulturális köz-
pontja nincs, Pest-Buda majd csak fokozatosan válik azzá. Olyan városokban; 
vidékeken lakik, ahol más népekkel keverten él: rendszerint magyarokkal és 
németekkel. Olyan iskolákba küldi gyermekeit, ahol az ország többi lakosával 
érintkezik: szlovákokkal, németekkel és magyarokkal. Az a pietista, majd 
neohumanista jellegű  művelődési anyag, melyet elsajátít, a szerb egyház 
követelte keretek között érvényesülhet csupán. S Miután Magyarországon 
nincs igazán szerb kulturális központ (Karlóca is kés őbb válik .azzá), nem 
fejlődik ki olyan irodalom sem, mely a felvilágosodás és stílusai a különféle 
árnyalatú klasszicizmusok szerb honosítását a magyar vagy a lengyel iroda-
lomhoz hasonló intenzitással tudná elvégezni: az irodalmi nyelv megterem-
tésétől vagy egységesítését ől s az ezen alkotott, nemzeti tudatot formáló 
művektől még messze vagyunk, bár egyes -- többnyire magános, egymástól 
függetlenül alkotó írók jelent ős életművet hoznak létre. Ezért a leginkább 
Pest-Budán megvalósuló szerb irodalmi-kulturális központ nem a magyar 
irodalomtól elzárva; ellenkez őleg, azzal szoros kapcsolatban alakít k  bizo-
nyos .műfajokat, stílusformákat; ezeket a magyar irodalom hagyományaival _ 
újítja meg, fejleszti tovább a szerb alkotó. Mondanunk sem kell, hogy nem 
változatlan átvételr ől, nem egyoldalú befogadásról van szó. Még a magyar 
irodalomhoz legközelebb álló Vitkovics Mihály sem egyszer űen lefordítja 
az általa kiválasztott m űveket: hanem mindig szem előtt tartja olvasóit vagy 
hallgatóit, s azok ízléséhez, az azok képviselte gondolkodásra idomítja adap-
tált verseit. így lesz a deseteracban megszólaló szerb népdal a magyar 
társasági könnyed dalok idilljévé, vagy a költ ői episztolák, filozófiai költe-
mények jambusává . illetyé a dalszerű  Csokonai- vagy Verseghy-költemény a 
szerb polgári lírába is beleilles zthető  énekké. Lukijan Mušicki valószínűlég 
egyáltalában nem függetlenül Schedius professzor esztétikai leckéit ől és a 
XVIII. század .végén forgatott poétikai könyvekt ől -- még az alkalmi verset 
is az általánosítás emelkedettségének messzebbre ható érvényének szintjére 
próbálja emelni; illetve a klasszicista reminiszcenciákkal teli ódát a. személyes 
érzés forróságának hitelével telíti meg, ezzel mélabút is lop a horatiusi ere-
detű  műfajba. Igaz,, ő  már átérzi a XIX. század elejének Kelet-Európájában 
is jelentkező  válsághangulatot. S amitehhez kiegészítésül hozzá kell tennünk: . 
nem egyes alkotók alkalmi érdekl ődésére alapozzuk véleményünket, hanem 
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az irodalomfejlődés egészére; a Magyarország területén kibontakozó szerb 
irodalom lényegének tekintjük _ e „kett ős irodalmiság"-gal jelölt jelenséget. 

A. XIX. század 30-as esztendeiben -- mikor a magyarosítás üteme föl-
gyorsulni látszott . —, s még inkább a XIX. század második felében a magyar 
nyelvű  oktatás a szerb anyanyelvű  magyar olvasók széles táborát alakította 
ki. Csak egy példa: az 1840-es esztend őkben jelenik meg Jósiká Miklós A 
könnyelm űek című  regénye szerbül, erre a, regényre mintegy 1200 el őfizető  
akad. 30-  A fordítás érdekessége, hogy a fejezetek el őtti mottók (többek kö-
zött Vörösmarty-versrészletek) megmaradtak magyarul, hiszen: až Qlvasók 
túlnyomó többsége nyilván értette a sorokat. 

A XIX. század els ő  évtizedeiben, még inkább ,a XVIII. század második 
felében a szerb írástudók csak egy része tudott magyarul, hiszen az iskola 
vagy a befogadó diákváros nem feltétlenül követelte meg a'magyar nyelvtu-
dást. A magyar művelődés azonban ekkor is jelen volt: a diákok jelent ős 
részének, esetleg néhány tanárnak személyében; s a latin nyelv ű  alkalmi köl-
tészet vagy történettudomány sugározhatta azt a rendi-nemesi tudatot, mely 
a. magyar deákos klasszicizmus megannyi alkotásából áradt. 

A szlovák—magyar kett ős irodalmiságtól megkülönbözteti az a tény, 
hogy a szerbségnek erős egyházi szervezete biztosította a feltétlen elkülönü-
lést; s mindenféle „hatás" így eleve csak módosult formában jelentkezhetett. 
Viszont ez az egyházi szervezet a merészebb — fejl ődésre ösztönz ő  — kísér-
leteknek gátja is lett. Ugyanakkora szerb népköltészet sokkal er őteljesebben 
sugárzott ki a magyar irodalomra, bár a szlovák népköltészet sem volt isme-
retlen. A szerb népköltészet azonban nemcsak irodalmi, hanem irodalom-
szemléleti változásnak 'is volt až indítója (ehhez némi segítséget nyújtott a 
szlovák népköltészet is). E kölcsönhatások a XX. századig, jellemezték a szerb —
magy9r irodalmi kapcsolatokat.' 

Az önálló Szerbia megalakulása még inkább fokozta a magyar író- és 
olvasótársadalom érdeklődését, ezt a reformkori újságok politikai rovatai 
. közvetlenül bizonyítják. A szerb m űvelődés (jog-. és orvostudomány stb.). 
fejlődéséhez magyarországi szakemberek is hozzájárultak, a szerb irodalmi 
élet hamar megkezdi a legjelent ősebb magyar irodalmi alkotások. tolmácsolását : 
erre a, törekvésre nemes válasz a TZisfaludy. Társaság sok évtizedes tevékeny- 
sége a szerb irodalom és népköltészet megismertetésében, . Jókai Mór közis-, 
mertsége, illetve regényeinek, néhány novellájának délszláv-szerb ihletett-, 
se'ge. 

A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok sohasem érték el a fordítások 
ilyen mennyiségét, színvonalát a XIX. századba, vidéki újságok dilettánsai 
tolmácsolták. Viszont a magyar, népszínm ű  például olyan szerepet játszott a 
szerb' színpadon, melyet nem lehet csupán az irodalmi hatások címszava alatt 
tárgyalnunk, ennek művelődéstörténeti, társadalmi ered őire és kisugárzására 
is fel kell figyelnünk. 31 (Ugyanígy elemezhetjük a szerb népdal útjait a magyar 
irodalomban.) 

3U Életképek 1845.: Irodalmi Őr 2. szám. . 
31. Erre már a Danica 1862. 28: száma is fölfigyelt. A kérdést ismét fölveti: Grosits János: 

A magyar_ színműirodalom a szerbeknél, Művészvilág 2. (1902) 10. szám. — A kérdés 
újabb földolgozása: Póth István: A-ínagyar dráma a szerb színpadon, Kéziratos kan-
. didátusi értekezés, Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára. 
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A szerb:  olvasó jobban volt érdekelve a magyar szépirodalomban, mint 
a magyar a szerbben. A magyarországi szerb olvasó nyilván • Ignjatovi ć  re-
gényei mellett Jókaiéit is kézbe vette; ahogy a színpadon ismer ős világot üd-. 
vözölt Szigligeti vagy Csiky Gergely színműveinek tapsolva. A szerb, olvasó 
(és néző) így egyszerre két irodalom hagyományaiban gondolkodott, két iro-
dalom" alkotásaiból alakította ki a maga világpépét. 

A magyar olvasó értesültsége nem volt ennyire alapos :a szerb irodalomra 
vonatkozólag. Igaz, a déli részeken megjelen ő  lapok sűrűn hozták a szerb 
költőket, jelentős alkotók fordítottak nagy költ őket (Vajda .János .Radi čevićet), • 
a szerb irodalom mégis sokáig azonos marad a rendkívül nagyra • becsült 
népköltészettel. 

Mindez a: XIX. század második felére jellemz ő , de lényegében a felvi-
lágosodás korában alapozódott meg. A szerb irodalom is a felvilágosodás 
jegyében kezdte még önmaga kialakításét, akkor születtek és alkottak az -  úja 
kori irodalom első  igazán fontos alakjai. De a kevésbé fontos, csupán fejl ő-
déstörténeti szerepük rr+iatt említésre méltó egyéniségek életm űve is ekkor 
vált, sűrűsödött irodalmi életté, hatóer ővé. Ennek az újkori szerb irodalomnak 
a szerveződésekor a magyar hagyományoknak, példáknak is fontos a szerepe: 
ők igazolják, példázzák a lehet őséget, a kísérlet megtralósíthatóságát. A szerb 
népköltészet egy ütemmel kés őbb lép be a magyar irodalomba, bár a felvi-
lágosodás kora sem érintetlen a szerb énekek szellemét ől; ám ez az' érintke-
zés nem válik ösztönz ő  erővé, mindössze a tudomásulvételig jut el. A klasszi-
cista-szentimentális  szemlélett ől eltérő  *tájékozódás pillanatában jelenik meg 
magyarul a Hasanaginica, kap Kazinczy Ferenc híradást -= sárospataki 
barátja révén -- a szerb irodalomról, foglalkozik Kölcsey 'Ferenc behatóan 
a szerb népénekek sajátosságaival, egy dal magyar, variánsát megalkotva; 
azaz ekkor és a következ ő  esztendőkben minden magyar költőnek tudomásul 
kell vennie egy újfajta. s egyre sikeresebben megvalósuló versalkotási módot, 
hangnemet, verselést, képalkotást. . 

A szerb—magyar irodalmi kapcsolatok jellege nem a 'felvilágosodás korá-
ban vált hosszú időre érvényessé. De akkor keždett összegy űlni az az anyag, 
mely meghatározta ezeket az .iródalnni kapcsolatokat. A társadalrni, á 'poli-
tikai . és a gazdasági, valamint a kulturális körülmények 'a szerb olvasó (és 
néhány író) számára különleges lehet őséget biztosítottak, ezt nevezzük— Ru-
dolf-  Chmel terminológiáját köetve 7- „kett ős irodalmiság"-nak.3 2  Mindez a 
felvilágosodás iródalom- és m űvelődés-teremtő  korszakában kezd kibonta-
kozni, s később is sokszor nyúlik ide vissza. Hogy csak egyetlen példát em-
lítsünk: Kázinczy Ferénc levele Mušickihoz sokáig idézett példa marad, 
mind a szerb, mind a magyar irodalomban. A szerb—magyar irodalmi kap-
csolatok különböző  intenzitással máig is jelentékeny részei irodalmaink 
fejlődésének, ezért kutatásuk, az egyes -  korokban változó jellégük földerí-
tése a ' nemzeti irodalmak vizsgálatában is számottev ő  hasznot hajthatnak. 

HITK, 1977. 33. sz. 	 . 	Fried István  

32 `%Ó. . számú jegyzet. 
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2. ADATOK A SZERB—MAGYAR 
'KAPCSOLATOKHOZ A XVIII—XIX. 

SZÁZAD FORDULÓJÁN • 

II. József halála határvona lat húz a jozefinisták fejl ődésében.' • 1790-ig 
a j ozefinizmus erősen tapad II. József személyéhez., ellentmondásos. elképze-
léseihez, s ahhoz az illúzióhoz, mellyel a felvilágosult' uralkodót nézték. I. . 
Ferenc abszolutizmusának fekete korszakában :pedig az id őben egyre távo-
labbi tíz .  rriásodikjózsefi esztend ő  megszépül. „A jozefinizmus túlélte alkotó-
ját" — írja Emil Franzel, majd így folytatja: „dönt ő  fontosságú szellemi-po-
litikai erővé :lett, talán :a leger ősebbé, 'mely a XIX. században, a Dunatá-• 
jon hatott." 2  Franzel túloz, s jozefinizmus Címszó alá utal minden progresszív 
gondolatot. Mégsem tagadható, hogy az 1780-1790 között megfogalmazó-
dott s az uralkodó szándékaitól sokszor egyáltalában nem független eszmék, 
gondolatok tovább hatottak, az ekkor feltámadt érzelmek kés őbb indúlattá 
sűrűsödtek: A ,II. József tíz évenek szabadabb leveg őjében fellélegzett gon-
dolkodók a következ ő  évtizedben a forradalmi változtatásszándékáig jutottak el. 

A rendeletek visszavonása, a magyar s horvátországi rendek tulajdonkép-
peni győzelme - jó néhány jozefinistát zavart meg, hozott egy táborba olyan ők-
kal, kikkel azelőtt — ha nem is - harcban — de vitában állt. A jozefinista 
nem tagadta meg _ általában — illúzióit, a „jozefinizmus" egyre inkább • 
függetlenedett a császár valóságos alakjától, egyre inkább közeledett a francia 
felvilágosítók radikális világához. Úgy is fogalmazhatnók : az • 1790-es évek 
..jozefinizmusa merészebb, jórészt árnyáltabb megfogalmazású, inkább célra-
törő , mint az. 1780-as éveké. Míg 'az utóbbiban ideges feszültségben állt 
szemben' egymással. a felvilágosult .ember . s a hazafi, addig f őleg 1792 után 
az ábrándot oszlató, a nemesség s az uralkodó kiegyezésébe, újabb lehet őségek' 
gyáva föladásába torkolló Magyarországon az ember s a hazafi érzése, gondolata 
egy célra irányulhatott: a Rousseau - megírta társadalmi szerz ődés, állampolitikai 
s közjCgi érvényesítésére. • 

Tudjuk, Kelet-Európában nem beszélhetünk francia vagy angol típusú. 
polgárságról, a jövend ő  eszméit szűk réteg :hordozta, melynek egysége is , 
kétes'. Részben á nemességb ől kiszakadt, illetve a kisvárosok peremére szorult. 
honorácior-értelrrtiség, részben a nemesség néhány kiemelked ően művelt 

1  Eduard Winter: Der Josefinismuš. Berlin 1962. — Uő .: Romántismus, Restauration 
und Friihliberalismus im österreichischen' Vormkz. Wien, 1968. 

2  Der Donauraum im Zeitalter des Nationalitkenprinzips. Bern—Müncheri 1958., 37. 
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tagja állt az 1790-es években a haladás élére. A. szerb társadalom ellent-
mondásai még ennél is bonyolultabbak. A többi egyháznál jóval konzervatívabb, 

_ s jelentékeny világi hatalmát véd ő  (s óriási tekintéllyel rendelkez ő) papság 
nemcsak nyelvi-irodalmi, hanem politikai téren is gátoltó a kibontakózást. 
Ám e papság nem egy tagja magyar-, s őt németországi iskolákba is eljutott, 
illetve kapcsolatot talált az orosz felvilágosodással, s a magyar, a -német s 
az orosz földön megismert eszméket szembesítette népe, nemzetté válni 
akaró társadalma helyzetével. A Határ őrvidek tisztjei tulajdonképpen a 
Habsburg-uralkodó támaszai voltak, védték a határokat, s az 1780-as eszten-
dőkben még meg lehetett a reményük arra, hogy hazájukat felszabadítják. 
A városok (Komárom, Pest-Buda, Szentendre stb.) szerb keresked őinek 
magatartása -  sem egyértelmű . Szétszórtságuk er ősen nehezítette az egységes 
föllépést. II. József tíz esztendeje megkönnyítette szabad vallásgyakorlásukat, 
elősegítette érvényesülésüket, de ebben- az id őben még nem fejlődött olyan 
hatóerejűvé . s számúvá a belőlük sarjadó értelmiség (ügyvédek, orvosok, 
művészek, tanítók), hogy a polgári fejl ődéshez szükséges következtetések 
levonása -- akárcsak elvileg — megtörténhessék: 

II. József forrongó országokat, nyugtalanságot hagyott maga után, 
a Habsburg-trónutódlás — rövid id őre — kérdésessé vált. A röpiratok 
elárasztották az országot, a francia felvilágosodás állameszménye soha olyan 
népszerű  nem volt, mint éppen ekkor. Mindenkinek a gondolata az alkotmány 
megőrzése, illetve megújítása körül forog, a magyar (s a horvát) nemesség 
csak közjogi módon tudott gondolkodni. A Nagy Enciklopédia állam-s 
nemzetmeghatározása nyomot hagy a magyar tervezeteken. A nyelvi kérdés 
— sok esetben = háttérbe szorul az egyenl őség kérdése mögött. „.... Csak 
az az alkotmány biztos, mely , minden polgárnak mentől többet biztosít az 
ember veleszületett jogából" — hirdeti egy névtelen szerz ő  alkotmányterve-
zete. 3  Majd a továbbiakban hitet tesz amellett, hogy biztosítani kell a protestán-
sok, a görögkeletiek, a várósok s a parasztok jogait s személyes szabadságát. 
Hajnóczy József — kinek életútja a jozefinisták egy rétegének útját jól szemlélte 
tí -- már a szerémségi szerbek antifeudális törekvéseit is támogatta'', hogy-
ne segítené a német hatás elleni küzdelmet, hángsúlyozva• a görögkeleti 
s az evengélikus vallásúak harcát s azt a követelést, hogy a püspökök, i1- 
létve szuperintendensek foglaljanak helyet a diétán 5  (Putnik Mózes metropolita 
is ezt kéris). 

Ebben a forrongó, ideges hangulatban ül össze a temesvári szerb kongresz-
szus, hogy a szerbek kívánságait, javaslatait összefoglalja, s egyöntet űen 
megfogalmazza.? A régebbi magyar történetírás 8  hajlik arra az egyoldalú . 

álláspontra5hogy a kongresszus létrejöttének els ődleges oka a csásáári biztatás, 
az uralkodó divide et impera politikája. Nem vitás, hogy e politika 'az uralkodó- 

3  Marczali Henrik: Alkotmánytervezetek 1790-ben. Budapesti Szemle 1906., 125. kötet, 
402. 

4  Szeli István: Hajnóczy és a délszlávok. Novi Sad 1965., 47-48. 
5  Marczali: i. m. 406-407. 
6  Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Budapest 1888., 540 -541. 
' A kongresszus eséménytörténetét ld.: Baltagi, i.m. — Arató Endre: A nemzetiségi 

kérdés története, Budapest 1960. I. kötet 28-29. — Perényi József—Arató Endre: 
Jugoszlávia története. Budapest 1961., 103-104. Benda Kálmán: A jozefinizmus és 
jakobinusság kérdései a Habsburg-Monarchiában. Történelmi Szemle 1964. 4. szám. 

8  Igy Mályusz Elemér . is, 'kitűnő  forráskiadványa sok fontos adatot tartalmazó beveze-
tőjében; Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. Budapest 1926. ;  . 51. 
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ház elsőszámú fegyvere, s Magyarország, Erdély, Horvátország s a szerb 
lakosságú területek egységét, összefogását célzó tervekkel szemben maga 
Kaunitz fogalmazza ezt meg : „Ich bin daher 9  mit derselben um so mehr 
vollkommen verstanden, je dringed notwendiger bei vorliegenden Umstanden 
die •genaue Befolgung des Principii: divide et impera Wlyd. " 10  _ Az is tény, 
hogy a magyar nemesség fölbuzdulása (melyhez a horvát nemesség hasonló 
mozgalma fenyeget ő  kíséretet adott) ellen kit űnően fel lehetett használni 
a magyarellenes törekvés ű  szerb katonatisztek mozgalmát. A magyarázat 
azonban nem ilyen egyszer ű . Nemcsak a szerb törekvések jelentkezésének 
vagyunk tanúi, hanem szinte egyszerre — és sok tekintetben hasonló céllal, 
sőt hasonló frazeológiával — lépnek színre a horvát, a magyar s a román 
törekvések szószólói is. A nemzeti mozgalmak fejl ődésük új szakaszához 
érkeztek, nem szabad a világ- s a bels ő  politikai helyzettől elvonatkoztatnunk • 
e mozgalmakat. A francia forradalom, a belga tartomány fölkelése, II. József 
rendeleteinek visszavonása, a török háborúk egyre nyilvánvalóbb kudarca, 
a magyar rendek titkos tárgyalásai — s folytathatnánk az egész országot 
átható események fölsorolását, s ehhez még  az . erdélyi' jobbágyfelkelést is , 
számítsuk hozzá. Emellett a francia felvilágosodás eszméi ` sokszor több-
szöri áttétellel, közvetítéssel is eljutottak a jelzett területekre. Szó sincs 

-arról, hogy a francia viszonyokat tükröztet ő  alkotók tanításai változatlan 
formában hatottak volna; a többszörös áttétel sem tette ezt lehet ővé. Arra 
kell figyelnünk, hogy alkalmazták saját viszonyaikra az Enciklopédia, Rous-
seau tanait. A temesvári szerb kongresszus nem idegen beavatkozás eredménye. 
A szerbeknek /valóban voltak jogos sérelmeik, nem egyszer kerültek össze-
ütközésbe a feudalizmust képvisel ő  megyékkel, még inkább a Habsburg-
birodalom népelnyomó rendszerével. Azt viszont nem tagadhatjuk, hogy 
— a magyar nemesség erejét megosztva — Bécs szívesen látta,. ösztökélte, 
olykor szócsövein keresztül hátulról mozgatta-irányította a kongresszus 
munkáját, mely jól dokumentálta a szerb (s kivétel nélkül minden kelet- ' 
európai) mozgalom ellentmondásosságát, az egység hiányát, a . különféle 
rétegek különféle fejl ődési fokát. 

Hogy a jozefinista eszmék még a görögkeleti főpapság körében is nép-
szerűségnek örvendtek, azt természetesnek tartjuk.. Mária Terézia bigott 
katolicizmusa, s a vele szövetséges katolikus f őpapság uniós törekvése után . 

a türelmesség az uralkodó oldalára állítatta a görögkeleti papság egy részét. 
II. József török elleni hadjárata pedig a török uralom alatt szenved ő  testvérek 
fölszabadításával kecsegtetett. A jozefinizmustól viszont szinte csak egy , 
lépés a francia fölvilágosodás. Nincs tanulság nélkül, • ha egy-egy görögkeleti 
egyháznagy könyvtárába bepillantunk. Petar Petrovi ć  temesvári püspök" 
könyvtára: a teljes Enciklopédia mellett Voltaire, Rousseau és Montesquieu 
néhány művét is őrizte, és — ez a kelet-európai kulturális érdekl ődés pár-
huzamosságához szolgáltat apró adatot — azt a Marmontelt, . akit a lengyel 
s a magyar író- s olvasótársadalom is ti'sztel, becsül -- és kiad. . Ugyanezt 

` a Petar Petróvi ć  püspököt próbálja — egy titkos jelentés szerint — Martinovics 
Ignác megkörnyékezni, ám a püspök, aki csak a felvilágosult könyvek birtok - 

9  Hatzfeld, államminiszter javaslatáról van szó. 	. 
10 Mályusz: i. m. 51-52. — A magyarság és a szlávok, szerk.: ‘Szekfű  Gyula, Budapest 

1942. 244-245. 
11 Vaso Bogdanov: Jakobinska zavjera Ignjata Martinóviéa. Zagreb 1960., 187. 
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ásáig s talán olvasásáig jutott el, jelenti a fels őbb hatóságoknak Martinovics 
szándékát. 12  

Hadd utaljunk egy röpiratra, mely éppen közjogi alapon követeli á szerbek 
mindenfajta egyenl őségének elismerését, kimondva, hogy honpolgárok: s nem 
idegenek. A szerbek ugyanakkor élesen .  határolják el magukat a görögökt ől 
(külön téma lehet; hogy az egyenlőséget követelő  görögkeleti szerb főpapság 
viszont a románok. egyházi törekvéseit, nemzeti egyházrá irányuló igyekezetét 
szándékozik. elfojtani). E röpirat hangütése • és bels ő  ellentmondása aztán 
a kongresszuson kétszeres er ővel jelentkézett..Megjelentek itt a katonatisztek ;, 
kiknek tipikus képviselője Se čujac tábornok:. A régi: szerb dics őséget idézi, 

- hógy az önálló Illyriát igazolja. Ausztroszerb , elképzeléseit az uralkódóház 
felé tekintve hangsúlyozza. II. Rákóczi Feren ć  szabadságharcát •elítélve; 
figyelmeztet a szerbek dinasztikus hűségére. Ezen az alapon kéri a szerbek 
törekvéseinek táxrmogatását. A tábornok — akár akarta, akár nem =— •a császári 
.biztosban új szövetségesre talált. A. biztos a kaunitzi • divide • et impera-elv 
képviselőjeként volt jelen,a gyűléseken. A jó király illúziója, a magyarságnak,  

mint a szerbek egyetlen elnyomójának szembéállítása a nem-magyar népek-
kel, ezúttal is, hatásosnak bizonyult. Az érdekesség• kedvéért jegyezzük meg,  

hogy Martinovics is adott ilyenféle tanácsot - ÍI. Lipótnak.. Az uralkodó  
biztassa csak a szerbeket a magyar nemesség igájának (der joche des .ungarischen  
Adels) lerázására. 14  ' Más kérdés, hogy • e demagóg .  fogás csak korlátozott  
körben •érhetett el eredményt, hiszen épp • Martinovics egyik • jelentéséb ől  
értesülünk arról, hogy a szerb' „illuminátusokra" a magyaroknak jelent ős  
`hatásuk van. „Die Illum,inaten in Ungarn haben den Auftrag, .die ganze  
illirische Nation durch ihre •Mitglieder dahin. zu bringen, dass áie die Aufhé-,  

hung des adels und die Vérnichtüng der geistlichen Macht, durch welche  
die illirische Nation gedrükt werden ist, von Monarchen fordern sollen." 15  
Persze, Martinovics jelentései sokszor nélkülözik a.. valóságos alapot, így  
e gondolat is • inkább Martinovics képzeletének- szülötte, mint a valóságé.  

A szerb kongresszuson egészen másfajta • álláspontot képvisel .a kés őbb  
jakobinussá lett tisžtvisel ő , Jakov Se čanac.  Benda Kálmán szerint - a fol--
radalmi nacionalizmus képvisel ő je.16' Sečanac a francia forradalom példáját  
emlegeti.  

A kongresszus egyik legtekintélyesebb .  szónoka: Tököly Száva (Sava  
Tekelija).•Magyarbarátsága nem magyarázható Csupán családi vagy más  
személyes kapcsolataival: Tudatos nemzetpolitikus. A debreceni kollégium  
neveltje17 , -magyar nemesség :  birtokosa.,. Józan, fölvilágosult férfi, ki egyaránt  
szembe száll az ausztrószerb gondolatokkal. és a Se čenacék francia mintára  
megfogalmazótt követeléseivel. Az önálló,• külön terület követelését sem  

tartja• helyénvalónak, jól látva az 'osztrák császári udvar csalfaságát. Az önál - 

lóság úgysem valósulna meg, a közvetlen osztrák befolyás er ősödne csupán.  
Ugyanakkor síkra.száll a közjogi egyenl őség mellett. Se čanac bírálta a nemesi  
kiváltságokat, s a, különböző  társadalmi' osztályók egyenl ősége mellett .tört  

• 
12  Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai III. Budapest 1952., 26.  
13 Ballagi: i.m. 541-542. •  

14  Benda: A magyar : . . I: Budapest, 1957., 6$8. 	 , 

i5.  Benda: A magyar : .. I. 677.  

16  Benda : A jozefinizmus .. 410.  
17  Bela Tot: Fond Save Tekelije u  debrecinskom reformatskom kolegijumu. jugoslo-  

vensko=Mađarska Revija 1940. 88-92.  
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lándzsát. Tököly szerint 'Se čanácék nem alkalmazkodnak a konkrét szerb 
állapotokhoz, szerinte a lehet őségekkel , kell számolni. Megállapítja: még 
nem értek meg a feltételek á társadalmi-politikai viszonyok francia mintájú 
átalakítására.. A kongresszus kívánságai egyébként a külön területben, a 
vallásszabadság biztosításában, s a határ őrség . problémáinak megoldásában 
fogalmazódtak meg. A különböz ő ;  eszmeiségű  s érdekű  csoportok ellentétét 
azonban nem szünteti meg a kongresszus, s őt : a görögkeleti püspökök s 
az udvar között feszültség támad, Stratimirovi ć  metropolita 1791-ben küldött-
ség élén Bécsbe látogat, de semmit sem képes elérni 18. Az „illír kancelláriá" 
felállítása sem a szerb mozgalom sikére, nem a szerb, hanem a bécsi érdekeket 
képviseli.. Az udvar egyébként pusztán addig foglalkozott a . javaslatokkal, 
míg Lipót s a magyar , rendek között létre . nem jött a megegyezés. 

• Tököly Száva már ekkor világosan látta, hogy a Habšburgbirodaíom 
— katonai vereségei ellenére .— olyan er őt jelent, amely ellenében a szétszórt 
s az egység hiányával küzdő  szerbség nem tud forradalmi úton gy őzni. 
Nemcsak nemesi volta, eszméinek némileg a magyar rendekhez kötöttsége 
miatt nem vállalt közösséget .Se čanac .forradalmi nacionalizmusával. Elete, 
alapítványai a szerb . nemzetté váláshoz vezet ő  út fontos dokumentumai,. 
Csakhogy ,  ő  a Széchényi Ferencnek, a Sternberg grófok, az Ossolinskik 
útját, a kulturális fejl ődés ' biztosítását választotta. Nem -  maradi nemes, 
baráti , kapcsolatokat tartott fönn aázal a Berzeviczy Gergellyel, ki valószí-
nűleg tagja volt a magyar *jakobinusok mozgalmának. Berzeviczy igaz — 
nem a magyar nyelvi törekvések vonalán haladt, szerinte a latin egyesítené 
a birodalom népeit. Berzeviczy a kevert nyelv ű  nemességből származott, 
melynek külföldet járt, felvilágosult tagjai elindultak a polgári ideológia 
útján, jozefinisták lettek olykor abban is, hogy az- államot a nemzet fölé 
helyezték. Tököly Száva 1815-ben  járt . nála. Lomnicbn, kés őbb élénken . 

levelezték.1 8  Ha Tököly életútját végigtekintjük, ezentúl a Berzéviczy-barát-
ságnak nagyobb jelentőségét kellene tulajdonítanunk. 

Sa čanac útja eltér ő  a Tökölyétől. 1790-ben még nem osztotta Tököly 
véleményét : „mi a magyarok polgártársai, frigyesei, barátai voltunk mindig. "20 
Séčanac . Budán éli a nem magyar ajkú tisztvisel ők kissé talajtalan életét. 
1 . 789-t ől szabadkőműves,' majd a budai olvasókör tagja, hol Berzevicžy 
Gergellyel," Verseghy Ferenccel, Hajnóczyval, Szentmarjayval, kés őbb Ko-
váchich Mártonnal, Szentjóbi Szabó Lászlóval és Koppi Károllyal talál 
kozhatott. 21  Hajnóczy épp a szerb kongresszus napjaiban járt Temesvárott, 
s itt megfigyelhette Se čanac tevékenységét. 22  Hajnóczy a rendi nacionalizmus 
felől jut el -- több mint valószínű : eljut —= a nemzetiségi autonómiának 
a jakobinus alkotmánytervezetben megfogalmazóst gondolatáig, addig 'Se čanac 
a forradalmi nacionalizmus álláspontjától érkezik el a „hungarus"-tudatiga 
Sečanac -- említettük - kamarai titkár. Szerb származású, s gondolatvilága 
mindenki előtt ismeretes; Szirmay is így emlékezik meg róla : natione il-
lyrus23 . . 1790-ben még a külön, szerb terület . buzgó követelői között látjuk, 

18  Mályusž: i. m. 98-99. 
19 Gaál Jenő : Közgazdaságunk a Széchenyi előtti korszakban. Berzeviczy Gergely élete 

és művei. Budapest 1909. 61-62., 209. 
20 Szalay László: A magyarországi szerb telepek jogviszonyai az államhoz. Pest 1860., 81. 
21 Benda: A magyar ... I., LIII. — Bogdanov: i. M. 187 
22 Szeli: i. m. 105. 
23 Benda: , A magyar ... III. 387. 
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néhány esztendővel később Kohlmayer, az ügyvéd-besúgó ezt jelenti róla: 
„Szecsanyacz war der eifrigste Nationaliste, ist aber jetz an Lieb und ein 
Ungar." 24  Azaz: á buzgó nacionalistából „magyar", méghozzá testest ől-
lelkestől magyar lett volna? A "magyar"-nak nem a mai, még csak nem is 
a reformkori jelentésével állunk itt szemben. A jozefinizmus, a felvilágosodás 
kora ez, a nemzeti fölújulások els ő  szakasza. Hogyne tagadta volna meg a 
szerb kamarai titkár nacionalizmusát, mikor Martinovicsék szövetséges 
köztársaságról álmodtak! Abban a szerb nép is ' elnyerte volna jogát, egy 
lett volna a tesvéri népek közül, azonos hatalommal, azonos jogokkal. Nem, 
lett magyar, hanem a . Magyarország területén megválósuló köztársaság 
polgára, hungarus. Más kérdés, hogy e szövetséges köztársaság gondolata 
csak néhány ember el őtt volt ismerős és rokonszenves. Még a -jakobinusok 
közül is csak néhányan jutottak el eddig. Bár az tény, hogy épp e mozgalom 
érdeme a szomszéd népek kulturális eredményeinek tolmácsolása. Gondoljunk 
arra, hogy Verseghy :Ferenc tolmácsolja a horvát forradalmi verset, majd' 
élte alkonyán egész fejezeteket iktat be tankönyvébe Komensky . m űveiből. 
Kazinczy Ferenc szerb népdalt s románt tolm,ácsgl, a patriotizmus s a kozmo-
politizmus érzését együtt vallja, a' Pruzsinszky nevelte Eötvös Józsefb ől 
pedig a későbbi nem.zetiségpolit:ka egyik legjózanabb alakja lett. 

Sečanac a pest-budai szerb értelmiség egyik képvisel ője. Ez az értelmi-
ség ismét hangsúlyozzuk = , még nem volt olyan er ős és számos, mint 

- a XIX. század húszas éveiben, a M:atica-alapítás idején. Nézeteivel, ha 
nem is állt teljesen egyedül, mindenesetre kevés barátra tehetett szert honfitár-
sai között. A vele egygondolkodású Hajnóczy Józseft ől kaphatott választ 
kétségeire, ő  mutathatta meg a helyes utat. Az a Hajnóczy, aki már koráb-
ban tanúbizonyságot tett arról, hogy megérti a szerbek panaszait. Hajnóczy 
Sečanachoz írott 1793-as levele érdekes példa, milyen könyveket ádott 
szerb barátja kezébe. Thomas Paine egyik m űvét kéri vissza, majd a Moniteur 
híreit beszélik meg. E levél megszólítása: Citoyen! Ugyancsak e levélben 
üdvözli Szabadka főbíróját, - a magyar nemességet nyert Par ćsetics Antalt, 
s szól egy bizonyos Andrejovicsrál, kinek kilétét forrásaink még nem derítet-
ték föl. 25  A nevek Hajnóczy délvidéki kapcsolataira engednek következtetni, 
s ez szerémségi tevékenysége miatt igen valószín ű, de Sečanac közvetítői 
szerepét sem mulaszthatjuk el kiemelni. Egy följelentés szerint Se čanac 
kapcsolatai még szorosabbak voltak a magyar - jakobinusok mozgalmával. . 

A följelentés arról árulkodik, hogy szállásán tartották volna egy összejövetelt. 28  
A terrorper során ugyan nem került közvetlenül vád alá a kamarai `titkár, 
de állását elveszítette, Hajnóczy pedig Madách Sándorhoz írott búcsúlevelében 
is megemlékezik . „natione illyrus" nyugodtan leírhatjuk — barátjáról. 27 

IZülön figyelmet érdemel I-lajnóczy es Stratimirovi ć  metropolita kapcso-
lata. Ennek megteremtésén talán Se čanac is munkálkodott, aki jól ismerhette 
a szerb főpap bizonyos kérdésben konzervatívnak nem nevezhet ő  érdeklődését. 
Szeli Istvánt$ kutatásai nyomán idézzük Stratimirovi ć  válaszát Hajnóczy 
egy hozzá írott levelére: „Szabályosan érkezett meg hozzám, tekintetes úrnak 

24  Benda: A magyar Ii. Budapest 1952., 356. 
25 Benda: A magyar .... I. 888-889. 
28 Benda: A magyar ... II. 68. 
27  Benda: A magyar ... I. 781. 
28  Szeli: i. wm. 103., 105. 
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előző  hó 22-én hozzám intézett levele. Az abban közölteket örömmel vettem 
tudomásul, s ezért a bennem való bizalomért őszintén meghatva mondok 
illő  köszönetet. Kérem, hogy ha valami közlésre méltó fordulna el ő, méltóztas-
sék 

 
 értesíteni róla. Különösen lekötelezne, tekintetes uram, ha értesítene, 

milyen megállapodás történt a mi ülésünkkel és kívánságainkkal kapcsolat-
ban ..." Hajnóczy egy görögkeleti f őpap ügyvivője? Egy nyelvi kérdésekben 
merevül konzervatív görögkeleti főpap, mint egy forradalmi nézeteiről 
ismert, magyar érzésű  jakobinus lekötelezettje? Akármennyire is „szabadon 
gondolkodó"-hírben állt Stratimirovi ć, még az 1790-es évek ellentmondásai 
között is meghökkentő  e kapcšolat.. Hogy Stratimirovi ćhoz mégis eljutott 
a forradalmi-. mozgalom híre; hogy valami kevés köze talán mégis volt hoz-
zájuk, _ azt az ellene Megfogalmazott följelentés (nem bizonyítja) sej teti 29 . 
Martinovics denunciálását, hogy az uralkodóellenes Litterae ad imperatorem 
című  röpiratot Stratimirovi ć  lefordította volna, a" magunk részér ől a légből 
kapott mesék világába utaljuk3o 

Az már a szerb fölújulás ellentmondásai közé tartozik, hogy míg az 
iskolapolitika terén például jelent ős és pozitív szerepet játszott a metropolita; 
hogy Kar lóca művelődési központtá alakításában érdemei vannak 31, addig 
Vuk Karadžić  nyélvi törekvéseiről szinte hallani sem akart, Csaplovics 
János 32  és Rumy Károly György33  közvetítése ellenére sem. A haladó gondolat 
nem egyszer kerül ő  utakon jutott el a. szerbekhez. Nagy szer epet játszottak ' 
ebben a magyarországi protestáns iskolák; Halle "pietista 'szelleme is hatott 
a szerb gondolkodásra; s ne feledkezzünk meg a szegedi piaristák középi-
iskolájáról, melyben a reformkatolicizmus gondolataitól . áthatott tanárok 
fogadták . a nagy számban odatóduló szerb diákokat. A szétszórtság ellen 
azonban csak az egyház merev szervezetével lehetett védekezni, az egyház 
s a vallás tartotta összé a különböz ő  foglalkozású, vagyoni helyzetű  és érdeklő-
désű  szerbeket (Pest keresked ői, a Határőrvidékek katonái vagy Buda sz őlő-
művelői a templomban találkoztak). Stratimirovi ć  féltékenyen őrizte ezt 
az egységet, amely -- riem mellékesen — az egyház világi hatalmát is jelen-
tette. A temesvári szerb kongresszuson épp e világi hatalom kérdésében 
kerülnek szembe a katonatisztek egy csoportjával. 34  Ezért az egyház hatalmát 
fenyegető  .mindenfajta újító törekvéssel szembeszállt, így Karadži ć , nyelv-
újításával is. Mindez nem zavarta abban, hogy Karlócára a fölvilágosult-
neohumanista gondólatokat valló tanárökat, főleg protestánsokat (azaz olyano-
kat, akik Jéna vagy Göttinga szellemi törekvéseit ől megihletve tértek haza) 
hívja. Rumy Károly György, Wolny András vagy Magda Pál karlócai igaz-
gatása alatt jelentékenyen fejl ődik az iskola. 35  Nem csupán a környék szerb 
gyermekeit fogadja be, hanem Szerbiából, s őt Crna Gorából is érkeznek 
a növendékek. 36  Stratimirović  maga is azon igyekszik, hogy- a göttingai tudós 
29  Benda : A magyar ... ,I I. 642. — Bogdanov : i. m. 187. 
3° Benda : A magyar . 	II. 147. 
31 Teodóra Petrovi ć : „Karlova čki krug" mitropolita Stratimirovi ća. Zbornik Matice 

Srpske zá književnost i jezik 1960. 55-65. 	 ' 
32 V. Jagić :_ Neue Briefe von Dobrovsky, Kopitar und anderen Süd- und Westslawen. 

Berlin 1897., 767-771. 
33 Fried István: Rumy Károly György, a kultúrközvetít ő . Klnq. a Filológiai Közlöny 

1963. 1-2. számából. 
34 Mályusz: i. m. 98-99. 
35 Kosta Petróvi ć : Istorija pravoslavne velike gimnazije Karlova čke. Nóvi Sad 1951. 
36  Kosta Petrovi ć : Karlovci i karlova čko stanovništvo. Istorijski časopis SAN. Knjiga 

IX—X. 1959. Beograd 1960..295-313. 
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társasággal Rumy Károly György révén — személyes kapcsolatot létesítsen, 
műkedvélő  történészként is ismertté akarja tenni a nevét. A pesti német . 

lapoknak (Zeitschrift von und für Ungarn, Pannonia) olvasója, ismerője. 
Rumy. Káro1'y Györgyhöz különösen ragaszkodott. A stiepességi származású, 
s Kopitarral_ sűrűn levélező  tudós Göttinga neohumanizmusát közvetítette 
Farlócára, s a metropolitának nem egy szívességet tett. Ám összeférhetetlen, 
önmagát ízléstelenül ádminisžtráló természete fölborítottá a karlócai köaép-
iskola belső, békéjét. Tudását, m űveltségét nem vonhatjuk kétségbe, ám, 
nemigen értett ahhoz, hogyan kell a tudást közkinccsé tenni, átadni; egy-
szerűbben : nehezen érthet ően dott elő; s maximálisan. követelt. Emiatt 
a ; diákok szinte föllázadtak ellene ;  paszkvillusok köröztek róla 37 Ekkor 
kapott. Rumy meghívást Sárospatakra. A metropolita inkább vállalta a paszkvil-
lánsok elhallgattatását, a ; háborgás lecsillapítását, mintšem hogy Rumyt 
elengedje. Rumy Károly György aztán sietett eldicsékedni: „Cum tamen 
Excellentia Sua optaret, ut sub patrocinio eius Iuventutem Serbicam, erudire 
et educaré" pergam,, -nec facile justo tempore alium idoneum virum pro 
munere, Directionis primariiyue Professoris abeundo ,reperire posset ..." 
(Minthogy pedig őexcellenciája azt kívánta; hogy az ő  pártfogása alatt folyta.s- 
sam a szerb ifjúság tanítását és nevelését, mert nem könnyen találhat más 
megfelelő  embert távozásommal az igazgatói és els ő  tanári állásra ...) 38  

Rumy Károly György a magyar szellemi élet és Karlóca között is vál-
lalta a közvetít ő  szerepét. Kazinczy Ferenc egy levelében — még 1811-
ben -- említi; hogy Stratimixovi ć  „nyelvünk ellensége" 3 9  Információjának 
forrását nem sikerült eddig kinyomoznunk. A szegedi iskolában hajdan a 
magyar nyelvet is elsajátító főpapot aztán Rumy Károly ,György 1816 utáni 
leveleiből jobban megismerte, s ítéletét megváltoztatta. A metropolita - 
egyébként -- Rumyn és Csaplovicson kívül a pesti tudósok közül Schwartner 
Mártonnál is kapcsolatot tirtott. 1820-ban Stratimirovi ć  Pesten ját, s még-
tekinti az Egyetemi Könyvtárat, ahol Schwartnert ől érdeklődik a szerb. 
történelmet illet ő  könyvek iránt.. Schwartner a kívánt könyveknek csupán 
egy részét tudja a főpap ,kezébe adni.. A. pesti könyvtár őr tudósítja Rumyt 
az egyházfő  látogatásától: „Auch ich hatte dás Vergnügen, bey . Sr. Exc. 
mehr als einmal zum Besuche, und zur literaris ćhen Unterhaltung zu erschei-
nen."40  Érdemes megemlítenünk, hogy Schwartner tagja volt az" 1790-es .  
esztendőkben annak a pesti tudós körnek, amely gondolkodásában jozefinista, 
felvilágosult. Ekkor kialakult világnézetét élete végéig : meg őrizte, ám ez 
az 1810-es évekt ől lassan föltámadó magyar nacionalizmus számágra elégtelen-
nek bizonyult, ez magyarázza polémiáit Horvát Istvánnal. , A . Tudományos 
Gyűjtemény ;a, színtere Horvát nem egy megnyilatkozásának. Ám miután 
Vitkovics is tagja annak a társaságnak, mely az újságot irányítja, jónéhány 

37 Mita Kostić : Jedan latinski paskvil karlova čkih. gimnazista iz g. 1817. protiv direktora 
Rumija.. Glasnik istorijskog društva .0 Novom Sadu X. 1937. 348-350. —, Andreas 
Angyal: Karl Georg Rumy (1780-1847) ein Vorkámpfer der deutscli-slawisch-ungari- 
scheni Wechselseitigkeit. Wissenschaftliche Zeitschrift der Fr.-Schiller-Universitát, 
Jena, VIII. 1958 /59. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 1. 122-
123. 

38  Rumy levele 1819. július 18-ról, Sárospatakon, a Tiszán inneni Ref. Egyházkerület 
Tudományos, Gyűjteményének Levéltárában. Jelzete: B (LVI) 17369 /251. 

39  Kazinczy lévelezése, IX. kötet, 14. 
40,. Lukcsicš Pál: Schwartner Márton élete és tudományos jelent ősége. Veszprém 1914., 

130.(Schwartner 14 olyan levelét közli a könyv, melynek címzettje Rumy.) 

5Ó 



szerb vonatkozású híradás is megjelenik;' ezek a, karlócai . eseményeket is 
érintik. Stratim,iroviénak a Tudományos Gy űjtemény - Rumy Károly György 
révén — bizonyára a kezébe került, s jóles őén olvashatta a karlócai viszonyokról 
szóló beszámolókat s Vitkovics Mihály értekezéseit. Emellett a lap számaiból 
értesülhetett a magyar művelődési törekvések néhány mozzánatáról. Magda 
Pál talán Stratimirovi ć  személyére is gondolt, mikor e sort leírta : a „Culturának 
szükséges, voltát érz ő  Rátz nemzet." 41  

A szerb „felvilágosodás"-ról igen keveset szólhattunk 42, mivel a vékony 
éren' csörgedez ő  szerb irodalom csak  a valóságos helyzetet, a valóságos 
igényeket tükrözhette. A több országra szétszórt szerbség 'a kedvez őtlen 
körülmények között még csak kereste a nemzeti jelleg ű  kibóntakozás útját, 
ideológiájában messze nem egységes a szerb mozgalom.. Az ideológiai egység 
hiánya nem jelenti, hogy a felvilágosult eszmék né hatottak volna be a szerb 
társadalom különféle rétegeibe; Se čanác mellett mások (ha nem is sokan) 
vallották a forradalrim,i, átalakulás parancsoló szükségét. . .Mint láttuk, még 
az egyházfő  serre vonhatta ki magát az új eszmék hatása alól. Más kérdés, 
hogy épp a Karlócára hívott tanárok egy kompromisszumra mindig hajlandó . 

rétegből kerültek ki, ezek až értelmiségiek nem jutottak el á francia forradalom 
igenléséig, inkább az új ízlésnek, a hajlékonyabb 'esztétikai felfogásnak, a 
korszerűbb állampolitikai gondolatnak hódoltak: • inkább a németországi 
teoretikusok, írók; költ ők világát próbálták tolmácsolni. Hogy Wieland, 
Hérder, Gellert s ,mások a szerb olvasó tudatában is megjelentek, s lassan-
lassan fordítóra találtak, az az ő  érdemük is. Mindebben a karlócai iskolá-
nak nagy szerepe van. 

A , szerb-magyar kapcsolatok érdekes fejezete a' jakobinus mozgalom 
néhány esztendeje. A további kutatás bizonyára még több anyaggal szolgál 
majd, Hajnóczy szerémségi tartózkodásának megvilágítása után újabb do-
kumentumok előkerülésére is számíthatunk: Hogy Kazinczy élénken reagált 
a szerb irodalom fejlődésére, az a herderi ihletés mellett talán az 1790-es 
esztendők közös harcaira is visszavezethet ő .'  

Az udvar divide et impera-politikája ellenéré is mind a szerb, mind 
a magyar irodalomnak sikerül megtalálnia azt, ami összeköti őket. Vitkovics 
Mihály rendkívül értékes közvetít ő  munkája nem a semmib ől indul el, 
hagyományokra építhet, ha ezek a hagyományok alig észrevehet őek, a politikai-
-kulturális viszonyok miatt rejtettek is. A magyarság nem passzív szemlél ője 
a szerb küzdelmeknek. -  A magyar irodalomban egy darabig csupán a szerb 
népköltészet ' hat, míg a szerb irodalmi élet Pest-Budán izgalommal figyeli 
a magyar irodalom fejl ődését. A német irodalóm közvetít ő  szerepét nem 
tagadjuk, de csupán csak az egyik , (s nem is a legfontosabb) oka annak, hogy 
a szerb—magyar összefogás els ő  megvalósulása nem. 'múlt el nyomtalanul. 

HITK, • 1970. 4. sz. .  Fried István 

   

4? Magyar Országnak statisztikai és geographiai leírása ... Pesten, 1819., 278. 
42 Szeli István : A magyár és a szerb felvilágosodás párhuzamos vonásai, Utak egymás felé 

Novi ,  Sad 1969., 9-48. 
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3. A XIX. SZÁZADI MAGYAR ÉS SZERB 
NÉPIESSÉG PROBLÉMÁIRÓL 

, 	Sajátos, sokat vizsgált, ám _jelent ős konzekvenciái ellenére is homályos 
kérdés a magyar és a szerb irodalmi népiesség kapcsolatáé.. S nem pusztán 
terminológiai okok miatt, minthogy a magyar irodalom történetében a népies-
ség közkeletű , gazdag szarirodalommal rendelkez ő  fogalom, mely több 
magyar irodalmi korszakkal kapcsolatban is felbukkan, -a szerb irodalom-
történétírás ellenben gyakórlatilag nem ismeri s nem használja, megelégedve 
a romantika általánosabb jelleg ű  minősítésével, mégha lényegében ugyanar-
ról az egy kérdésről beszél is mind a két népnek az irodalomtörténete: a 
népköltészet formáinak, illetve „tónusának", s mondjuk így is, tisztelegve 
Toldt' Ferenc és Horváth János el őtt, „manierjának" műköltői reprodukciójá-
ról, követéséről, „utánzásáról", képi, nyelvi állaga felhasználásáról — ösztönö-
sen, szerencsés leleményként, illetve tudatosan, irodalmi, politikai programként 
a nemzetté váló nép történelmi igényeinek kifejez ődéseként. De közrejátszhat-
nak nemcsak fáziseltolódások, hanem . történeti eredet ű  különbözőségek 
is : jelzetként, egyel őre csak annyit, hogy a magyar irodalom el őterében a 
'műköltői gyakorlat, a szerbben a népnyelvi problematika áll Vuk Karadži ć  
tevékenységének valóban alakulástörténetet megszabó jelenléte közben, 
melyben azonban nemcsak. a pozitív akcentusokra kell gondolnunk, hanem 
a negatívokra is. A. szerb irodalom bizonyos „hiányai" is perdönt ők lehetnek 
éppen a népiesség kérdésének vonatkozás-rendszerében. 

Fölöttébb problematikusnak tetszhet tehát a két irodalom „népies-
ségének" szinoptikus szemlélete, különösképpen, ha áttekintésünket nem 
a hasonlóságokkal kezdhetjük, hanem a különböz őségekkel, s azzal a tény-
nyel, hogy á magyar irodalom a népiesség fogalmát ismeri, alkalmazza, a 
XIX. századi. irodalom történetének tengelyében tudja, míg a szerb nem 
ismeri, s ha manapság ezt a fogalmat emlegetjük, hamarabb gondol az orosz 
irodalomban ismert narodnyikságra, mint pl. Pet őfi verseinek egy részében 
megmutatkozó műköltői gyakorlatra. Némileg' enyhítheti feltett kérdésünk 
bonyolultságát az a felismerés, hogy éppen a két irodalom e vonatkozásában 
alkalmazott szinoptikus szemlélet szép példáját szolgáltatja annak,' hogy 
ugyanaz a jelenség két irodalomban nem ugyanazokat a problémákat szüli 
és nem ugyanaz a hatása sem. Beszámolónk tehát nem új tényeket akar 
bemutatni az irodalmi népiesség történetéb ől, hanem a feltártak értelmezéséhez 
szeretne hozzájárulni, esetleg elmélyíteni már ismert vagy legalább, jelzetek-
ben köztudott problémákat. 
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.Ismert és jól megraJzolt a magyar népiesség és aá ún. szerbus manier • 
kérdése: a magyar irodalom, különösen az 1820-as években, rendre kipróbálja 
a világirodalom felkínálta lehet őségeket: egy' Vörösmarty például mind -
-az eklogai népiességet, mind a szerbus maniert, mind pedig a magyar parasztdal 
tónusát kikeveri, s megkezdődik a népiesség elméleti .alapvetése is Kölcsey 
és Toldy Ferenc munkásságában, míg a kor követelményét, éppen a népies 
költészettel. kapcsolatban, Bajza József fogalmazza meg: „Azt kívánnám, a 
népdalköltő  művésztől, hogyne ő  ereszkedjék le a néphez, hanem egy magasabb 
pontót találjon, s oda emelje a népet magához. Vagy hogy világosabban 
szóljak, ne a költő  vetkezze le a maga művészségét, hogy a néphez hasonló 
legyen; hanem a nép szájában támadt dalt öltöztesse m űvészi alakba, nemesítse 
meg művészi gonddal ... Az irány egyértelm ű , a cél is világos, tulajdonkép-

, pen nem is történik majd más, mint a Bajza megfogalmazta gondolatnak 
valóraváltása a magyar irodalomban — még Pet őfi költői gyakorlatában 
is,' pedig az ő  ideológiai nézetei többek voltak kortársainél: ő  a politikai 
népuralom szükségét is komolyan gondolta, míg a többiek, polgári talajon 
állva, végeredményben -  a népet csak addig vállalták, amíg polgári célkit űzéseik 
(a magyar történelemben fölöttébb ellentmondásos módon) hasznát látták. 
A nemzetté válás nagyarányú folyamatainak része tehát a népdal tónusának 
keresése,: megnemesítési kísérlete, s' ebb ől következően jellege is erősen 
históriai, következésképpen, Wéber - Antal szavaival, epikus színezet ű  a 
verseszmény is, melyben „a közösségi-nemzeti téma s a lírai érzés objel tivi 
zálódásá" áll- els ő  helyen. A ,;szerbus manier" problémája is itt kapcsolódik 
a magyar népiességébe. Ámit nem: . talált a „nemzeti hagyományokban" a 
magyar .író, felfedezte a délszláv h ősköltészetben; de az ún.. .n ői dalokban. 

erősen a magyar történelem alakjai felé tendáló módon. - Felmerülhet 
.tehát a -  kérdés : nem szorul-e revízióra _a közkelet ű  nézet, hogy a szerbus 
manier •a magyar népiességgel. szoros kapcsolatban áll? Azt lehet felelni; 
hogy sokkal árnyaltabban kell szemlélnünk ezt a problémát; mint tettük; 
állítva ;  hogy a „szerbus manier" mögött tudott délszláv népköltészeti hagyo-
mány a magyar romantika népiesség-szemléletének eszmei alapjaiban játszott 
jelentős szerepet, míg maga a „szerbus manier", ahógy a magyar költészet 
értelmezte, 'magyarrá válva igen messze került . mindattól, amit népinek 
nevezhetünk : egy soha nem volt történeti patinát kapott\ versdallam és egy 
„tündéri", romantikusan mitológikus visszfény csillanása született Vörösmar-
tynál (Hedvig, Csák, Földi menny), de az' egészen fiatal, 16 esztend ős Petőfinél 
is. Az -ő  versével -bizonyítsunk: . 

Szép a rózsa hajnal-ébredése, 
A leányka arculatja( szebb volt. 
Messze:. bércek kékellő  homályán 
Bájjal ég az esti csillag; 
A leányka 'nefelejts-szemében 
Tündérfénnyel szebb csillagzat égett 

Az Első  szeréleny című  körai Pet őfi-vers, melyet ma ,már egyértelm űen a 
költőnek: kell 'tulajdonítanunk, egyúttal arra is kísérlet, hogy e forma felé, 
az epikai jellegtől megszabadulva, a líra tisztább lehet őségei. , előtt nyíljanak 
még utak. A „tündérálom" kísértett fel például "az ajkai paradicsomkertje" 
képből is. Ne féljünk azonban kimondani, hogy a magyar lírában a „szerbus 
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manier" jelent ős, de folytatás nélküli •kezdemény maradt 	egy lehetőség, 
amely tendenciáiban mindmáig jelen: •van, anélkül, hogy ki is,, teljesedett 
volna.' 

_ A paradoxon, amire összevetésünk figyelmeztetni akár; az az; hogy 
a szerb irodalomban a hősdal verssora, a tízes effektusa hasonló volt a magyar 
irodalomban érzékelt 'benyomásához és hangulati velejárójához — legalábbis 
az- akkori / magyarországi szerb költészetben: a szerb m űköltői „szerbus 
m anier" éppen. ,ezért járhatatlan útnak  bizonyult a népiességet ' ugyancsak 
áhítozó •- szerb irodalomban a negyvenes-ötvénes években : sem a Hegyek 
koszorúja, sem Mažuranić  '..nagy  költeménye nem kelti a népiesnek a'. be-
nyomását, s ha asszociálunk, els ősorban a Zalán futása típusú versekre 
gondolunk. A szerb .költészet patriarchális-h ősi romantikája (mint a magyaré 

-sem) nem válhatott tehát a népies irodalom alapjaivá, de nem is követte, 
mint a magyarban, az ott 'kitermelt igény olyan epikai realizálása, mint 
amilyen előbb a János vitéz, pár esztendő  múltán .a Toldi volt. Ezek a Bajza 
megfogalmazta elvet is maradéktalariúl kielégítették, anélkül, hogy valamilyén 
népköltészeti. formának követésér is • felfedezhetnénk • bennük. Hiányzott 
tehát'á formateremtésnek az a lehet ősége,.ámeíyet"Pet őfi, majd Arany aknázott 
ki, s az elméleti alapvetés is, amelyet Bajzánál, s Pet őfinél szemlélhetünk 
(„Ha a nép uralkodni fog •a költészetben, elj ő  az idő , .hogy a politikában is 
uralkodjék"!). Vuké lett • volna e szerep, ha vállalni tudja •— de őt a nyelvi 
harc kérdései annyira lefoglalták,' ho'gy még egy . Brahko Radi čevićben sem 
vette észre.- természetes szövetségesét.: • ` 

Következik 'tehát, hogy a szerb irodalom .a maga ,öntörvényéi körében; 
a patriarchális-h ősi •és a polgári romantika között a váltást elvégezni nem 

. tudtá, s. ezért az epikának azt az igényét sem elégíthette ki, amely G rómántiká-
:-ban szüntelenül jelen volt mind nagyobb alakzataiban (eposz és • regény), 
mind kisebb formáiban (balláda, elbeszélés, románc, s őt -népdal), s drámai 
síkón: a' népszínműben. Ezzel magyarázhatjuk azután, hogy a szerb itodalom-
ban.a romantika sókkal tartósabban élt és valójában a múlt század második 
felében tetőzött, . de azt is, hogy a Petőfi és Arany teremtette, népies epikai 
szintézis olyan szerepet kapótt, amelyet a többi irodalomtf l kölcsönzött 
. megoldási módok . nem _játszottak és nem játszhattak: Amikor Zmaj meg-
szólaltatja szerb nyelven • a. János, vitézt és a Toldit, majd e' .magyarosnak 
- tudott versformákat m,égáévá teszi ;  költészetébe olvasztja ---. egy kellőkép-
pen. nem értékelt- és homályban hagyott jelenséggel gyarapította á szerb 
irodalom ' történetét — éppen a magyar népies epika- és .a szerb irodalom 
relációja terén, jelezve többek.között, .hogy a nagyobb, népies jelleg ű . epikának 
olyan formavilága volt időszerű  a szerb irodalomban, amelynek már semmi 
köze sinás • a patriarchális-h ősihez, .de kifejezi a polgárian értelmezett népiest 
képben, nyelvben; látásmódban is. Sajátosságaként azt kell még megemlítenünks . 
hogy az elméleti általánosítás fokára ez az' igény Zmajnál sem emelkedett: 
a fordítás szerbesít ő  tendenciáival a kérdést ' lényegében megoldottnak tekin-
tette. 

. És éppen itt. kell • szólnunk arról a fölöttébb jelint ős mozzanatról, amit 
Zmaj költői . gyakorlata hozzott a magyar népies epika s általában a népies 
költészet fordítása terén, majd a maga költészetébe való beépítése vonatkozásá- 
ban. Feltűnő, hogy Zmaj csupán a magyar költészet megszólaltatásában. 
„formahű"; s ügyel a János vitéz és a Toldi versalakjának átmentésére, míg 
más ;költészetekb ől szabadon.  és egészen önkényesen fordít. Zmaj tehát 
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megteremti a „Magyaros manírú" tizenkettest, cezúrával a hatodik szótag 
után, melyet több versében is felhasznál, ahogy azt Miódrag Popovié is 
jelzi. Ám, hogy miért. lehetséges ez a fentebb említett elkülönítés, arra a 
szerb romantika tudós kutatója nem válaszol, bár megállapítja, hogy a magyar 
népiesség kétségtelenül példája volt Zmajnak, ha a népiességre gondolunk, 
amikor az egyszerűbb költői nyelv és folklorisztikus költ ői képek problémájá-
ról olvasunk. 

Zm,aj és az ötvenes évekbeli szerb romantika feladata tehát lényegében 
ugyanaz vólt, mint amit Pet őfi és Arany a magyar romantika sajátos, népies-
ségben kikristályosodott megvalósulási formájában megteremtett: a népies 
szellemű  epikus költészet létrehozása, s túl ezen, annak a programnak a 
képviselete, amelyet Pet őfi hirdetett meg A . XIX. század költ őihez című  
versében. Tünetérték ű  tehát, ahogy Zmaj „lefordítja", áthasonítja ezt a 
magyar népies költői-politikai célkitűzésekből merített elvrendszert, de az 
is, ahogy a fordítás tényével megelégszik feladatát ezzel megoldottnak 
tekintette. Nyilvánvalóan ebben a fáziskülönbségek is szerepet játszottak: 
a magyar 'irodalomban a negyvenes évek hordták ki ezt a programot, a szerb 
az ötvenes években észlelte a sürgetést -- immár egy ellentmondásos for-
radalmi szereplés lezajlása után; s közeled őben a kiegyezés korának egészen • 
új, s merőben más társadalmi igényeihez és feladataihoz. A polgárian roman-
tikus Zmaj csak fordításokkal tudta szolgálni a szóban forgó népies elvrendszert, 
ám a népies tendenciákat áthasonítottan emelni egy magasabb szférába, az 
eredeti alkotások síkjára, már nem lehetett. A magyarban is, ami jelent ős 
ezen a téren, a negyvenes évek szüleménye volt -- egy népforradalomként 
indult, . majd eredeti jellegét ől eltérített, végül vesztes forradalom utáni 
időszak már nem lehetett talaja azoknak á törekvéseknek, ,amelyek abból 
a harmóniából szívták tápláló nedveiket, amely a polgárság és a nép, a nemzetté 
válás friss nászában volt ígéretként meg, különösen, ha ezt a harmóniát 
amúgy is zavarta a nemesség disszonáns szereplésének a ténye. 

Szinoptikus szemlélődésünknek végeredményeként ezért tudunk csak 
a népiességnek egy olyan körére mutatni, amelynek középpontjában Pet őfi 
áll, s mellette Arany János. Eredményként tehát a legkézzelfoghatóbb : 
a szerbhorvát eredet ű; magyarrá lett, ám nem népies tónusú tízes, és a magyar 
eredetű, Petőfi éš Arany művéből átvett, szerbbé vált tizenkettes -- a két 
rokon jellegű, s mégis a maga sajátos rendszerében létez ő  irodalom kapcso-
latinak szép bizonyságaként. - 

HITK, 1973. 16-17. sz. 	 Bori Imre 
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4. A MAGYAR ÉS A SZERB PREROMANTIKA KÖLTÉSZETÉNEK 
VISZONYULÁSA A NÉMET_ IRODALMI IRÁNYZATOKHOZ A 

XVIII — XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

Á XVIII. századi és a XIX. század eleji európai irodalmi áramlatok 
térhódítása a magyar és a szerb irodalomban — ha nem. is egyazon id őszak-
ban -- azonos intenzitású volt. Mindkét nemzet irodalmának történelmi 
és a társadalmi fejl ődése, politikai és társadalmi viszonyai és szellemi szükség-
letei feltételezték — a környezett ől és az adottságoktól függ ően — az európai 
irodalmi tendenciák befogadásának módját és kialakulásának fokát. E folyamatot 
mindkét népnél a tarkaság jellemzi, az irodalmi jelenségek egybefonódása, 
alkalmazkodás azoknak a csoportoknak és íróknak az adottságaihoz, 
akik részesei voltak az új törekvések átültetésének és továbbfejlesztésének, 
amelyekben a különböző  hatások találkoztak, összeütköztek és egymásba. 
szövődtek. 

A magyar, később pedig a szerb -  irodalom is befogadja az európai iro-
dalomban a XVIII. század második felében terjed ő  szentimentalizmust 
is, amely az új környezetben is főleg a kispolgári réteg jellegét viseli magán, 
ám új tartalmakkal kib ővítve. Igy a szentimentalizmus a klasszikus formák-
kal párhuzamosan alakul, a költészetben pedig, a konkrét tematikában, a 
kispolgári és népi törekvések is kifejezésre jutnak. 

A két nép irodalomtörténete nem zárk ćzik el azoktól a terminusoktól, 
amelyeket az összehasonlító irodalomtudomány adott e korszak ellentmondásos 
törekvésekkel teli • irányzatainak; a preramantikátóll, továbbá a szovjet 
szentimentalizmus-fogalomtól 2 , valamint Karel Krej či meghatározásától, 
miszerint „a klasszicizmus sok irodalomban szoros kapcsoatban  áll az 
illető  nép nemzeti reneszánszával" 3, s ez . elsősorban azoknak a né-
peknek az irodalmára vonatkozik, amelyeknél a klasszicizmus valamivel, 
később, a felvilágosodás formájában jelentkezik és magába olvasztja a szenti-
mentalizmus, illetve preromantika elemeit. _ 

Tudnivaló, mindkét nép végigjárta a török uralom tövises. útját, arnely 
tartós nyomokat hagyott szellemi életében; a szerbeknél ez er ősebben ki 
fejezésre jut, mert amíg ők tovább sinylődtek a török iga alatt, a magyarok 

i Paul van Tieghem: Le préromantisme, Paris 1924-1930. 
2  Boljšaja sovjetskaja enciklopedija, Tom 38, 23. 
3  Karel Krej či: Klasszicizmus és szentimentalizmus a keleti és nyugati szlávok irodalmá-

ban, Filológiai Közlöny 1963, IX; 1-2, 28-51. 

57 



bekapcsolódtak az új európai áramlatokba, s érezhet ő  az olasz kultúra beha-
tolása is. Amikor a két nép újra találkozott a Habsburg-birodálombari, a 
kulturális kibontakozás érvényesülését újabb nehézségek kísérték, mivel a 
hatóságok nem nézték jóindulattal a Monarchiában él ő  népek kultúrtörekvéseit.. 
elsősorban az anyanyelvi jogokért vívott harcot. 

Itt Sőtér . István megállapítására kell hivatkoznunk, mely szerint a kelet-
európai népek irodalmának kialakulási problémái ugyszólván azonosak, s 
egyes irodalmi áramlatok megnyilvánulásai is nagyon hasonlók,/ mint ahogy 
hasonlóak a nehézségek és az ellentétek is, amelyek az irodalmak útjait meg-
határozzák'. Ez a megállapítás egyformán vonatkozik a magyar és a szerb 
kultúra kibontakozására a XIX. század » első  felében. 

Szeli István a magyar és a szerb irodalom bels ő  világának a közeliségér ől 
és ugyanakkor Európával való kóngruenciájáról szólva -- amely szerinte 
a legbeszédesebben az irodalmi . tevékenység utánzó-adaptáló-fordító jel-
legéről és eklektikus természetér ől tanúskodik—egyebek közt azt hangsúlyozza, 
hogy e jelenségben nem szabad csak bels ő  erőtlenséget, a szellem felhígítását 
és önpusztulását látni, hanem inkább a másoktól már meghódított magaslatok 
bevételének heroikus lendületét,. az. „utolérés" elszánt akarását kell benne 
értékelni. 5  

Az irodalomtörténet megállapította, hogy a magyar irodaloníb.anó a 
Megújulás . az , európai klasszicizmus második korszakára támaszkodik; s 
Bessenyeivél kezd ődik, aki szakít az elavult barokk m űveltséggel és az el-

, nemzetietlenítés ellen küzd (1772), s a XVIII. század végi Magyarországon 
a felvilágosodás kora a voltaire-i racionalisztikus irodalom (Bessenyei, Péczeli), 
a forradalmi klasszika (Batsányi) és a rókokó {Csokonai) jegyeit viseli. A 
klasszicizmus mellett erősebben kifejezésre jut a szentimentalizmus is (Ányos, 
Kármán), valamint a szentimentalizmussal átsz őtt klasszikus költészet (Batsányi, 
Csokonai). 

Részben a barokk jezsuita iskola és az alkalmi költészet' hatására létrejött 
póezis 'mintájára virágzik a deákos klasszicizmus is, amely a . vergiliusi-
horatiusi hagyományokban és a német költ ői 'felújulásban gyökerezik, hivatkoz- 

4  István Sőtér: Phenomnes paralleles de la littérature hongroiše ét de. la littérature russe 
du XIXe siéclé, Actes du IIIe Congrés de A. I. L. C., Gravenhage 1962, 277. 

5  Szeli István: A magyar és a szerb felvilágosodás párhuzamos vonásai, Utak egymás felé 
Újvidék 1969, 26. 

6 . A magyar irodalomról szóló adatokat' a következ ő  könyvekből és tanulmányokból merí-
tettem: Sőtér István: A magyar romantika, MTA I, Ok. •VI., 1955; — S. I.: Les prob 
lémes de l'assimilation dans la littérature hongroise du XIXe siecle, Littérature hongrois 
—Littérature européenne, Budapest 1964; — S. I.: Voprosi romantizmá (Tezisi), Acta 
Littéraria ASH, Tomus 11 (1-2), 1969, 55-66; —,S. I.: A felvilágosodás és a romantika, 
Eszmei ész irodalmi,találkozások, Budapest 1970; — S. I.: Les 'processus littéraires de la 
fin du XVIIIe et du début du XIXe siecle, Neohelicon 3-4, Budapest 1974: — Horváth 
Károly: A klasszikából a romantikába, Bp. 1968; — H. K.: Die deutsche Literatur und 
die ungarische Frühromantik, Acta Litteraria Akad. Sci. Hung., Bpest 1963; - H. K.: 
La signification des termes „classicisme" et „romantisme" dans les littératures hongroise 
et est-européennes, Littérature hongroise — Littératúre européenne, 305-327; — Kardos 
Tibor: Rapports européens de la littérature hongroise du . sentimentalisme, Littérature 
hongroise — Littérature européenne Szauder József: A romantika útján, Bp est 1961; 
— Sz. J.: A magyar szentimentalizmus problémái, ItK 1963, 405-421; Tóth Dezs ő : 
Vörösmarty, Bpest 1957; — Császár Elemér: A német költészet . hatása a magyarra a 
XVIII. században, Bp. 1913. . 
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va Klopstockra és kövét őire. A magyar irodalomban virágzó hellenizmus 
sokban hozzájárúl ahhoz, hogy a magyar klasszicizmus megszabaduljon' a 
barokk elemektől, Kazinczy pedig kijelöli az irányt, amely a sokrét ű  és moder-
nebb klasszicizmus felé vezet, felvirágoztatja és. újabb formákkal gázdagítja • 
e ,jelenséget . Itt találkozik a klasszicizmus a szentimentalizmussal, jóllehet • 
Kazinczy; aki mindenekfélett értékeli -  Goethét (nála találta a Hasanaginicát 
és tőle fordította magyarra), nem zárkózik el a preromantika és a szentimenta-
lizmús áramlataitól sem (fordít egyebek közt Ossziánból is). 

E. kor ellentmondásai jelen vannak mind a magyar, mind a szerb iro-
dalomban; -a klasszikus szellem 'szerb neveltjei (Mušicki, Magaraševi ć , 
Svetić) népdalokat gyűjtenek, klasszikus írókat idéznek, fordítanak, utánoznak, 
s a Letopisi els ő  • tíz évének legtöbb közleménye a klasszikus irodálomból, 
részben fordításban, részben átdolgozásban jelenik' meg. 'A, klasszika-nevelés 
legjelentősebb követő je, Mušicki irodalmi folyóiratot tervez, amely többek 
között foglalkozna • á szláv - és a német irodalmi vívmányokkal is, dé ezt a 
tervet á Letopisi valósítja még. 

A magyarok egészen a felvilágosodásig nehezen fogadják be a német 
szellemi vívmányokat, csak 1772 után fordulnak feléjük komolyabban. 
Jóllehet, a . némétből fordított művek száma egyre n ő , még sincs aránybán 
hatásuk a jelentőségükkel. A fordítások és átdolgozások válogatása, akárcsak 
a szerbeknél is, legtöbbnyire a véletlenen múlik, attól függ ően, hogy a körül-
mények .folytán . mely könyv kerül valamelyik író kezébe. 

A nyolcvanas években, a már kifinomult ízlésű  írónemzedék kiteljesedé-
sével. (Kazinczy); a kapcsolatok • mindjobban mélyülnek, az irodalmi élet 
a német minták felé fordul és azok szerint alakul, a vezet ő  szerepet pedig a 
német kultúrával áthatott írók veszik át. Ett ől az időtől kezdve a magyar 
irodalom mindinkább a német szellemiség jegyét viseli, s a publikációkban 
(almanachokban, kalendáriumokban, folyóiratokban) egyre  inkább .a német 
törekvések kerekednek felül. ' 

Mint már túdjuk, a XVIII: század utolsó évtizedeit ől eltérően.— amely 
időszakra á felsoroltakon kívül még a barokk alexandrinúsok is jellemz ők 
=, XIX. század els ő ' évtizedének írói ápolják az antik bukolikát is, a vergiliusi 
bukolika klasszikus versmértékét, a horatiusi episztolát, a latinul és magyarul 
egyaránt írt ódákat. E korszakra jellemz ő  a nehéz szonettforma meghódítása, 
is (Kazinczy, Szemere). A 'klasszika inkább el őkészítő  jellegű  szakasz a 
magyar irodalomtörténetben, . mint ahogyan majd kés őbb á szerbeknél is 
tapasztaljuk. 

Az ókori költők, említsük . ,csak Homéroszt és Vergiliust, megihletik 
a századforduló költ őit és felébresztik bennük a nemzeti eposz alkotásának 
a szükségét, mint pl. Csokonait, vagy a' szerb Sima Milutinoviéot, aki a 
Serbijánkában (1827) a szerb felkelés (1804) megéneklésével megkísérelté 
létrehozni ' a szerb Iliászt, de a nagy "m űvészi kibontakozás az irodalomban 
a romantika jegyében megy végbe, amely ,szinté észrevétlenül hatol, a klasz-, 
szicizmus és a szentimentalizmus pórusaiba. 

A magyar klasszicizmus nem veti el a 'népköltészetet, csak igen -  szűk, 
térre szorítja, főkép óvja hatásától a „magasabb" m űfajokat?. Mindezek 

7  Horváth K.: A' klasszikából a romantikába, 42. 
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a folyamatok nagy átalakulást hoznak mind a magyar, mind a szerb irodalom 
életbe, az els ő  már a, XIX. század húszas éveit ől lépést tart az európaival 
és annak szintjén áll. 

A magyar romantika" amely már kezdett ől fogva másmilyen beállított-
ságú irodalmi mozgalom volt, mint a német, -- jóllehet a német romantika 
elméletét kialakító írók, Jean Paul, Schlegel és Tieck nagy hatással voltak 
a magyar romantika kialakulására is — ahogy fejl ődött és tért hódított, 
mindjobban bírálóan kezdett viszonyulni a német romantikához, és a fran ćia 
irodalom felé irányul, els ősorban, Hugo  felé, aki úgyszólván az egyedüli 
nagy francia romantikus, akit a szerbek is fordítanak, de ćsak a XIX. század . 

második felétől. 
A szerb irodalom megújulása8  a maga sajátosságai mellett sok közös 

vonást mutat a magyarral. Dositej Obradovi ćtyal kezdődik, amikor Marmontel 
Adelaidaját szerbre fordítja, és egyúttal beviszi a szerb irodalomba, amely 
magán viseli korának minden ellentmondását: a felvilágosodás • filozófiáját 
és az ész uralmának racionalista-moralista programját, de az európai szenti-
mentalizmust i s (Rousseau, Goethe,  Young, Gessner, Kotzebue stb.). 
A szentimentalizmusnak ,pozitív jelent ősége volt a' szerb irodalomban a 
XVIII. század végét ől a XIX. század első  évtizedeiig. Obradovi ćnak Rous-
seauhoz való , viszonyulása ismert, de tudjuk azt is, hogy Rousseau-t sokat 
fordítják a XIX. század els ő  évtizedeiben mind a magyar, mind a szerb 
irodalomban. 

'A XVIII. század utolsó évtizedei a szerb irodalomban az új- aromlatok 
mellett még mindig a pásztor környezet ű  gáláns líra jegyéit visélik, 
s továbbra is a frivol elemeket ápoljak (Jovan .Avakumovi ć). Ez jellemző  
a XIX. század els ő  évtizedeire is, 'amikor sok szerb költ ő  a klasszika egyében 
ír (Mušicki, Svetić, Pa čić). Vuk Karadžić  műve ellenben a XIX. század 
kezdetén arra a mozgalomra támaszkodik, amely az európai, de f őleg a Herder 
irányította' német irodalomban megveti a nemzeti irodalom alapjait. 

E kor magyar és szerb irodalmi érdekl ődésére jellemz ő  az is, hogy 
ugyanazon írókőt, és sokszor ugyanazokat a m űveket fordítják és dolgozzák 
át. Richardsont a magyarok, valamint a szerbek is Gellert átdolgozásai 
révén ismerik meg és ezek mindkét irodalomban a XVIII. század utolsó 
évtizedéitől kezdve jelennek meg; a szentimentalizmus Gessner fordítá-
saival és Gellert Leben der schwcidischen Grüfin von G** (1747-1748) című  
művével kezdődik, amelyet a magyaroknak Torday Sámuel mutatott be 
A svétziai grófné G** élete címen (Kolozsvár 1772)," s ami után számos 
fordítás és átdolgozás következik Gellert m űveiből. 

A szerbeknél Gessner Idylliumán kívül egy Gellert-pásztoréneket fordít 
A. Mrazović  németből, a Das Bandból (1744) Pastirske igre (Pásztorjáték) 
címmel (Budá, 1803), de azt a művet a magyarok ismerték már . 1778-ban 
Szláv S. I. (Sándor István) fordításában juhászi játék cím alatt. 

Marm,ontel Bélisaireját a XVIII. században 'mind a magyar, mind 
a szerb olvasók megismerik és e m ű  népszerű  lesz mindkét nép olvasóinál. 

8  A szerb irodalommal kapcsolatos tételekben felhasználtam:  Dragiša Živković : Evrop-
ski okviri srpske književnosti, Beograd 1970; — D. Ž.: Predromcintičke i postromantičke 
érte u srpskom romantizmu, Kovčežić  knj. 11, 1973; — Milorad Pavić : Istorija srpske 
književnosti baroknog doba, Beograd 1970; — Jovan Skerli ć : Istorija nove srpske knji- 
ževnosti, III. izd., Beograd 1953. 
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1771-ben magyarra fordítja a -  jansenista Horváth János, a szerbeknél pedig 
1777-ben Pavle Julinac mutatja be Velizarij címen, orosz fordítás alapján. 
Richardson Pamelajának hasonló sikere van : Dositej Obradovi ć  önéletrajzá-
nak (Život i priključenzja ...) bevezetőjében megindokolja a Pamela szerbre 
fordításának szükségességét, magyar nyelven pedig el őször 1794-ben Harsányi 
Sámuel imitációjában jelenik meg, valamint 1806-ban ,Kiss János fordításá-
ban. 

A XIX. század eleji szerb költ ők, akárcsak a magyarok is -- akik a 
szentimentalizmust túlnyomórészt nem forrásukból, az angol és francia 
irodalomból, hanem a német imitációk és átdolgozások közvetítésével vet-
ték 

 
 át — a XVIII.—XIX. század fordulójának' német lírájában keresték 

a mintát, a német érzelmiség és a rokokó képvisel ői voltak számukra a leg-
közelebbiek. A magyar és a szerb költ ők (Kázinczy, Csokonai, Dayka, Verseghy, 
Kőnyi J., Szűts I., Ráday, Kiss J., Kováts F., Ányos stb.; J. Suboti ć , V. 
Živković , J. Pačić , Đ . Maletić , S. • Milutinović , V. Radišić , T. Pavlović , 
P. Demelić  'később Radi čević  is mintaképei leginkább a XVIII. századi 
német pszeudoklasszikusok, a rokokó költ ők és az idill-szerz ők voltak. 
A német klasszikusok közül a legnépszer űbb írók, Goethe és Schiller mellett, 
Uhland, Gessner, . Kleist, Gleim, Hagedorn, Uz, Matthisson és mások műveit 
fordítják, illetve átköltik a XIX. század els ő  felében, sőt később is, s ezek á 
folyóiratokban és almanachokban jelennek meg. 

A XIX. század els ő  évtizedeiben a magyar költ ők levelezése is tanúskodik 
arról, mennyire értékelték Matthissont. 1813-ban Kölcsey írja - Kazinczynak: 
„Ó az isteni Matthisson ! Ennek stílusával együtt lelket is kellett volna szívni 
Berzsényinek!" 9, saját költészetével kapcsolatban pedig: „Az én dalaim 
ifjúi dalok; s- egyik különbözik a másiktól. Legrégibb verseim Hölty és 
Salis manirjában irattak, kiket még akkor nem is ismertem. Kés őbben Matthis- 
sonnak színe látszott rajtuk" 10. Ugyanitt Berzsenyi verseir ől megállapítja : 
„Azon művek, melyek szerint Berzsenyinek poétai • karaktere rajzoltátott, _ 
a Matthisson és Horac egyesült studiumának szerencsés' rezúltátumai". 

Bajza levelezése is Matthisson , jó ismeretér ől tanúskodik. 
A XVIII. század utolsó évtizedeiben a német minták felé fordulva 

olvassák és magukénak vallják a göttingai Musen -Almanach, Wieland Musarium, 
, a különféle "Blumelesek, mindennekelőtt. Ramler Lyrische Blumelesejének stb. 
szellemét, egyaránt lelkesülnek és merítenek ihletet a felsorolt publikációk-
ból, megismerik és átveszik a . Hainbund-, Lessing- stb. csoportok körül 
kialakult német irányzatokat. 

A szerb romantika a maga módján összetett jelenség. Habár sok közös 
vonása van a magyar romantikával (els ősorban a minták), s kialakulására 
ugyanazon német teoretikusok hatottak, akik hozzájárultak a magyar romantika 
kialákulásához is (Jean Paul, Schlegel, Tieck), saját szükségleteihez alkalmaz- 
kodva útjai más irányba vezetnek. A szerb romantikában a népköltészet 
alaptényezői mellett megtalálhatók a XVIII. és XIX. század európai irány-
zatainak különféle irodalmi elemei is. A,szerb irodalomtörténetírás értékelésé-
ről, mely szerint a romantika a szerbeknél mindig az éurópai, főleg a német 
romantikus irányzatoknak a „visszhangja", Dragiša Živkovi ć  megállapítja, 
hogy csak feltételesen fogadható el. Részletes elemzéssel ugyanis bebizony-- 

9  Kölcsey Ferenc összes m űvei III., 1960., 87, Almosból írt levél 1813. szept. 15-én. 
10 'Uo. 119, Döbrentei Gáborhoz írt levél 1813. nov. 15-én. 
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itható, hogy az egy átfogó keretmegállapítás, amely sok precíz közlést és 
meghatározást igényel, s hogy a török hatás miatt az európaitól elmaradt 
korai szerb irodalom_ nem  voltak képes elsajátítani a német klasszika és 
romantika magas művészi szinten kialakult förmáit;hanem azokat az irodalmi 
.termékéket vetté mintául, amelyek tematikailag és kifejezésmódjuk- tekinteté-
ben hozzáférhetők völtak a kor szerb írói száraára. 11  Ez a jelenség részben 
a kor magyar irodalmára is vonatkoztatható. 

Számos magyar költő , s valamivel kés őbb a -szerb költők is, mellőzték 
a XVIII. századi nagy ' európai kortársak bonyolült és . nehezen érthet ő  
filozofikus-költői szövegeit, s a XVIII. századi német lírában és ,a XIX: 
század eleji költőknél találták meg a hozzájuk közel álló, számukra elfogadható 
és lehetőségeikhez alkalmazható mintákat. A szerbek és részben a magyarok , 
is, inkább a kisebb és jelentéktelenebb német költ ők felé fordultak, mint 
a nagyok felé. Olvasták és fordították Lessinget, Goethét és Schillert, szel-
lemiségük eljutott hozzájuk, ám ezt inkább csak csodálták, de nem sajátítat-
ták el. A kor számos költője közül kevés az olyan kifinomult és annyira fejlett 
ízlésű ; aki átérezte .völna egy ilyen vers vagy költemény lényegét, s ha fordítot-
ták is őket, inkább mint'drámairókat és epikusokat tartották magukhoz közel 
állóknak. . 

A . XVIII. század végén a magyarok és . a szerbek egyaránt szívesen 
olvasták és , fordították Wielandot, egyformán lelkesítette őket Periklész 
Athénje a politikai és tudományos élet zsenijeivel, m űvészeivel, akiket 
inkább Wieland művei révén ismertek meg, mint eredetib ől (Ányos, Kazinczy, . 
Kisfaludy S. Csokonai, a szerbeknél pedig Đ . Maletić  Razgovor Diogena 

Dibgenész-beszélgetések). De mindennekfölött legkedveltebb az akkor 
általános mintakép, Salomon Gessner (1730=1788) ., a „német Theokritosz", 
akit a magyar irodalomban a kevésbé jelent ős költő , Kónyi János' ismertet 
öt elbeszélésfordítással (Ábel Kain' által lett -halála, 1775). A Gessner-
kultúszt Magyarországon tekintélyével és őszinte lelkesedésével Kazinczy 
teremti meg. Ez mellett szoros baráti kap ćsolát is fűzi Gessnerhez, akinek 
közzéteszi Idilljeit (Gessner Idyllium), később pedig összes műveit (1815). 
Igazi rajongója 'azonban Csokonai, aki nem utánozza, hanem az ő  mintájára - 
alkot: a gessneri részleteket beépíti eredeti és ihletett költészetébe. 

Hogy milyen mértékű  volt a Gessner-kultusz a magyar költészetben, 
azt tapasztalhatjuk a , korabeli költők levelezéséb ől. 1821-ben Bajza azt írja 
Toldynak, hogy olvasmányai s a természet bájai arra indítják, hogy els ő  
irodalmi kísérleteit az Idylliumok nemébeli készítse, kés őbb pedig : „Ezen 
Idyll talán utolsó, melly 'az -én tollamból foly. Túdod barátom ! Sokszor 
mondám neked, hogy az Idyllek írásához csekély kedvem vagyon, én az 
Idylleket inkább kedvelem, ha más munkái között olvasom; de magam 
azon dolgozni nem szeretek" 12, másfelől Kölcsey a- Szemérének írt levelé-
ben közli, bár az elején lelkesítette Gessner, „nem szeretne visszamenni"" 
hozzá. 

A szérbeknél Gligorije Trlaji ć  1793-ban Bécsben dolgozza át, legtöb-
bet pedig Miloš. Sveti ć  fordítja Gessnert (a Serbska Letopiši 1826. és 1827. 
évfolyamaiban), mégpedig az Idylliumból: Milont, Titirt, Menelkat, Idast, 

11 Dragiša Živkovié : Predromantičke ... 68. 
12 Bajza József összegy űjtött munkái, Sajtó /alá rendezte Badics Ferencz, Bp. 1900., 7. 
13 Kölcsey F. összes m űvei III, 287, Szemere Pálhoz írt levele Csekér ől 1823, ápr. 11-én 
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.Mikont, Myrtil éš Daphnét x  Dahplinis és Hloét, valamint az Az éjt (No ć),.' 
a Golubica I. kötetében (1839) pedig Mikont; Petar Matić  ugyancsak a Idyl-
liumból fordít a Serbska Letopisi és a.' Narodne Novine Serbskeben (1827); 
Georgije Magáraševi ćnak ,pedig - (18 1 7 táján) Gessner : „a Iegkedvevtebb 
olvasmánya"14 , eredetiben . olvassa • és fordítja, de igyekszik magszerezni 
műveit más nyelven is, -hogy összehasonlíthassa az Idyllium dallamát külön-
böző  nyelveken.. 

Geásner műveinek annyira , rajongói a szerbék, hogy még Vuk Karad-
žić  is fordítja, (Serbske Novine' 181.7, 8. ,szám), 1827-ben pedig közöl a Dánicá- • 
ban egy Svétić-fordítást: 

A német irodalomnak éz id őben közvetítő  szerepe is. volt az európai 
és a -magyar, kés őbb -a szerb irodalom között; említsünk meg néhány jelent ősebb 
művet. A XVIII. század nyolcvanas éveiben • a' magyarok Kóváts Ferenc 
átköltése révén megismerik. Milton Elveszett paradicsomának (Paradise lost, 
1667) I. énekét,. amit „próbaképpen"' ültetett át Zacharia német fordítá-
sából; a szerb olvasóközönség számára ugyanennek a m űnek az első  és második 
énekét a Golubica 1840. éš 1841. évi kötetében közli Jovan Pavlovi ć  šabaci 
esperes., Young Night-trougts'c. művének forrása a magyaroknál és a szerbek- 
nél is azonos : J. A. Ébert. prózában' közölt Klagen oder Nachtgedanken -című  
fordítása (1752), amit Kazinczy magyarra fordított rímtelen jambusban 
(Az. éjtszakák, - 1768), mint ahógyan írja: „szorosan az ánglús szerint", s 
még a jegyzetekben is az eredeti szöveget' idézi, kés őbb -viszont elárulja,. 
hogy németből fordította. 15. Ez a mű  a szerb költészetben' néhány évtized- 
del: később jelenik meg a már említett Jovan Pavlovi ć  fordításában, aki a 
Golubica 1840. - évi kötetében közölte a Noćne misli = Nbé prva iz Yoúnga, 
a  Golubica 1841. els ő  kötetében pedig . a Strašni sud — Pesmct, prva című  
fordítást. . 

A reneszánsz óta m űvélt idillikus és anakreóni költészet ebben a korszak 
ban . is él, és kedvelt irodalmi műfaja mindkét népnek. 

Az , európai irodalmi • áramlatokat a magyar és a szerb írók egyazon 
forrásból veszik át, alkalmazva őket saját szükségleteikhez és ízlésükhöz 
a magyaroknál az új .  irányzatok átvételének folyamata a XVIII. század végén 
kezdődik és azoknak az ókori mintaképéknek a rendszeres' .további ápolásával 
párhuzamosan folyik, amelyeket már - korábban részletesen tanulmáyoztak 
az, iskolákban és kés őbb, érett író korukban is (Kazinczy, Csokonai, Vörös- 

_ marty), akárcsak a szerbélc is, akik a Monarchiában folytatták. tanulmánya 
ikat 'és szintén .ismerték a klasszikusokat és követték is őket (a „pszeudoklász-
szikusok"; Lukijan Mušicki, Miloš Sveti ć , 'Jovan Pa č ić , Vukašin Radišić , 
Jovan Subótić). 

Forrásaik els ősorban . az akkor nagyon népszerű  német almánachók, 
kalendáriumok, a családnak, főként a női olvasóközönségnek szánt folyóira-
t- s e minták alapján a magyarok és a szerbek is saját nyelvükön hasonlókat -
szerkesztenek. ' ' 

14 D. Živković  : Evropski okviri . .., 99.  
15 Császár Elemér: A német költészet hatása ... , 136. 
16  Almanache dér Romantik, herausgegeben von dr. Pissin, Berlin, 1910:, - Maria Grófin 

Lanckoronska und dr.. Árthur Rümann: Geschichte der deutschen Taschenbücher und 
Almanache aus der Klassisch-romantischen' Zeit, München 1954 és pie deutschen Musen-
cžlmanache und schőngeistigen Taschenbücher des Biedermeier (1815-1848), Dišse'rtation 
vorgelegt von Margarete Zuber geb. Martinez aus Loclzam bei München, 1955. 
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A német nyelvű  publikációk mind a magyarokhoz, mind a szerbekhez. 
nagyrészt a bécsi irodalom révén, jutottak el, habár a bécsi udvar igyekezett 
megakadályozni a német eszmék terjedését a Monarchia területén. A 
magyar publikációk közül megemlítjük a következ őket : Bécsi Magyar Muzsa, 
Urania, Orpheus, Magyar Museúm, Magyar Kurir, Felső  Magyar Országi 
Minerva, a szerbek közül pedig : Zabavnik, Srbska Pčela, Serbski Narodni 
List; Srbska Zora, Peštansko-Budimski Skorote ča, Magazin za hudožestvo 
i Modu, Urania. E kiadványok a német almanachokból nagyobbára a német 
irodalom kevésbé jelent ős termékeit vették át s fordításban közölték őket; 
többnyire meg sem említve a szerz ő  avagy a fordító nevét, vagy pedig át-
dolgozásban, illetve utánköltésben. 

A német publikációk ízlése megmutatkozik a magyar és a szerb alma- 
nachokban, ami azzal magyarázható, hogy fordítással, utánköltéssel gyakran 
kevésbé tehetséges ;  de szorgalmas irodalmárok is foglalkoztak. Ebb ő l kifolyólag 
az idegen kultúra átvételének eredménye az eredetiség hiánya, a pszeudoliteráris 
művek, a mesterkéltség és a sablonok, amit ől a XIX. század els ő  évtizedeiben 
a magyar és a szerb költ ők egyaránt kezdenek megszabadulni: eredeti m űveket 
alkotnak, és mintaképüktől csak bizonyos részletéket, illetve kereteket vesznek 
át, ügyesen: belesz őve azokat saját alkotásaikba. .Az említett német, magyar. 
és szerb publikációk jellegzetessége, hogy munkatársaik túlnyomórészt 
kevésbé. tehetséges költ ők, de a tehetségesebb magyar és szerb költ ők példa-
képei is kisebb jelent őségű  német poéták. 

A közölt irodalmi alkotások nagy része az úgynevezett „Vaterlándische 
Literatur" zsánerébe tartőzik,. s a családhoz, főleg a női olvasóhoz. szól. 

A XIX. század els ő  felében á szerbek élénk irodalmi tevékenységet 
fejtettek ki Pest-Budán, ahol ebben az id őben több nemzetiség élt : a magyar 
mellett a német, szerb; horvát, szlovák stb. Pest-Buda központja volt a 
nemzetek kultúrájának és irodalmának, az egyetemi nyomda pedig publi-
kációkat adott ki e népek' nyelvén 17 . A korabeli magyar kiadványok 'gyakran 
eljutnak a szerbekhez és fordítva, és ily módon is figyelemmel kísérhetik 
az európai irodalomban tapasztalható legújabb áramlatokat. A XIX. század 
húszas-negyvenes éveiben négy ilyen fajta szerb kiadvány jelenik meg : a 
már említett Serbski Narodni List, a Magazin za Hudožestvo; , Književnost 
i Modu, Peštansko-Budimski Skorote ča és a Serbska Pčela, továbbá a Letopisi, 
amely azonban komolyabb tartalmú szövegeket közöl, mint az almanachok 
és a kalendáriumok. Ezek 'a kiadványok — bár legn`agyóbbrészt pánszláv 
szelleműek — többek között technikai tekintetben is hasonlítottak a rokon 
magyar kiadványokhoz; még címükben 'is, mint példaúl a Peštansko Budimski 
Skoroteča a Hölgyfutárra, vagy az Urania a magyar elődjére: . 

A magyarok figyelemmel kísérték a szerb kiadványokat, de a szerbek 
is a magyarokét. Ezt bizonyítja az is, hogy egyes magyar almanachok informá-
ciókat közölnek a szerbekr ől, és viszont. Az Iris például ismerteti a Letopisi 
tartalmát, amire reagál a Letopisi szereksztője, Georgije Magarašević ; ugyancsak 
az Iris tájékoztat Pa čić  versgyűjteményéről, a Letopisi pedig tudomásul 
veszi Toldynak Marko Királyfiról írt cikkét, amelyet az Iris közölt 1827-
,ben. 

17 ..László Sziklay: Röle de Pest-Buda dans la formation de littératures Est-européennes, 
Littérature .hongroise — Littérature européenne, 327-355; — Čurčić  Lazar: A Pesti 
egyetemnyomdája és a szerb könyvnyomtatás, Szomszédság és közösség Bp. 1972, 153-166. 
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A hazaszéretet megnyilvánulása, a népükhöz való ragaszkodás, a hasonló 
sors a múltban és a nép . felszabadulásának az, eszméje az, amely mind a 
magyar, mind a szerb publikációkra jellemz ő , s amely később a két nép 
közeledéséhez vezetett. 

A magyar kiadványok a XIX. század els ő  felében, de kés őbb is, fordításo-
kat, cikkeket, értekezéseket közölnek a szerbek életér ől és a szerb népköl-
tészetr ől. A közvetítők kezdetben a népköltészet és általában a népi irodalom 
tanulmányozása iránt érdekl ődő  német irodalmárök. A szerb publikációk-
ban viszont ritkábban találunk valamit mutatóban a magyar irodalom alkotásai= 
ból vagy ismertetéseib ől; habár a szerbek, különösen a magyar területen 
élők, jól ismerték a magyar kultúrát és irodalmat, mivel f ő leg magyar iskolák-
ban és egyetemeken tanultak (J. Muškatirovi ć , A. Vezilić , E. Jankovič , G. 
Trlájić , A. Stojković , L. Mušicki, J. Vujić , M. Vidaković , M. Vitković , 
D. Davidović , Đ . Magaraševi ć , T. Pavlović , S. Milutinović , J. Stejić, J. 
Hadžić-Svetić , Đ . Maletić , J. Subotić , N. Grujić , V. Živković), s időnként 
vagy állandóan Pesten, illetve Búdán' éltek, itt adták ki publikációikat, kivéve 
azokat, amelyek Bécsben jelentek meg. 

Emellett Szerbiában is aránylag szép számban akadt olyan iskolázott 
egyén, aki ismerte a magyar kultúrát és irodalmat, részben a Bécsben meg-
jelent publikációk által, részben azon értelmiségiek :közvetítésével, akik 
Vajdaságból jöttek. 

A- XIX. század első  feléb ől való szerb almanachok, kalendáriumok és 
folyóiratok nagyrészt az ókori irodalomnak, illetve a korabeli német és szláv 
írók műveinek fordítását közölték; a szláv, f őleg délszláv, pontosabban a 
szerb problemákat taglalták. Az írásokban a mindinkább . szárnyra kapó 
pánszlávizmus kerekedik felül. A ritkábban felbukkanó magyar témák közül 
Jovan Subotić  írását emeljük ki, amely a magyar esztétika problémáival 
foglalkozik. 

A nem mindig kölcsönös érdekl ődés hátterét a kor politikai állapotaiban kell' 
keresnünk, amikor is a magyar reakciós vezet ő  körök nyomást (magyarosítás) 
gyakoroltak a nem-magyar lakosságra. De amint enyhült a politikai feszültség, 
az irodalmárok őszinte rokonszenvvel közeledtek egymáshoz, igyekezve 
közel' hozni annak a két népnek a kultúráját, amely egy országban és egy 
területen, hasonló körülmények között élt és fejl ődött. 

A szerb publikációk lényegében a hatvanas évek folyamán kezdenek 
behatóbban foglalkozni a magyar alkotásokkal. Ekkor a szerb költ ők és írók 
egyre inkább a magyarok felé fordulnak és keresik vélük a kapcsolatot; bár 
időről-időre ebben a korszakban is tapasztalhatók eltávolodások 18, az irodalmi 
kapcsolatok mindjobban mélyülnek. 

Veselinović  Šulc Magdolna 

18 Božidar Kova ček: Madarska knjižévnost u srpskim književnim časopisima omladinskog 
doba, Ujedinjena omladina srpska — Zbornik radova, Novi Sad 1968, 233-240 és Endre 
Arato: Omladina srpska i  madarsko javno mnjenje, uo. 337-354. 
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1. A SZERB IRODALMI TÖREKVÉSEK VISSZHANGJA A MAGYAR 
PERIODIKÁBAN A XVIII. SZÁZAD VÉGÉTŐL A XIX. SZÁZAD 

KÖZEPÉIG 

A magyar irodalmi életben már a XVIII. század utolsó évtizedeiben 
kifejezésre jut az érdekl ődés a déli szomszédságban élő  szerbek szellemi és 
irodalmi törekvései iránt. Ennek az érdekl ődésnek jelent ősebb megnyilvánu-
lásaira azonban majd a XIX. századelső  évtizedeiben kerül sor. A korabeli 
publikációknak, a hírlapirodalomnak, — az almanachoknak, folyóiratoknak, 
amelyek igyekeznek hírt adni mind arról, ami világszerte új és korszer ű  a mű-
veltség, a szellemi és irodalmi élet terén — mindenben jelent ős szerep jut. 
Így a XVIII. század végi magyar hírlapirodalomban, a Magyar Hírmondóban 
például, már olvashatunk a népköltészet gy űjtésére serkent ő  sorokat, az olyan 
népdal kerül , előtérbe, mint amilyen a német Volkslied. A Magyar Hírmondó 
1792-ben Rdtz Herkules cím alatt közöl egy cikket a szerbhorvát népköltészet 
tárgyköréb ől, amely Marko Kralovichról, azaz Kraljevi ć  Markoról szól. 
A cikk írója ismeretlen; a szerkeszt ő  megjegyzi róla: „Ezt az egész- El őadást 
Magyar. Országról közölte velünk egy érdemes Hazafi." 1  

A szerző  Kraljević  Markót Herkules mellett Toldi Miklóssal is össze-
hasonlítja és Marko szül ővárosának, Prilepnek, sok dícsér ő  sort szentel. 

Molnár János MagyarKönyvháza sem szökőlködik délszláv vonatkózású 
adatok közlésében; lapjain a századfordulón többször is találkózunk ilyen 
cikkekkel. A Magyar Könyvház részleteket közöl Fortis Viaggio in Dalmazia 
(Veneziá 1774) című  útleírásából, továbbá az abban az id őben Európa-szerte 
sokat emlegetett morlakokról, szokásaikról, öltözetükr ől. Ír ezenkívül Kra-
ljević  Markóról és az ipeki pátriárkátušról is.- 

Ugyanebben az időben Sándor István ,Sokféle című  folyóirata sem 
zárkozik el délszláv vonatkozású anyagok közlését ől. Érdeklődést tanúsít 
például a  néhány újonnan felvetett problémája iránt, megemlíti 
a horvátokat, Pera Segedinac fölkelését, s olyan megjegyzést is tesz, hogy 
e dolgokkal' foglalkozni „a szomszéd-gyűlölés nélkül is lehet." 2  

Az 1801-ben megjelént VII. kötetben közölt cikk A régi 's' mostani 
Magyar Énekről -s Tántzról3  — melyet Kemény G. Gábor „baráti méltatásnak 
a XIX. század küszöbén, s Kraljevi ć  Marko, vagy a hősdalok dicséretének" 

1  I, 1972., 2. félév;,nov. 30., 798-799. 1. 
2 IV, 1796., 71, 1. 
3  VII, 1801., 66-74. 1. 
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nevez4 . --, a „magyar keserves énekekr ől" készül beszámolni, azonban más 
példát pillanatnyilag nem találva a „Ráctok" szokásáira hivatkozik: „A Rátz 
legény, mihelyt rá ér, nagy Szív fájlalva el őveszi a régi Hőseiről szóló Éneke-
ket;  s kesergő  hangon eldalolja. A Kralovics Marko, azaz Márk Szerviéi vagy ' 
Rátzországi királyfi még most sem ment nálok feledékénys'égbe, s őt az Ének 
által felélesztett Emlékezete még most is Könyveket csordít a Rátzok szemé-
bő l."  

Fried "István föltételezi, hogy Sándor István már abban az id őben jártas 
volt a délszláv népköltészetben, hogy forrásai nem másodkézb ől valók voltak, 
hogy Bécsben, ahol 1784-ben letelepedett, találkozhatott szerbekkel, horvátok 
kal, s hogy Herder gyűjtését és Andrija Ka čić  Miošić  Razgovor ugodni.. . 
könyvét is 'ismerhette. 5  

Ezek a XVIII. század végi és XIX. század eleji ismertetések, közlések 
és cikkek nem mindig pontosak; marginális jelenségek, ám- egészében véve 
mégis értékesek, . nemcsak mint adatközlések, hanem: úgy is, mint a délszláv ' 
népek szellemi életének bemutatói és népszer űsítői. 

A' XIX. század elejétől kezdve a magyar irodalmi körökben'egyre inkább 
terjed az a nézet, hogy hiányos a szerbek szellemi életének és. kultúrájának az 
ismerete. Ez a vélemény méginkább meger ősödik, amikor.á német irodalomban 
és általa ' Európa-szerte felfedezik a Hasanaginicát, amelyet Kazinczy lefordít, 
és felhívja, a figyelmet értékeiré. Nagymértékben hozzájárul a .szóban forgó 
nézet terjedéséhez Vitkovi ćs népköltészet-ápolása és -gondozása is, ez ugyanis 
Kisfaludy Károly, Kölcsey,, Bajza, . Toldy, Vörösmarty: és sok.,. más költ ő  
érdeklődését fölkeltette a népköltészet iránt általában, s külön a szerbhorvát. 
népköltészet iránt is: 

A német Hainbund-szellemben készült almanachok és folyóiratok, ame-
lyek a magyar irodalomban is 'gyorsan meghonösodtak, átveszik 'a szellemi 
és irodalmi élet vezető  szerepét, fokozzák a népköltészet iránti érdekl ődést, 
szorgalmazzák közelebbi megismerését; így á szerbhorvát népköltészet iránti 
érdeklődés is oly mértékben föllendül; hogy kialakúl a jól ismert'szerbus ma-
manier ; ebben a folyamatban Vitkovicsnak is -nagy szerepe volt. 

Említsük itt meg a Házéi 's Külföldi Tudósítások Hasznos Mulatságok 
című  irodalmi melléklapjában 1818-ban megjelent névtelen 'cikket A Mor-
cak Tánczokról 6, amelyet Kultsár Istvánnak tulajdonítanak. E cikk írója a 
„régi szokások" megismerésének fontosságát hangsúlyozza, s példaként a 
morlakok „szájról-szájra adott közdaljait" említi (ide értve általában a népit, 
a népszokást, a népdalt). Ugyancsak jelent ős a néhány évvel kés őbb, 1824-ben 
közölt Szerbus népdalok című  méltatás -Vuk Karadžić  Srpske narodne pjesme 
lipcsei kiadásáról,? 

A nagyvilágban történt eseményékr ől, szellemi és irodálmi újdonságok-
ról szóló hírek mellett az almanachok, folyóiratok és irodalmi melléklapok 
eredeti irodalmi alkotásokat és fordításokat is közölnek, de nem hanyagolják 
el a '„szerb" (szerbhorvát) népköltészet és a szerbus manier ápolását -  sem. E 
publikációk közül kiválik a fővárosban megjelenő  Aurora almanach (1822— 

4  A szomszéd népekkel való kapcsolatok történetéb ől. Összeállította és jegyezetekkel ellátta 
Kemény G. Gábor, Bp. 1962, 138. 1. 

5  Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jó-
kaiig. Bp. 1979, 78. 1. 

6  . 1818. II, 17. sz., 135. 1. 
' 44. szám, 248-251. 1. 	 - 
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-1837), amely szerkeszt őjének, lZisfaludy Károlynak, és fiatal, lelkes,. tehetsé-
ges munkatársainak köszönhet ően a magyar irodalmi élet vezet ő  orgánumává 
vált.  

Az Aurora két elve (az eredetiségre való törekvés és a nemzeti jelleg ű  
művészet és szépirodalom igényének - ápolása) arra ösztönözte a munkatársakat, 
akik már előzetesezi is nagy érdeklődést tanúsítottak a népköltészet iránt, 
gondoljunk csak Vörösmartyra, Bajzára vagy Toldyra -=-, hogy kiteljesítsék 
magukban ezt az érdekl ődést. Így történhetett, hogy az Aurora magára 
vállalta a szerbhorvát népköltészet. felfedezésének és feltárásának, mélyebb 
megismertetésének a szerepét. Míg az addigi id őszaki sajtótermékek csak 
alkalmilag közöltek egy-egy ilyen jellegű, tartalmú Cikket, adalékot, fordítást, 
az Aurora már kezdettől fogva rendszeresen közöl fordításokat és eredeti, 
szerbus manierban írt költeményeket is. 

Másfél évtizedes megjelenése alatt az Aurora-ban láttak napvilágot, számos 
szerbhorvát népköltészeti alkotás mellett, a szerbus manierban alkotott gyöngy-
szemek: Vörösmarty Földi mennye (1827), amelyben Gáldi László a Csák 
(1826) és a Hedvig (1829) mellett a desetarac klasszikus magyar visszhangjának 
a csúcsát látja, azonban mégis a Földi-mennyét tartja a legszebbnek8 ; a Hedvig, 
'amelyet Hadrovics László a szerbús manier legszebb emlékművének nevez 9 ; 
a Szép Ilonka (1833), amely Tóth. Dezs ő  véleménye szerint sohasem született 
volna-meg a Hedvig nélkül10, s amely az összehasonlító irodalomtörténet szerint 
a szerbhorvát Nesrećna djevojkával tart kapcsolatot. Az Aurora közli továbbá 
Vitkovics fordításait a szerbhorvát népi líra és epikus költészet tárgyköréb ől. 
Egyebek `közt megemlíthet ő  a Hajkún férjhezmenetele (1818, eredeti címe: 
Udaja sestre bega Ljubotiiéá) valamint a Bácskai regedal is '(1827, Podigle se 
kiridžije bačke), amelynek közlése azért is. ielent ős, mert e Vitkovics-fordításon ' 
kívül másutt nem találkozunk vele. Majd csak Milica Stojadinovi ć  Srpkinja 
jegyzi le néhány évtizeddel a Vitkóvics-fordítás megjelénése után, aki egy sz őlő  
művelő  leánytól hallotta a Fruška gorán. Még Vuk Karadžić - sem tesz róla 
ernlítést. 11  

Ugyancsak az Aurora közli Székács és Bajza 'fordításait, Baja szerbus 
manierban írt Lemondás című  versét, valamint' Garay és Czuczo_r szerbus 
manierban írt költeményeit. . 

A Bécsben évente egyszer megjelen ő, kevésbé modern Hebe című  zseb-
könyv (1821-1826) Kazinczy klasszicizáló irányát követte, s bár jeles költ őket 
gyűjtött maga kőré . (említsük csak Csokonait, Kölcseyt, Vitkovicsot, és máso-
kat), nem túdott lépést tartani a lendületes Aurorával, a szerbhorvát népköl-
tészet magyarországi meghonosítása és a szerbus manier népszerűsítése terén 
azonban ennek ellenére jelent ős• szerepet játszott. A Hebe közli például Vit-
kovicsnak azt a szerbhorvát, népdalfordítását is (Cvati ružo, ti ne gledaj na 
me Köznépi _ dal) (1823), amelynek els ő  verssora, á: „Pirulj rózsa, pirulj" 
az eredeti címet helyettesítette, és amely olyan népszer űvé vált, hogy hosszú • 

8  Gáldi László: Szerbhorvát eredetű  tízesünk. Szomszédság és közösség; Délszláv—magyar 
irodalmi kapcsolatok, Tanulmányok, szerkesztette 'Vujicsics D. Sztoján, Bp. 1972, 
299--301. 1. • 

s Madarsko jugosloveriski kulturni• odnósi. Enciklopedija Jugoslavije 5, Zagreb MCMLXIi, 
str. 588. 

18 Tóth Dezső : Vörösmarty Mihály, Bp. 1957, 221. 1. 
11 Erről bővebben: Mágdalena. Veselinovi ć  Šulč, Vitkovi ćev prevod , jedne narodne pesme. 

Zbornik za slavistiku Matice srpske br. 19, 1980. str. 129-144. 
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időn át magyar népdalnak tartották; szerb eredetét csak a XX. század har-
madik évtizedében derítette ki Milan Ševi ć . 12  

A Hebe közli Kölcsey Panasz (1826) című  versét is, amely a szerbus 
manier meghonosításában igen jelent ős szerepet játszott: útmutatója volt a 
többi szerbus manierban író költőnek, sőt minta képül Szolgált Vörösmartynak 
is. 

Az enciklopédikus, Kassán megjelenő  havi folyóirat, 'a Felső  Magyar 
'Országi Minerva (1825--1836), mely idejétmúlt, klasszicizáló iránya miatt 
nem tudott nagyobb népszerűségre szert tenni, Horatius, Shakespeare, 
Schiller, Goethe, Herder, Bullon és Montesquieu m űveinek fordításai, 
valamint a történelmi, nyelvi és természettudományi kérdések mellett a nép-
költészet kérdéseivel is foglalkozott. Számunkra különösképpen érdekes 
Toldy Ferencnek Kemény G. Gábor szerint „úttör ő  jelentőségű  adatközlő"13  
cikke A szerbus népköltésr ől (1827., V. füzet), amely tartalmazza . Wesely 
Eugen cikkének átdolgozását a szerb lakodalmi dalokról, a Kraljevié Markó 
halála című  epikus költeményt, amelyet a szerbhorvát népköltészet legjobb-
példái közt einlít, s elfogadja .  Goethének ezzel kapcsolatos véleményét. 

Közli a cikk — Vitkovics fordításában ---, á Gaja i njegov  ujak című  
szerbhorvát népballadát is, mely eredetileg a Dimitrije Davidovi ć  által Bécs-
ben szerkesztett Novine  Serbskeben jelent meg 1814-ben, Vuk Karadži ć  
pedig a Danicában közölte 1826-ban. 

Vitkovics Szerbus balladának nevezi, Toldy pedig a következ ő  megjegy-
zést fűzi hozzá: „Imitt pedig van szerencsém kéziratból egy eddig még 
nyomtalan fordítást -közleni." Ebb ől arra is lehetne következtetni, hogy 
Vitkovics nem ismerte a szerb nyelven megjelent említett közléseket, hanen 
mint a Bácskai regedalt is, egy ,ma már ismeretlen kéziratos énekeskönyvb ől 
fordítja. Milica Stojadinovi ć  Srpkinja é balladát a bácskai szekeresekr ől 
szóló balladával együtt publikálja az 1862-ben Zemunban megjelent könyvé-
ben (U Fruškoj Gori II, 1854), ami arra utal, hogy Vitkovics, Vuk Karadži ć  
és Milica Stojadinovi ć  is egymás anyagát, talán a Novine Srbskeben megjelent 
közlést nem ismerve, jegyezte fel. (A Bácskai regedallal más a helyzet: ezt 
tudomásunk szerint Vuk nem ismerte). 

A cikk záradékában Toldy közli Vörösmarty Csák című , érzelmekben 
gazdag és szuggesztív balladáját. A következ ő  megjegyzést fűzi hozzá: „Ere-
deti balladát szerbus stílusban nálunk eddig egyedül Vörösmarty ada, s én annak 
kéziratát a költ ő  barátságából birván, annak közlésével kívánom olvasóimat 
elereszteni." 

Érdemes itt megemlíteni, hogy az addig meghonosodott „rácz" jelz ő  
helyett itt jelentkezik el őször, de konzekvensen a „szerbus" elnevezés. 

Mint látjuk, Toldy e cikkéhez eredeti, rendkívül értékes alkotásokat 
mellékelt. 

A Tudomány ős Gyűjtemény (1817--1841) is nagy érdekl ődést tanúsított 
a népélet, a múlt és a népköltészet iránt, és az 1828-tól Koszorú címen megje= 
lenő  szépirodalmi mellékletével jelent ős hatást gyakorolt az olvasóközönségre. 
Oldalain a szerb kutlúrára vonatkozó els ő, jól ismert és mér sokszor említett 
közlés Vitkovics Mihályé: A szerbirs vagy a rácz nyelvr ől (1819). A szerbhorvát 

12 Milan Šević : Srpski pesnici na naac%arskorn jeziku. Sremski Karlovci 1930, str. 26. 
13 I. m., 177. 1. 
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népköltészet tárgyköre sem esik kívül a Tudományos Gy űjtemény és a Koszorú 
munkatársainak érdekl ődésén. 1827-ben például Thaisz említést tesz Grimmnek 
és Gerhardnak a szerbhorvát népköltéssel kapcsolatos fejtegetésér ől, Tóldy 
pedig rámutat a Hajkun férjhezmenetele című  szerbhorvát népdal jelent ősé-
gere. 

A Koszorú kezdettől fogva helyet ad a népköltészet kérdéseinek, oldalain 
szerbhorvát népköltészeti alkotások és szerbus manierban írt költemények is 
olvashatók. Az els ő  ilyen költemény Bajzának a Leányka gyötrelme című  verse, 
melynek a magyar —szerbhorvát irodalmi kölcsönösség kutatói - szerint való-
színűleg a 'Nesrećna djevojka című  népdal a forrása. 14  A Koszorú szerkeszt ője, 
Vörösmarty  Mihály, a fiatal Székács József szerbhorvát népdalfordításaiból 
többet is közöl. 

Tegyünk itt említést még néhány almanachról, amely helyet ad lapjain 
ennek a stílusnak: a Hajnál 1838-bán Garay János szerbus manierban írt ver-. 
sét, a Jáczint 1836-ban, az Emlény pedig 1839-ben Sárosy Gyula egy-egy 
költeményét közli. 

Az Aurora méltó örököse, az Athenaeum folytatja az előd által meghono-
sított, s a szerbhorvát népköltészet stílusában írott költemények közlését 
(például Vachot Sándórnak a Szilaj leány című  versét és az e szellemben írt 
misztifikációkat Rémellay Gusztáv tollából: Bela, Ljubica, 1842). 1843-ban 
Remellay a Világban is jelentkezik, mégpedig az Aldunavidéki ..Képek című  
írásával, amelyben említést tesz Lam,artiné-nak a szerbhorvát népköltészétr ől 
szóló tanulmányáról. 

A hölgyek számára készült a bécsi és a németországi divatlapok mintájára 
szerkesztett Regélő  „Szépliteraturai melléklete" 1837-ben a következ ő  három 
elbeszélést közli folytatásokban Dositej' Obradovi ć  Sobranije című  írásából: 
Abdala és Balsora (Keleti történet), Adelaida, a havasi pásztornő  és Egy pár 
papucs (Keleti tréfa). Fordítója Dim,itrije Savi ć  pesti keresked ő, aki már 
korábban jelentkezett Walter Scott m űveinek fordításával. 

A szerb életnek, múltnak, szellemi és irodalmi törekvéseknek, de külö-
nösképpen a népköltészetnek az ismertetésében nem volt jelentéktelen á 
szerepük a, XVIII. század utolsó és a XIX.. század első  évtizedeiben megjelen ő  
német nyelvű  folyóiratoknak sem. Említsük csak meg az Zingarisches Magazint 
(Szerbiáról ír,, a magyar királyok ottani uralkodásáról), továbbá a Litteriirische 
Anzeigent és Schedius Zeitschrift von und für Ungern-jét. De kiapadhatatlan 
kapcsolattörténeti forrás a pest-budai Iris is (Zeifschrift für Wissen, Kunst 
und Lében),, amely 1825 és 1828 között jelent meg. 

Az Irist -- Póth 'István és Fried István írt róla részletesen -15  a magyar 
honszeretet szellemében szerkesztették. Ez á szépirodalmi cikkekben és 
tanulmányokban is tükröz ődött. E folyóiratot az értelmiségnek, a tisztvisel ők-
nek, keresked őknek szánták, s nemcsak a német, de a magyar területeken él ő  
más nemzetiségeknek is, egyebek közt a szlávságnak, leginkább pedig a 
gazdag és tekintélyes szerb keresked őknek, akik közül sokan éltek Pest-Budán. 
Egy Szám sem jelent meg anélkül, hogy ne föglalkozott volna a szerb m űvelő- 

14 Friéd István: A szerencsétlen lányka. A HITK 3; 1970, 40-46 1. 	. 
15 Ištvan Poth (Budapest), Letopis Matice srpske i neki peštansko-budimski časopisi dvade- 

setih godina 19. veka. Naučni sastanak slavistá u Vukove dane, 11-16. IX. 1975., 5.; 
Beograd 1976, 119 ] 31. és Istvan Fried: Die Zeitschrift ,,.Iris" (1825-1828)  und die 
Literatur der Südslawischen Völker. Studia Slavica XXIII, 1977, 69-85. 1. 
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dési élet valamely megnyilvánulásával. Ismerteti.. például Eugen Wesely 
Serbische Hochzeitslieder (1826)16  című  könyvét, továbbá ír a szerbhorvát 
'népköltészet h őseiről, Ilija Smiljanićról. (Elias Sm,iljanich 1825) és a szerbek 
szakásairól. és hiedelmeiről. Egy E.M. kezdőbetűvel jelzett, Lebensbeschreibung 
des Grossen und Berühmten serbischen Helden Marco (Königssohn M,arko, 
.1827) című  .írás megismétli az európai irodalmárok által már korábban kimon-
dott dicsérő . véleményt e .hősről, a Blicke auf die neueste serbische Literatur 
(1827) című  közlemény pedig leírja a Szerbhorvát népköltészet útját Fortistól 
kezdve, megemlíti Vuk Karadži ć  munkásságát és John Bowring szerb népdal 
kötet-fordítását is. Dositelj Obradovi ćról . is értesít, valamint a Letopisról, 
amely ugyanakkor jelenik meg Pesten, amikor az Iris, továbbá a benne megje-
lenő  fordításokról és Pacsics verskötetér ől. 

-1828-ban az Iriš a - Zidanje Skadra című  népballada fordítását • közli, 
• s fordítóként Alois Akm,ani neve szérepel; az összehasonlító irodalomtudomány-
nak a mai napig sem sikerült megfejteni; ki rejt őzik e név mögött. 

-A Pressburger Aehrenlese 1836-ban Székács József szerbhorvát népkölté-
szet-fordításainak gy űjteményéről ír. Ennek a cikknek, az írója, Karl 'Georg 
Rumy egy ideig a karlócai gimnázium tanára és igazgatója,; Stratimirovi ć  met-
ropolita és a szerb nép kiváló barátja vólt. " " 

Még sok fordítás, írás és. különböző  tartalmú cikk jelenik meg a magyar-
országi időszaki kiadványokban a XIX. század els ő  felében, Mi azonban csak 
a legjelentősebbekről ,tettünk említést; azokról, amelyek a legjobban illuszt-
rálják a magyarok .érdekl ődését a szerbek és a horvátok kulturális törekvései 
és irodalmi` eseményei iránt. Az érdekl ődés folytatódik később is, és ez szintén 
a periodikában tükröződik legjobban, miközben tapas.ztalhatók az • -új id ők 
szükségleteihež, politikai, társadalmi és kulturális körülményeihez való alkal- 
rnazkodás jelei. 

. HK, 1982: 3. (52.) . sz. 	. Veselinović  Šulc Magdolna 

16 Serbische Hochzeits Lieder metrisch ins Deutsche übersezt und von einer Einleitung 
begléitet. Herausgegeben von Eugen Wesely, Professor am, Gymnasium Winkovice" in 
Slavonien. Pesth, Trattner 1826. 
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2. SZERB--MAGYAR MŰVELŐDÉSI  
KAPCSOLATOK (1849--1867)  

Vázlat'.  

Kivéletesen szerencsés korszaka a címben kivetített a szerb—m/agyar 
kulturális kapcsolatok kutatói számára. E kapcsolatok, tudatos együttxn űkö-
dési kísérletek, a kölcsönös közeledési szándékokkal jelezhet ő  tendenciák 
néhány fő  vonását mutatjuk be az /alábbiakban. IZivételesen szerencsés hely-
zetben érezheti Magát a korszak kutatója, Mivel az 1848/49-es események 
után .  egyként csalódott; lassan-lassan kijózanodó és az egymás felé vezet ő  
utat kereső  szerbek és magyarok--számtalan alkalommal — szinte tüntet ően  
demónstrálták, hogy lényegében egy táborba tartoznak; több minden köti 
össze őket, mint ami.szétválaszt'ja. De kivételesen.szerencsés a kutató azért is, 
mert a művelődési kapcsolatok építésében jeleskedő  írók, költők, szerkesztők 
mindkét irodalom legjelent ősebb egyéniségei.: így a kórszak szerb—magyar 
kulturális (és azon belül is súllyal: irodalmi) kapcsolatai mindkét irodalóm fő  
áramában szemlélhet ők, és semmiképpen ,sem marginális vagy pusztán kap-
csolattörténeti jellegűek. Ám, tüstént a veszélyre is figyelmeztetnünk kell, 
amely nem egy kutató írásában . bizonyos. torzítást okozott. 2 , Azt elöljáróban 
elfogadhatjuk, hogy a szerb—magyar kulturális kapcsolatok ápolását mindkét 
fél fontosnak, hasznosnak min ősítette, és őszintén szorgalmaztá. Az sem 
vitás, hogy .a helyenként rendkívül brutális Habsburg-abszolutizmus elle-
nében á közös (szellemi) front kialakításának lehet ősége is földerengett a két 

'nép politikai és kulturális életének vezet ői előtt. De mindez nem azzal m_ agya-
rázható, hogy az 1848/49-ben vagy még korábban (pl. a temesvári szerb 
kongresszus 1790-es ülése 'alkalmából) fölvet ődött és igen sok vitára, majd 
tragikus összecsapásra vezet ő  problémák kiegyenlítődtek vagy elsimultak, 
vagy akár teljesen = ,önmaguktól megoldódtak. így tehát nem, arról van 

'jelen tanulmányunk épít a korábban, e tárgyban publikált dolgozatainkra. Vö.: A ma-
gyar irodalmi népiesség az 1850-es években és a délszláv népköltészet. In: Az Országos 
Széčhényi Könyvtár Évkönyve. 1973. Budapest 1976. 219-232.; A délszláv népkölté-
szet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig Budapest 1979. Az e két 
műből vett néhány adatot a továbbiakban nem doktizr,entálom külön. Továbbá: az e 
két műben már szereplő  kapcsolattörténeti adatokat nem ismétlem meg itt; ilyenformán 
részben új, adatokkal igyekszem rekonstruálni a szerb és a magyar m űvelődés „roko-
nulás"-át, részben más oldalról- világítom meg ezt a folyamatot. 

2  A létező, bár ebben az időben ritkábban felszínre jutó ellentétekr ő l hallgat Kemény 
G. Gábor: .Motivi zbližanja u istoriji ma đarsko-južnoslovenskih veza (1790-1914). 
In: Zbornik za istoriju (Novi Sad) sv. 6. 1972. Korszakunkról: 38-41. 

75  ~ 



szó, hogy az egykori szerb—magyar konfliktusok (amelyek természetesen nem 
elsősorban a kultúra, nem a tudomány területén, hanem mindvégig a politikái 
szférában, nevezetesen az önálló szerb Vajdaság vagy a magyar politikusok 
által később hangoztatott és értelmezett „politikai nemzet" fogalmának síkján 
jelentkeztek) 3  nem éltek a szerb vagy a magyar gondolkodók, vezet ők reflexe-
iben; pusztán arról van szó, hogy id őlegesen háttérbe szorultak más, az 
abszolutista kormányzási módszer miatt időszerűbb és közvetlenebb veszély 
miatt. Mindazonáltal nem állítjuk, hogy a közeledés mindössze taktikai fogás 
lett volna, őszinteségében aligha szabad kételkednünk. A szerb értelmiség már 
az 1848/49. évi események megítélésében sem volt egységes, a magyar teoreti-
kusok, politikusok, írok is többféleképpen ítélték meg az ún. nemzetiségi 
kérdést, és ezzel kapcsolatban a kibontakozás esélyeit. 

Amit följebb elmondtunk, azt feltétlenül számon kell tartanunk már 
lényegi mondandónk bevezetésében is; enélkül nem alkothatunk igaz képet még 
azokról a kulturális szempontból igen fontos, a két nép barátságát és a vitatha-
tatlan közeledési szándékot tükröz ő  gesztusokról sem, amelyek arról tanús-
kodnak: valóban őszinte érdeklődés, a megbékélés, a kölcsönös megismerés 
szándéka hatotta át és jellemzi korszakunkat, a mindkét részr ől hangoztatott 
fenntartások m,ellett. 4  Hiszen egyik fél sem adta föl eredeti álláspontját. A 
magyarok a történelmi jog alapján ragaszkodtak az ország teljes területi integ-
ritásához, s ez kifejezésre jutott áttételesen -- a szépirodalmi, alkotások-
ban is. Š csak ezt hangoztatva-elismertetve voltak hajlandók az ún. nemzeti-
ségi kérdés méltányosabb megoldására. A szerbek, akár a többi nemzetiség, 
a természetjog alapján álltak, és az ország nemzetiségek, illetve autonómiával 
bíró területek szerinti átalakítását szorgalmazták. Az ekkor szerzett irodalmi 
alkotásokban leginkább ezeket a felfogásokat találhatjuk meg. A magyar írók 
nemegyszer a szerbek és a magyarok egyérdek űségét hangsúlyozták, és hibáz-
tatták azokat a szerbeket, akik a magyar szövetség nélkül_ vagy'éppen a magya-
rokkal szemben keresték a boldogulást. 

Erre talán 2 legjobb példa az íróként ma már nemigen méltatott, de a maga 
korában igen sikeres színmű- és elbeszélésszerző , Obernyik Károly. Elbeszé-
léseiben, amelyeket nem sokkal ] 849 után írt, közvetlenül utalt a szerb—ma-
gyar szövetséget megtagadó, a magyarok ellen forduló szerbek kiúttalanságára. 
Kárhoztatja a szerbek elvítéleteit a magyarokkal szemben, és az áldatlan ellen-
ségeskedés személyes tragikumba torkollásának okául a szerb felkelést jelöli 
meg. A szép rácz leány, valamint ennek folytatása, a Ráczvidéki kalandok c.5  
novellák "lényegében a Brankovics György című ,6  szerbre is lefordított, továb-
bá szerb és-horvát területen is sikerrel játszott történelmi színm ű  eszmekö-
rét készítik elő ; és a népek egymásra utaltságának gondolatát kiegészítik a 
magyarok vezet ő  szerepének ideájával. 

3  A korszak egészére, fő  irányaira, legalábbis az 1861-es évvel bezárólag jó eligazító : 
Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-1861). Budapest 1967. 

4  A baráti megnyilatkozásokból szép, bár kissé egyoldalú és egysíkú összeállítást közöl 
Kemény G. Gábor antológiája: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ő l. 
Budapest 1962. 

5  Obernyik Károly: Szépirodalmi Összes Munkái. Budapest 1879. III. kötet: 379-410., 
IV. kötet: 3-53. 

6  Póth István: Obernyik-Egressy: Brankovics György c. tragédiája a szerb színpadon. 
Filológiai Közlöny 4 (1958) 133-138., Slavko Batušić : Magyar drámák a zágrábi Horvát 
Nemzeti Színház műsorán. In: Szomszédság és közösség. Délszláv—magyar irodalmi 
kapcsolatok. Szerk. Vujicsicš D. Sztoján. Budapest 1972. 406-408. 
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A Brankovics György c. színdarab a történelembe vetíti vissza az -1  850-es 
esztendők gondolatait; s a küls ő  hatalom fenyegetésének és hitszegésének 
ábrázolásával szinte jelképezi a közeli múlt eseményeit. Annál is inkább, mert . 

a főhős, Brankovics György eltér a magyar szövetségt ől, félreértés és kishitű- 
ség miatt a közös ellenséggel, a törökkel szövetkezik. E szövetkezés népe és 
családja tragédiájához vezet. A f őhős tragédiáját mellékágként kíséri a főhős 
leányának tragédiája: s ez szintén a közös ellenséghez f űződő  kapcsolatokban 
jelentkezik. A színmű  mondandóját tehát ekképp fogalmazhatjuk meg: a 
szerbek csak a magyarokkal szövetségben, a magyarok pártfogásával küzdhet-
nek eredményesen függetlenségükért. A törökkel (a7 ellenséggel) kötött 
időléges kompromisszum eredménye: a széthullás, az egyéni és a nemzeti 
tragédia. Mai szemmel nézve, nehezen érthetjük meg, miért- volt ennek a 
színműnek  akkora sikere a magyarok, a szerbek és a horvátok között általá-
ban. Persze, a sikert csak akkor értékelhetjük helyesen, ha az akkori id ők 
(az 1850-es évek) hangulatába próbálunk beleilleszkedni. Ugyanis az 
elkeseredett szerbek és a nem kevésbé elkeseredett magyarok szívesen hallgat-
ták á' színpadról az összefogás teremtette gy őzelem lehetőségének igéit; 
örömmel látták a közös ellenség ellen vívott küzdelem esélyéinek megjelení-
tését. Emellett egy különleges színpadi teljesítmény fokozta a hatást. A cím-
szerepben Egressy Gábort üdvözölte Pest város közönsége, azt az Egressyt, 
aki nagyszabású tragikus hőst formált az író által egyébként nem konzekven-
sen megalkotott szerb despotából .; aki teljes romantikus pátosszal tudta 
megvalósítani a sokféle szituációt; a gyermekeiért aggódó apa, a habozó állam-
férfi; a gyengeségeit mégis legy őző  uralkodó jeleneteit.? Nem annyira a 
színdarabot, inkább Egressy Gábor alakítását értékeli az akkor még ifjú Laza 
Kostić, aki versben örökítette meg á Brankovics György egy 1860-as előadását. 
Gavrilu Egrešzju c. költeményében hódol a nagy színész emberábrázoló m ű-
vészete előtt, s ,kiemeli, hogy ez az alakítás (s ezen az alakításán keresztül a 
színmű  is) a, szerb—magyar közös múlt felélesztését és e közös múltnak nem 
a viszályokról tanúskodó szellemét kelti föl, hanem a testvéri érzést mélyíti ,  
el. Természetes, hagy Laza Kosti ć, versét sietve adta közre a magyar sajtó, 
magyar tolmácsolásban. Tóth Kálmán volt a tolmács, a kor ünnepelt és szerbre 
is fordított költője. 8  

Obernyikkel szemben szerb szempontból eleveníti meg Brankovics 
György korszakát a szerb regényíró, Jakov Ignjatovi ć, 9  akinek Đurad Bran-
kovića is ennek a karszaknak a terméke; s ugyanide sorolhatjuk a Krv za rod 
c. regényét is, amely a közös.. múlt harcainak megidézésekor máshová veti a 
hangsúlyt, mint Obernyik, és a szerb áldozatot, a szerb h ősiességet glorifi- 
kálja. Ő  is nagy szerepet tulajdonít a szerb—magyar összefogásnak, sugallja 

7  Megnéztük Obernyik: Brankovics Györgyének 1856-os rendez őpéldányát. Egressy 
Gábor nem csupán játszotta a főszerepet, hanem a színmű  rendezője is volt. Az ő  ceru-
zával írt bejegyzéseit is megtalálhatjuk a kézzel írt példányban. Ahol az eredetiben az áll, 
hogy „Ráczország despotája", ott Egressy ceruzás bejegyzése szerint ezt mondták a 
színpadon: „szerb fejedelem". A rendez őpéldány az Országos Széchényi Könyvtár 
Színháztörténeti Tárában található. Jelzete: NSz B 92. 

8  Laza Kostić : Pesme. U Novom Sadu 1909. 94-95. A lábjegyzet szerint a költ ő ,a verset 
1872 telén, letartóztatása idején emlékezetb ől ismét leírta. A verset kéziratból fordította 
le még 1860-ban Tóth Kálmán, és közölte a Magyar Sajtó c. újság hasábjain magyarul. 
Újabb fordítása 1957-b ől Csuka Zoltántól származik. Vö.: Kemény: i. m. (1962.) 497-
-498. 

9  Jovan Skerli ć : Jakov Ignjatović . Književna studija. Beograd 1904. 
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az ellentétek félretételét, de hangvételében, .néz őpontjában alapvet ő  eltérés 
tapasztalható az Obernyik-m űvékhcz képest. Pedig Ignjatovi ć  később ma-
gyar országgyűlési képvisel ő  lett, szemlélete, nemzetpolitikai állásfogálása 
különbözött például a Miletić  Svetozarétól. 

Ez a példa egyben jelzi: hogyan kell értékelnünk, és hová kell helyeznünk 
a szerb—magyar megbékélési törekvések jelent ős részét. Mert azt azért 
sose feledjük, hogy még a viszonylag elfogult Obernyik részér ől is a megbéké-
lési törekvések szolgálata a cél. S miközben a kulturális közeledés gondolata -- 
fokozatosan — tért hódít, á megbékélési gondolatok is mind szélesebb és jelen-
tősebb területet fognak át. A ' magyar írók, teoretikusok józan hangétel ű , 
Magyarország és általában a Habsburg-birodalom jöv őjét ecsetel ő  és jelenlegi 
helyzetét elemz ő  röpiratai, újságcikkei és tudományos munkái kedvez ő  vissz-
hangot kapnak szerb részr ől; mint ahogy a szerb közeledési kísérletek is 
jórészt magyar elismeréssel találkoznak. Eötvös József, Szalay László és 
mášók. (köztük súllyal: Deák Ferenc) magatartása, eszmevilága nemcsak a 
realisztikusabb magyar politikát reprezentálja, hanem a nemzetiségi kérdés 
méltányosabb megoldását is. Szalay László pl. A magyarországi szerb telepék 
jogviszonya az államhoz. c. füzetében (Pest, 1861.) sokat vitatott kérdéshez 
nyúlt; az egykori szerb autonómia történetét elemezte. Álláspontja az egykori 
centrališta politikusé -- és egyúttal 'a "tárgyilagos -elemzésre törekv ő  magyar 
történészé. Művét a szerb sajtó nem fogadta' épp vita nélkül; de Szalay halála,- 
kor a Srpski 'Letopis 'terjedelmes nekrológban méltatta Szalay történetírói 
munkásságát, politikai pályafutását, nemes egyéniségét.1 0  Még beszédesebb 
Deák Ferenc elismerése: a tudományos akadémia funkcióját betölt ő  szerb 
tudós társaság 1861-ben Garibaldi és Cobden mellett Deákot is tiszteleti 
taggá akarta választani. 11  

Természetesen magyar részr ől sem mulasztják el a tüntet ő  rokonszenv-
nyilvánítást. Íme, egyetlen idézet -a' sok hasonló közül: „Milos Popovics 
a belgrádi ;Vidov Dan' szerkeszt ője, kinek lapja évek óta elismerést érdeml ő  
buzgósággal küzd ,Magyarország jogai mellett, s aki közelebbr ől egy nagy 
figyelmet érdeml ő  röpiratot írt a magyarországi nemzetiségi kérdés kiegyenlí-
tése mellett, néhány nap óta fővárosunkban mulat." 12  

Ezzel a közeledési törekvéssel párhuzannosan a magyar hírlapokban mind 
sűrűbbén találkozunk a szerb témájú .novellákkal. Ezek jórészét valóban 
az egzotikum hajhászása hózta létre; más része azonban feltétlenül beosztandó 
az alábbi . címszavak alá: szerbhorvát népköltészet magyarul, e népköltészet 
hatása, befogadása a magyar irodalomban; magyar írók rokonszenve a 
török ellen küzdő  szerbek, crnagoraiak iránt. Több ilyen jelleg ű  elbeszé-
léssel találkozunk a magyar sajtóban, s ezek az elbeszélések a fenti szem-
pont miatt érmelnek figyelmet, nempedig m űvészi értékük miatt. Madarassy 
Klotilda Cernagora gyöngye c. novelláját emelhetjük ki. 13  Az .a '  kapcsólát-
történeti adat érdekes, mely Szerint a montenegróiak kedves költ őjének, 
Milutinovitšnak (!) egy versét énekli egy szerb leányka.- Másutt a szerb 

10 Vladislav Salaji. Srpski Letopisi 109.. kötet 1864. 310-315. 
u Srpska Kraljevna Akádem,ija. Posebna izdanja Knjiga CXVI. Spomenice Knjiga 7. 

Beograd 1939. I, 39. 
12  Magyarország és a Nagyvilág 1 (1865) Nr. 1. 14. 
13 Madarassy . Klotilda : Cernagora gyöngye. Hölgyfutár 5 (1854) I. Nr. 15'  57-58, Nr. • 

16: 61-62, Nr. 17: 65, Nr. 18: 69-70; Nr. 19: 73-74, Nr. 20: 77-78, Nr. 21: 81-82. 
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tárgyú novelláival már a Szerb hírlapokban is felt űnő  Remellay Gusztáv 
ír A Csernovicsok címen, a szerző  egy „csernagorai nédalt" idéz prózában.l 4  
Viszont R.emellay Gusztáv terjedelmes regényes életrajza Hunyadi Jánosról 
forrásul használja a szerbhorvát népköltészetet. A szerb népdalok, mondák 
egyiké hosszan „írja le, . mily elszántan védték • az összesereglett bajnokok 
'a rávenicai er ős zárdát". A regény élénk színekkel festi: mily szíves-örörnest 
feláldozná Hunyadi János életét Szerbiáért; majd Ljubicza ,nev ű  ifjúkóri 
szerelme sorsát kissé logikátlan, ám a nemzetközi mondakincsb ől. vett ele-
mekkel beszéli -e1 a szexz ő . 15  

De -valamennyi közös m,egmoždulás, kölcsönös elismerés .között a leg-
beszédesebb és a legtöbbet mondó, szinte modell érvény ű : Jókai Mói pél-
dája, esetlegességeivel, széls őségeivel és szépirodalmi fogantatásával együtt. 
A regényíró-politikus-szerkeszt ő  volt az, aki a szerb -- magyar (és a román --
magyar). ellentéteket a legalaposabban gondolta végig, 's a legels ők között 
az 1849-es események után, bár nem Kemény Zsigmond rendszerességével 
és hideg ,számításaival; és következtetéseit nem politikusként, hanem író-po-
litikusként fejtette ki. Már 1850-ben elemezte az egymásnak ártó, valójában 
hasonló • célokért (ti: a nemzeti egyenjogúságért,. a modernebb. társadalmai 
berendezkedésért) , küzd ő  népek .ellentéteinek szükségszer ű  tragikumát. 
Szenttamási György .! c.- elbeszélésébénls azt dokumentálja, hogy a gy űlöl-
ködés, a meg nem értés .mindkét fél pusztulásához, mindkét fél boldogta-
lanságához juttathatja a küzd őket. Nem Obernyik Célzatos fenntartásaival 
rokon álláspontja, hanem a kilátástalan gy űlölködést elítélő  humanista szándékú 
íróé. S evvel párhuzamosan figyel föl a szerb-horvát népköltészetre, amely egy 
román (!) tárgyú és a xómán'népköltészettel is érintkez ő  tárgyú elbeszélésének 
lesz ihletője. A bojár leány c. elbeszélésénekl7  betét-balladája nem pusztán 
ügyesen utánozza a Magyarországon akkor rendkívül népszer ű, sokak által 
fordított • és' értékelt szerbhórvát népköltészetet, annak verselését, stilisztikai 
fordulatait, hanem feltehet őleg , közvetlenül is abból merít. A deseterac 
magabiztos használata, az epanaphorák m űvészi applikálása a versbe, .va= 
lamint az Opet smrt drage i dragoga c. szerbhorvát balladaS 8  motívumainak 
beépítése: arra vall, hogy Jókait (már ekkor sem) hagyta hidegen h vitézi 
és asszonyi énekek, világa. S e ballada nem véletlen epizód a regényíró. élet- 
művében,. hanem állandó érdeklődés és megbecsülés dokumentuma. S .ezt 
nemcsak irodalmi, hanem művélődéspolitikai koncepció részeként is kell 
értékelnünk. Jókai ugyanis a forradalom el őtti, korszak liberalizmusának ne-
veltje, ósztotta annak még a' felvilágosodásból eredeztethet ő  -- illúziót 
is egyrészt azt, hogy a liberális eszmék diadalrá jutása -a nemzetiségi kérdést 
szinte önmagától is megoldja;. másrészt azt, : hogy az írott szó, azon belül 
is ... - kiváltképpen a szépirodalom, a színvonalas és jóakaratú publicisztika, 
illetve az . oktatási rendszer `szélesítése a nemzetiségi ellentétek kiegyenlí-
téséhez vezet. Sokan émlegetik Jókai naivitását. Inkább utaljunk árra, hogy 
Jókai olyan' korszakban n őtt fel, • amelyben. a nemzeti mozgalmák élén költ ők, 

14  Remellay (Gusztáv) : A Csernovicsok. Delejtű  2 (1859) Nr. 42: 323. 
15 Remellay Gusztáv: A Hunyadiak. A legdics őbb magyar család története. Pest 1865-

1866. ,  
16  Sajó (Jókai Mór): Szenttamási György. Magyar Emléklapok 1 (1850) Nr. 1: 5-30. 
17 Vö.. az 1. sz. jegyzetben idézett m űvek. 	 , 
18 Vuk Stefanović  Karadžić : Narodne Srpske P jesme ... I. U Lipisci ,1824. Nr. 137: 

87-88. 
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írók is álltak, és versekkel, verskötetekkel mozgósították a nemzeti mozgalom 
harcosait (hadd említsük meg itt Štúr, J. M. Hurban,. Pet őfi, Mažuranić, 
Gaj nevét!). Magát Jókait is ott lelhetjük az 1848/49-es események forga-
tagában, majd' 1848/49 után a politika és az újságírás küzd őterén. 

Ezért A magyar, irodalom missioja c. programadó írása19  becses doku-
mentuma a fentebb említett liberalizmusnak, és egyben messzeható példája 
a kölcsönös megismerési törekvéseknek. A magyar Irodalomnak alapvet ő  
feladata, hogy megismerje a vele egy érdek ű  népek művelődését. Az íróknak 
kell jóvátenniök a politikusok hibáit, az értelmiségnek lelkileg kell egybe-
olvadnia a más népek értelmiségével.' A cikkhez hozzátartozik, hogy fel-
hívása, amelyet a magyar írókhoz intézett, nem csengett ki visszhangtalanul. 
A korszak legtöbbet forgatott újságai, képeslapjai, a. Magyar Sajtó, a Va-
sárnapi Újság, később a Fővárosi Lapok, a Magyarország és a Nagyvilág, 
stb. sűrűn közölték á szerb, a román, a cseh, a szlovák irodalom, nép-
költészet magyar fordításait (kiemelked ően a szerb irodalom és népköltészet, 
valamint a szerb politikai, gazdasági élet köréb ől való tudósításokat), és 
ennek a lelkes ismertet ői tevékenységnek szintén visszhangja támadt a 
magyarországi (és nemcsak . a magyarországi) . szerb sajtóban. 

Jókai azonban a személyes kapcsolatokat is ápolta. Megismerkedett 
Jovan Ignjatovićtyal,.Antonije Hadžićtyal (ez utóbbi később az Osztrák — Ma-
gyar . Monarchia Írásban és Képben c. kiadványban munkatársa lett), Stevan 
Branova čkival. S..amikor az alkotmányos élet hosszabb szünet után kibonta- . 

kozni látszik, és országgyűlésre készülnek Magyarország politikusai, Jókai 
továbbviszi említett újságcikkének ,gondolatát, és Magyarország hivatását 
ekképp jelöli ki egy választási beszédében: „Európa ,(...) várja t őlünk azt, 
hogy mint tudjuk Kelet-Európa érdekeit el őrelátó ésszel, nemes előzékeny-
séggel magunk körül consolidálni? A magyar nemzetre mindig vezet őszerep 
vár, ha nem engedi magát ez alapkérdésben felülmulatni: » Őszinte és tisztán 
értelmezett szabadelv űség minden irányban.»  Majd alább: ,Semmi nem-
zeti törekvés er őszakos elnyomására sem e hon határain belül, sem ezenkívül 
nem nyújtok kezet." 20  

Mai szemmel könnyű  bírálnunk Jókait a magyar szupremácia hangoz- 
atása miatt; 21  jóllehet, ha az adott kor szóhasználatát és Jókai értelmezéseit 

19 Jókai Mór: Cikkek és beszédek IV. kötet, Budapest 1968,.421-435. Jókai felhívásának 
hangvétele, magatartásának példája érz ődik az alább idézendő  közleményeken. Zmaj 
Arany János-fordítását ismertette a Magyar Néplap 2 (1857) Nr. 61: 489. A szerkeszt ő  
úgy érezte, hogy a szerbek e gesztusát viszonozni kell. A szerb irodalom alkotásait s ű-
rűbben kellene magyarra fordítani, különösen a szerbiai (sic!) népköltészetre lenne 
szükséges alaposabban odafigyelni, hiszen e népdalokban = írják — oly sok magyar 
szereplő  lelhető . E felhívásra egy Aszódi nev ű  levelező  felelt az alábbiakban: „Tišztelt 
szerkesztő  úr! Folyó év 61-dik szám alatti hírmondójából értésemre jutott, miként Joan-
novits János (!) újvidéki hazánkfia Arany János. Toldiját szerb nyelvre lefordítá: hogy 
a mi részünkről is viszonosság lépjen életbe, ezennel felhívásának engedvén közlök 
egy ős szerb bordalt Mátyás király idejéb ől. Ad notam Fölfelé megy borban a gyöngy 
jól teszi." Magyar Népláp 2 (1857) 576. A fordító az eredeti versformát Vörösmarty 
Mihály Fóti dal c. versének ritmusában, er ősen átköltve közli. Egyébként az említett 
ének: Vino pije Petar Doj čin ... Nem érdektelen az az adat sem, hogy mikor a Sedmica 
c. lap Jókai: Szép Rozaurájának fordítását közli, és más fordításokat is ígér a magyar 
irodalomból, a Vasárnapi Újság felfigyel erre: „Szerb hazánkfiainak figyelme teljes mél-
tánylásunkat veszi igénybe.", Vö.: Vasárnapi Újság 4 (1857) 114. 

20 Cikkek és beszédek VI. kötet Budapest 1975. 50-51. 
21 Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 

Nominátae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Supplementum I. Szeged 1973. 
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vizsgáljuk, akkor a vezet őszerep kifejezésnek más jelentést kell tulajdoní-
tanunk. Itt is, mint másutt is, a' politikai nemzet liberálisan felfogott fo-
galmáról van szó, amelyben a történelmi jog alapján, de feltétlenül a szabad-
elvűség tág szempontjaitól vezettetve,. á magyarnak, mint az adott id őszakban 
leghatározottabb és léger őteljesebb nemzeti mozgalomnak kell irányítania. 
Ehhez hozzá kell vennünk azt a  Kelet-Európa kisebb nemzeteinél elterjedt 
messianisztikus hitet (s ebben pl. Mickiewicz lengyelség-tudata, Štúr szláv-el-
képzelése és a magyar romantika nemzeti ideológiája azonos forrásokból 
táplálkozik, s ,hasonló attitűdöt jelenít meg), amely a nemzet funkcióját 
egy bizonyos küldetésben látta. Ezt vallotta író módján, szépirodalmi eszkö-
zökkel Jókai is. Egyébként a följebb idézett két Jókai-mondat együtt alkot 
egészet. S ezt feltehet őleg így látta a korszak szerb olvasóközönsége is, amely 
táviratban köszöntötte az írót a beszédéért: 

„Vukovár, március 13-án. Azon nemes szabadelv űség méltánylatául, 
melyet ön követté jelöltetése alkalmával , a nemzetiségi jogokat illet őleg 
nyilvánított, szívélyes zsiviónk! Több vukovári szerb nevében: Stoicsevics." 22  

A rubiconon innen c. cikkében azt hangsúlyozza Jókai, hogy „horvát-szerb 
rokonaink"-nál nem lelt gyűlöletre, nemzeti gyűlöletre sem, s a szerbek 
már tudják, hogy nemzetük „csak a magyarral kezet fogva lehet naggyá." 23  
Mégtisztábban áll el őttünk Jókai felfogása, ha 1861. május 24-i, ország-
gyűlési beszédéből idézünk: 

„én is tökéletesen -  egyetértek azon tisztelt képvisel ő  társaimmal, kik 
múlhatatlannak tartják annak kimondását: hogy : a magyar nemzet a vele 
együtt élő  nemzetiségeket a legszabadelv űbb bőkezűséggel kívánja részesíteni 
mindazon áldásaiban az alkotmányos szabadságnak, amiket sáját maga él-
vezni óhajt, és ahol viszályok forognak fenn köztünk, inkább akar nemesen 
engedékeny, mint hatalmaskodó lenni."24 ' 

Jókai tapasztalatait és tudását elmélyítette részvétele az 1861-i újvidéki 
Tököly Száva-ünnepélyen. 25  Itt Toldy Ferenccel és Podmaniczky Frigyessel 
együtt jelent meg, de ott volt Urházy ,György is, aki korábban könyvet írt 
szerbiai élményeir ől. 26  Jókai . ugyan a Magyar Tudományos Akadémiát 
képviselte (amely 1855 óta .a szerb tudós társasággal is kapcsolatban állt), 27  
de nem tagadta meg politikusi önmagát sem. Els ősorban a magyar politikai 
élet szerb visszhangjára fülelt; azt fürkészte ki: mely szerbeket lehet meg-
nyerni a magyar liberális politika számára. Ezzel egybehangzóan ismét a 
kölcsönös megértésre buzdított, amelynek a maga képvisel ői és regényírói-
szerkesztői munkásságában is tanújelét adta. A szerb beszeda c. cikkében28  
elragadtatással nyilatkozott a szerb népdalokról, és ugyanitt elismerte a 
szerbség jogát saját nemzeti kultúrája, nemzeti haladása fejlesztésére. A 
„nemzeti féltékenységek szomorú versengésé"-t károsnak bélyegezve meg, 

22 " Delejtű  4 (1861) Nr. 12: 97. 
23 Cikkek és beszédek VI: 54. 
24 Ugyanott 74. 
25 A Tököly-emlékünnep Újvidéken. Ugyanott 83-90. A debreceni református kollé- 

gium 1861-és Tököly-ünnepélyéről vö.: Bóžidar Kova ček: Dve mađarske pesme o 
Savi Tekeliji. In: Zbornik Matica Srpske za književnost i. jezik 17 (1969) 133-140. 

28 
'Urházy György: Keleti képek. Pest 1854. 

27 A 9. sz. jegyzetben idézett m ű  35. 
28  A Hon 1864. nov. 29. Csukás: idézett m ű, 34. 
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ajánlja; hogy „társas életünkben . keressük meg egymást", ezáltal a nemzeti 
versengést is legyőzhetjük. Egy más híradásból tudjuk,, hogy a szerb fia-
talság „mulató estélyé"-n Jókai is jelen' volt, rajta kívül a szérb népdalok 
fordítója, egy többnyelv ű  . társalgási könyv  szerzője, Ács Károly; a Szerb 
népdalok és hősregék c. könyv tolmácsa, Székács József, a pesti egyetem 
bölcsészeti kara szlavisztikai tanszékének feltehet őleg horvát származású 
tanára, Ferenc József — és Jovan Jovanovi ć  Zmaj is. Az éstélyen Kornelije 
Stanković  szerzeményeiben gyönyörködhettek, s a tudósító szerint : „... Együtt 
jártuk a kólót és 'a csárdást, együtt ittuk a bort; együtt. hallgattuk a• magyar 
és .á.  szerb dalokat," 29  

Jókai, a politikus, a szerkeszt ő  személyes példájával emelte ki a köze-
ledés fontosságát; s ha liberalizmusának esetleges naivitását, olykor egy-
oldalúságát emlegeti is a mai kutatás, nézeteinek őszintesége, példájának 
tiszteletre méltó volta egyetlen pillanatig sem volt kétséges a kortársak el őtt, 
és így előttünk sem lehet az. S amikor 50.. születésnapján szerb olvasói 
nevében Jovan Jovanovi ć  Zrnaj,' Laza Kostić  és Antonije' Hadži ć  köszön-
tötte, éz a köszöntés:nem kizárólag a népszer ű  és a szerb olvasók között is 
becsült'regényírónak, hanem a tisztességesen liberális politikusnak is szólt. 30  

Magyar részről Jókait emeltük ki, mint a szerb—magyar, külturális 
közeledés élharcosát. Megtehettük ezt azért is, mert széles bázisú háttérb ől 
válik ki. Elsősorban a népköltészet fordítása volt áz, ami felt űnően gyarapszik 
ezekben az esztend őkben. De a népköltészettel kapcsolátos a folklorisžti--
kai-őstörténeti: (pontosabban' szólva: ,  magyar mitológiai) kutatás felélérikü- 
lése, amely semmiképpen sem, nélkülözhette a kutatás akkori stádiumában 
a szerb népköltészet tanúlm.ányožásából lesz űrhető  tapasztalatokat. Nem 
hiányoznak a komparatisztikai, jellegű  đolgozatok sem, mintegy él őlegezve 
Bartók Béla összehasonlító folklorisztikái stúdiumait. Ekkor még, -- termé-
szetszerűleg kisebb helyet foglalnak el a' szerb irodalomról szóló beszá-
molók. S amennyiben ,találkozunk ilyen beszámolókkal, többnyire pontatlan-
ságokra, elírásokra lehetünk figyelmesek, a jó . szándék mellett. A ' Smrt 
Smail-age Cengića • első  magyar fordítója, Kondor Lajos például szerbnek 
tartja a horvát költ őt, Mažuranićot, és Sima . Milutinović-Sarajlijával és 
Branko  Radi čevićtyel együtt emlegeti. Igaz, fordításának forrása Jovan 
Subotić  : 'Cvétnik srbske slovesnosti c. könyve vHolt. 31  Egy másik híradás szintén 
Jovan Subotićra - támaszkodik, s a kéziratos irodalom, azaz a régi szerb 
irodalom mellett tárgyalja 'a „ragusi", azaz a dubrovniki, valójában a tenger-
melléki reneszánsz és barokk irodalmat is: 32  Annál bővebben lelünk, olyan 
közléményekre, amelyek a magyar .irodalom szerb fordításait méltatják. 
Jovan Jovanović  Zmaj tevékenysége lelkes visszhangot kelt. Nemcsak Koridór 
Lajos ismerteti Arany János Toldijánák szerb átültetését (ném.i kis :túlzással 
a fordítás minőségét illetőleg), hanem magyar lap ad hírt Zmaj János vi= 
téz-tolmácsolásának sorsáról is, ti. a „szerb lantosok legjelesbike" kiadta 
Petőfi elbeszélő  költeményét szerbül, de „a boríték cifraságai szerb és magyar 

29 Fővárosi . Lapok 1 (1864) II. kötet, 273, 
39 Jókai Mór levelezése (1860-1875). Budapest 1975. 513. 
31 Póth István: Neke madžarske veze pjesnika Ivana Mažurarii ća. Kolo 3 (1965) Nr, 6-10: 

475. 
32 M ... Iván: Vázlatok a szerb irodalom .tö'rténetéb. ől. Delejtű  6 (1861) Nr. 7: 50-51, 

Nr. 14: 107-108. 
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színekkel voltak nyomatva"; 33  emiatt a hatóságok bevonták , a kötetet. Hír 
tudósít á Komarac nmegjeíenésér ől is.34  

Jován 'Jovanović  Zmaj valóban egyik kulcsfigurája a korszak szerb—
magyar irodalmi (kulturális) kapcsolatainak. Fordítói pályája 'Pest-Budán 
indult, a még Jakov Ignjatović  szerkesztette Srpshi Letopisban, Petőfi: A 
csárda romjai c. versének szerb átültetésével. Mind a gesztus, mind pedig 
a versválasztás akár szimbolikus jelzésnek is fölfogható: kiállás á Bach-kor-
szak ellen, Petőfi nevével és szabadságszéretetének ideáljával! A János vitéz 
és . á Toldi' sz erb változata a korai szerb m űfordítás történetének két (talán) 
legkiválóbb darabja, és egyben kifejez ője annak, hogy mit igényelt a szerb 
irodalom és olvasóközönség a' magyar irodalomból. A romantika és a népies 
szemléletmód magas fokú szintézise, Pet őfi és Arany lírája és verses epikája 
a szerb költő  lehetőségeit, a követhető  és megvalósítható költői irányt se 
gítette tudatosítani, Branko Radi čević  nem egészen kiteljesedett, de korszakos 
jelentőségű  költői reformja útán; 35  mint ahogy Jókai .újságírása, élclapjainak 
szelleme sem maradt hatás nelkúl a véleményét politikai él ćlapban is ki-
fejezni kívánó Zmajra. Általában elmondhatjuk: a szerb irodalomból jórészt 
hiányzó műfajok pótlására, kifejlesztésének siettetésére szívesen fordúltak 
a magyar (persze, nemcsak a magyar!) ir ćdalorrrnhoz a szerb költ ők: így' re-
gisztrálhatjuk, .hogy a magyar népszínmű  valóságos diadalutat járt be a szerb 
színpadon, mivel a szerb irodalomnak a népélet éppen olyan stilizált 'ábxá- ,  
zolására volt szüksége a közönség színházba csalogatására, Mint amilyent 
a magyar irodalomban készen talált: Ezenkívül az a könnyedebb hangvétel ű , 
zenei betétekkel élénkített színm űtípus, amely a falunak és a városnak szo-
ciális elléntéteit csak tompítva elevenítette még, jó fogadtatásra talált a szerb /- 
színházi közönségnél. A szerb regényírás .— eltekintve Jakov •Ignjatovi ć, 
illetve korábban Milován Vidaković  próbálkozášaitól - - nem tudta kielé-
gíteni a növekvő  olvasóközönséget. Nem elégítette ki,. mert Vidakovié ma-
níros szentimentalizmusát, avult nyelvezetét már Vuk Karadži ć  bírálta; 
de nyelvileg nehézkesebb,- szerkesztésileg . egyenetlenebb volt Ígnjatovi ć  
regényírása is, mint pl. Jókaié, aki regénytechnikailag a francia romantikus 
regényírás vívmányait tudta hasznosítani., A szerb olvasóközönség feltehet őleg 
a kellemes olvasmányt, az érdekes és . fordulatos-gördülékeny meseszövést, 
valamint az olykor .elementáris erej ű  humort méltányolta Jókaiban, aki ily 
módon a szerb olvasók nevel őjévé is vált. Jókai a szerbeknél hiányt is pótolt .: 
az , önálló, színvonalas . regényírás hiányát. • 

A szerb---magyar irodalmi' közeledés: (néhányan az 1850-es eszten-
dőkben rokonuldsról írtak) kétirányú: a magyar irodalom és irodalmi gon- 
dolkodás, a gyors ütemben izmosodó magyar folklorisztika a szerb nép-
költészet tolmácsolásával, , elexrmzésévél veszi ki részét ebbén a folyamatban3 6  
Azok az elméleti, irodalomtörténeti jelleg ű  próbálkozások, amelyek a magyar 
ősköltészet vagy középkori költészet, illetve a magyar ősvallás létére pró- 

33 Ugyanott Nr. 14: 111. 
34 Ugyanott 'Nr: 5: 40--41:  
35 Božidar  Kova ček érdekesen mutatja be, hogy Zmaj János vitéz-fordításában Branko 

Radičević  néhány kifejezésére bukkanhatunk. Vö.:.Pet őfi >Zmaj" Brariko.. In: Zbornik 
Matice Srpske za književnost i jezik 21 (1973) 143-144. 

36 Jellemző  példa a: zombori leányvásárról szóló cikk, amelyet el őször a  Vasárnapi Újság 
közölt, innen vette át a Hölgyfutár 5 (1854) TI. Nr. 238: 963., s amely élénk leírást kö-
zöl . a koloról. 
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báltak következtetni, felhasználták, idézték a szerb népköltészetb ől levonható 
tanulságokat. Ezzel szemben a szerb irodalom a népnyelv teljes és „hivatalos" 
el- és befogadása után m űfajokat, műneméket :akart teremteni; olyan iro-
dalmát, amely egyenérték ű  az európai hírre szert tett népköltészettel: tehát 
valamennyi hangnemet megszólaltató, minden formában égyként színvo-
nalas lírát, epikát, prózát és drámát. Ugyanakkor a magyar irodalom a XVIII. 
század második fele óta végigjárta az irodalomteremtésnek ezt az útját, 
felhasználva a német és a francia irodalom kezdeményeit is. S bár az 1850-es 
eszténdőkre differenciált, teljes irodalmi rendszerrel rendelkezett, amely a 
magyárul is olvasó szerbek el őtt amúgy is ismeretes volt már, s amely éppen 
az együttélés, a sok tekintetben hasonló fejl ődés miatt a magyarul nem 
olvasó szerbek számára sem lehetett egészen idegen. Annál kevésbé, mert 
példáúl a szerbre fordított magyar színm űveket szerb környezetbe helyezték, 
szerb helyi színekkel festették át. Másutt már utaltunk rá, hogy egy szlovák 
kutató, Rudolf Chmel „biliterárnost"-nak, • azaz kett ős irodalmiságnak37  
nevezte ezt a típusú jelenséget, hangsúlyozva, hogy els ősorban a XIX. század 
második felének Magyarországában a szlovák (és hozzátehetjük:. a szerb) 
olvasók és írók nem csupán kétnyelv űek. (háromnyelvűék) voltak, hanem 
kettős (hármas) kulturáltságúak is, és így az egyik irodalomból hiányzómű-
fajokat, jelenségeket csekély változtatással emelhették át a másik irodalomba, 
illetve bizonyos műfajok nemzeti irodalmi kialakulásának az .volt - a legje-
lentősebb akadályozója, hogy egy másik irodalomban magasabb színvonalon 
készen volt (pl. a magyarban vagy a németben). Ám ehhez tüstént kiegészítést 
kell tennünk: a kett ős irodalmiság ösztönzője lehet a nemzeti kulturális élet 
teljesebbé tételéhez: Zmaj például mintákat, alakokat, hangvételt és metó-
dust is lelt Jókai élclapjaiban, és a Komaracban, de később is -- a szerb 
közönség ízléséhez alkalr azva — `típusában Jókaihoz hasonlót alkotott. 
Mindez azért volt lehetséges, mert az együttélés közös problémákat jelentett, 
ennek következtében bizonyos jelenségekre hasonló reakciókat eredményezett. 

A szerb—magyar kulturális kapcsolatok, a kölcsönös közeledés elmé-
lyítését -- mindezeken túl — vitathatatlanul segítette az érdekazonosság 
élménye; ti. az a felfogás, hogy a szerbek és 'a magyarok az abszolutisztikus 
kormányzás ellencsak úgy vehetik föl eredményesen a harcot, ha a köztük 
fennálló vitás kérdéseket egyel őre félreteszik. A kölcsönös közeledés termé-
szetesen els ősorban és a leg őszintébben a művelődés, az irodalóm területén 
jött létre; de a politikai közeledést dokumentáló mozzanatokat sem hagy: 
hatjuk figyelmen kívül. Jellemző  példaként idézhetjük a kulturális közeledést 
mindvégig szolgáló temesvári Delejtű  c. újság egy híradását: „A »Morning 
Post« egy belgrádi levelet közöl január 28-káról. A levél azt mondja, hogy 
Szerbia nagyon föl van izgatva; ott Magyarország fölkelését várják, Kossuth 
bankjegyei újból keringenek, s az állami papírokkal egy árkeletnek örven-
denek."38  

A politikai és a kulturális közeledés ama intenzitása, amely szerb—magyar 
viszonylatban 1849-1867 között er őteljesen érezhető, különleges jelentőséget 
biztosít az irodalmi és a_ tudományos kapcsolatoknak. S bár a szlovák, _a 
román, a horvát irodalmi, népköltészeti, tudományos alkotások is visszhangra 

37 Rudolf Chrnel: Literatúry v kontaktoch. Bratislava 1973. 
38  Deletjű  4 (1861) Nr. 9: 73. 
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leltek a magyar sajtóban, egyetlen más nép kulturális termékei sem örvendtek 
olyan népszerűségnek magyar körökben, mint éppen a szerbekéi. Nyilván 
hozzájárult ehhez a korábbi korszakok jól megalapozott érdekl ődése, a 
szerbhorvát népköltészet Goethe, Grimm, Talvj, Gerhard és Kopitar által. 
terjesztett európai híre; valamint az a tény, hogy a szerb irodalom mindig 
szorosabb kap ćsolatokat tartott fenn a magyarral, mint a többi (mint pl. 
a horvát vagy a román). S az 1825-49 közötti szerb sajtó élénk kommen-
tárokkal kísérte a magyar kulturális törekvéseket, intézmények fejl ődését, 
a szerb lapokban viszonylag s űrűn találkozunk magyar m űvek fordításával, 
az 1840-es években pedig még Jósika Miklós egy regénye is megjelent szerb 
nyelven. Emellett az sem elhanyagolható tényez ő, hogy Pest-Buda jó da-
rabig, még korszakunkban is, a magyar mellett a szerb kultúrának is egyik 
fő  központja volt. Itt alapították a Maticát, amely egészen 1864-ig itt fejtette 
ki tevékenységét, itt jelent meg a Letopis, amelynek legkorábbi munkatársai 
közé tartozott a szerb-magyar költ ő, Vitkovics Mihály. A Letopis éppen 
az 1850-es esztend őkben sűrűn közölt cikkeket, beszámolókat a magyar 
irodalomról, kultúráról, így az alábbi jelent ős egyéniségekről: Tomori Anasz-
táz, Kazinczy Ferenc, Reguly Antal, Széchenyi István, Teleki László, Sze-
mere Pál, valamint a már említett Szalay László. 39  Vitkovics Mihályról 
a Vasárnapi Újság méltatását vették át; 40  és méltatták Jovan Jovariovi ć  Zmaj 
fordításait,41-  továbbá magyar írók, költ ők, fordítók munkásságát a szerb , 
irodalom éš népköltészet megismertetése, népszer űsítése érdekében. 42  Külön 
hangsúlyt kap Kazinczy Ferenc 1812-b ől keltezett levele Lukijan Mušićki-
hoz,43  amely nem pusztán azért érdekes, mert hódol a szerb népköltészet 
szépsége előtt, hanem azért is, mert a magyar író kifejezte humanista, állás-
pontját: a magyar nyelv mellett a többi, e hazában lakó nép nyelve és m ű-
velődése virágzását is óhajtja. Ez a levél egyébként már 1837-ben szerepelt 
egyszer a Letopis hasábjáin. 44  S így ezzel az újraközléssel a kapcsolatkeresés 
folytonosságát is dokumentálta. A Letopis kiadása mellett a pest-budai 
szerbek számára a Tököliánum is fontos intézménynek bizonyult, ahol te-
hetséges szerb diákoknak volt biztosítva a tanuláshoz szükséges . kedvez ő  
körülmény. A Malenicza-Tököly-ösztöndíj pedig a pesti evangélikus isko-
lában biztosított helyet szerb diákoknak. Közvetlen kapcsolatban állt a pesti 
evangélikus egyház a belgrádival, Székács József és Janko Šafárik levele-
zéséből ez bőségesen kitetszik. 45  

Ez az állandó, a mindennapi életre is kiterjed ő  érintkezés mindenesetre 
hozzájárult a szerb-magyar kapcsolatok intenzitásának fokozásához; š a 
kapcsolatok fejlődésének, kedvező  alakulásának mindkét fél hasznát látta. • 

E  kérdésről általában: Božidar Kova ček:JIVladarske teme u „Letopisu Matice srpske" 
1849-1867. in: Zbornik Matice Srpske za književnost i jezik 26 J3 (1978) 463-469. 
- Srpski LEtopis . 97. kötet, 1958. 230; 100. k., 1859. 188-189.; Ugyanott 185-187; 
101. k. 1860. 208-210; 102. k., 1860. 229-231; 109. k., 1864. 310-315. 

4ó 95. k., 1857. 150-156. 
41 97. k., 1858. 216-218; 99. k., 1859. 190-194. 
42 97. k., 1858. 232-235; 99. k., 1859. 201-204. 
43 97. k., 1858. 232. 
44 41. k., 1837. 94-99. 
45 Székács József hagyatéka. Országos Evangélikus Levéltár. Budapest. A levelekb ől kö-

zölt: Magdalena Veselinović-Anđelić : Janko Šafárik, valamint Tomanija és Anka Obre-
nović  Székács Józsefhez írt néhány közvetlen levele. In: Hungarológiai Intézet Tudo-
mányos Közleményei III évf. (1971) Nr. 9, 119-123. 
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A magyar irodalmi gondolkodás feltétlenül szegényebb lett volna a szerb-. 
horvát népköltészet ismerete nélkül. S a szerb irodalom -és színpad -- fej-
lődésének akkori stádiumában -- nem 'nélkülöžhette a magyar irodalom, 
különösképpen a színműírás tanulságait. 'Túl- a nemes és legszebb hagyo-
mányaink között számon tartott, látványos megnyilatkozásokon (mint ami-
lyenekkel pl. az- újvidéki Tököly-ünnepségen találkozhattunk), a két iro- 
dalom, és a két kultúra érintkezése, a közös témák féldolgbzása, a kölcsönös 
fordításirodalom az, amely a legmaradandóbbnak látszik. Ehhez hozzá-
tehetjük, hogy mind a mai napig őriz valarnit Pest és Buda is egykori szerb  
lakosai munkájából, emlékeiből. Oviz irodalmában; a szerb építészeti em-
lékeiben (pl. a pesti szerb templom), ' a budai Egyetemi Nyomda szerb 
kiadványaiban. Ugyanakkor Dura Jákši ć  Petőfi-élménye, Jovan' Jovanovi ć  
Zmaj és Jakov, Ignjatovi ć  viszonya a magyar irodalomhoz egész költ ői pá-
lyájuk fontos vonásait segített" kialakítani; s még Laza. Kosti ć  .életművében 
sem teljesen elhanyagolható tényez ő  a magyar irodalom bizonyos alkotá-
sainak ismerete.' 

Éppen korszakunk -émely történelmileg a neni;zeti _  elnyomatás, az  
abszolutizmus korszaka li ztá meg a kölcsönös közeledés, a baráti meg-
ismerkedés lehet őségét a szerb és a magyar írók számára. S ez nem alkalmi  

találkozásokban nyilvánult meg, mint korábban, Vitkovics Mihály vendég-
szerető  házában, hanem rendszeresen, az együttm űködés; a tudatos, többek 
által (Jókai, Kondor Lajos) megfogalmazott  program keretében. 46  

A komparatisztika művelői közül többen igyekeznék a kapcsolattörténetet 
háttérbe. szorítani, hangoztatva,' hogy az olykor véletlen és személyes kap-
csolatok _nem "határozhatják még írók, irodalmak helyzétét,' nem szabhatják 
meg irodalmi folyamatok irányát. . Nehéz lénne ezzel a nézettel vitába ,szállni. 
Azonban adódhat olyan körülmény, hogy együttél ő  népek írói számára ,éppen  

a kapcsolatok révén nyílik addig nenm, sejtett lehet őség tevékenységük színe-
sítésére, gazdagítására. S a szerb és a magyax irodalom történetében erre 
számos példát találtunk' korszakunkban 1849 és 1867 között a szerb—magyar 
irodalmi (és , általában - kulturális) kapcsolatok a két m űvelődés fejlődését. 
eredményezték; egymásra hatásúknak messzeható következményei lettek. A. 
kapcsolattörténet ebben az esetben — nefn. jelentéktelen ín űvek, nem  
méltán elfelejtett írók-költ ők alkotásainak feltámasztását szolgálta (jóllehet  

ilyen jellegű  alkotások is szóba' kerülnek ilyenkor, -de snexnH meghatározó  
erővel, csupán kiegészít ő  dokumentálásul), haríem a két irodalom' jobb, . 

igazabb megismerését. Adott esetben 'a' kapcsolattörténet a. komparatisztika  

46  Külön tanulmányozást érdemelnének  Baoh-korszakban, . majd később létezel ún. „hiva-
talos" intézmények, tudós társaságok, irodalmi . egyesületek, könyvtárak kapcsolatai  

Az általános helyzetet' jól jellemzi a Kisfaludy Társaság magatartása, amely a Matica  

srpskát „testvér• társaság"-ként aposztrofálta, amellyel mindvégig . " „csereviszonyban"  
állt. Vö. A Kisfaludy Társaság Évlapjai. Új folyarii. I: k.,.1860/62-1862./63. Pest 1868.  

elválaszthatatlan és nem csekélyebb érték ű  része.  

HK 1982. 3.:
` , 

 (52.) . s  

86 	 " 	 ~ " 



3. -A MAGYAR--SZERB EGYÜTTMŰKÖDÉS GYÜMÖLCSÖZŐ  
ÉVEI, 1850-1867  

(Vázlat)  

köztúdott, hogy az 1848/49-es szabadságharc ;  idején á sxexbek a. ma- 

gyarok ellen fogtak fegyvert, éspedig -azért, mert a bécsi kormány és a magas 
szerb egyházi kölök forradalomellenes befolyása érvényesült, s'mert a magyar 
fél nem akarta elismerni a szerb nemzeti követeléseket. . 

A világosi . fegy~ eríetétel titán úgy látszott, Ausztria teljesíti a szerbek 
követeléseit az autonóm Szerb Vajdaság létrehozásáva1..A terület élén azonban 
Osztrák kormányzó állt, s intézményéiben, iskoláiban mindinkább_ a német' 
lett a hivatalos nyelv. Itt 1859-ig ---, -gyanúgy; mint az osztrák császárság 
többi részén -- .autokratikus rezsim, Bach belügyminiszter  nevéhez fűződő  
abszolutizmus uralkodott, s. a kortasak csakhamar megállapíthatták : „a 
szerbek azt" kapták -jutalmul, mint a magyarok büntetésül". 

Így hamarosan, mondhatnánk természetesen, sor került a. magyarok 
és szerbek, együttműködésére» Ezzel . kapcsolatban fontos Svetozar Mileti ć ' 
vezércikke, .a . Tücindanski članak, mely akkor jelent meg, amikor isiveretessé 
vált, hogya Szerb Vajdaságot formálisan is megszüntették. 1  ; A politikus 
ebben az írásban felhívja a magyarországi szerbekét, hogy a magyarokkal 
vállvetve harcoljanak az osztrák önkényuralom ellen. 

'A szerb-magyar együttm űködésnek -ekkor már • voltak ,  biztató jelei 
mind a társadalmi, mind a kulturális életben, s a kölcsönös rokonszenvnek 
most mind több megnyilvánulásával találkozhatunk, különösen az irodalomban. 
A gyümölcsöző  együttműködésnek csakhamar gátat vetett az osztrák--Magyar 
kiegyezés: 1867-ben. Hangsúlyoznunk kell azonban; hogy a magyar--szerb 
irodalmi és' kulturális kapcsolatok á kés őbbi -évtizedekben sem szakadtak 
meg teljesén. , 

A tárgyalt baráti. korszak - közhangulatát érzékeltethetjük á korabeli 
sajtóból vett hírekkel. Pl.. „Á szerb tamburásokat, kik múlt -szerdán a nemzeti 
színházban fölléptek; a közönség nagy 'ész—vette' • fogadja s nagy tetszéssel 
kíséri. Még legalább egyszer  föl lehetne léptetni , a színházban" írja a  

Pesti Napló 1860-ban. 2  A Zomborból jött szerb zenészek még zajosabb Sikert 

1  Srbski dnevnik 1860. 102. sz.  
2  Pesti Napló 1860. 136. sz.  
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értek el Szegeden: ... különösen ki kell emelnünk hétf ő  este a volt társal-
gási egylet helyiségében- tartott zene- és énekel őadásunkat, hol a túltömött 
termek és a, megnépesült sétány tanúi lehettek oly lelkesültségnek, milyenre 
alig emlékezünk a közel múltban. A rokonérzelmi kebleket csakis kellemesen 
érinthették a meglep ő  jelenetek, midőn a szerb és magyar Oly lelkesülten 
ölelkeztek. Az ünnepéllyé emelkedett estély tet őpontját érte, midőn a köztünk 
mulató szerb férfiak a magyart köszöntötték, s mid őn belgrádi tanügyi 
tanácsost karjaira vette, a lelkes magyar ifjúság, úgy viszonozván a tanúsított 
érzelmeket és l őn határtalan ,zsivió' és ‚éljen' zaj, majd a szerb nemzeti in-
dulók újabb és régibb történetekre vonatkózó h ős- és népdalok, majd a 
magyar nemzeti induló, a szózat és a dicsdal énekéltetének. Reggelig' tal tett 
a kedves emlékű  ölelkezés s még most ..is fülünkben zeng a ,zsivió szerb' 
és ,éljen a magyar'_ kiáltások élénk zaja ..." -- olvashatjuk á Szegedi Híra-
dóban.3  

A magyar sajtó kisebb hírei is lépten-nyomon tanúsítják a szerb--magyar 
egyetértést. Pl.: „Zomborban igen fényes vigalom tartatott, melyen a csárdás 
és kóló egymást váltották .  föl. A vendégek magyar és szerb öltözetekben je-
lentek meg a vigalomon — jelentik . a szegedi lapnak. 4  . 
. • A Szerb Vajdaság és. Temesi Bánság megszüntetését * egyetértésben 

ünnepelték meg az egykori székhélyen él ő  nemzetek fiai: „Temesvárott 
azon hazafias érzelmek, melyekkel a bánság és vajdaságnak az anyaországhoz 
visszakapcsolását a .nép , minden rétege. üdvözlé, méltó kifejezést találtak 
az újév , napján történt város-színházi ünnepélyes el őadás alkalmával. A 
színház tömve, Temesvár színe is jelen volt. A függöny felgördültével a 
csoportozat á nemzetek egyesülését ábrázolta, a férfikar a Szózatot énekelte, 
melyet a közönség fennállva hallgatott. ,Szapári Péter' el őadásának fel-
vonásai 'közben Zámbu György zenekara, magyar, szerb és oláh nemzeti 
dallamokat játszott; ,éljen', ,zšivio' és ,szetre ászke' kiáltások harsogtak 
fel ..." szól a híradás Temesvárról. 5  Erre az alkalomra; minta Vasárnapi. 
Újság közli, Marsovszky István „szerb nyelven egy költeményt írt e 'czím 
alatt: ,Sloga', vagyis: egyetértés a szerbek és magyarok közt .:." 6  

A hatvanas évek -elején a pést-budai sajtóban gyakran találkozunk olyan 
rövidebb-hosszabb tudósításokkal, melyek a magyar—szerb barátságot 
tükrözik. Pl. „A pesti szerb tanuló ifjúság aláírásával a következend ő  sorokat 
vesszük: A szerb ifjúság mai nap jan. 17-én tattá meg Sztaniszávlyevits 
.Endre negyedévi orvos növendéknek, illet őleg szeretett barátjának gyász-
menetét, -melyben a nem,eskéblű  magyar tanuló ifjúság oly számmal vett 
részt, hogy a szerb ifjúság legszentebb tisztének tartja ezen utolsó tisztelet 
megadásáért legforróbb háláját nyilvánítani. A szerb ifjúság azt sem mell őz- 
heti 'el, hogy egyszersmind az egyetemi dalárda kit űnő  tagjainak a Szerb 
szentegyházban oly meghatóan elénekelt gyászdalért leg őszintébb 'köszö-
netet ne mondjon ..."7  -- írja a Pesti Napló. 

Még , egy kis hír érdemel figyelmet: „Ruvarac Szilárd a pesti szerb 
ifjúság és írói kör egyik szép remény ű  tagja, a Srbski Dnevnik levelezője 

3  Szegedi Híradó 1860. 62. sz. 
4  Szegedi Híradó 1860. 18. sz. 
5  Családi Kör 1861. 2. sz. 
6  Vasárnapi Újság 1861. 4. sz. 
7 Pesti Napló 1861. 19. sz. 
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és a ,Szerb Évkönyvek' jeles munkatársa ... alig 25 éves korában hirtelen 
elhunyt. A sír fölött  két pályatársa és barátja szerb -- egy pedig (Szoko-
lovics István) magyar nyelven tartott gyászbeszédet ..." 8  Ez a Fővárosi 
Lapokban megjelent és egy szárnyait bontogató szerb költ ő  temetésér ől 
szóló rövid tudósítás azért érdemél említést, mert az elhunyt nevét egyik 
barátja, a kés őbbi nagy költő  Laza Kostić  a Spomen na Ruvarca és a Nad 
Kóstom Ruvarcem c. költeményeiben . örökítette m.eg. 

A szerb ifjúság akkoriban szokásos műsoros estéiről is találhatunk 
beszámolókat a magyar sajtóban. Még a szerbek által használt' „beseda" 
elnevezést is átvették a magyar lapok. Különösen élénk visszhangja támadt 
annak a rendezvénynek, melyet 1864 novemberében rendeztek meg Pesten, 
azzal a céllal, hogy a tiszta bevételt a nemrég elhunyt Vuk St. Karadži ć  
emlékművére fordítsák. Ezen az estén több neves ember is megjelent, mint 
Székács József és Ács Károly, a szerb népköltészet lelkes tolmácsolói, továbbá 
Ferenc József, a pesti egyetem szlavista tanára, s végül, de nem utolsósorban 
Zmaj Jovan Jovanović  és Jókai Mór is. A szerb beszeda címen elég részletes 
tudósítás látott napvilágot a Honrc. újságban J. M., azaz Jókai Mór tollából. 
Ebből talán érdemes részletesebben idézni: „Múlt szombaton érdekes ünne-
pélyen voltunk jelen. A meghalt Karadzsics Vuk István, szerb tudós emlék-
kövének emelésére a fővárosunkban tanuló szerb ifjúság tánczvigalommal 
összekapcsolt hangversenyt rendezett, melyre irodalmunk több tagját 'is 
meghívta ... Az el őadott szerb dalok igen jól voltak választva, s a közre-
működők által művészi praecisioval el őadva. Azók a. sajátságos búsongó 
melódiák olyan szívesen hallgattatják magukat, s a ,rózsás leány'-nak, meg 
a lakodalmi daloknak a szövege is olyan gyöngéd! ... A szerbeknél a tör- 
ténetben nagyon egy a nép és a nemzet, azért népdala egyúttal mind nemzeti, 
dal, s története, vallása a nép ajkán él..... különösen kit űnt ez alkalommal 
egy szerb ifjú, ... ki Jaksics György költeményét szavalta a ,testvérgyil-
kosról'. Szavalatában annyi árnyalat, ifjúi t űz, és a mellett művészi modestia 
uralgott, hogy a ki nem, érté is a szavalmány tartalmát, a magyarázó el ő-
adásban élvezetét találhatta. A költemény refraineje: ,Ljubijo; — ubijo' 
(!) (szerettem őt; -- megöltem őt) az érzelem, minden fokozatát adta vissza. 
Az élvezetes el őadás a városligeti lövölde termében tartatott, s csak énnek 
tulajdonítható, hogy a terem nem, volt oly teli ... A magyar iskolai fiatalság 
szép számmal volt képviselve. — Óhajtjuk, hogy utóbb következ ő  hasonló 
társas estélyeik szerb hazánkfiainak még nagyobb részvéttel . találkozzanak. 
— Azt, a mit legszentebbnek ismerünk önmagunk el őtt: a nemzeti nyelv, 
költészet, szellemi haladás cultúsát, épen úgy tudjuk tisztelni másoknál is. 
Úgy is eljön az idő, mely a nemzeti féltékenységek szomorú versengését 
a mesék országába ,  fogja száműzni; kezdjük meg ezt azzal, hogy társas éle-
tünkben keressük fel egymást; -- s míg saját feleink közt a nemzeti míve-
lődés elérésében buzgón összetartunk, a közös czél elérésében egymásnak 
testvéri kezet nyújtsunk." 9  

Egy másik híradásból értesülünk arról, hogy a m űsoros esten Kornelije 
Stanković  melódiái is felcsendültek, és el őadás hangzott el Vuk Karadži ć  
munkásságáró1. 10  

8  Fővárosi Lapok 1864. ,17. sz. 
9' A Hon 1864: 273. sz. 	. 

lo Fővárosi Lapok 1864. 273. sz. 
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A szerb—magyar barátság hangsúlyozását, demonstrálását szolgálták a 
megemlékezések Sava 'Tekelijáról. A neves szerb 'mecénás nemcsak az els ő  
szerb diákotthont, .a Tekelijanum,ót alapította és a Matica srpskát anyagilag 

- és erkölcsileg segítette, hanem a Magyar Tudományos Akadémiát i's támo-
gatta és alapítványt létesített a debreceni Református Kollégiumban. Ezért 
a magyar lapok • is rendszeresen beszámoltak a szerb diákság által évente, 
szent Száva napján rendezett Tököly-iinn_epélyekr ől és azokról a rendezvé-
nyekről, melyeket ugyanazon 'a napon a debreceni kollégiumban tartottak., 
Említésre méltó, hogy már 1858-ban a Hazánk c.. időszaki kiadványban 
napvilágot látott A Tök"öly-intézet . és a Matica Srbska c. írás, melyben Török 
János, a korszak ismert publicistája, szimpátiával ír a szerb intézményekr ől 
és közzéteszi a diákotthon alapítólevelét is. Magáról az alapítóról többek 
között ezeket mondja: „Tököly Sabbás szerb testvéreink Széchényi-jé (!) ! 
Mi ennél magasztosb czímet neki nem . adhatunk. Minden mit alapított, 
mert gyakorlati szempontból s életszükségb ől indult, áldott virágzásnak. 
örvend, sőt újabb hazafiúi áldozatók ösztönéül szolgál!"n 

A két nép barátságáriak , hangoztatására jó alkalomnak kínálkozott Tö-
köly születésének százéves évfordulója. A centenárium ill ő  megünneplését 
Jovan Đordevič  javasolta a Srbski dnevnik 1859. évf. 86. sz.-ban írt cikkében, 
hivatkozva azokra az ünnepségekre, melyeket Kazinczy és Schiller századik 
születésnapja; . alkalmából rendeztek Magyarországon és Németországban. 
Đordévić  felhívásával Urházy György, az ismert szerbbarát újságíró; a Ma-
gyar Sajtó' c. lap Egy szerb ünnepély c. írásában foglalkozik, támogatva a ju-
bileum megrendezésének gondolatát. Többek között ezt írja: „A mágyar 
politikai sajtó, akt hisszük," velünk egyértélm űleg fogja fel a szerb , pólitikai 
lap indítványát, s nem késendik azt épen oly részvéttel utánhangázni, a 
minő  részvéttel volt az újvidéki lap tolmácsa a mi Kazinczy-ünnepélyünk 
nek."12  

A Letopis Urházy cikkét közli Stogodišnjij roden dan Save Tekelije c. , 
Közleményében, melyben csatlakozik Đorđević  felhívásához, majd befeje-
zésképpen a következ őket mondja: „Posle toga samo to imamo primetiti, 
da bismo sada sebi jako ocrnili obráz préd celim tu đirn svetom,, ako bi, po 
našem urođenom nehajanju, propustili stogodišnjij spomen ovog velikog 
dobrotvora srbskog onako sjajno proslaviti, kao što to ,Srbskij Se čenjij' 
zaslužuje ."13  

Sava Tekelija születésének századik évfordulóját az " akkor még Pesten 
székelő  Matica srpska igen ünnepélyes keretek' között rendezte még Új- 
vidéken 1861. augusztus 29-én. A nagy jelent őségű  eseményről mind a` 
magyar, mind a szerb sajtó részletesen beszámolt. A közelr ől 'és távolról 
érkezett "számos meghívott között a Magyar Tudományos Akadémiát és a 
Kisfaludy Társaságot Toldy Ferenc, Jókai Mór és . Podmaniczky Frigyes 
képviselték. A magyar küldöttséget Eötvös Józsefnek kellett volna vezetnie, 
de betegsége miatt nem utazhatott Újvidékre, 14  s. :így a delegáció élére az 
Akadémia akkori titkára,. Toldy Ferenc került. Egyes magyarországi városok 

,11 Hazánk 1858. I. köt. 648-652. 1. 
12 Magyar Sajtó 1859. 229. sz. 
13 Srbskij Letopis 1859. Knjiga 100. 181-184. 1. 
14 Póth István: Eötvös József szerb vonatkozású levele.. In: Irodalomtörténeti Közlemények 

1961. 197-199. 1. 
• 
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is elküldték képvisel őiket, mint' pl. a jubiláns sziilővárösa Arad, de Belgrád, 
Prága, a Szerb Túdós Társaság és a Matica ilirska is képviséltették magukat. 
Az említett szerb, illetve horvát intézményt két neves író: , Ljuborü.ir Ne-
nadović  és Jánko Jurković  reprezentálta: 

Az ünnepséget bankett zárta, melyen- sok pohárköszönt ő  hangzott el 
a . délszláv népek égységéár ől, • de a -  magyar—szerb barátságról is. Urházy 
György, aki a magyar sajtót a helyszínr ől tudósította, részletesebben pérsze 
az utóbbiakról szól. Toldt' pl. többek között emígy, szólt: „ ... Elidegenít-
hetetlen joga, az minden . népnek, melyet Isten szárrriazás és nyelv által az 
emberiség egy-egy ,családjává rendelt, hogy egyéniségét, mely főleg nyel-
vében és 'költészetében találja leghívebb kifejezését, necsak fenntarthassa 
hanem kifejts,e is, s magát abban megdiés őíthesse. A magyar elismeri azon 
nyelv költői hatalmát, mely ' Markó Krályevics és Milos ' Obilicsr ől a tündér 
báju regéket` szövi; s őt gyönyörűséggel olvassa ezeket saját nyelvén, s érzé-
keny részvéttel e gyengéd szépség ű  dalokat . a szép Miliczáról, mik úgy 
Buda mint Szarajevo falai alatt zendültek meg egykor a guszlicza panaszos 
hangjai mellett. S nexxicsak Goethe találta azokat méltónak a fordításra, 
hanem Vörösmarty a követésre is. .A magyar irigység nélkül, nézi fejl ődését 
a szerb értelmiségnek és irodalomnak; mert minél. inkább világosodik az 
elme' és nemesedik a szív, annál közelebb állúnk azon' id őhöz, midőn a hon-
testvérek nem ellentétben állandanak ,,egymással,  hanem eszme, és szív-
cserében szövetkezve,' közös törekvéssel igyekeznek az emberiség feladata 
létesítésében, mely nem, lehet egyéb a közös szeretetnél, s ezáltal a, közös 
boldogságnál ..." Talán érdemes . Podxnaniczky Frigyes szavaiból is egy, 
mondatot idéznünk: „ ..: Egyetértés, szabadság, s a nemzeti nyelv iránti 
szeretet érzelmei fűzzék egybe a két nemzetet, Tököly Seb ők intő  szelleme 
világosítsa fénycsillagként utainkat, a sötétség reánk borult perczeiben! ..." 15 

Stevan Branova ćki, Újvidék város országgy űlési képviselőié és későbbi 
Polgármestere,' pohárköszönt őjét szerb nyelven kezdte, majd magyarul 
folytatta. Érderrmes idéznünk néhány mondatát: , ;Én szerencsés vagyok a mai 
napon pohárat emelni a magyar nemzet, a magas magyar tudós Akadémia,. 
s ennek keblünkben megjelent érdemes tagjai üdvözletéré s tiszteletére, 
kik az által, hogy megjelentek ezen ünnepélyen, mely a szerb 'irodalmat 
terjesztő  Matica Srbska által annak alapítója (!), az örök • emlék ű  Tököly 
Sebők születése százados évnapjának dics őítésére rendéztetett, nem kis:  
fáradságot. - vőnek maguknak, a szerb nemzet irányában m.éltánylatot s' 
-testvéri' hajlandóságot tanúsítottak, s ezen ünnepélynek mintegy koronájául 
szolgálnak. =- Ezen szívélyes magaviselete s testvéri szeretetnyilatkozata 
a magas Magyar Tudós Társaságnak, a mely valamint az egész magyar 
nemzet értelmiségét' és szellemi erejét magába foglalva; ezáltal «z égész 
nemzetet képviseli, s ezen lojális' tettével, üdvös példával megy el ő, úgy 
méltó• arra, hogy a Matica Srbska is 'az ő  fényes példáját mindenütt s min-  
denben. kövesse. A szerb nemzet .  drága;erelzlyeként fogja szívébe vésni, örök 
Időkre kebelében4'megtartani, s, minden alkalmat megragadni, hogy az Eu-
rópa-Szerte híres magyar nemzet iránt "viszont m.éltánylatot, őszinte haj-
landóságot és' testvéri szeretetet tanúsíthasson. " 15  Jakov Ignjatović, a 
jeles realista regényíró is magyab nyelven meleg szavakkal .méltatta a két 
nemzet barátságát. 1- 5  

15  Pesti Napló 1861,. 201. sz. 
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Maga Jókai nem szólalt föl Újvidéken, dé az ottani élményeir ől egy 
terjedelmes írásban számolt be és Tökölyr ől ezt ír*:.a: „ ... hagyott mind 
a két vitéz testvérnépnek egy minden kincsnél drágább intést, melyet jó 
lesz ereklyeként tartogatnunk; a mid őn azt mondá, hogy e két nemes népnek 
csak a mívelődésben szabad egymással versenyezni, s magyarnak és szerbnek 
csak segélyre, de nem tusára nyújtani ki kezét. — Vájha soha se lennének 
szavai elfeledve! .. ."16  

A nagy mecénás születésének századik évfordulójáról á debreceni Re-
formátus Kollégium fiataljai is megemlékeztek. A dísztermet az ünnepélyre 
magyar és szerb zászlókkal díszítették fel, á jubilánst dics őítő  alkalmi verseket 
szavaltak és az ünnepi beszéd is méltó volt az emelkedett hangulathoz. 17  

A szerbek' iránti rokonszenv, a magyar—szerb barátság gondolata 
tükröződik a publicisztikában és az irodalmi életben is. A pest-budai képes-
lapokban pl. már až ötvenes években olvashatunk illusztrált leírást Bel-
grádró1 18  és a galambóci várról (Golubac), 19  majd találkozhatunk Képek 
Montenegróból c. cikkel is, melyhez két kép tartozik: „Zabljak er ősség a 
Skutari tó mellett és Egy montenegrói ház belseje." 20  Képekkel színezett 
híradások Aleksandar Kara đorđević-ról, Miloš és Mihailo Obrénovi ćról21  
is napvilágot láttak. A napi sajtó is rendszeresen foglalkozik a szerbiai ese-
ményekkel. Pl. Aleksandar Karadordevi ć  lemondása, Belgrád bombázása 
a törökök által 1862-ben, a szerbiai szkupstina ülésszaka stb. képezik a Bel-
grádból küldött tudósítások tárgyát. Természetesen a magyarországi szerbek 
dolgairól is szólnak a fővárosi lapok: a karlócai szerb nemzeti kongresszusról, 
a Maticáról, až újvidéki Szerb Nemzeti Színház alapításáról és m űködéséről 
stb. Azt is megern,líthetjük itt, hogy 1865-ben megjelent egy két képpel 
illusztrált rövid leírás Pétervárad és Újvidék címmel. 22  

A szerbek iránti rokonszenv a fordítói tevékenységben is megnyilvánul. 
Az ötvenes években és a hatvanas évek elején a szerb népköltészet ismét az 
érdeklődés homlokterébe került, mint egykor a húszas és harmincas években. 
A legtöbb magyar sajtóorgánumban • találhatunk fordításokat, átköltéséket 
a szerb folklórból, s két tevékeny fordító: Ács Károly és Kondor Lajos 
külön említést érdemel. 

Ács Károly (1824-1894) részt vett a szabadságharcbán és a közéletben 
is szerepet játszott, de számunkra az a lényeges, hogy nemcsak a román, 
hanem a szerb népköltészetb ől is sokat fordított. A szerb n ői dalok egész 
sorát közölte a Magyar Sajtó 1857. évfolyamában és szép bevezet őjében 
többek között ezekét írja: „ ... a szép forrás tulajdonképi fölfedezésének 
dicsősége ... Vuk Stef. Karadzityot illeti, ki sok bíráló ítélettel, türelemmel, 
és lelkiismerettel szerke_ szté tekintélyes gyűjteményét azon elv szerint, hógy 
egy darab se vétessék föl, melynek valódiságáról ő  személyesen - felelős ne 
lehetne, melyet tudniillik ne ő  maga hallott volna a nép szájából." 23  

16 Jókai Mór: A Tököly-emlékünnep Újvidéken. Vasárnapi Újság 1861. 36. sz. 
17  Vasárnapi Újság 1861. 70. 1. Vö. Božidar Kova ček: Dve mađarske pesme o Savi Tekeliji. 

In: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik XII. 1. 133-140. 1. 1969. 
18 Divatcsarnok 1854. 443-446. 1. 
-is Vasárnapi Újság 1859. 277-278. 1. 
20 Vasárnapi Újság 1858. 485-486. 1. 
21 Vasárnapi Újság 1859. 6., 12., 16. és 45. sz. 
22 Magyarország és a Nagyvilág 1865. 58. 1. 
23 Magyar Sajtó 1857. 238-241. számok 
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Míg Ács Károly szinte kizárólag női dalokat fordított, Kondor Lajos 
inkább a hősi énekek gazdag tárházából merítette fordításainak tárgyát. 
(O nemcsak jól sikerült népköltési tolmácsolásai miatt érdemli meg az utókor 
elismerését, hanem a szerb irodalomról szóló tájékoztató jelleg ű  írásai miatt 
is. Tőle származik különben Ivan Mažurani ć  köžismert epikai költeményének, 
a Csengity Aga Halála magyarra váló átültetése is, mely a horvát irodalom. 
e klasszikus alkotásának els ő  idegen nyelvű  tolmácsolása. Érdekességként 
megemlíthetjük, hogy a Smrt, Smail-age Čengića nem a horvát, hanem á szerb 
költészet termékeként lépett be a magyat irodalomba. A fordító bevezet ő-
jében mondja: „ ... egyike, a legsikerültebb szerb • költeményeknek, nincs 
ugyan azon felleng ős kötött stylban írva, min őt Milutinovics Simon Sza- . 
rajliá, Branko Radicsevics és mások követtek, de -annál tisztább szerbséggel." 24  
(E félreértés körülményei már régebben tisztázódtak.) 25  

A szerb irodalom jeles magyar népszerűsítőjének munkásságára -  a ko-
rabeli szerb értelmiség is' felfigyelt. Ennek alátámasztására idézünk a Leto-
pisban megjelent Mađarski prevvodi naši národni pesama c. cikkből: „ .. Međit 
onim Mađarima;  koji se sad u 'ovome .pravcu trude, najviše spomena i pri-
znatelnosti i naše i njiove zaslužuje g. Lauš Kondor. ... G. Kondor će na 
ovom polju i dalje da radi. Mi mu želimo postojanu Volju i najbolji uspeh .. . 
A ni mi im s naše strane ne ćemo dužni ostati. Pažljivim okom prati ćemo kao • 
i dosada njiovu književnu delatnost, i što tamo najlepše na đemo, gledaćemo 
da ga kod .naš • prešadimo,, da. i kod nas cveta i miri; jer što, je dobro i valjano, 
to treba da se rasprostre što ve ćma može, to'treba da bude obšte svima ... "2s  

Kondor Lajos irodalmi munkásságának feltárása még a kutatás további 
feladata, s .  irodalomközvetítői érdemei ezt mindenképpen indokolttá teszik. 
A feladat rejtélyes `és izgalmas volta is csábítja a kutatót, mivel Kondor 
szemtélyéről alig tudunk valamit, annyira, hogy kiváló kollégánk, Fried 
István a fordító nevét írói álnévnek tartja. 27  

A két említett neves műfordítón kívül többen is foglalkoztak a szerb 
népköltészet átültetésével ebben a korszakban. Itt csak még kett őt említe-
nénk. Az egyik Erdélyi János (1814--1868), a kiváló magyar népköltési. 
gyűjtő, költő  és kritikus, a másik Ács Zsigmond (1824-1898), 'Arany Jánós 
nagykőrösi tanártársa. Az utóbbitól ugyan csak egy, ám jól sikerült átültetést 
ismerünk, az Omer és Merima halála c. közismert balladát. 28  Nevének emlí-
tését itt elsősorban az indokolja, hogy a baranyai Laskón született és ott 
.volt református lelkész. A magyar kulturális múltba nevét mindenekel őtt 
Shakespeare-, Goldsmith- és Dumas-fordításaival írta. be . 

A szerb folklórból nemcsak költeményekét, dalokat,. hanem • elbeszé 
léseket és közre óndásokat is fordítottak ebben az id őben, elsősorban német 
közvetítéssel,•mint ahógyan ezt Božidar Kova ček A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményeiben közzétett tanulmányában megállapította. 28  

24. Magyar Sajtó 1857. 172. sz. 
25  I. Póth : Die erste Übersetzung von Mažurani ćs „Smrt Smail-age Čengića". In: Stu-

dia Slavica 1959. 192-199. 1. 
26 Srbski Letopis 1858. knjiga 97. 232-235. 1. 
27 Fried István: .A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól 

Jókaiig. Budapest 1979. 281. 1. _ 
28  Koszorú 1865. 323-324. 1. 
29 Hungarológiai Intézet Tudományos közleményei 5-6. sz. 165-170. 1. 
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A fenti tárgyalt fordítói tevékenységgel kapcsolatban nemegyszer Vuk, 
St. Karadži ć  neve is " előtérbe került. 1864-ben bekövetkezett haláláról a 
magyar sajtó is beszámolt. Az egyik nekrológból érdemes néhány mondatot 
idézni: „ ."..' Karadzics . tettei, valóban jelentékények a szerb népre nézve. 
Egy szerb tudós sem tett szert. oly nagy hírnévre, mint ő, s a szerb 'irodalom 
minden tevékenységének még sokáig vele kapcsolatban kellerid kiindulnia. 
Irodalomtörténéti állása sokoldalú. , Minden téren találkozunk tevékenysé-
gével. A szerb irodalom. tulajdonképpeni úttör ője ..." Az elhunyt tetteinek, 
érdemeinek ismertetése után a méltatás így fejez ődik be: „Bocsássa meg 
az olvasó, hogy idegen nagyság kedvéért oly hosszú id őre vettem . igénybe 
figyelmét; azt hiszem, két 'nemzet, melyeknek hasonló ösvényen ,kell járniok, 
kell, hogy közelebbr ől ismerjék égyrnást. ^ Csak a kölcsönös ismerés. fűzhet 
bensőleg egymáshoz, s csak ez távolíthatja el a kártékony tévedéseket és 
félreértéseket." 30  

A • szerb népköltészetb ől, mint láttuk, szép ,számban készültek fordí - 

tások, azonban nem mondhatjuk el -ugyanezt a szépirodalmi m űvek átül-
tetéséről. „A szerbek népdalait és balládáit már. sokan fordítgatták irodalmunk 
számára. Beszélyirödalmukat azonban alig ösmerjük. Ezért érdekesnek véltük 
e mű  közlését, noha inkábba kép ,elem. játékán, mint életvalódiságon alapul". 
,Ezekkel a szavakkal vezette be. á Fővárosi Lapok szerkeszt ősége 1864-ben 
Zmaj Vidosava Branković  c: elbeszélésének magyar nyelv ű  közlését Egy 
család balvégzete címme1. 31  A fordító Szokolovits József, aki nyilván azonos 
azzal a Jósip Sokolovi ćtyal, aki Laza Kosti ć  Maharadža c. _elbeszélését 
ültette át és 'a Szegedi Híradóban jelentette sneg.32 ' 

A magyar írók érdekl ődése a déli szomszédok iránt abban is megnyil-
vánul, hogy szerb tárgyú témákat dolgoznak fel egyes m űveikben. Az 'ilyen 

-alkotások közül kiemelkedik Arány János 'Szibinyáni ,bank 'c. balladája. , A 
költemény ugyan nem íródott „szerbus manier" versformában, de tartalmán 
kívül a kifejezésmód egyszerűsége, "az ismétlések, a gradáció is szerb nép-
költészeti ihletettséget sejtet. Tudjuk, Jókainak is vannak 'délszláv tárgyú 
művei, de ama már szinte teljesen feledésbe merült írók; mint pl: Remellay 
Gusztáv, Pataki József és mások is írtak a tárgyalt korszakban szerb tál gyú 
'„beszélyeket 

Feltétlenül , meg kell említenünk ' Urházy György Keleti képék c: könyvét, 
mely 1854-ben jelent. meg. A jeles publicista „úgy ábrázolja a szerbek min-
: dennapjait, hogy. 'kell ő  elméleti készültséggel mintegy történelmi .távlatbá 
helyezi a közeli múlt eseményéit, s a' történelmi távlat fel ől Szemléli a nép-
szokásokat, a népdalokat -is", állapítja meg Fried István.. 33  

A. tárgyalt időszakban a szerb sajtó és a szerb írók is érdekl ődtek a magyar 
társadalmi és irodalmi élet éseményei iránt. Gondoljunk csak PL -  a Le.topisban 
megjelent' írásokra, melyék Kazinczy Ferencr ől, Széchenyi Istvánról és 
Teleki Lászlóról szólnak. »van. -Subotić  az ötvenes évek elején napvilágot 
látott egyes elbeszéléséiben magyar témához . 'is nyúl.; amikor á • közelmúlt 
forradalmi eseményeir ől ír. A Mađarica c. novellájában egy szerb. fiatalember 
és . egy magyar leány tragikus szerelmér ől szól. Jakov Ignjatovi ć  romantikus. 
epikai ,műveiben Szívesen foglalkozik ezekben az években is - olyan témával, 

3o A Hon 1864. 35 . sz. 
31 Fővárosi Lapok 1864. 90., 91., 92., 93. sz. 
32 Matica I (1867) 12. sz. 287. 1. 
33 Fried István i. m. 271. . 1 .. 
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.melyben a magyar és szerb nép közös sorsa, á közös ellenség elleni harc 
kerül előtérbe, mint a Đurad Branković  c. befejezetlen regényében -és a 
Krv•za rod c. elbeszélésében. 

Magyar irodalmi alkotások szerbre. való- fordításának folyamata is ebben 
a korszakbab. veszi • kezdetét. • Pet őfi, A csárda romjai c. költeménye Már 
1855-ben megjelent Zmaj Jovan Jovanovi ć  avatott .tolmácsolásában Razo- • 
rena čarda címen. Ett ől az időponttól kezdve egészen '1896-ig, amikor A 
sivatag .lakói átültetése született a kiváló szerb költ ő ;  mondhatnánk, rend-
szeresen fordította Pet őfi költem,ényeit és ezek közül pl: A XIX. .század. •• 
költői és Az őrült • átköltése közkedvelt és közismert lett a szerb olvasók 
körében. A Falu végén kurta kocsma a Na kraj šora čadava mehana • kezdő  
sorával pedig a legszélesebb néprétegekbe juttott el: népi dallamra énekeltek -
és talán még ma is éneklik. 	' 

Zm,aj azonban nem, ćsak . Petőfit vezette •be - a szerb irodalomba; hanem 
Jókait is, amikor ,1 .857-ben A halál-fős álarc c. elbeszélését Lepa Rozaura 
címen a ;Sedmicában megjelentette. „Šezdesetih godina dva krupna- ma-
đarska pisca, Aleksandar Petefi i Mavro Jokaji mnogo se čitaju i  • prevode 
među .Srbima i vrše izvestan. uticaj na- mlade srpske pisce" írja Jovan' 
Skerlić .34  

Zmaj nagyobb lélegzet ű  • ,átültetése.i köpül a.• Toldi 1858-ban; a János•
vitéz 1860-ban került kiadásra. Arany elbeszél ő  költeményének fordítása 
volt á múlt század legnépszer űbb szerb költőjének első  könyv alakban Meg-
jelent •műve. -'A szerb, nyelvű  János vitéz. sorsa pedig némileg -rávilágít az 
ötvenes • évek végén Uralkodó politikai helyzétre. A könyvet a hatóságok • 
először azért kobózták el, mért borítólapját a szerb ,és magyar. nemzeti sínek 
díszítették, •másodszor valószín űleg azért, .ní.ert az ,előszóban -a szabadság 
Szó is előfordult; mint ahogyan err ől á körülményr ől maga a fordító számol 
be egyik levelében. 35  - • - 

A mindkét részről mutatkozó érdekl ődés és' rokonszenv a színházi élet 
- területén is megnyilvánult. Ezzel a témával most nem foglalkozunk, mert 
erről már más alkalommal is volt .Szó: 3 • • 

Remélhetőleg sikerült e kis referátumm,a1 bemutatni; hogy a múlt század 
ötvenes -éveiben és a hatvanas évek els ő  felében kedvező  légkör uralkodott 
a magyar és szerb nemzet legjobb fiainak együttm. űködésére..Mindkét részr ől 
megvolt a hajlandóság a közeledésre els ősorban kulturális és. irodalmi. téren,. • 
s az, írók éltek-a •lehet őséggel, kihasználták a kedvez ő  körülményekét. Fog-
lalkozták . egymás irodalmával, felkeltették az érdekl ődést a szomszédos . 
irodalmi élet megnyilvánulásai, termékei - iránt. A rokonszenvet fordításokkal 
'igyekezték ébren tartani, s így néhány kiváló fordítás •is 'született, mindenek-
előtt Zmáj Jovan° Jovanović  tollából. Leszögezhetjük, az írók és költők sokat 
.tettek a két nemzet irodalmi javainak megismertetése • érdekében. Nem, •. 
rajtuk múlott; 'hogy a, 'későbbi történelmi események más irányba fejl ődtek 
és olyan. korszakok is bekövetkeztek, melyekben a meg nem értés éS.ellensé-
geskedés` Sújtotta mindkét. népet. . 

HIZ, 1982. 3. (52.) sz. 	 • 	. Póth István. 
34 Jovan Skerlić : Omladina i njena krijiževnost (1848-1871). Beograd 1906. 358. 
35 Prepiska Jována•rovanovi ća Zmaja I, Növi Sad 1957. 27. 1. • . 	. . 
36 vö. Póth István: A 'magyar népszínm ű  a szerb színpadon. Budapest 1981.y 158 p. -- I: 

Póth: Smrt Stefana De čanskog na mađarskoj pozornici. (El őadás Belgrádban •1981 szep-
temberében).. I. Póth.: „Brankovi ćs György" — „Đurađ  Branković" von K. Obérnyik . 
auf der serbischen Bühne. (El őadás Budapesten 1981 novemberében.) 
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4. MAGYAR .ÉS HORVÁT—MAGYAR TÉMÁK A XIX: SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉNEK HORVÁT PERIODIKÁJÁBAN 

Mintegy negyedszáz' folyóirat 120 évfolyama : ennyit tesz ki a múlt 
század második felének viszonylag igen gazdag horvát periodika-termésé, 
mely akkor is jelentősnek bizonyul, ha felmérésekor abból a tényb ől indulunk 
ki, hogy e kiadványok jó része kérészélet ű  volt, s csupán néhány folyóirat 
ért meg fél évtizednél alig hosszabb kort (Neven, Naše gore list, Slovinac, 
Prosvjeta, Nada), másfél évtizedes létet viszont csak a Danica Ilirska, három 
évtizedeset pedig a Vienac biztosított magának. 

E gazdag termésben a magyar és horvát—magyar témák után azzal 
a csöppet sem bátórító el őzetes tájékoztatóval kezdtük a búvárkodást, amelyet 
egyik régi, mindig készséges zágrábi kollégánk intézett hozzánk kérésünkre: 

. amint látom, a jelzett folyóiratokban igen ritka volt a magyar közre-
működés. (...) úgy véljük, lévén hogy a 19. században a magyarok nem 
voltak népszerűek a mi tájainkon, több adalék, fordítás stb. szerepelt a 
napilapokban, s kevesebb a folyóiratokban" ... 

S mégis : 21 folyóirat 99 évfolyamának átlapozott tartalommutatója — 
Josip Čelar kéziratos munkája --- arról tanúskodik, hogy a magyar s a köz-
ismert történelmi körülményekkel összefügg ő  horvát—magyar művelődési, 
művészeti, irodalmi és történelmi témák nem is voltak 'olyan ritkák e fél 
évszázad periodikájában.. S őt, egyes témakörök kivételesen gazdagnak is 
Mondhatók.  

Beszámolónkban ezek közül néhány irodalmi és 'm űvészeti kérdéskörrel 
foglalkozunk csupán, miközben a hósszabb élet ű  folyóiratok közül egyedül 
a Danica Ilirska vonatkozó bibliográfiáját nem tekintjük át. Az olyan rész-
kérdéseket viszont, mint , amilyenek a magyar—horvát történelmi témák, 
a magyarországi közéleti tudósítások, a magyarországi délszlávokról szóló 
cikkek, a Zrínyi-kultusz historiográfiai és publicisztikai dokumentumai 
vagy a kétnyelvű  szakírók jelensége, ezúttal egyáltalán nem érintjük. 

1. Magyar vonatkozású délszláv népköltészeti alkotások az . 
időszak periodikájában 

Az ötvenes-hatvanas évekből mindenekelőtt három, hungaricát is tar-
talmazó népi ének érdemel említést a Nevenben (1852, 1855) és .a Dragoljubban 
(1855) : az Ahmet mom če i Antala devojče, Jačka od Budima és a Lepa Kata 
vu Budimu rasla. . 
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Ezeket .követően, a hetvenes évek végéig nem találtunk vonatkozó té-
májú közlést, .a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján viszont 'a Slovinac 
négy bibliográfiai .. egységé emelkedik ki: Narodná pjesma o kralju. Laušu 

-(1879), Madarka (népballada, 1880), Borba , Nemanjića s banicom Mádžar- 
kinjom (1881) és Podigo se budimski bešlaga (1881). A századvégig hátra-
maradt két évtized viszont e tárgykör szempontjából -- 'terra incognita .. . 

44 
Horvát tudósítások ' a magyar irodalmi, képzőművészeti, 

színi és tudományos életr ől 

, Míg a magyar népszokásokról, 'népi életr ől s külön a főváros életéről 
elvétve előbb is találunk tudósításokat, a kifejezetten szakrimai jelle gű  tudó-
sítások. a század utolsó évtizedére esnek. Éspedig mindenekel őtt a Kosta 
Hörmann szerkesztette Nada (1895-1903) akkori állandó tudósítója, Mavro 
Špicer 'agilitásának hála.: 

,A magyar tájakról, gazdasági: életr ől és a milléniumi kiállításról is sokat 
cikkező  pesti tudósító, ugyanis egy kötetnyi irodalmi-m űvészeti tárgyú tu-
dósítást is küld lapjának. 

1895-ben • például az ifjú Csók István festészetéről értekezik; ugyan-
ebben és a következő  évben összesen 18 (!) • folytatásban tudósít a magyar 
irodalmi , élet eseményeir ől és jelenségeir ől, e két év folyamatos — akár 
begyűjtésre,'. kiadásra is . érdem,eš ! - irodalmi krónikáját írva; 1896-ban 

• a pesti képzőművészeti és színí életr ől is külön-külön tudósít, s ugyanekkor 
Herczég Ferenc új drámájáról és Abonyi Árpád Bosnyák novelláiról érte-

. kezik .. - ' 
1897-ben Vajda Jánost mutatja be Špicer. a Nada olvasóinak, 1898-ban 

pedig a .Bécsben megjelen ő  .Mladostban, a „modern irodalom és művészet 
szemléjében" bukkan fel budapesti színi. és •irodalmi tudósításaival. • 

Mavro, Špicer külön tanulmányt (és kiadást) érdeml ő  szaktudósításai 
mellett a századvégr ől néhány egyéb tájékoztatót is kiemelhetünk - e tárgy= 
körből. így például a korabeli magyar zenér ől a Prosvjeta tudósít (1893).,,•
a' Magyar Tudományos Akadémiáról a Vienac (1888), a Smrt Smail-age 
čengiéa magyar fordításáról pedig a 'Nada (1896). 

A.Zrínyiek kultusza a horvát szépirodalomban s az irodalom-
‘és színikritikában 

Az ismeretes államjogi és politikai viszonyok miatt e fél század perio-
dikájában csak elvétve bukkanunk olyan adatra, amely magyar vagy dél-
szláv—magyar . történelmi szem,élyiséggeí foglalkozó horvát irodalmi ál= 
kotásra vonatkozik. A ritka példák közt említhetjük  Ivan Trnski versét 
Ćserni György haláláról (Neven 1852), Luka,  Ilićét Mátyás . királyról és 
Trenk báróról (Slavonac 1865), valamint Mihovil Dankóét Béla királyról 
(Preporod 1898). 

Ezzel szemben a Zrínyi-családfának nemcsak a történelemtudományi 
;és publicisztikai, de a szépirodalmi munkákban is valóságos pozitív kultusza 
tapasztalható, s az ilyen, tárgyú m űvekről viszonylag sok recenzió és színi- 
kritika is íródott a folyóiratokban. 
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Versben ünnepli a .szigeti hőst Ivan Trnski (Naše gore list 1866), to-
vábbá dr. Ivan Subotić  (Dragoljub 1867), Žarkoljub Filipaši ć • (Dragoljub  
1868), Petar Preradovi ć  (Vienac 1869), Ivar Dežman (Vienac 1869) és Ivan  
Zahar (Vienac 1871). '  

S ugyancsak versben ünnepli a Zrínyiek egy-egy sarját és gazdagítja  

a családfa irodalmi kultuszát Stjepan Horvat. (Zrínyi -Katalinról, Dragoljub  
1868), egy névtelen (Zrínyi Péterr ő l, Vienac 1871), továbbá Brlekovi ć  (Zrínyi  
Györgyrő l, Vienac 1875), Kukuljevi ć .pés Harambaši ć  (Ivan Antun Zrinjski-
ről, Vienac 1882 és Hrvatska vila 1884), Krsto Pavlerić  viszont Zrínyi Ilo-
náról versel, (Prosvjeta 1893). • 

Míg a vers, mint látjuk, főleg a hatvanas évek derekától a, nyolcvanas 
évek köžepéig' szolgál a szóban forgó kultusz szépirodalmi eszközéül, addig 
a dráma és . a regény a századvégen kap hasónló szerepet. Iligin Dragoši ć  
Poslednji Zrinski , c. drámáját a Prosvjeta 1893-ban, ugyanezen szerző  Siget c:  
darabját pedig 1895-ben közli. Treši ć-Pavi čić  Zrínyi Katalinról szóló drá-
máját a Novi viek teszi közzé (1899), Eugen Kum,i čić  Urota Zrinsko-Fran-
kópanska c: regériyéb ől pedig az Iskra ad ízelítőt (1893). 

S ugyancsak e családi kultusz közvetett eszköze a századvégen az irodalmi • 
éš színikritika is. Dragoši ć  első  Zrínyi-drámájával a Prosvjeta két ízben is  
foglalkozik (1893, 1894), s .'ír róla az Iskra is (1893). A Kum,i čić=regényt ,  
a Prosvjeta (1893), az Iskra (1893) és a Vienać  (1896) egyaránt méltatja, míg  

a Trešić-Pavi čić  drámáról a Nada, a Vienac és a Prosvjeta is közöl kritikát ; . 
a megjelenés évében (1899). 

A. fentieken kívül tudósít a folyóirat-kritika Jurij Tomljenovi ć  Kata-
Tina Zrinska, banica Hrvatska c. művéről (Prósvjeta 1893), Josip Bösen-  

dorfer Zavjera Pétra Šubašića Zrinskog (Novi viek 1898), illetve Eugen Ku-
m,ičić' brosúraként megjelent, Petar Zrinski i Frankopan i njihovi klevetnici  
c. publicisztikai munkájáról is (Vienac 1899). 

Megemlítjük végül, hogy a hatvanas évek alkonyán a Dragoljub a Zrí-
nyi-opera fogadtatásáról tudósít (1868), Dimitrije Demeter. pedig versben 
köszönti Körner Zrínyijét ... (1867). S ugyancsak a kiegyezés évtizedében, 
a Književnik 1866-os évfolyamában jelenik meg Franjó Ivekovi ć  összevető  
tanulmánya a horvát és a magyar Zrínyiászról. - 

4. Petőfi, Jókai és Madách a horvát folyóirat-irodalomban  

Néhány névtelenül közölt fordítás magyar szerz őtől; pár fordítás-részlet'  
magyar szakírótól (Horváth Mihály, Neven 1857, ,Vámbéry Ármin, Naše  
gore list 1865. stb.); egyetlen novella Kóbor Tamástól (Mladost 1898): ,  
Petőfit, Jókait és Madáchot kivéve lényegében ez minden ,e fél évszázad  

periodikájának fordítás-irodalmában .  

Petőfi jélenléte viszont folyamatosnak mondható: 1856_ és 1892 között  

tíz-egynéhány verse s egy elbeszélése jelenik meg fordításban (A szökevények,  

Dragoljub 1867), s ismertet ő  lát napvilágot a János vitéz Zmaj-féle fordí-
tásáról is (Nada 1858). A folyóiratok közül — az említett Dragoljub és Nada  
mellett a horvát Pet őfi-recepcióban részt vesz még a Neven (1856) ., a  
Slavonac (1863), a. Vienac (1876, 1883, 1887), a Hrvatska vila (1883) és az  
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Iskra (1892), míg a fordítók között találjuk – Zmaj mellett - Jošip Eugen 
Tomić, .Iván Van čina, Draško Helvetić, Milovoje Srepel éš Rikard 
Katalinić  nevét. 

Jókait főként a kiegyezés évtizedében, fordítják: 1862 és 1868 között 
7 elbeszélése, valamint a Fehér rózsa lát napvilágot (a Dragoljub 1868-as 
évfolyamában, 13 . részletben). Ezt 'követ ően viszont csak még egy elbeszé-
lését ültetik át horvátra (1897-ben). A Dragoljub mellett, amely a Jókai-kis-
regényen kívül egy elbeszélést is közölt, részt vett még a recepcióban a 
Naše gore. list (4 elbeszéléssel), .a Slavonac (2) és a Prosvjeta (1). A fordítók 
közt viszont- a névtelenék mellett Mirobratski, S. M. Iló čanin és Ante Lob-
mayer nevével találkozunk. 

Végül, Madách Tragédiájából 1898-ban a Vienac ad ízelítőt Zmaj for- 
dítása révén, majd 1890-ben ugyanez a folyóirat közli Milivoje Šrepel for-
dításkritikáját Zmaj. átköltésér ől, . 1893-ban viszont az Iskra közöl a Tragé-
diáról ismertet őt, két folytatásban. 

Ha . eltekintünk a bevezet őnkben jelzett, ezúttal nem érintett téma-
köröktől (magyar—horvát történelmi témák, magyarországi délszlávok 
stb.), valamint a Danica Ilirska vonatkozó anyagától, akkor a fenti négy na-
gyobb tárgykör alapján a hórvát folyóirat-irodalom fél évszázadában az 
,alábbi kisebb időszakokat jelölhetjük ki a viszonylag jellegzetes témareper-
toárok alapján:  

Az •ötvenes-hatvanas évek periodikáját gyér hungaricák fémjelzik a 
népköltészeti közlésekben, továbbá a horvát Zrínyi-versek és a Jókai-for-
dítások. 

A hetvenes-nyolcvanas éveket ugyancsak gyér népköltészeti hunga-
ricák, •az ekkor is gyakori Zrínyi-versek és a Madách-fordítás jellemzi. 

Az ötvenes-nyolcvanas évek a Pet őfi-fordítások négy évtizedének 

	

időszakaként is jelezhet ők. 	. 
A század utolsó évtizedét viszont a Zrínyi-drámák, -kritikák és 

-regény fémjelzi (a -  Madách-kritikával), mindenekel őtt pedig Mavro Špicer. 
szaktudósításai a magyar irodalmi, színi és képz őművészeti élet jelenségeir ől 
és megvalósulásairól. 

Hogy mindez „sok"-e, vagy „kévés", az ezúttal sem els ődleges kérdés. 
A lényeges maga a tény, hogy mind a kiegyezés el őtt, mind azt követ őén, 
az adott történelmi-politikai körülmények ellenére is e fél században vi-
szonylag  folyamatos volt a kapcsolat a magyar és a horvát szellemi élet, 
illetve irodalom, művészet és folyóirat-produkció között. 

E kapcsolat milyensége ezért mindenképpen megérdemli a további 
beható vizsgálódást. 

	

HK, 1982. 3. (52.). sz. 	 Bosnyák István 
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5. A~ .  MAGYAR IROD4LOM ,  AZ ÚJVIDÉKI SEDMICA LAPJAIN  
1856 és 1858 KÖZÖTT  

1.  

Az újabb magyar irodalom csak a XIX. század elején kezdett beáramlani  

' a szerb szellemi életbe, de akkor is, egészen a század derekáig, igen lassan  

és nem a legjobb tolmácsolásban. , Maga a késés még talán érthető  is, a be-
' hatolás lassúsága azonban kevésbé, hisz akadt a szerbek között a XIX. század  

első  felében is elég tanult ember, aki szépen és jól beszélte a magyar nyelvet,  

s köztük 'is olyan, aki ismerte és becsülte a magyar irodalmat; ,mégis' csak  

kevesen vállalták --- ki tudja, miért ,a .közvetít ő  szerepét. . 

Jovan Pa čić  lehetett az els ő  szerb költő, aki magyarul is verseit.' Mindkét  
nyelven alkotott az a két szerb 'irodalmár is, aki els őnek érezte szükségét,  
hogy közelebb hozza a szerbekhez a magyar, irodalmat, s tett is valamit e  

célból. Egyikük, -Jovan "Muškatirović  lefordította és ' 1805-ben ,  .szerbes  
egyházi szláv nyelven is kiadta az egy évvel korábban, 1804-ben magyarul  

már megjelent kis népművelő  könyvecskéjét, 2  Vitkovics Mihály pedig, az  
úgynevezett szerbesítéseivel kezdte hozzájárulását a magyar irodalomnak  

a szerb nyelvterületén való meghonosításához., 1816-ban, ma még ismeretlen  

okokból, kiadta Kármán József rövid wertheri regényének, a Fanni  -hagyo-
imányainak szerbesített változatát Spomen Milice címen. A kor szokásaihoti  
híven, de a szerbesített nevek miatt is, Vitkovics fölöslegesnek találta feltün-
tetni, hogy a művet magyarról fordította, s hogy ki a szerz ője.3  Davidović  
'lapjának, a Novine serbskih iz carstvújuš ćeg 'grada Vjene mellékleteiben és a  
Zabavnikban közölt saját verseinek ; későbbi fordításait sem átültetésként  

jegyezte Vitkovi čs.  
• 

Antonije Arnot, aki jó ismerője lehetett a magyar nyelvnek és a korabeli  

magyar irodalomnak,-1832-ben lefordította és kiadta egy máig is istn,exetlen  

magyar szerző  darabját Virgilija címmel, „žalostno pozorište u četiri dej- 

1  Pesmarica Jovana Pá čića (Jovan Pa čić  énekeskönyve) —Póth István -= Zbornik Matice  

srpske za književnost i jezik, XI. kötet, Újvidék, 1963., 131, 168  

2  Jovan Muškatirović  magyar nyelvű  népművelő  könyvecskéje és annak szerb olvasók  
számára ké'szült fordítása (Lazár Čur čić  — A Hungarológiái Intézet Tudományos Köz  
leményei, 5-6. szám, Újvidék, 1971, 46,-51; ugyanez szerbhorvát. ínyelven: Prilozi  
za - KJIF, XXXVII. kötet, Belgrád, '1972, 3-18  

3  Mihajlo Vitković : njegov život i rad u srpskoj i ma đarskoj književnosti (Vitkovics Mi-
hály élete és munkássága a szerb és a magyar irodalomban) — Mladen Leskovac — 
Glasnik istóriskog društva u Novom Sadu, VIII. kötet, 1. füzet, Újvidék, 1935,36-49.  
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stvija"' (szomorújáték négy felvonásban) megjelöléssel. 4.Egy évre rá, .1833 -ban 
jelent meg Imre János 'Az.ifjú magyar bölcseikédő  című  regénye Mladi mudrac 
címmel Subota Mladenovi ć  fordításában. 5  Ez volt a Matica • Srpska els ő  
magyar irodalmi vonatkozású kiadása. A következ ő, magyarból készült fordí-
tás Csak öt évvel kés őbb, 1838-bari látott napvilágot: Lepa Grkinja,, „Szomorú-
játék öt felvonásban, magyarból szabadon". Konstantin Isakovi ć, a fordító, 
nem tünteti fel, hogy  Kisfaludy • Károly verses, drámájának, az Irénenek 
prózai fordításáról van..szó. 6  ' 

Nem `tudni: pontosan, mikor fordította le Joakim, Vuji ć  a Srbski vozsd 
Georgije, Petrović  (Georgije Petrović  .szerb vezér) című  négyfelvonásos da-
rabot, („jedno iroičeskoje pozorište u .4 dejstvija"). ,1813-ban kérelmezte 
kiadatását, de kérését elutasították. Csak 1815-ben engedélyezték a darab 
előadását Szegeden, s a bemutatónak szép sikere volt..Ugyanebben az évben 
újvidéken is színre viszik gimnáziumi el őadásban, de be .is tiltják. mindjárt.? 
A dráma végül 1843-ban lát nyomdafestéket ÍJjvidéken, mint Joakim Vuji ć  
összeállítása és írása (so činjeno 'i spisano .  Joakimom Uuičem") s Köztudott, 
hogy. J. Vujíć 'más alkalmakkor' is .így járt el, ez •a szerbesítés tehát senkit 
sem zavart . különösebbén. Arról. van tudniillik szó, hogy Vuji ć  ez esetben. 
Balogh István színész '1809-ben írt és 1812-ig -  játszott. Cserny György című  
darabját szerbesítette meg. 9  

Teodor Prokbp čanji 1846-ban adta ki Szábadkán Jósika Miklós 'A . 
könnyelm űek című  regényének fordítását Lakomisleni címmel, a szerző  nevének, 
feltüntetésével.l" Ezzel, a regénnyel - aztán valószín űlég le is zárul a szerb 
nyelvre fordított m,agyra m űvek sora.a XIX. századels ő  felében. Lehet, persze, 
hogy a lista nem-teljes, s akad még. valahol egy-két szerbre fordított magyar 
mű, ezt 'azonban'  csak ezután fogják 'kideríteni. Elképzelhet ő  például; hogy 
magyar eredetiből készült az ismeretlen 'szerz ő  .tollából származó Jelena 
srbkinja máđarska, kraljica (Szerb . Ilona magyar királyné) című  könyv is, 
melyről fordítója, •Tiniotej Ilić  csak annyit mond, hogy átültetés, de se a 
forrásnyelvet, -se -  a .szerző  kilétét nem árulja el. 11  

A XIX. Század ' első  felében megjelenő  folyóiratok és almanachok sem 
mutattak különösebb erdeklodest. a magyar' irodalom iránt. A Matica Srpska 
Letopisábán 1833-ban találunk először magyar fordítást, Vitkovics Mihály 
egy epigrammáját Antonije Arot tolmácsolásában, 1834-ben pedig :további 
néhány epigrammát e' szerb-magyar -költ ő  tollából, ismeretlen' fordítótól. 12  

4  Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naróda 1519-1867 (A délszláv népek'nyelve- 
in megjelent könyvek katalógusa 1519-1867.) — Narodna biblioteka Srbije —. Belgrád, 
1973, 52, 343. sz. 

5  Ugyanott, 143, 890. sz. 
8  Ugyanott, 182, 1162 sz. 	. 

" 7  ,Balogova drama u preradi Joakima Vujića (Balogh dr'ámája Joakim Vujić  átdolgozásában) 
—Alojz TUjes — Kara đorđe u drami i pozorištu, Belgrád, 1970, 78-82 

s Katalog knjiga tia jezicirna jugoslovenskih ,naroda 1519-1867, 20, 119 sz. 
9  Drame i predstave o Karadordu u 1Vla đarskoj (1809 /12-1857) (Kara đorđeról szóló 

,drámák és előadások Magyarországon) — Alojz Ujes — Kara đorđe u drami i pozdrištu, 
Belgrád, 1970, 24-40 

1° Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519-1867, 161, 1015. sz. 
11 Ugyanott, 154, 948: ' sz. 
12 Sadržaj. Letopisa Matice srpske 1825-1850 (A Letopis tartalomjegyzéke 1825-1850) 

— Marko Maletin — Újvidék, 1968, 410 ,  
• 
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A' felújított Letopisban Teodor Pavlović  1837-ben közzéteszi Kazinczy. 
Ferencnek egyik Lukijan Mušickihoz intézett levelét. 13  S ezzel úgyszólván 
ki is merül a Letopis magyar anyaga a XIX. század els ő  felében. Mi tagadás, 
kevés ez a Pesten létesült Matica srpskától,'s még ez a kevés sem azéirt került 
a Letopis lapjaira, mert a magyar irodalomból adott ízelít őt, hanem mert 
szerb vonatkozásai voltak. 

De az akkoriban megjelen ő  többi szerb folyóirat, almanach vagy szó-
rakoztató újság sem tett többet a magyar irodalom ügyéért, mint a Letopis. 
Ez az érdektelenség még különösebb, ha meggóndoljuk, hogy Pesten 1837 és 
1848 között=két lap is rendszeresen megjelent, a Letopis és a Serbski narodni 
list, sőt öt olyan évről is tudunk, amikor három: 1838-39-ben az említettek 
mellett a Magazin zá hudož estvo, knjižestvo i modu, 1842 és 1844 között pedig 
a Peštansko-budimski skoročeta. 1830 és 1840' között jelent meg Budán, Újvi-
déken, és Szegeden a Serbska pčela, 1841 és -1844 között Újvidéken a Bačka 
vila, s végül 1847-ben Pesten a Slavjanka című  ifjúsági lap. E lapokból ítélve 
Pest volt a korabeli szerb irodalmi publicisztika els ő  nagy központja. Mindez 
azonban nem bizonyult elegend őnek . ahhoz, hogy a magyar irodalom utat 
találjon a szerb olvasó felé.. 

Ha a fentiekhez hozzáadjuk, hogy az akkori szerb írók megannyi szállal 
kapcsolódtak Pesthez, még érthetetlenebbé válik a dolog. Tálán egyetlen 
példa is elég a szerb írók Pesthez való viszonyulásának szemléltetésére: 
az 1838-as katasztrofális pesti árvížr ől a Serbski narodni list és a Magazin za. 
hudožestvo, knjižestvo i modu is úgy írt, mint a valamennyi pesti lakost ért 
nagy csapásról. Javan Suboti ć  egy könyvecskét is kiadott Potopljena. Pešta 
(Az elárasztott Pest) címmel, fiatal szerb íróként csatlakozva a magyar f ővárost 
ért súlyos. szerencsétlenség krónikásaihoz. 14  

Ez a szolidáris megnyilatkozás is bizonyítja, hogy a XIX. sz . első  felében 
élt szerb írók nem voltak magyarellenesek. Egyébként is gyakran hangoztatták, 
hogy rokonszenvvel viseltétnek a magyarok és kultúrájuk iránt. Gondosan 
feljegyezték a magyar m űvelődési élet minden fontosabb eseményét,, éppen 
csak az irodalmát hallgatták el. Ennek magyarázatát, egyebek között, talán 
abban kell keresnünk, hogy az akkori szerb írók többsége beszélt' magyarul 
és jól ismerte a magyar irodalmat, így hát nyilván egyikük sem talált szüksé-
gesnek a fordítást, önmagát meg valószín ű leg mind illetéktelennek -tartotta 
arra, hogy a magyar irodalomról értekezzen 'vagy annak értékelésébe bo-
csátkozzon.. A magyarázat azonban sántít, mert nem ad választ arra a kérdésre, 
miért nem' vált egy-egy magyar író vagy könyv legalább a korabeli szerb 
közéletben folyó eszmecserék tárgyává. Felvet ődik továbbá a kérdés, hogyan 
történhetett meg, hogy egyetlen XIX. sz . első  felében élt szerb író sem 
figyelt fel Vörösmarty Mihályra,. Pet őfi Sándorra, Arany Jánosra vagy Jókai 
Mórra. Márpedig, a jelek szerint, nein figyelt fel. Ám, ha ők nem is, szeren-
csére felfigyeltek rájuk, s emlékezetükbe vésték nevüket azok, akik csak 
később, a század második felében lettek szerb írókká, irodalmárokká. 

2. 

Az 1848-49-es forradalom idején a magyarok és a Magyarországon 
élő  szerbek politikai történelme vakvágányra tévedt, külön utakat választottak 

13 Ugyanott, 413 	 ' 	_ 	 • 
14 Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519-1867, 407-408, 2634. sz. 
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maguknak, s ezek az utak, sajnos, keresztezték egymást --- mindkét nemzet 
kárára. A jutalmuk azonban egy volt: a vereség. A lesújtó vereség utáni 
keserves állapotok közt alig-alig volt mód folytatni a télbehagyottat, többnyire 
elölről kellett kezdeni mindent. Ebben a szellemi élet . sem 'volt kivétel. Az 
irodalomra hárult mindenekel őtt a.  feladat, hogy Bach hallatlan diktatúrájának 
feltételei' közepette megtegye azt, amit — inkább a szándékon múlott, mint 
a lehetőségen -- nem tett meg a lezajlott forradalom. 

.A XIX. század ötvenes éveiben Újvidék válik a szerb szellemi élet 
központjává, • átvéve ezt a szerepet Pestt ől. Igaz;  Pesten maradt a Matica 
srpska és a Letopis, ám ezek is inkább Újvidék felé tekingettek, s nemigen 
hittek abban, hogy ismét a szerb szellemi élet központjává avathatják Pestet. 
És ha . m,ár á forradalom el őtti időkben nem tették meg Pesten, ahol a szellemi 
életük központja volt, ahol többek között lapjaik, -almanachjaik jelentek meg, 
itt, az Új központban, Újvidéken, a szembenálló felekként megvívott forrada-
lom után, a rettenetes Bach-terror közepette végre befogadták a szerbek a. 
magyar irodálmat,' a .lehet ő  legjobb _Módon. 

Újvidék szellemi életének kialakításában, s abban, hogy. e várost, törté-
nelmének aranykorában, , a • XIX. század közepét ől .kezdve Szerb Athénnek 
is nevezték, nem kis érdeme volt Danilo Medakovi ćnak. Ez. a vállalkozó kedvű  
líkai 1848-ban nyomdát alápított Újvidéken, s május elejét ől kezdve .átvette 
Kosta Bogdanovi ć  az évben Pesten megindított Vestnik című  lapjának nyomá-
sát. E lapnak Újvidékre kerülése lehetett az az id őpont, amelytő l kezdve 

, csendben és észrevétlenül áttelepült a szellemi élet északról délre, s ugyaninnen 
számíthatjuk az ,  újvidéki sajtó és a Vajdaság mai területén • kialakult újsá-
gírás történetét is. • S 

Az 1848-as hadi események miatt Medakovi ć  :kénytelen volt Karlócára 
költöztetni nyomdáját; itt folytatta a • Vestnik nyomását, s itt indította meg 
saját lapját is, a Napredakot, az első  Karadžić-féle írásmóddal és helyesírás-
sal nyomott szerb újságot. 1849-ben .  Medaković  jobbnak látta még délebbre, 
a biztonságosabb Zimonyba helyeŽni át székhelyét, ett ől kezdve ott jelent 
meg. a Vestnik és a hivatalos Pozornik Vojvodine Serbije. Zim,onybain adta ki 
Medaković, egyebek között, Dositej. Obradovi ć  összegyűjtött műveit. is 
1850-ben. Egy évvel kés őbb, 1851-ben új „irodalmi, szórakoztató és. hírköz- 

. lő" lapot indított — szintén Zimonyban — Vójvo đánka címmel fivére, Mi-
lorad Medakovi ć  szerkesztésében. 15  Danilo' Medaković  még ugyanabban, 
az évben visszaköltözteti nyomdáját Újvidékre, Milorad Medakovi ć  pedig 
Temesvárra .megy és új lapot indít Južna pčela címmel, abban a reményben, 
hogy az ún. Szerb Vajdaság és a Tem.esi Bánság közigazgatási 'központjában 
sikerre viheti politikai lapját. Támogatásra nem. lelvén,.. és az információfor-
rásoktól elszakadva elhatározza, hogy Újvidékre telepíti át a Južna pčelát, 
s .kiadását és nyomását közösen vállalja fivérével. 1852-ben a két Medakovi ć  
megindítja a lap irodalmi mellékletét • is Književni dodatak Južne p čele cím-
mel. Miután még ugyanebben az évben betiltják a Južna pčeldt, megszűnik 
irodalmi melléklete is. 16  Milorad Medaković  ekkor, elkeseredettségében tán, 
elhagyja Újvidéket, Danilo Medakovi ć  pedig 1852. június 1-én megindítja-
a Srbski dnevniket, majd nem sokra rá, június 25 -én mellékletét, a Sedmicát,. 

15 Ná raskršću epoha: srpski književni časopisi 1850-1860 (Korszakok keresztútján: 
szerb irodalmi folyóiratok 1850-1860) 	Belgrád, 1979, 175-201 

18 Ugyanott, 205-219 
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mely alcíme szerint „tudományos és szórakoztató", valójában azonban iro-
dalmi lap volt.l"  

A Sedmica megjelenése nagy eseménynek számított a szerb irodalomban.  

Joggal mondta róla Vaso Milinčević  : „Korszakok határári, irodalmi stílusvál-
tás idején jelentkezett a Sedmica, akkor, amikor a klasszicista-felvilágosító 
és szentimentalista irányzatot a  nemzeti, népi;, karadži ći, illetve romatnikus  
irányzat váltotta fel, s nemcsak krónikásává lett a változásoknak, hanem. . 

szervezőjévé, ösztönzőjévé és irányítójává is". 18  Majd 'hozzátette:. „Noha 
kedvezőtlen feltételek közt fejtette ki tevékenységét, nem kis mértékben' 
akadályoztatva az idősebb értelmiségi rétegek fásultságától és zavarodótt- 
ságától, valamint a pólitika és ,  a cenzúra béklyóitól, megjelenésének riern 
egészén hét' éve alatt ;(1852--1858) sikerrel n őtte ki magát szórakoztató és 
tudományos magazinból, illetve mellékletb ől 	egy politikai lap függeléké- 
ből 	.a korszak elsőrangú művelődési és irodalmi közlönyévé. I,apjain 
egy egész sor antológiai érték ű  írás látott napvilágot. ... s ezeket ma is él ő  
s becses irodalmi örökségként tarjuk számon. .."r 9  . 

Egy ilyen. Sedmicát némított el „az er őszakos rendőri tilalom, akkor, 
amikor a legjobb, legkiválóbb, illetve legirodalmibb. volt": 20  Semmi kétség, 
fordulatot jelző  mérföldkő  volt a Sedmica a XIX. szátiád szerb irodalmában, 
s egyszersmind a korabeli szerb sajtóban, is. „A nemzeti romantikus irodalom 
érvényesüléséhez való hozzájárulása mellett jelent ős közvetítő  szerepet 
töltött be az európai irodalmak viszonylatában is. Az európai klasszikusok: 
Horatius,. Cervantes, Byron, Gogol, Lermontov, Andersen, Pet őfi, Arany, 
Puskin, Schiller és mások nem egy művét mutatta be a szerb olvasóknak". 21  

Igen fontos ,szerepet játszott „a magyar irodalomból való fordítások" 22  
megjelentetésében - és népszer űsítésében is, teret adott. Javan Jovanovi ć  
Zmájnak és Antonije Hadžićnak Arany-, . Pet őfi- és Jókai-fordításaik 
közlésére. 

Magyar irodalmi vonatkozású fordításókat 1856 és 1858 között hozott 
a Sedmica, tehát megjelenésének utolsó három évében, amikor Dorde Popovi ć , 
a későbbi Dani čar szerkesztette. Az els ő  ilyen jellegű  szöveg a Toldi első  
két éneke volt Jovan Jovanovi ć, a későbbi Zmaj fordításában. 23  A, következő, 
1857-es évfolyamában közölte a Sedmica Petőfi Az ember (Jadni ljudi čim se 
ponosite) és • Esik, esik, esik (Padi, pada, pada) cím ű  verseit Zmaj, illetve 
Ivan Maršovski ' fordításában, 24  valamint Jókai (Adamanta, Jedna crta 
iz poslednjeg pokreta) cím ű  elbeszéléseit Antonije Hadži ć  . fox`dításában25, 
és Tóth Kálmán (Kad bi koja od moijeh suza. .) c. versét Ivari Maršovski 
fordításában.2 6  Megjelenésének utolsó évében mutatott be a Sedmica ; ' Zmaj  
fordításában, néhány részletet a János vitezből (Vitez Jovan), ekkor közölte 

17-  Ugyanott, 11-107 	 . . 

18  Ugyanott, 105 	 . 

19 Ugyanott, 1 06 
20  Ugyanott, 107 
21 Ugyanott, 106 
22 Ugyanott, 87 
23  Sedmica: Sadržaj i predmetni registar (A Sedmica tartalomjegyzéke és tárgymutatója) 

— Vida Zeremski, Đurđevka Ljubibratlć, Marija Čur čić  - Újvidék, 1972, 29 
24 Ugyanott, 45 	 ~ 

25  Ugyanott, 36 
26  Ugyanott, 49  
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az Egy telepi Debrecenben (Zimovnik u Debrecinu) c. verset és Jókai két 
elbeszélését (Nevidljiva rana és Faustina) Antonije Hadži ć  fordításában, 
valamint (Silvestrove no ći)• Duro Vukićević  tolmácsolásában. 

A három év alatt .összesen tizenkét magyarból készült fordítás látott 
nyomadafestéket a Sedmica lapjain, ebből Arany Jánóš égy, Petőfi Sándor 
négy, Jókai Mór hat, és Tóth Kálmán egy alkotással szerepelt. A négy fordító 
mindegyiké az akkori legfiatalabb szerb írónemzedék tagja volt. Évékre ta-
golva így fest a'kép 1856-ban egy fordítás, 1857-ben hét, 1858-ban pedig 
öt. Ha be nem tiltják, , a Sedmica nyilván újabb fordításokkal növelte volna a 
hozzájárulását az újabb magyar irodalomnak a szerb olvasókkal való megismer-
tetéséhez.  

A Toldiból közölt töredék bekerült az eposz teljes szövegének kiadásába 
(Újvidék, 1858), a János vitézb ől vett részletek pedig 1860-ban jelentek meg 
Újvidéken a teljes szövegbe ágyazva. 'Valójában a Toldi első  két énekének a 
Sedmicában való ' közlésével kezdte meg Zmaj Arany m űveinek fordítását. 
Első  Petőfi-fordításait viszont a pesti Letopisban (1855) és a zágrábi Neven-
ben (1856) közölte.so Pet őfi-fordítói tevékenységének els ő  szakaszában Zmaj 
a Sedmicában közölte a legtöbb átültetést, hármat, s csak egyet-egyet a Le-
topisban és a Nevenben. 

E számvetést nézve talán nem is t űnik olyan soknak a Sedmica tolmácsolta 
magyar irodalom; de tény, el őtte nem volt rá példa a szérbéknéí, hogy egyetlén 
lapban, ilyen rövid idő  leforgása alatt, ennyi magyar vonatkozású fordítás 
látott volna napvilágot. Magukat a lefordított verseket és elbeszéléseket sem 
érheti semmi kifogás. Ez azonban nem jelenti egyszermind; hogy a fordítások 
is kifogástalanok. Kétségkívül a Zmajéi a legjobbak, s a Maršovskiéi a leggyen-
gébbek valamennyi szerb fordítáš közül. 

. Többen lejegyezték már, hogy Zmaj, Antonije Hadži ć  és Dorđe Po-
pović  Dani čar 1856-tól kezdve igen sokat tettek á Sedmica lapjain a magyar 
irodalom népszerűsítéséért a szerbek között. Nehéz volna az elmondottakhoz 
bármit is hozzátenni. Annyit azonban le kell szögeznünk, hogy e nemes 
vállalkozásba fektetett munkájuk többszörösen megtérült. 

Mindez, amit a Sedmica tett a magyar irodalomért, talán nem is volna 
ennyire jelent ős, ha a szerb írók már a forradalom el őtt is felfigyeltek volna 
Arany Jánosra, Jókai Mórra, s mindenekelőtt Petőfi Sándorra. Mai ismerete-
ink szerintaz akkoriban jegyzett szerb írók közül senki sem reagált munkássá-
gukra, ezzel szemben már a forradalom . el őtt felfigyeltek rájuk azok a fiatalok, 
akik csak 48 után váltak szerb írókká. Mi több, ezeknek a fiatal tollforgatóknak 
volt hozzá bátorságuk, hógy olyan id őkben, amelyek egyáltalán nem kedveztek 
a forradalom előtti magyar irodalomnak, sem a szerb-magyar kapcsolatok-
nak, magyar verseket és elbeszéléseket fordítsanak és közöljenek. Pet őfit 
közölni a Bach-diktatúra idején — mi más ez, mint az ellenállás kinyilvání-
tása, már-már . hőstett. Még ennél is nagyobb hőstett egy olyan nemzet 
lapjában közölni Petőfi-verset, mely 1848-ban a költ ő  ellenségének számított. 
Nyilvánvaló, e foirdításaikkal a szerb költ ők, valósággá avatták a forradalmi 

27  Ugyanott, 45 	 . 

28  Ugyanott, 36 
29 Bibliografija Petefijevih pesama prevedenih na srpskohrvatski jezik (Pet őfi szerbhorvát 

nyelvre lefordított verseinek bibliográfiája) — Összeállította Desanka Bogdariovi ć  —

Šandor Petefi, Pesme, Újvidék—Belgrád,; 1973; 130 
30  Ugyanott, 151 

105 



eszméknek a testvériségre vonatkozó részét, amir ől oly ihletetten s oly nagy 
lelkesedéssel dalolt Pet őfi. E szemszögből nézve egyáltalán nem kevés az, 
amit a Sedmica tett. Sőt, talán sorsdöntő  szerepet is játszott atovábbi szerb- 
magyar irodalmi kapcsolatok alakulásában. Semmiképp sem volna szabad 
lébecsülnürik és elfelejtenünk a. Sedmicának 'ezt az útmutató üzenetét. 

HK, 1982. 3. (52.) sz. 	 Lazar Čur čić  
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6. AGUSTICH IMRE ÉS PRIJATEL CÍMŰ  LAPJÁNAK 
SZLOVÉNIAI VISSZHANGJA 

E kevéssé ismert szlovén—magyar publicistáról szóló tanulmányunk, 
bevezetőjéhez keresve sem találhatnánk jobb analógiát Antun Barac beszédes 
című  könyvénél : .A kicsinyek nagysága (1947). A könyvben szerepl ő  feljegyzé-
sek — „irodalomról és írókról" — közös nevez őjének meghatározásakor 
Barac. a szintén alig ismert Franjo Horvat Kišnek- szentelt esszéje címére 
utal, s abban látja nevezett író nagyságát, „hogy m űveiben őszintén és lelki-
ismeretesen írta le amit érzett s, amit látott." 

A másik mozzanat; amit a bevezet őben ki kell emelnünk, a publicisztika 
szerepére vonatkozik .az adott közösségi tudatformációban. Köztudott, hogy 
különösen a XIX: sz. ipásodik felében, s különösen tájainkon az eszmék ki- 
alakulásában és népszer űsítésében legnagyobbrészt éppen az id őszakos 
jellegű  publićisztika (folyóiratok stb.) játszotta a dönt ő  szerepet. Az események-
kel lépést tartó közírás a legtöbbször nagyobb hatást gyakorolt a szélesebb 
közösségre, mint akár. a legértékesebb esztétikai alkotás. 	 , 

Elöljáróban még csak ennyit : tanulmányunk bizonyíték iš kíván lenni 
arra, hogy a Magyarországon megjelent publicisztikának a határokon túl, 
'nevezetesen Szlovéniában is vólt visszhangja, s hogy ez a visšzhang er ősebb 
volt és messzebb hangzó,. mintsem gondolnánk hiányos ismereteink birtoká 
ban. 

Agustich Imré (néhol Augustich, ill. szlovénul Agusti č) neve — jóllehet, 
mint mondottuk, kevéssé ismert --, a magyar. és szlovén lexikonokon kívül, 
tévedés folytán, a horvátban is megtalálható. Az els ő  adatok a régi Szinnyeiben 
lelhetők -fel róla (I/1891), majd a Gulyás-féle folytatásban, a szlovénoknál 
pedig a kapitális Szlovén életrajzi lexikonban (Slovenski biografski leksikon, 
1. füzet,: 1925.)..'A Horvát enciklopédiába (Hrvatska enciklopedija, 1/1941, 
741. o.) tévedésb ől került be, I(van) E(sih) úgy tárgyal róla mint „hórvát 
újságíróról", a Prijatel című  horvát lap szerkeszt őjéről, „a horvát népközösség 
öntudatos tagjáról". Az adat természetesen téves, -  és F. Szedenich könyvecské- 
jéből (1912) -  ered, melyben a szerz ő  nem tesz különbséget a murántúli szlové-
nok ésaz ún. gradiškai horvátok között. Az egészben az a legkellemetlenebb, 
hogy Agustich horvát íróként került bé .a Jugoszláv enciklopédia első, sőt 
második kiadásába is (1980). 

Kezdjük néhány életrajzi adattal: Agusti ćh' Imre 1837-ben született 
Murski Petrovciban (kis falu a muraszombati járásban, annak idején Vasmegye 
délnyugati csücskében). A gimnázium hat osztályát Szombathelyen végezte, 
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majd, egy ideig uradalmi írnokként dolgozott különféle nemesi birtokokon. 
Döntő  fordulatot jelentett életében, hogy a budapesti parlamentbe került 
gyorsíróként. Tizenöt évet töltött itt, 1879-ben bekövetkezett haláláig. Szer-
teágazó publicisztikai, tevékenységet fejtett ki mind magyar (folyóiratokban' 
való közreműködés, a civiltörvényről folytatott- ismert vita), mind szlovén 
nyelven. Két szlovén tankönyvet is írt: Návuk vogrszkogajezika. Za zacsétni-
ke. (Magyar nyelvkönyv kezd őknek, 1876, a szombathelyi püspök, Szabó 
Imre kiadásában), és P, rirodopis s kepami za národne , šole (természetrajz a 
népiskolák számára ;  1878, a Gaj-féle irodalmi nyelven). A politika is élénken 
foglalkoztatta '- éppen akkortájt kezdték bevezetni a választásokon alapuló 
népképviseleti rendszert --, ilyen irányú érdekl ődéséről tanúskodik az a tény; 
hogy szlovénra fordítóst egy választásokról szóló könyvecskét (az adat A. 
Trstenjajtól való, . maga a könyv nem maradt fenn). Szabadságszeretett ől 
áthatott világnézetét -tükrözi egy március 15-e tiszteletéré írt brosúrája is 
(Na preletnyek . vecsnoga szpSmenka vrédnoga 15-toga márciusa 1848 — Az 
örök emlékezetű  1848. március 15-e évfordulójára, 1875; megtalálható a 
ljubljanai Egyetemi- és . Népkönyvtárban -_ NUK, Narodna in univerzitetna 
krijižnica). 

Irodalmi-publicisztikai munkásságának legnagyobb, tette á Prijatel c. 
folyóirat megindítása volt (1875. szept. ,15-t ől, első  számától kezdve 1878-ig 
havonta, ezután, Agustich haláláig, kéthetenként jelent.: meg). A Franklin 
nyomdában nyomták. Külalakja, meglehet ősen magas szintű  grafikai igényr ől 
tanúskodik, s bels ő  lapjain is sok az illusztráció. A folyóirat évfolyamai sajnos .. 
csak töredékükben maradtak ránk: az els őt és a másodikat a ljubljanai NUK 
őrzi, s néhány számot a harmadik, illétve negyedik évfolyamból, ezenkívül 

"a második -  évfolyam megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban. Érté-
kes fölfedezés lenne, ha sikerülne valahol Budapesten föllelni a Prijatel 
többi  évfolyamát is. 

Szlovéniában Agustichról a - legtöbbet Anton Trstenjak,. a Slovan 
szerkesztője és publicistája írt, aki 1883-ban járt a''Murántúlon, s közelebbr ől 
i-s megismerkedett e vidék népével és gondjaival. Az .  1885-ben a Slovanban köz- 
zétett emlékezései szerint M. Petrovciban Agustich apjával Is találkozott.. 
A későbbiek folyamán még két ízben írt részletesen róla, Strossmayer Spa= 
mencvie će c. lapjában (Zágráb, 1900) és a Ljubljanski Zvonban (1901). Közvet-
lenül a második világháború előtt Vilko Novak hívta fel ismét a figyelmet 
Agustichra a Slovenski jezik című  szakközlönyben (1940). Végül ugyanez a 
szerző  közöl' néhány részletet . Agustich írásaiból ati Izbor prekmurskega slo- 
vstva (Válogatás a murántúli irodalomból) c. kézikönyvében (1976). 

Agustich, korán bekövetkezett halála ellenére is, meglehet ősen ismert 
alakja volt a budapesti' irodalmi köröknek. Már Szinnyei is megemlíti ., hogy 
halálhírére egy egész sor méltató cikk látott napvilágot, méghozáá a .vezet ő  
fővárosi lapokban. Budapest tudniillik; -- Mely a kiegyezés, s Pest és Buda 
egyesülése után (kb. 300.000 lakos) éppen ezekben a 70-es években kezdett 
el tág tüdővel lélegezni, s nagyvárosi életstílust ölteni --=,. igazi otthonává s 
hazájává vált Agustichanak, sokkal inkább, mint bármely más szlovén szárma- , 
zású írónak a XIX. században. Az Egyetértés mint irodalmi .körökbén ismert 
alkotóról ír róla, a Vasárnapi Újság pedig leszögezi, hogy noha , szerény kö-
rülmények között élt, igen nagy , népszerűségnek örvendett. A. Fővárosi Lapok 
(„szépirodalmi napi közlöny") 1879. július 18-i számában ezt írja: „A halál 
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hosszabb szenvedést ől szabadította meg a 42 éves -embert. - Agustich . a ma- 
gyarországi vend-irodalom m űvelésével. is 'foglalkozott buzgón és sikeresen:" 
Másnap pedig: ;,Mellbaj .okozta halálát, mely sok barátjának és ismer ősének 
okozott szomorúságot, kik egyenes, `nyílt jelleméért is szerettél és becsülték 
az elhunytat." Hadd jegyezzük meg; hogy Agustich betegen sem hagyta • 
abba a munkát, továbbra is ő  szerkesztette s nagyobbrészt írta 'a Prijatelt, 
melynek utolsó száma Agustich halála el őtt két nappal jelent meg. 

' 	Mielőtt .  a Prijatel visszhangjáról beszélnénk, térjünk ki röviden Augus- 
tich magyar nyelvű  publicisztikájára! Ez ti. sokkal,szerteágazóbb és gazdagabb, 
mint áltálában hinnénk. E napi.- publicisztika • nyomatékának érzékeltetésére 
álljon itt néhány adat (az Országos, Széchényi Könyvtárban akadtam rájuk 
1974-ben): 

a) A Szegedi Híradóban (hétente kétszer jelent meg, hét évfolyamot néz- 
a tem át, 1863-69) Vas Borona (1. Szinnyéinél) és A-ch Imre aláírással 15 

cikket találtam 1865. dec. 7. és 1867. dec. 12. között: Kolozsvári levelek 
I--III, Fővárosi levelek I—II (ez 'utóbbi azzal a •  szerkesztői megjegyzéssel, 
hogy á cikk egy részét. kihagyták, mert .a lap - arculatával ellenkez ő  módon 
tárgyalt bizonyón történéseket,. Franciaország erkölcsi története (2 - cikk),. 
Adomák a' restauratio idejéb ől (2 cikk), Mutatvány a „Tá,rsadalmi photog 
raphiák "Albüma" c. megjelenend ő  könyvb ől, I. A hazudó, II. A photograp= 
hia gyűjtő ; • Voltaire és barátja, a' király; Vasmegyei levelek I. .(folyta-
tás nélkül); Egy divatos színköltő  életpálya; .A,hölgyek egyeteme Amerikában. 

b)• Az Életképekben (hetente kétszer 'Megjelen ő  művelődési és irodalmi 
folyóirat, 1876--77; mindkét évfolyamát átnéztem, az els őt Szinnyei nem 
jegyzi) két murántúli népmese található Agustich Imre .aláírásával: A beteg 
oroszlán. Vend. mese (1876, 151.. szám) és Vidd a pokolba. Vend 'mese •(1877, -
10. szám). 
. 	c) A Vasárnapi Újságban (hetilap, 1873-76; az 1859-es, 1873-as és 
az 1•76-77-es évfolyamokat néztem, át) szerz őnk szintén publikált : Vend 
vendéghívogató (illusztrálva, 1873, 23.. szám, A-ch-vel szignálva); Két kép 
Vasmegyéb ől (1876, 3. szám, teljes aláírással); Berzsenyi-ünnep Vasmegyében 
(1876,. 20. szám, -ch-vel ,szignálva). 

Az á), b) és c) 'pontokban,. csak, a szignált cikkeket vettük figyelembe, 
nyilván ezek voltak a jelent ősebbek a szignálatlanokkal szemben, s minthogy 
a Szinnyei által említett .évfolyamukban nem találtam semmit, úgy vélem, , 
Agustich írt ,ugyan ezekbe is,' de csak közönséges, újságírói rutinnal papirra 
vetett tudósításokat. • . 

E helyütt csak ,sommás véleményt. mondhatunk Agustich. magyar 'nyel-
, vű  publicisztikájáról. Első  pillantásra • szembeötlő, hogy jó tollú, művelt 

író volt. ,Meglepően jól ismerte a franciaországi állapotokat (cikket írt pl. 
az akkoriban befutott Vicforien Sardouról, •  s más témák kapcsán Victor 
Hugot, Talleyrandot emlegeti). Párizsban is járt s ez természetesen nagy • 
hátással volt érdeklődési ,  körének alakulására. Irodalmi ambíciói is voltak, 
erről két La Bruyére-stílusban- .készült jellemrajza tanúskodik (a Szegedi 
Híradóban). Valószínűleg ezek nyomán terjedt el róla 'a köztudatban, hogy 
regényeket és elbeszéléseket is írt magyar nyelvén- A fentiekhez tegyük még 
hozzá, hogy, 1869-ben a Magyar Ujság Bóka Kotorska-i tudósítója . volt (kri- 
vošijei lázadás), .s már, maga ez a, tény is felfedi politikai alapállását: "(A mu-
rántúli katolikus.' - papok például 'az Idők, •Tanújába,. vagy később. a Magyar 
Államba úrtalp.) _  
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De térjünk most vissza a Prijatelhez. Mindenekelőtt azt emelnénk ki, 
hogy a lapnak világosan- megfogalmazott koncepciója és programja volt, 

íme néhány példa. Alig háromhavi fennállás után az 1876-os év folyam 
első  számában így ír saját tevékenységér ől „Megjelenésének rövid ideje 
alatt a Prijatel bebizonyította, hogy a szlovénoknak szükségük van rá. 01- 

, vasási kedvet ébresztétt olyanokban is, akik eddig alig-alig. figyeltek a haza 
és a nagyvilág eseményeire, hozzáférhet őbbé tette szántukra, a különféle • 
újságokat s eközben arról sem feledkezett meg, hogy megtegye, amit a leg- 
szükségesebbnek tartott -a népnevelés és a szórakoztatás terén." Ugyanennek 
az évnek a végén •pedig' kijelenti:. „A Prijatel, nohá szlóvén nyelven jelenik 
meg, . továbbra is szabadságszeret ő  híve lesz magyar hazájának. A Prijatel 
nem szolgál senkit, kívánságait és .véleményét felfelé is, lefelé , is kimondja 
nyíltan."• Kifejezetten haladó szellemr ől 'tanúskodik az is, hogy milyen nagy 
jelentőséget tulajdonított . a'Prijatel a közoktatásnak. Az 1876. .évi decemberi 
számában pl. ezt olvashatjuk: „Pusztulásra •ítéltetett az a nemzet, melynek 
tudománya nincsen ... Eljön, mert el kell -hogy jöjjön az id ő , mely az em- 
beriesség szent dolgainak diadalát hozza. (Az fél a hajnaltól, ki a sötét éj-
szakát kedveli.) Jövel, emberiesség hajnala,_ szabadság, milliók várnak vi-
lágszerte!" S még egy aforizmaszer ű  mondat: ; ,A szabadságra csak a m űvelt 
nemzet érett." 

Már Agustich első  szlovén méltatói — mindenekel őtt A. Trstenjak 
felfigyeltek rá, milyen élénk érdeklődéssel kísérte a szláv föld déli vidékien-
zajló háborús eseményeket. - Igen sok, természetesen rendkívüli .min őségű , 
illusztrációt jelentett meg a harcókból, a szerbek életéb ől (még Milan feje-
delem, s felesége Natalija 'képét is leközölte), más illusztrációkról nem is 
szólva. S 'ami a legérdekesebb, a korabeli .magyar (és német) lapoktól. el-
térően ' nyíltan kiállt a délszláv felkel ők és általában a délszláv népek ügyéért. 
Ugyanakkor, több okból is, de els ősorban a cári abszolutizmus és a lengyelek 
elnyomása miatt, •er ősen oroszellenes volt, amit a szlovén folyóiratok (err ől 
a későbbiekben még szó lesz) gyakorta fel is. róttak neki. A-lap 1876. évi, 
októberi számában Agustich a következ őket írja az oroszok kapcsán:. „De 
még ha uralma alá hajtaná is az orosz a szerbeket, ezek nem t űrnék az orosz 
kancsuka ütéseit. Mert a délszlávok („jugoszloveni") tudják, mi a szabadság." 
Itt említi meg a tizenhárom évvel 'korábbi lengyel felkelést is, s megállapítja: 
„ez a szláv nép, mely ragaszkodott függetlenségéhez és szabadságához, le-
töretett, hisz az oroszok megfosztották őt nyelvétől .s. hitétől.” 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a Prijatel érdeklődéssel fordult 
az időszerű , - elevenre tapintó s kedélyeket borzoló témák felé, az ország 
peremvidékén él ő  tömégek politikai és kulturális felemelésén fáradozva. . 

Agustich. politikai meggy őződéséről is ćsak röviden szólhatunk • itt. • 
Sok megnyilatkozásából következtethetünk szabadságszer etetére, amely— mint 
mondta _elsősorrban emotív lelkesültségének gyümölcse. A korabeli polgá-
ri liberalizmussal rokonszenvez ő  világnézetéről bővebbet csak az ország " 
helyzetének és a kor es őméinek ,-:laposabb elemzésé után mondhatnánk, 
Agustich nyilvánosság el őtti fellépéseineiz, illetve írásainak teljes figyelembe 
vételével. . 

Agustičhnak a napi politikában játszott szerepér ől még a szlovéniai 
sajtóban is találunk adatokat. Kétszer jelöltette magát a muraszombati já-
rásban, 1875-ben és 1878-ban. Els ő  jelöltetésére elég gyorsan reagált egy 
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glosszával a" maribori Slovenski Gospodar (1875. VI. 17.), megjegyezvén, 
hogy olyan embernek tartja' „akinek kisebb gondja - is nagyobb a szlovénság 
jóléténél és igazságánál." A lap azonban hamarosan véleményt változtat, s 
a következő  választásokon, 1878-ban, már készségesen támogatja újbóli 
jelöltetését, és mély sajnálkozással fogadja Agustich -választási bukásának 
hírét (Slovenski Gospodar, 1878. VII. 11. és VIII. 22.) 

. 	Az ' . 1878.- évi választásokról elég részletes beszámolót olvashatunk á 
centrumpárti Slovenski Narodban. Augusztus 4-i számában még - Agustich 
hazai szlovén nyelven írt s itthoniaknak szánt választási. kiáltványát is közzé-
tette, mely . példásan' érzékeltette a jelölt népnevel ő i törekvéseit (folyóiratok 
kiadása, tankönyvek írása). A lap tudósításaiból (összesen négyb ől, az utolsó 
a sžept. 4-i számbán -  jelent meg) az is kiderül, hogy Agustich 1878-ban az 
ellenzéki: listán szerepelt (a Tisza Kálmán listáján szerepl ő  kormányjelölttel 
szemben), s megbukott ugyan, de figyelemreméltóan sok szavazatot kapott 
(509: 578). . 

A Tisza Kálmán vezette, 1875-ben alakult kormánnyal szemben el-
foglalt ellenzéki beállítottság a Prijatel első  számaira is rányomta bélyegét. 
Agustich méltatója Antón Trstenjak, a saját apjától nyert értesüléseire (1883) 
hivatkozva mesélte, hogy a Tisza-féle kormány igencsak megkeserítette 
Agustich és idősb Trstenjak életét a szlovén nyelvhasználat miatt . is. .. 

Fontos_ adalékot szolgáltat Agustich politikai szemléletének meghatározá-
sához a Vasárnapi Újság nekrológja. is : ;,Hosszú ideig működött mint hírlap- 

• író, különösen a .  48-as párt- napi közlönyénél, a Magyar Újságnál." 
A föltárt anyag alapján, -ha többet nem, annyit leszögezhetünk: Agustich 

ellenzéki beállítottságú volt, s az ,úgyneveztt 48-as párthoz tartozott. E pózí-
cíóját azután is Megtartotta, hogy Tisza, a balközéppárt addigi vezet ője a 
Deák-féle. vonal megmaradt .híveivel közösen alakított kormányt. Ekkor a 
48-as párt alapjaira épülve új ellenzéki párt alakult, a z úgynevezett Független-
ségi párt. A jelek szerint Agustich támogatta 1 pártot. _ 

Agustich politikai szereplésének szlovéniai visszhangját vizsgálva fel- 
vetődik a kérdés, vajon .mennyire kísérték figyelemmel, s ménnyiben ismerték 
itt publicisztikai munkásságát ;  s mindenekelőtt-a Prijatelt. Mellékesen . hadd 
jegyezzem, meg, hogy a 70-es_ évek derekán a Slovenski Narod még helyszíni 
tudósításokat is kapott Budapestr ől.' 

A Prijatel megjelenésére els őnek a már 'említett Slovenski Gospodar 
reagált, közvetlenül az els ő  (számozás nélküli) szám megjelenése után, 1875. 
IX. 16-án. A Slovenski Narodban Božidar Raič,. a hazafias lelkület ű  pap -- 
aki már korábban, a 60-as években is külzlött els ő  kézből való tudósításokat 
a murántúliakról — említi elsőként a Prijatelt (1876. V. 27.), de csak vélet-
lenszerűen, a golombačá (muslinćafajta) szónők ar Duná szerbiai partján 
álló . Golubaci vá* (Galambóc) nevb ől törten eredeztetése kapcsán. 
. Az 1877. évben már gyakoribbak a jelzések a Prijatelről, maga `a Sloven-

::ski Nargd háromszor .is ír . róla. Az els ő  cikk (III. 30.) némi rosszallással 
beszél 'Agustich 'oroszellenességér ől.' A „stájer—magyar határról" küldött, 
1876. XII. 11-én közölt tudósítás a maga módján igen jelent ős, ezért egészében 
idézzük: „A 'magyarországi szlovénok (Ogrski . Slovenci) mégis .. kezdenek 
lassanként 'rájönni, hogy szlovénok, s hogy nagyobb gonddal kell művelniük 
saját nyelvüket. Ezt segítik részben a más. nemzetek felemelkedésre való 
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törekvései és' ebbéli haladása, részben a magyarországi szlovénok érint-
.keáései műveltebb stájerországi testvéreikkel, s részben a Prijatelj cím ű  pesti 
lapjuk, mely szívesen közöl tudósításokat a magyarországi szlovén parasztok-
ról, szükségleteikr ől, jóllehet, ami a hivatalos politikát illeti, e lap még mindig 
igen nagy ellensége az. oroszoknak és barátja a törököknek!. A Prijatelj legu-
tóbbi számában egy ' muraszömbáti tudósítást közöl, melyben, állítólag, -a 
(szlovén) paraszt kimondja, hogy szlovén központú Zalamegyét akar. Noha 
ilyesmit hiába is várnának a szlovénok a magyaroktól, már maga az a tény is 
örvendetes, hogy magyarórszági testvéreink, kezdenek öntudatra • ébredni" 
Az ugyanebből a forrásból 'ered ő  következő  tudósítás (1876. XII. 23.) egy, 

_ a , Prijatel 20. számában közölt íráshoz kapcsolódik, melyben a budapesti 
lap egyik tudósítója a szlovén Stájerorsžágban kiadott könyvek olvasására 
buzdítja az olvasót, hisz murántúli kiadású könyvekben úgyis sz űkölködnek. 
A Slovenski Narod tudósítója ugyanakkor azt :is megemlíti hogy Agustich 
ellenzi a Mura innenső  oldaláról származó könyvek olvasását, mert ezek, 
úgymond, túlzott magyarellenességet árasztanak., A Prijatel oroszellenességét 
Megérti a tudósító, hisz Magyarországon nyilván betiltanák . azt a' folyóiratot, 
mely magáévá tenné a többi szlovén és szláv lati állásfoglalását! A Prijatel 
megjelenéséről 1876-ban ad hírt a vezető  irodalmi folyóirat, á. Ljubljanski 
Zvon is; mely Bécsben jelent meg . Stritar szerkesztésében, bár lényegében 
semmi újat nem mond róla, csak megismétli, amit a többi szlovén foaás 
már közölt. Noha a Prijatel 1877-től kezd.vé áttért az össz-szlovén írásmádra 
(I. .Škafar megjegyzése, A' murántúli nyomtatványok bibliográfiája 1715-t ől 
1919-ig — Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919, Ljubljana 1978), -a 
Zvon 1877. március. 15-i számának tudósítója . mit sem tud err ől. az  össz-
-szlovén 'publicisztikához közelít ő  lépésről. A maga részér ől a Prijatel leg-
főbb erényét abban látja, hogy murántúli népdalokat közöl. . _ 

1878 folyamán mindkét említett folyóirat, a Slovenski -Gospodar és. a 
Slo zenski Narod több ízben is írt a Prijatelről, főképp Agustich jelöltetése 
kapcsán (erről már szóltunk). Két írás érdemel még figyelmet a Slovenski . 

Narodban (I. 27. és III. 27.), m'ndkett ő  'melegen ajánlja a m,urántúliaknak, 
hogy fokozottabban forduljanak az össz-szlovénság könyvei és közoktatása 
felé. A második cikk írója ,egyszersmind abbeli kívánságának is hangot ad, 
hogy a szlovéniai olvasókörök is járassák a Prijatelt. Ugyanebben . az  évben 
(VII. 7.) ad hírt a .Slovenski Narod Agustich Prirodopis s kepami za narodne 
šole c. tankönyvének megjelenéséről, hangsúlyozván, hogy ily módon is 
gazdagodott „e . magukrahagyott szlávok" szerény irodalma, rámutatván 
egyszersmind a könyv nyelvészek és természettudósok számára .is érdekes 
terminológiájára . 

Dolgozatunkból is kitetszik tehát, hogy a szlovén kulturális körök fel-
figyeltek a Budapesten megjelen ő  .murántúli lapra Tudósításaik a folyóirat 
felölelte kérdésköröknek csak egy részét érintették; s magát a Prijatelt is, 
természetesen, csak a maguk szemszögéb ől közelíthették meg és - kommentál-
,batták.' A Prijatel lehetőségeket nyitott . a .szlovénközi közeledésre, ám a 
lehetőségek a folyóirat kiadójának és szerkeszt őjének korai halála miatt zöm-
mel kihasználatlanok maradtak. Ennek ellenéré a Prijatel kiadása és szerkesz-
tése olyantett volt, amely' több szempontból is becsületére válik'aá Újság-
író Agustich • Imurénék: 

}IK, 1882. '3. (52.) sz' 	 Štefan Barbari č  
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7. IRODALMAK ÉS NYELVEK EGYBEFONÓDÁSA A SZABADKAI 
LAPOKBAN A XIX. SZÁZAD UTOLSÓ 

ÉVTIZEDEIBEN 

Az 1871-től a század végéig tartó id őszakban Szabadkán 45 lap jelent 
meg. Mai értelemben vett folyóirat nem volt köztük. Irodalommal sem fog-
lalkozott, természetesen, mindegyik, de nyugodtan állíthatjuk, hogy többségük 
irodalmat is közölt; vagy legalábbis igyekezett ilyesfajta olvasmányt nyújtani 
előfizetőinek. Ha leszámítjuk a közgazdászati, alkalmi, iskolai, sport- ;és vicc-
lapokat, , körülbelül 28-ra tehet ő  az irodalmi jelleget is magán visel ő  lapok 
száma. 

Sžerbhorvát nyelvű  aránytalanul kevés volt köztük: az említett három 
évtizedes időszakban mindössze öt. 1  

Milyen irodalmi és nyelvi egybefonódásról beszélhetünk , e szabadkai 
lapok kapcsán? 

Az első  szabadkai lap, a Bácska, melyet 1871-ben indított !meg Radics 
György, fiatal tanár korában, Ivan Antunovi ć  püspök sikertelen kísérlete 
után, hogy bunyevác lapot adjon ki . Szabadkán, els ősorban maga . Radics 
miatt érdemel figyelmet, hisz ennek hasábjain , kezdte meg Radics ma már 
ismert, és áttanulmányozott tevékenységét a szerbhorvát népköltészet fordítása 
terén. Már az els ő  évfolyamban több „dalmát dalt", vagyis magyarra átültetett 
bunyevác népdalt közölt. 2  E fordítások mellett egy szerb vonatkozású cikk 
is megjelent .Đuro Gojković  tanító tollából: A szerb népköltészet. Ismertetés 
Gojkovics Györgytől.  

Radics, mielőtt 1873-ban Zomborba távozott volna, kiadott egy irodalmi 
válogatást is Bácskai emlény címmel, s ebbe munkatársai és barátai írásain 
kívül bevette saját, a Bácskában közölt fordításait is. 

A Subatički glasnik, az első  ismertebb szerbhorvát nyelv ű  lap több 
,szempontból is érdekes. Kalor Milodanovi ć  indította meg 1873-ban. (1875 
végén csatlakozott hozzá társszerkeszt őként Božidar-Boško Vujić). Hasábjain 
több magyar vers . is megjelent Juki ć, alias Josip Manić  fordításában: 

1  Sok, a XIX. században Szabadkán megjelent lapnak ma már nincs fennmaradt példánya 
sem nálunk, sem Magyarországon. Áttekintés űnk a Szabadkai Városi Könyvtárban és az 
újvidéki Matica Srpskában .megtalálható lapok alapján készült. 

2  Abban az időben a bunyevácokat dalmátoknak is nevezték. „Pravi Bunjevac, dalinat-
skog kolina sin" — mondogatták akkortájt, s őt az egyik szabadkai újság még 1900-ban 
is ezt írja: „Szerb—dalmát tolmácsra van szükség a helybeli kir. törvényszék és járás-
bíróságnál." 
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Mátyás • király. Játék I felvonásban, Kišfaludy Károly: után• 
(folytatásokban 1873. XI. 22-t ől 1874. I: 10-ig) 

A reményhez: Kisfaludy Károly, utárí (1874: 'IV. 11.) 
Szeretlek, kedvesem. Pet őfy (sic!).után (1874. VI. 6.). 
Az ég alatt. . Bajza után (1874. VI. 6.) 
A szerelmes tenger. Pet őfy után (1874: VÍII. 1.) 
A gazdag. Tompa szerint (1874. X. 10.) • 
Jukić, azaz Josip Manić  már a gimnáziumban kitűnt írásaival, az egyiket 

Jámbor Pál - igazgató az iskolai almanachba (Szabadka, 1864) is bevette Bim-
bók a szabadkai felsőbb osztályú .  tanuló ifjúságtól 'címmel. A Mánich József 
aláírással megjelent .írásban. az ifjú szerz ő  Dugovics. -  Titusznak, Nándórfe-
héi ár hős védőjének halálát énekli meg. Manić  a középiskola elvégzése után 
teológiát tanult. Kalocsán, majd segédlelkészkéni szolgált Miskén, Almáson, 
Vaskúton, Garán, Dúsnokóin és Horgóson. 1875-ben .kivetk őzött. s megnősült. 
A továbbiakban . főképp a hetvenes évek bunyevác lápjaiban, a Bunjevačke 
i šokačke novinebari' és a Bunjavačka i šokačka vilában (itt két Pet őfi-fordítást 
is közöl), valamint a Subatički glasnikban találkozunk nevével. Ezekben is . 
csak néhány évig -- 1870 és •1876 között =, mert a két bunyevá ć  láp meg-
szűnt. 

1875-ben Kalor Milodanovi ć  'ezt írta fra Stipan Vujevi ćhez, intézett 
üzenetében: -„A mi Juki ć  barátunk reális tevékenységre adta a fejét - • ett ől 
pedig berozsdásodik 'a képzelet: Reméljük azonban, szíve nem sz űnt meg 
tüzesen dobogni fajtájáért. Ő  e téren is hasznára lehet nemzetének." 4  Ami a 
reális politikai tevékenységet -  illeti, feljegyezték, hogy az ő  nevéhez fűződik 
egy'választási, versike megszületése; azokban a . napokban az egész város ezt • 
fújta : • 

Zora zori, lipo ve ć  svanjava 
A u •gori :  slavuj tica •piva 
Pokaži se, bunjeva čka snago, 
Živio nam Mam užić  naš Ago! 5  

(hévenyészett fordításban) 
Pirkad. már, pirkact, hajnalodik .szépen 
'Csalogány dalol odakint 'a réten.. 	. 
Ki, legény a gáton, ..most mutassa ,  magát, 

- Éltesse 'az isten jó Mamuzsics Agát! 

Alighanem emiatt a verse miatt bocsátotta, el állásából a nagy hatalmú 
Mukics 'János polgármester. 

Josip Jukić  Manić  aránylag fiatalon halt meg (1841. június 2.', Szabadka-- 
1881. április . 19., Szabadka). A temetésér ől beszámoló cikk jellemes emberként 
méltatja, s hozzáteszi: „..: a papság' részér ől senki sem volt jelen és Q ha- 
,rangozást sem .engédték meg." 6  

3 A Misečna kroriika című  bunyevác lapnak, mely 1872-ben és 1873-ban jelent meg a 
magyar Havi Krónikával párhuzamosan, mindössze egy száma maradt fenn. 

4 Szerkesztőségi és kiadóhivátali üzenetek. Bunjevac testvéremnek és barátomnak. — 
Subati čki glasnik, 1875. XI. 13. A Bunjevac a. m. 'Stipan .Vujević . 	 • 

5  A vers — aláírás -nélkül -- Pisma kortešká u vrime póslani čkog izbora címmel jelent 
meg (Korteslevelek képvisel őválasztás idején) az 1879-es évre 'szóló bunyevác-Sokác 
kalendáriumban. 

6 Bácskai Ellenőr, 1881. IV. 24. 
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A magyaic elbeszél ők közül egyedül Jókai' szerepelt írással a Subatički 
glasnikban.7  Egy bajai fiatal szerb, Đena Popović  fordította, aki a Pupoljak 
nevű  helybeli ifjúsági szervezet tagja volt, s Juki ćhoz hasonlóan minden bu-
nyevác újságba bedolgozott: 

A , Subatički glasnik munkatársai közé tartozott Franjo Podolski vagy 
Bodolski is, ő  fordította le Pet őfi János vitézét, melyet a lap igen melegen 
ajánl olvasói. figyelmébe. A János vitézt válójában Zmaj fordította le szerbre, 
Bodolski 'csak bunyevácosította, amit egyébként fel is •tüntetett' e ritka köny-
vecske fed őlapján: ;;Petőfi Sándor János vitézé. Szerbre .fordította= Jovan 
Jovanović .' A fordító • engedélyével -  bunyevác nyelvjárásban kiadta Franjé 
Bodolszky," á szabadkai Szent Rókus templom volt • kántora. Szabadkán, 
.1873-ban." Szabadka .bunyevácok lakta részeinek kántoraként Bodolski 
1857-ben máir kiadott egy imakönyvét Vertao gizdavi címrnel, melyről -a 
városi- elöljárósághoz intézett. egyik kérelmében ezt 'mondja : „... • a bunyevác 
népnek, ki annyira' .hiányában volt .az anya nyelveni énekekben, több mint 
ezer darab a legjobb énekeket fordítottam le, hogy ők `is a .  saját nyelvükön 
dicsérhessék • a, Mindenhatót". 8  

Az 1875. év vége felé a Subatički glasnik magyar nyelvű  méltatásokat is 
közölt a városbán bemutatott magyar színiel őadásokról. Amikor ez év október 
1-én .  Farkas Antal beszüntette lapját, a Subatički glasnikkal hadilábon álló 
Bácskai Híradót, s amikor ugyanez' id ő  tájt megszűnt az' Antunovics-fivérek, 
József és Mátyás szerkesztésében megjelent mérsékeltebb Szabadka is, a 
bunyevác—szerb Subatički glasnik magára maradt a sajtóporondon: Ett ől 
kezdve a Priposlano (Beküldetett) c. rovatában magyar nyelv ű  cikkeket is 
közölt a rn.agyar színház .  tevékenységér ől, a hírek és rövid jegyzetek közt 

. pedig bunyevác nyelven szárvolt be a magyar el őadásokról. 
A nyelvek egybefonódásával zajlott le" e lap hasábjain a nevezetes vita 

is a bunyevác nyelvnek az elemi iskolákba való bevezetése körül. A Subatički 
glasnik folytatásokban közglte. Mamuzsics Lázár .fiatal 'jogász magyar nyelv ű  
értekezését is A Bácskái Híradó és a bunyevác elemi 'tcinügy címmel, mely 
könyv alakban is megjelent, de szerbhorvátra sohasem fordították le.. 

A. „tanügyi kérdés" („šk.ulsko pitanje"), körüli - harc annyira kiéleződött, 
hogy a lap szerkeszője, Kalor•Milodanović  1876 derekán Szerbiába. távozott, 
s .vissza sem, jött többé. Ezzel a lap sorsa is megpecsétel ődött. 

1876-tól ' kezdve egymás • után jelennek meg Szabadkán. a különféle 
magyar lapok, s alcímében mindegyik feltűnteti az irodalmi jelzőt is: A Sza-
badkai Közlöny, a legéletképesebb köztük (az els ő  világháború végét is „me-
gérte"), „társadalmi, szépirodalmi, kritikai és közgazdászati hetilap" volt, 
s hasonló tartalmú, fejléccel jelent meg a Szabadka .és Vidéke (1877-1879), 
a Szabadkai Ellenőr (1879--1881), -  a Bácskai Ellenőr (1•881--1904), a Szabadka 
(1885-1886), a Közvélemény (1886-1889) és á Szabadkai -Hírlap (1886— 

—=1899) is. Az akkori id ők 'szokásyi .  szexint mindnek megvolt a maga úgyne-
vezett tárca-rovata, melybenb a legkülönfélébb ,.irodalmi' jelleg ű  írás helyet 

'kapott. A helybelieken' -- nagyobbrészt tanárokon, jogászókon vagy papo-
kon --kívül vidéki munkatársai is . v.oltak e lapoknak, egy-egy ismer ős vagy 

? Zapisnik rundova. Od Mavre Jókaije. Až ír đ . elđšžavával. Fordította Gjena P. = Sú- 
batički-  glasnik; folytatásokban 1873. IX. -  6-tól 1873. IX. 20-ig. 	; 

8  Történelmi levéltár, Szabadka 
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barát a pesti egyetemi évekb ől, vagy egy-egy máshová vet ődött szabadkai. 
A legtöbb azonban az ollózott anyag, leginkább budapesti lapokból, elfelej- 
tett újságírók tollából, akikr ől legfeljebb Szinnyeinél vagy Gulyásnál talál= 

\ ható némi adat. A világirodalom iránt nem mutattak különösebb érdekl ődést 
e lapok, ez azonban, természetesen, korántsem jelenti azt, hogy itt-ott nem 
találni bennük egy-két fordítást az angol, illetve a szerb vagy horvát irodalom-
ból. 

A Szabadkai Közlöny a hetvenes években egy-egy szerb, illetve horvát 
népdalt közölt, az ekkor már zombori gimnáziumi igazgató,_ Radics György 
fordításában. Az egyik a Dojcsin Péter (Petar Dojćin), a másik pedig a Lázár 
fejedelem házassága (Ženidba kneza Lazara). 9  - 
• A Szabadka és Vidéke több ambiciózus írót gyűjtött maga köré, ezeknek 

külön társaságuk is volt, a Szabadkai Irodalmi Kör (Jámbor Pál, Sziebenburger 
Károly, Spitzer Fülöp, Milkó Izidor, Cziglányi Béla, Gáli Adolf, Halmay 
Imre). , A lapban egy szerb verset találtunk, valószín űleg Zmajét.10  Müller 
Izidor fordította, aki poliglotta volt (Budapesten, Grazban és Bécsben tanult 
nyelveket), s aki szerbül még gyermekkorában megtanult Szabadkán. 

A Bácskai Ellenőr — kezdetben Mamuzsics Augusztin-Ago, a tekintélyes 
ügyvéd lapja -- élénk figyelemmel kísérte Radics György irodalmi munkás-
ságát, s Tarkaságok című  zombori gyűjteményének megjelenése alkalmából 
ezt írta róla : „Szerz őnek azon elvitathatatlan érdeme van, hogy . a magyar 
és szláv irodalmat érintkezésbe hozta egymással, különösen a dalmát dalok-
nak a magyar irodalomba történt sikerült átültetése által a régi hagyományok 
bő  forrását nyitotta meg számunkra". 11  A lap 1883-ban részletet közölt 
Radicsnak a rigómezei dalokról (kosovske pesme) szóló tanulmányából, , s 
két verset ugyanebb ől a ciklusból Radics fordításában. 1883 októberében je-
lent meg, ugyancsak Radics fordításában, a ,  Szibinyanin Jankó nősülése.12  

Radics 1886-ban bekövetkezett korai halála alkalmából a Bácskai Ellen-
őr így .  emlékezik meg róla : „ő  volt k; városunkban a sajtó irodalmat Bácska 
című  heti lapjával a 60-as 'éveli -végén megteremté... Különösen kit űnt 
mint délszláv nyelvek alapos ismerője és a délszláv irodalomnak, költészetnek 
hivatott interpretátora s e nembeli munkái» leginkább jellemzik őt. Szintén a 
társadalom terén is mint honunk délszláv elemeinek a magyarral való testvé-
riesítésének hivatott apostola áldásosan m űködött". 13  

'A Bácskai Ellenőr a Radics fordította szerb népdalokon kívül közölte 
Nikita. (Nikola) Crna Gora-i fejedelem német közvetítéssel magyarra fordított 
Oda repül lelkem (Onam' onamo) című  versét is. Ennek indítékairól a szerkesz-
tő  Stoczek Károly így számol be rövid jegyzetében : „E költeményt Monte-
negro hős fejedelme Nikita írta, s azért is érdekes, mert híven tükrözi 
vissza a montenegr őiak reményét és törekvéseit, hógy a szerb császárok bi- 

9  Radics György: Dojcsin Péter (Horvát-ból). Mutatvány a Bácsbodrog-megyei Árvíz 
Albumból — Szabadkai Közlöny, 1876. V. 21. — Radics György: Lázár fejedelem há-
zassága (Szerb költemény) — Szabadkai Közlöny, 1879. VII. 20. 

10 Dal. Joannović  után. Szerbb ől: Izsó — Szabadka és Vidéke, 1878. VII. 21. 
11  Bácskai Ellenőr, 1881. II. 6. 
12 Rigómezei dalok Radics Györgyt ől. Mutatvány szerző  hasoncímű  munkájából — Bácskai 

Ellenőr, 1883. IX. 9. és 1883. IX. 16. — Szibinyanin Jankó n ősülése. Délszláv költe-
mény Radics György fordítása — Bácskai Ellen őr, 1883. X. 14. 

13 Halálozás -- Bácskai Ellenőr, 1886. III. 7. 
14 Oda repül lelkem ... — Bácskai Ellenőr, 1888. IV. 1. — Az Onam,' onamo című  verset 

Polácsi János fordította le 1933-ban, és a Kalangya közölte Arra, arra ... címmel. 
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rodalmát visszaállíthatják. A költeményt Gyurkovics szláv költ ő  német 
fordítása után közöljük". 

A felsorolt újságok közül egyedül á Köžvélemény volt kimondottan 
politikai lap, lerótt óvadékkal. A hasábjain és körülötte zajló dolgok megérté-
sére elég néhány mondatot. idéznünk Sziklai Soma írásából, aki a bunyevácok 
idetelepülésének kétszázadik évfordulója kapcsán a következ őket írja a lap-

. ban.: „Kétszáz évvel ezel őtt nem volt -  városunkban magyar és épen 1686-ban 
telepítéttek idé idegeneket, a mai bunyevácok őseit. És ma? Szabadka fele 
magyar származású és az akkori jövevények utódai megmagyarosodtak s veze-
tik városunk - ügyeit hazafias, magyar szellemben".- 5  Az utóbbi mondattal 
a Tisza Kálmán- Szabadelvű  pártján belüli kompormisszumra utal, melynek 
fő  hordozói Mamuzsics Lázár polgármestér és Antunovics Mátyás királyi 
közjegyző  voltak. Sziklai Soma a Közvélemény' mindén számában megemlé-
kézik a Szerb Nemzeti Színház, el őadásaira, amikor ez, 1888-ban, Szabadkán 
vendégszerepel. Ilija Okrugi ć  Sremac Saćurica i šubara című  darabját igen 
gyengének 'és unalmasnak tartja:, „A Sa ćurica és_ šubara című  darabot a szerb 
kritika nemzeti vagy népszínműnek keresztelte el és összehasonlította a magyar 
ún. népszínművekkel, nagy elragadtatással méltányolván e fura• darab érde- 
meit. Lehet, hogy. speciális ízlés vagy tán a szerb népélet behatóbb ismerete 

. kell ahhoz, hogy az ember e darabot méltányolhassa, de kett ő  bizonyos, az 
egyik az, hogy ez a színmű  .keservesen rossz darab, amit a német úgy hí, 
hogy herzlich schlecht, a másik pedig az, hogy lehet valamely darab tüzetesen 
népdarab s azért mégsem kell unalmasnak lennie, pedig ez a darab a t űrhe-
tetlenségig unalmas". 16  Laza Kostić  Maksim Crnojevi ćét Sziklai „egy nagvte-
hetségű  író • szörnyszülöttjének" tartja. Véleménye szerint e motívumokra,. 
melyeket Kostić  feldolgoz, képtelénség tragédiát építeni : „Tény, az, Crnoje--
vits Maxim helyzetét a világ egyetlen vőlegénye sem irigyli, de. tény. az is, 
hogy Kostics Lázár a nevetségig karrikirozza azt a tragédiát, • melynek h ő-
se csak egyben bűnös, abban hogy rút s kinek tragikus m űködése csak rút-
sága fölötti jajveszékelésben áll." Csupán a darab nyelvezetét dicséri „Az 
egyedüli ami szép a darabban, az a nyelvezet, de az is több helyütt túlságosan 
dagályos és hasonlatokkal terhes". 17  És hadd idézzük még Sziklai vélemé-
nyét a Szerb Nemzeti Színház az évi vendégszereplésének repertoárjáról: 
„A repértoirra vonatkozólag hátrány a sok fordítás. Mi szívesebben látnánk 
minél több Szerb tárgyú darabot s .hisszük, hogy a magyarországi szerbeknek 
alkalmuk nyílik a nyugat darabjait magyarul látni s e tekintetben a szerb 
színpadnak az volná hivatása, hogy szerb nép- és társadalmi életb ől merített 
darabokat kultiválja. E tekintetben a szerbesítés a fordítás helyett rossz 
surrogatum eredeti művek helyett és a posrbio szó a preveo helyett sem eredeti 
darabot, sem jó forditást nem eredményéz." 18  

A Közvélemény hasábjain kezdte -meg közölni Dušan Petrović  ügyvéd 
és újságíró a szerb írókról- szóló cikksorozatát, de -csak egy jelent meg bel őle, 
Branko Radi čevićről.l 9 

 • ' - 

15 Dr. Sziklai Soma: Szabadka 1686-1886 — Közvélemény, 1886. IX. 19. 
16 Sz. S: Szerb szinészet — Közvélemény, 1888 IV. 29. 
1? SZ. S.: Szerb színészet - Közvélemény, 1888. V. 13. 
18  Sz. S.: Szerb szinészet — Közvélemény, 1888. IV. 15. 
19 Petrovis Dusán: A szerb irodalom alakjai. I. Radicsevics Bránkó szerb költ ő  — Köz-

vélemény, 1886. X. 24. és 1886. XI. 14. — Az 1886. X. 31-i szám szerkeszt ői üzenete-
iből is kiderül, hogy Dušan Petrovi ć  több szerb íróról is írt, nemcsak Branko Radi čević-
rđl.  
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Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház. 1888-i , szabadkai vendégszereplését 
a. Szabadkar Közlöny is figyelemmel kísérte. A vendégjátékot megel őzően 
közölte. _A szerb színészet története című  írást, mely a szabadkai Antonije 
Hadžićnak a Szerb Nemzeti; Színház fennállása 25. évfordulóján elhangzott 
előádása alapján későült. A . cikket P. D.-vel jelezték, tehát Hadži ć  barátja, 
a magyarul, szerbül egyaránt könnyedén író Petrovics Dusán tollából való. 
A Szerb Nemzeti Színház vendégszereplésér ől írottak és a közönség tájékoz-
tatásának módszeressége alapján egészen nyilvánvaló, hogy a Szabadkai 
Közlöny ez alkalomrrial bérbe adta hasábjait a helyi színházi ,tanácsnak. E lap 
például a Saćurica , i šubardról is más hangon s 'másként ír : „Már a szerz ő  
neve elégséges volt arra, hogy tele házat teremtsen, s valóban a bérlet egyik 
leglátogatottabb estélye volt. Az el őadás összevágóan ment, . az énekek jól 
sikerültek. " 21  . 

A Maksim Crnojevićrő l a Szabadkai Közlöny nem írt, mert az el őadás 
időpontja egybevágott Csiky Gérgely látogatásával. Csiky azért utazott le 
Budapestről, hogy megtekintse Sötét folt című  _ darabjának bemutatóját 
a szerb színészek tolmácsolásában,'s ez az esemény teljes egészében kitöltötte 
a lap színháznak szentelt terét. - 

A Szabadkai Hírlapban, melynek munkatársai közt évekig ott szerepel-
tek a legtekintélyesebb szabadkai írók, Jámbor Pál; Sziebenburger Károly, 
Sziklai Soma, Toncs Gusztáv, Révész Ern ő  és Csillag Károly, csak türel-
mes lapozgátás után bukkantunk rá egy Ljubo Nenadovi ć  elbeszélésre Asbóth 
Oszkár fordításában, ezt is a budapesti , . Életből vették át.2 2  

A- Subatički glasnik megszűnése után újabb bunyevác lap csak 1887-ben 
jelenik meg Szabadkán. Három évvel korábban indította az akkor Katymá-
ron tanítóskodó Mijo Mandi ć . Ezt .a havonta megjelenő  szerény újságot 
(16 kisebb méretű  oldalon jelent meg) előbb Baján; majd Zombórban'nyomták, 
s csak .ezután került Szabadkára Bittermann József nyomdájába. 

Ez a szabadkai Neven az alábbi fordításokat közölte a magyar irodalomból : 
1884-ben Otac i kćerka (Apa és lánya 	a szerző  neve nélkül) Mirni 

jaganjci (Szelíd bárányok 	"a szerző  neve nélkül) Na nr oj 
izr,endan (Névnapomra -- á 'szerz ő. neve ,nélkül) 
Petefi: 'Žalobna se zvona... (Pet őfi : Temetésre, szól az ének) 
Baća  Dragoš (a szerz ő  neve . nélkül) 

1886-ban Barun Joso Rudić : Volar sam ti, taj sam (Báró Rudics József: 
. . Szegény legény) 	, 

Barun Joso Rudić : Osedlo sem, vranca (Báró Rudics József 
Sietve nyergelem) . 	. 
Đérđ  Rádič  : Na Dolu , (Radics György :. Palicsi dalok) 

1887-ben Koloman Rošti: Pri čice Majke Divicé (Rosty Kálmán: Nagy 
asszonyunk kis meséi) 

1888-ban Petefi: Pijanac (Pet őfi : ` A borozó) 
1889-ben Emil,Abranji': Maternji jézik (Ábrányi Emil: A magyar nyelv 

J. Sič : Žez10 i bič  (Szőcs j.: Jogar és ostor) 

20  P. D.: A szerb szinészet története — Szabadkai Közlöny, 1888. IV. 5. és 1888. IV. 12. 
21 Szerb nemzeti szinészet -- Szabadkai Közlöny, 1888.:. IV. 26. 
22 Csak szerencse legyen, ha bolond is. írta:.Nenádovics Lyubomir. 1  Szerbbđl'::Asbóth 

Oszkár. Az Élet 5-ik számából — Szabadkai Hírlap, 1892. 'IV. 10. 
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Seoski Bunjevac (A falusi magyar a szerző  neve nélkül)  
1891-ben. Aleksa Laslo: Gvardijan  

A többi évfolyamban . nincs magyarból készült fordítás', hacsak azok  

közt nem található még egy-kett ő, melyékről csupán annyi adat van feltüntet-
ve, hogy fordítások, bunyevácosított, szerbesített írások.  

Petőfi Temetésre szól az ének 'című  versét Josipa Navratilka, azaz Josipa  
Navratil Horvat fordította le, akit ől a Neven több eredeti-költeményt is hoz.  
Zágrábba ment férjhez. Egyik Nevenben közölt verse ,  1885. június 12-i  
katymári keltezéssel van ellátva, s minthogy fivére, Eduard Navratil Katym,á-
ron volt plébános, feltételezhet ő, -hogy valamely családi látogatás alkalmával  

-került kapcsolatba a Nevennel. Josipa Navratilka fordítására verssel reagál  
Stipa Vujević-Bunjevac:  

Al Josipa Navratilka,  
Bunjeva čkog roda m,ilka  
U sred hrama umjetnica  
Naših Vila pjeva čica  

Neka pjesmom Petőfija  
Dugo pjeva, venac svija,  
Da ovjen ča rod svoj mili,  . 
Kom,' se pjesma Livjek mili.  

A Nevenberi közölt másik Petőfi-verset, A borozót Miroljub, azaz Anté  
Evetović  lelkész,' a Neven köré csoportosuló költők legtekintélyesebbje for-
dította.  

• Báró Rudics Józsefnek több ódát is szenteltek a régi szabadkaiak (Toša  

Prokopčanji, Szép Ferenc, Farkas Bertalan) és néhány avatási . disszertációt  

(Müller Jakab, Vince Zomboir čévić, Petar Stöjković). „Bács megye, ha voltak  
is égyes kiválóságai, korántsem olyan szerencsés hírneves  emberek száma  
tekintetében; mint a .királyság többi -megyéje" írja -a Subatički glasnik,23  
majd így folytatja : „Annál nagyobb ázoknak érdemé, kik nem látván példát , 
előttük maguktól léttek . olyanná, hogy példaképp szolgálhatnak másoknak."  
Ilyen dicső  férfiú volt a szabadkái Rudics :József (Jog) Rudić), a bölcsészét-  

és a jogtudományok doktora, országgyűlési képviselő, Bács-Bodrog vármegye  
többszöröš főispánja, akinék Ferenc József 1854-ben =- ésküv ője alkalmából —  

bárói címet adományozott. Rudics báró, aki „közszeretetnek" örvendett,  

mert ,;igazságosan igazgatta Bács megye ügyeit",' versírással is foglalkozott,  

amit a Subátićki glásnih így közöl olvašóival: „Barun Rudi ć  nem csak nagy  
méltóságú elöljáró, hanem költő  is; verseit két kötetben tette közzé. Hervatag  

füzér címmel..."  
Az akkori olvasók nyilván tudták, hogy barun Josa Rudi ć  egyszemélyben  

báró Rudics József is volt, s ezen a néven magyar nyelven verseit. A Suba-
tički glasnik szóban forgó cikke Rudics verseinek második kötetéb ől idéz. 24  

23 Braun Josip Rudić  almaški stariji (Báró id ősb alm,ási Rudics József) — Subati čki glasnik, 
1873. VIII. 16. — „Ídósb Rudics úr ma is akkor érzi magát a legjobban, ha bunyevácul 
beszél. A bunyevác kiválóságok utolsó csillaga ő, a bunyevác .nép iltolsó dics ő  fia, aki 
még 1848-ban'sem titkolta, hogy igazi bunyevác." (Az 1879-es rendes évre szóló bunyevác-
-sokác kalendárium). —Báró Rudics Józsefr ől a . Kalangya is írt 1943-ban. 

24 Báró idősb Rudics József: Hervatag füzér. Második kötet. Pest, 1870. 
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A fordítás -- akárcsak az 1886-ban a Nevenben közölt Rudics-versek esetében 
is 	a Jabuković  álnéven szerepl ő  Nikola Kujundžić  lelkész-költő  munkája. 

A Seoski Bunjevac című  versnek (Neven, 1889) a szerz ője nincs feltüntetve, 
s i csak az a megjegyzés áll mellette, hogy magyarból (po magjarskom). Ez is 
Rudics-vers, az eredeti címe A falusi magyar. Hadd érzékeltessük néhány 
párhuzamos verssorral, miként csinált Miroljub bunyevácot a magyarból. 

Szűk 'házamban vendégimet 
Barátilag elvárom, 

Magyar vagyok, vendég el őtt 
' A kapumat nem zárom, 

Sőt pincémből felhozatom 
Szöllősömnek forrt nedvét, 

S igyekezem, ha kesereg, 
Deríteni bús kedvét. 

Ömledezve ha borozunk 
Múltat jövőt előhozunk: 

Jó az Isten, jobbat ad 
Borúra tán felvirrad! 

Kad mi dođu gólt% družba obljubljena, 
Kod Bunjevca nisu vrata zatvórena. 
Nudim jih sa Finom moga vinograda, 
Ljubav, gostoljublje u mom domu vlada. 
Pa se divanimo, lipo s' veselimo, 
Jedan drugog tiše ć  ovako velimo: 
Neka se sve vrši po Božijoj volji 
Pa i Bunjevcu će svanuti dani bolji. 

Radics György versét a Néven a szerző  1886-ban bekövetkezett halála 
alkalmából közölte. Nikola Kujundžić  fordította le Rankov álnéven. A lap, 
a következőket írja a megboldogultról: „E hó 4-én elhunyt Đuro Radić, 
a zombori gimnázium igazgátója. Sokáig birkózott súlyos bajával, s nézett , 
bátran farkasszemet a zörg ő  csontú' halállal, mely tüdejét marcangolta. Szép- 
irodalommal is foglalkozott, s néhány évvel ezel őtt kiadta egy kis könyvecs-
kében igen olvasmányos verseit. Magyarra fordította a rigómezei nép- 
dalokat, s többségüket betéve is tudta." 25  

A Radics-verset eredetiben közli a Neven egy másikkal együtt, 
Palicsi dalok közös címmel. Az els ő  két sor így hangzik: 

Palics partján mos á leány, 
Sűrű  könnye foly az arcán. 

Nikola Kujundžić  az egész verset bunyevác környezetbe ültette, és 
a Na dolu címet adta neki. Íme az ő  első  két- sora : 

Ná dočiću postav cura bili, 
Bili cura, žali danak cili. 

25 Gjuro Radić  - Neven, 1886. III 15. Na dolu (Palicsí dalok), (A megbold. Gj 
Radić  verse), Fordította: Rankov -- Neven, 1886. VI. 15. 
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Ábrányi Emil versét Zmaj fordításában közli a Neven. Először csak 
hivatkozik rá, mégpedig az álábbi szövegösszefüggésben: „Sok szó esik 
napjainkban a nyelv kérdésér ől hazánkszerte az új védelmi törvény kapcsán, 
melynek értelmében az Osžtrák-Magyar Monarchia minden polgára német 
nyelven köteles államvizsgát tenni. Az intézkedés kellemetlenül érintett ben-
nünket, s az anyanyelvében sértett nép elszántan felemelte szavát, hogy 
kifejezze elégedetlenségét. (i ..) Ez a mozgalom nekünk, bunyevácoknak is 
kedvez, mert ha arról hallunk, mennyi lelkesedéssel dics őítik az anyanyelvet, 
vagy arról olvasunk, .hogy egy nemzet a mellvédre is kész kiállni magyar 
nyelvéért, akkor remény ébred bennünk, hogy e mozgalom csak táplálja majd 
általában az anyanyelv iránti ragaszkodást. Mert ha egy 'kivívja jogát, annak 
a másik is örül. Okkal nevezi a magyar költ ő  cudar embernek azt, ki anyját 
nem becsüli, s ki más, ez, mint az, ki anyanyelvét nem szereti. Ez ránk is vonat-
kozik, s bunyevácul is ki kell mondani: nem ember az, ki anyanyelvét nem 
szereti". 26  A következő  számában aztán a Neven lehozza Ábrányi A magyar 
nyelv című  versét, 27 mégpedig „egy hazafi kérésére", e hazafi pedig nem más, 
mint Božidar-Boško Vujić , a Subatički glasnik egykori társszerkeszt ője, aki-
nek közvetítésével fordította le Zmaj e verset. 

A Nevenben található többi fordításról annyit mondhatunk, 'hogy je-
lentőségükben elmaradnak az említettek mögött, bár maguk a fordítók megér-
demelnék, hogy bővebben is szóljunk róluk. 

Az Otác i kćerka c. verset Bratoljub fordította (Mijo Mandi ć ?). 
A Mirni jaganjcit a szabadkai születés ű , akkoriban. Garán tanítóskodó 

Marijan. Matković . 
A Na moj imendan címűt Ivan Evetović  fordította Janko Kostali ć  álnéven: 

Evetović, több magyar és szerbhorvát nyelv ű  folyóirat munkatársa, törté-
nelemmel foglalkozott, országggyűlési képviselő  Pesten, és szkupstinai .  
Belgrádban. A szóban forgó verset még . kalocsai teológus korában fordította, 

A Baća Dragoš című  hosszabb elbeszélést — folytatásokban jelent 
meg másfél éven át a zombori születés ű  ggarai plébános, Andrijá Ribovi ć  
fordította vagy dolgozta át. Ivan. Evetovi ćhoz hasonlóan ő  is egyat ánt írt 
szerbhorvát és magyar . nyelven. 

A jezsuita Rosty Kálmán versét Krunoslav paraszt-költ ő  (seljak-pesnik) 
aláírással a Baja környéki Stipan Grgi ć  fordította. Grgić  Ivan. Antunóvić  
püspök munkatársa volt, bedolgozott minden bunyevác újságba, és vallásos 
verseket meg imákat fordított magyaról már a múlt század ötvenes éveiben. 
Szűcs Jogar és ostor című  karcolatát szintén ő  ültette át bunyevácra. 

László Aleksza (?) .elbeszélését Blaž, azaz Modroši ć  Blaž lelkész . bunye-
vácosította. Modroši ć  Ivan Antunovićot követően a Bunjevačka i šokačka vi-
la szerkesztője volt, egyébként költ őként és elbeszé lő ként minden bunyevác 
lap munkatársa is a század végégig. 

A Neven szerkesztősége --'mint annak idején, 1873-ban Radics György -- 
1894-ben kiadott egy, a lapban megjelent legjobb versekb ől álló gyűjteményt. 
E Preljski dar za Bunjevce i Šokce című  füzetbe az említett versek közül 
az alábbiak kerülték be: 

26 Materinski jezik (Az anyanyelt) — Neven, 1889. III. 15: 
27 Z. J. J.: Maternji jezik (Magyarból Ábrányi Emil után) — Neven, 1889. ÍV. 15. 

121 



Maternji jezik : (A' következő  mégjegyzéssel:) AZ itt közölt . . jelentős 
. verset' a neves költ ő? Jovan Jovanovi ć  Zmaj kitűnő  
leordításában adjuk közre. a • Javor c. lap nyomán.. 

:Žalobna zvona:.. Pet őfitől. s (Fordította. Jósipa Návratilka) 
Na _dolu.. Radics • Gy. (Fordította Rankov) 
Volar sam ti, 'taj sam. (Báró id ősb Rudics József verse. Fordította Ja- 

buković) . 	, 
Usedl6 sam vranca. (Báró idősb • Rudics 'József verse. Fordította • Jabu - 

• 	- ković) 
. A kilencvenes évek lapjai közül, is kiemelhetünk néhányat, amelyekben 

a • nyelvek .  és irodalmak éppúgy -összefönódnak, mint egykor a Sub'ataćki 
glasnikbán.. 

Ezek közül elsőként a Bácskai Szemlét említenénk meg, melyet '1893-ban 
Dušan Petrović. adott ki és. szerkesztett. Lapja hasábjain Petrovi ć  éles vitát 
folytat a Szabadkai Hírlap azelőtt bunyevácbarát szerkeszt őjével, Lévay 
Simonnal. 4.1andelsmann Antal tanító, az ismert újságíró, Havas. Károly 
apja, aki egyébként termékeny, vidéki költ ő  is volt,. e -lapban tette közzé (nem • 
kimondottan .hízelgő) véleményét Ambrozije -Boza• Sar čević  magyar— 
bunyevác. szótáráról, melyet ez az id ős harcos '1893-ban adott ki . Szabadkán. 
az  í. alábbi hosszú címmel : • • „Elemi -  népiskólai ' magyár--bunyevác— sokác 
szótár. A bunyevác-sokác ajkúak népiskoláiban, a tanítóknak magyar nyelven 
vezetett tanítása és növendékek alapos tanulása és okulása megkönnyítésére." 
E lap kapcsán .még csak annyit, hogy Antonije Hadžié. Dušan Petrovi ć  ren- , 
delkezésére bocsátotta a Kisfaludy Társaság 1891. március 18-i -ülésén elhan- ' 
ázott előadását a magyarországi szerb színjátszásról:. 

Boza Šar čević  szótára, is bizonyítja, hogy a „tanügyi kérdés" (škulsko 
pitanje) még a 90-es években is id őszerű  volt.. A Nevén, 1894-ben, Mamuzsics. . 
Lázár tízéves polgármesteri m űködése kapcsán a következ őket írja: ;,Jóin-
dulatúak s udvariasak leszünk Lazo polgármester iránt, s - nem őt hibáztatjuk, 
amiért az egész szenátus .-- az egy Deno Duli ćot kivéve — idegen kezekbe 
került.:.. ezžel' szemben ami jó, azt neki tulajdonítjuk mind. Igaz, ami igaz, 
örömest és erősen hunsúlyozzuk, mióta Mamuzsi ćs a polgármester, feléledt 
a bunyevác szó becsülete a társasági ,életben, és sok tollforgatónk, tisztvisel őnk 
s munkásunk jutott kenyérhez, ám ami a tanügyi kérdést illeti, ezzel -- egyelő-
re — úgy állunk, mint Mukics idejében!" . 

' .A polgári házasságról szóló, törvény 'napirendre t űzése tovább növeli 
az elégedetlenséget, és a Neven két új szövetségest is kap: 1893-ban megindul 
az első  két igazi politikai lap, a Subbtičke novine (1893-1898) és a Szabadka 
és Vidéke (1893-1904). Mindkett ő  szoros kapcsolatot tartott fenn a Néppárt-
tal (Pučka stránka). 

A Súbótičke novine, melyet rendszerint bunyevác lapként tartanak nyilván 
(Mladen Karanovi ć  szerkesztette), az alábbi magyar vonatkgzású szövegekét . 
közölte:  

'1893-ban Petefi :. Gazda Loša (Pet őfi-: ; Pató Pál úr) 
Miksat : _Lelje 
Jokai: Bajka o šivaćoj igli 

. 28 Desetogodišnjica. na čelnikovanja Laze Mamužića (Mamuzsics Lázár polgármesteri 
működésének.. tizedik évfordulója) '--- Neven, 1894. XII. . 1. 

122 



1895-ben Sipulus : Povist jednog magarca (Sipúlusz — Rákosi Viktor : 
,Egy, szamár története) 

1896-ban Sanak .(Alom 	a szerző  neve nélkül) 
Popjevka o paklu (Dal a pokolról —' a szerz ő  neve nélkül). 

Petőfi Pató Pál ür c. versét * jelöléssel Joca Manojlovi ć  fordította. Ő  több 
vajdasági láp munkatársa volt, és Ivan Evetoviéhoz hasonlóan -- aki. szintén 
írt a Subotičke novinenak, de a Szabadka és Vidék -nek is -- később országgyű-
lési képviselő  Pesten és szkupstinai Belgrádban. Manojlovi ć  fordította Mik-
száth karcolatát is. 

• 	Jókait K. jelzésű  fordító bunyevácosította, Sipuluszt M. I- ć  fordította, 
ai Álom című  verset pedig Zorka. A Dal a pokolról Bu čilović, azaz Nikola 
Kujundžić  ,;szabad átköltése magyarból". 

Nikola Kujundžić  egyébként igen sokáig a Szabadka és Vidéke szerkesz-
tője volt, de a *lap ez id ő  alatt s később sem — egyetlen szerb vagy hor-
vát eredetű  fordítást sem közölt. Csak 1900-ban jelent meg benne egy, a szerb 
népdalok motívumaira épülő  mese, mintegy emlékeztetőül, hogy a szerb-
horvát-magyar fordítói tevékenység Szabadkán harminc évvel azel őtt éppen 
a' népdalok átültetésével kezd ődött. A Králjevics Márk születése és a hegyi 
tündér című  mesét. -- melyben Marko királyfi és fogadott n ővére, a hegyi, 
tündér mellett megjélenik Vukrašin király, Marko apja, és Stefan Uroš, a 
keresztapja is, továbbá Marl5o elmaradhatatlan paripája --- Angyal ,Béla 
káplán írta, aki épúgy unta már a reverendát, mint annak idején. Josip Ju-
kié Manić : Csantavéri vólt, szerbhorvát nyelven is írt, s bedolgozott a Su-
botičke novinebe. 

íme, így fonódtak egybe a nyelvek és irodalmak a XIX. ,század végi 
szabadkai lapok hasábjain. 

I  

HK, 1982. 3: ~(52.) sz. 	 , Szentgyörgyi István 
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IV. 

MAGYAR-SZERB 
KÉTNYELVŰSÉG A 
XIX. SZÁZADBAN 
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1. 'VITKOVICS MIHÁLY SZEREPÉHEZ 
A MAGYAR IRODALMI NÉPIESSÉG 

FEJLŐDÉSÉBEN 

Hogy . Vitkovics Mihály a klasszicizmusból a romantikába ível ő  magyar 
irodalmi fejlődés egyik kulcsalakja, arra az utóbbi évek kutatásaí már fényt 
clerítettek.l Szó volt már arról is, hogy tevékenysége sokoldalúan járult hozzá 
az irodalom „folklorizálásához", azaz ahhoz az . irodalmi jelent őségen túle- 
melkedő  folyamatnak a kiszélesüléséhez, meggyorsulásához, melyet „irodalmi 
népiesség" címszó alatt tárgyal irodalomtörténetünk. 2  Tudjuk, hogy őhozzá 
fordul mindenki, aki a délszláv költészet magyarráadaptálásában részt akar 
vállalni. Kazinczy Ferenc .ugyan már 1789-ben . lefordítja a Hasanaginicát, , 
de fordításáról sokáig hallgat, nem teszi közzé; majd csak az 1$10-es esztend ők-
ben válik a széphalmi mester egyik étívévé, példájává, s nem annyira a nép-
költészet irodalomba emelésébén kap szerepet, mint inkább egy irodalmi 
műfaj-versnem magyarrá honosításában . 3  Vitkovicsnak igen jelent ős-  a szerepe 
abban, hogy Kölcsey ínagyarul ad ki olyan szerb népdalt, mely még német . 

nyelven nem jelent meg, s másik két vitézi ének közvetítésében is több érde-
met túlajdoníthatunk Vitkovicsnak, mint azt az eddigi kutatás feltételezte. 4  
A Toldy-levelezés — irodalmi gondolkodásunk történetében legfontosabb —
darabjainah megjelentetése győz meg bennünket arról, hogy még a német 
nyelvű  - „szerb népdalok" is Vitkovics közvetítésével jutottak el Toldyhóz. 5  
Sajnos, nincs még Vitkovics Mihály könyvtárának a katalógusa; így csak sejt= 
jük, hogy csinos gyűjteménye lehetett Vuk Karadži ć  köteteib ől, „de Talvj 
és Wesseiy fordításai is birtokába jutottak. Az ő  buzgósága nyomán került 
levelező  kapcsolatba .a magyar és a .szerb neoklasszicizmus két legjelent ősebb 
képviselője: Mušicki és Kazinczy. Kazinczy levele a vitáktól hangos 30-as 
években, de még a 40-es években is a szlovák, a: szerb, a horvát, a német és 
a magyar sajtóban egyaránt a kulturális közeledésre intette a vitatkozó fe- 

i Sziklat' László: Vitkovics Mihály, a kétnyelvű  költő, Szomszédság és közösség, Dél-
szláv—magyar irodalmi kapcsolatok (Szerk.: Vujicsics D. Sztóján), Budapest 1972. 
203-258. 

s Horváth János : A magyar irodálmi népiesség Faluditól Pet őfiig, Budapest 1927. 

3  Fried István: Die Rezeption der südslawischen Volksdichtung in der Literatúr der 
ungarischen Aufklárung, Studia Slavica, 1969. 1 .03._- 118. . 

4  Uő :: Kölcsey Ferenc fordításai? Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 1969. 702- =704. 

5  Bajza József és Toldy'peren č  leveléZése.,Budapest 1969.269..Toldy levele 1825 december 
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Iekets Inkább tájékoztató szerep jutott Vitkovics elméleti írásainak, bennük 
a kor olvasója fontos adatokat talált, de nemigen lelt fogózót až elméleti prob-
lematikát fejtegetni szándékozó olvasó. 

Ami a kor esztétikai gondolkodását ilíeti,.a szerb népköltészet jó ürügynek 
bizonyult  a nemzeti szellemű  irodalomtörténet, irodalmi múltkeresés, 
illetve teremtés megalkotására. Tudjuk, hogy a kortárs, cseh, illetve 
szlovák . írástudók Vuk Karadži ć  és a korábbi gyűjtések-feldolgozások 
(pl. Ka čić—Miošić) nyomán jutottak el a múltteremtés gondolatához. 7  
Šáfárik irodalomtörténetének 8  elvi megállapításai azért mutatnak oly sok 
rokonságot például Kölcsey Feren ć  néhány kritikai megállapításával, illetve 
a „Nemzeti hagyományok" bevezet ő  gondolatmenetével, mert közös a bi-
zonyító anyag: a délszláv népköltészet. De Hanka királyudvari, majd zöld-
hegyi kéziratai létrejöttükben, megformálásukban sokat . köszönhetnek a 
szerbhorvát népköltésnek; ahogy Ján Kollár : Národnie Spiewankyja sem 
jöhetett volna létre Vuk Karadži ć  kötetei nélkül. A népköltészet fogalma 
körül nagy ekkor még a z űrzavar; a magyar irodalomban is természetszer űleg 
tisztázatlanok á fogalmak. Eppen azért, mert a klasszicista Kazinczynak 
eltökélt .szándéka volt, hogy új m űfajok, versnercek létrehozásával alkalmassá 
tegye irodalmunkat az új gondolatok kimondásának megvalósítására, a nép-
költészeti gyűjtésre még nem nyílt mód. Csak akkor kerülhettet el őtérbe a 
népköltészeti formák-versnemek szépirodalmi alkalmazása, amikor Kazinczy 
„Gyps-Abguss"-ai már ékesen és félérthetetlenül bebizonyították,, hogy 
magyar nyelven is meg lehet teremteni a korszer ű, az európai irodalmakkal 
lépést tartó lírát. Kazinczy Poétai .berke 1813- ban jelent meg, 1814-b ől 
való Kölcsey szerb népdalátdólgozása; ekkorra érik meg benne az- elhatáro-
zás, hogy még inkább ki kell bővíteni líránk lehet őségeit, az „elégiai", a 
„feyerlich" tónus csak az egyik faja lehet a költészetnek, a „dévaj" hangnemű  
verset is ki kell kísérletezni. 

Vitkovics ott áll a kísérletezés kezdetén; s benne van mindenféle vállalko-
zásban, amelyben a délszláv "népköltészetnek bármiféle szerep jut. Nem 
sikerül ugyan keresztülvinnie, hogy Kölcsey Berzsenyi-bírálatának azok a 
részei is helyet kapjanak a Tudományos Gy űjtemény hasábjain, rrlelyek a szerb 
népköltészetet -állítják példának, mintának a hagyománykeres ők, később 
ázonban részese s talán ihlet ője is e népköltészet elvi tanulságai felhasználá-
sának. 9  

Igaz ugyan, hogy a szerbus maniernak nevezett versforma kikristályo- 
sításában „közvetlenül" nem vesz -részt.lo Az ő  átültetéséi ném a divatossá 
vált rímtelen tízes trochaeusokban csendülnek föl, ő  a magyaros verseléshez 
közelíti á szerb népdalt, ősi nyolcasokat, felezős tizenketteseket ad . közre. 
Csakhógy — a szerbus manier eddigi kutatói helyesen állítják - az a versnem, 
de nevezhetjük, balladaszer ű  műfajnak is (akármilyen rövid is a vers, rendsze- 

6 Richard'Pražák: Mad'arská obrození a srbská lidová poesie : Franku Wollmanovi k sedem- 
desátinám. Brno 1958. 441-446. — Rumy Károly György: Franjo Kazinczy o nemag- 
jarskoj literaturi u Ugarskoj i sdruženih deržavah. Danica. Ilirska 1840. Broj 40. — Fried 
István: Rumy és Ján Kollár kapcsolatai. Helikon 1976. 114=118. 

7  Juliuš Dolansky: Neznámy jihoslovansky pra en Rukopisu královédvorského a zeleno-
horského. Praha 1968. 

g ' Geschichte der slawischen Sprache und Literatur. 1826. 
9  Fried István: A szerencsétlen lányka. A HITK. Újvidék 1970.: 3. sz. 40-47. 

19 Gáldi László: Szerb-horvát eredet ű  tízesünk. 1. sz. jegyzetben idézett kötet: 285-309. 
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rint apró történet fűződik hozzá; olyan történet, mely tömörségével, szagga-
tottságával, általában el őadásmódjával valóban emlékeztet a balladára!), 
mely szerbus manierként ismeretes, nem csupán a tízes trochaeusokkal jel-
lemezhetők. . S bár a magyar népköltészetben sem idegen a Gáldi László 
által említett ,teraszos szerkesztés"1 1, ennek elterjedésében például Vitkovics 
Mihályé is az érdem. Hadd idézzük egyik fordítását. 12  

„Ez elmondá a juhnyájnak, 
A juhnyáj a pásztorának, 
A pásztor meg az utasnak, 
Az utazó a hajósnak, 
A hajós meg a hajónak..." stb. 

A teraszos szerkesztésre még tisztább példa az alábbi: 

„Bácsi szekeresek útra indulának, 
Útra indulának Eger tájékának (...) -  
S ím jő  a magyarság erős seregével. 
Magyarság serege szóla , őhozzájok: 
Bácsi szekeresek, hová utaznátok? 
Akartok-e' velünk egy útra indulni, 
Avagy mint ifiak akartok elhullni.. . 
Mint ifják akarunk, mondanák, elhullni, 
Mintsem tiveletek egy útra indulni. --=" stb. 

Vitkovicsról tudjuk, hogy estélyein gyakran éríekelgette a szerb népda-
lokat, nyilván saját fordításaiban is, ezek jól ismertek voltak költ őtársai előtt 
is. Tegyük ehhez hozzá, hogy fordításai jórészt a legolvasottabb sajtóorgá-
numokban jelentek meg (Hasznos Mulatságok, Auróra stb.), olyanokban, 
melyek a kor valamennyi magyar költ őjének a kezébe eljutottak. S ha tízes 
trochaeusok helyett a magyaro's versnemeket választotta Vitkovics, ezzel nem 
annyira más irányba terelte a szerb népköltészet iránt érdekl ődők figyelmét, 
inkább a magyar népköltészettel valórokonságra hívta föl' a figyelmet; Vit-
kovics arra törekedett, hogy a magyar népköltészethez hasonló hangvétellel, 
.versnemmel adja vissza a szerb népköltészet néhány dalát, balladáját (asszonyi, 
illetve hősi énekét), megbarátkoztassa a magyar írótársadalmat egy lényegében 
véve ismeretlen világgal. Érdekes s eddig kell ően nem értékelt tényre figyel-
meztet Fenyő  István: 13  Kultsár István 1817-ben felhívást tesz közzé, mely-
ben a magyar népköltészet kincseinek összegy űjtésére buzdítja olvasóit 
a.költőket s általában a tollforgatókat; erre a felhívásra Vitkovics a maga mód-
ján válaszol: közzéteszi ---= éppen jórészt Kultsár lapjaiban — szerb népdal-
fordításait. Ezeknek csak egy része után jelölte Vitkovics, hogy fordítások. 
Az utalásszerű  jelzés nélkül megjelenteknek ismét csak egy részér ől tudta 
a költőnk műhelyében ismer ős Tolđy Ferenc, -  hogy nem eredetiek. Ezért 

11 I. m. 299. 
12 Vitkovics Mihály műveit az alábbi kiadásból idézzük: V. M. Munkái I—III. Budapest 

1879. Sajnos, e kiadás szövegközlése önkényes s kísérletet sem tesz a Vitkovics-versek 
kronológiájának megállapítására. 

13 A szerb népköltészet hatása a magyar irodalmi gondolkodás fejl ődésére a reformkor 
kezdetén. A HITK: 1971. 9. sz., 54- --55.  
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a „legmodernebb" Vitkovics-kia đás14 a fordítások közül jónéhányat eredeti 
költeményként vett föl.' Vagy bizonytalanul. két fordítás közé tette az átülte-
tésként ható, de a szerz ői jelzés nélkül szűkölködő  ..verset: S ez nem pusztán 
filológiai kérdés. Mert a kór olvasója úgy. kapta meg Vitkovics népdalközlé-
seinek egy részét, mint eredeti alkotást. Még támpontot sem 'kapott, mert 
nem egy alkalommal névtelenül látott napvilágot a dal. 'Úgy hatott, mintha 
Kultsár felhívására' valaki valahonnan beküldött volna _egy népdalt, illetve 
egy népies  műdalt. ,  S mert ezeknek fontos szerepe volt a népies felé való 
tájékozódásban, így hatásosan szolgálták ezt az ügyet. Lehetetlén, hogy Vit-
kovics szándékosan akarta volna olvasóját megtéveszteni. A kés őbbi kutatás 
ugyan kiderítette, melyik dalnak mi , volt 'a forrása (s főleg Vuk Karadži ć  
1822-1824-ben kiadott gy űjteményében találták meg a mintát) 15, az olvasó 
azonban . nem volt tisztában azzal, hogy a magyar népdalként, illetve népies 
műdalként ható vers; magyarított szerb népéhek. Az, aki sok magyar népdalt 
tudott, Vitkovicsnak az alábbi adaptálásában akár magyar dalt ismerhetett 
föl 

Ha én forrás. volnék, 
Tudnám én; hol 'folynék; 
Kedvesem lakánál, 
Éppen ablakánál, 
Ahol ő . öltözik', 
Ahol ő  vetkőzik. 
Tán belő lem inna, 
Vagy szívére vonna.", 

Sziklay László jellemzi Vitkovics módszerét: „Neki .az a fontos; hogy a 
szöveg,' a vers, amelyet - sok . esetben inkább összeállít; mint költ, dalolható. 
legyen, mulattatásra, szolgáljon. A szerb múlt, a szerb ösztönvilág,' a családi 
és. egyéb hagyományok tartalmi elemei így keverednek - ösSže az Egerben 
eltöltött ifjúság magyar. tartalmi és .. formai elemeivel." 17  A következőkben 
azt fejtegeti ,Sziklay László, hogy Vitkovics • e ténykedését nem nevezhetjük 
hamisításnak', hiszén amikor a társaságbán 'jóíz űen eldalolt egy éneket, nem. 
a szerző . volt a fontos. 18  Nagyon igaz ez, de tegyük hozzá, -hogy a szerz ő i 
tulajdonjóg Sem volt még tisztázva. Ha arra 'gondolunk, hogy Kazinczy -és 
.Kölcsey között a viszony igen feszültté vált az Iliász-fordítás „tulajdonjog" 
-ának kérdésébenig akkor látjuk, hogy a népi, illetve népies eredet ű  dalok 
nem fordítása -- magyarítása fel seri vetette Vitkovicsnan az eredeti megne-. 
.vezésének kérdéseit. Illetve, ha fel is vetette, maga tudta a legjobban, mennyire 
stilizálta, finomította, módosította az, eredeti nyersebb-természetesebb való-
ságot. De Kultsár felhívása,s•a kett őjük közt létrejött kapcsolat is arra ösztönöz-. 

14 Vö.: 12. számú jegyzet. 
15 Sziklay: I. 1n. 227., 228., 229. sz. jegyzet. 
16 Rokon témájú magyar népdal: Ha én páva volnék. Sárosi Bálint (szerk.) Magyar népi 

líra. Budapest 1961. 34. 	 • 

17 I. m. 252. 
18  UO. 
19 Vö.:. Kölcsey Ferenc Összes Művei I. Budapest. 1960. 454-476. „Az iliástii pör" 1823— 

1826. között zajlott. , Színtere: Kölcsey-Szemére—Kazin čžy levelezése, az Élet és li= 
teratura, a Tudományos Gyűjtemény. 
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te, hogy a Szerb népköltészett ő l kapott ötletet, keretet magyaros tartalommal  
töltse meg.  

Itt kell felvetnünk a Hasznos Mulatságok 1824. évfolyamában (44. szám :  
348-351.) megjelent „Szerbus népdalok" cím ű  cikk szerzőségének kérdését.  
Kemény G. Gábor antológiája20 a fő  címben félreérthetetlenül Kultsár  

Istvánnak tulajdonítja a szerz őséget, a cikkhez mellékelt 1. számú jegyzetben  

Vujicsics D. Sztóján nem tartja lehetetlennek," hogy Vitkovics írta volna a  

dolgozatot. „Eldöntetlen,` -- így min ősít Fenyő  István. 21  A cikk névtelenül  
jelent meg, véleményünk ezért csak valószín űsít, nem állíthat teljes bizonyos-
ságot.  

Fenyő  István már többször idézett jeles dolgozatában kiemeli a két  

ismertetés hasonlónak tetsz ő  alapgondolatát. 22  Vitkovicsnak a Tudományos 
Gyűjteményben2 3  kiadott értekeáése is, a- vitatott szerz őségű  írás is hangsúlyoz- '  
za a szerb népénekek „régiségét". Csakhogy Vitkovics esetében egyszer ű  
megállapítás, amit az is bizonyít, hogy nem a hősénekekből idéz, csak úgy  
közbevéti gondolatát. A Hasznos Mulatságok értekezője viszont azt hangsú-
lyozza --- s ezt jó érzékkel emeli ki Feny ő  István24--, hogy „A Hősi énekek,  
melyek a Spanyolokénál felségesebbek; ezen Népnek . régi sáokásaira, hadvi-
selésére és öltözése módjára, vitézeire s á t. nagy fényt terjesztenek, mint p.o.  

Marko Kralyevitsre, Stari ,  Jugra, Miíosćhra, Lázárra. Ezután b őségesén  
idéz prózában két hőséneket, többek között a Kraljević  Marko'halála kivonatát  
adja. 'Ez inkább Kultsárra vall, mint Vitkovicsra.  

A versidézeteket mind prózában találjuk, holott Vitkóvics el őbb említett  
értekezésébén, költ őnk megkísérli, hogy versben ültesse át példáit. Ez sem  
támogatja Vitkovics szerzőségét.  

Következő , érvünk Kultsár mellett a tulajdonnevek németes írása:  

Milosch; holott a' Kölcseynek tulajdonított, de véleményünk szerint Vitkovics  
nyersfordításaként értékelhet ő  vitézi énekekben épp a szerbes írásmódra  

figyelhetünk föl. 25  
Fejtegetésünkb ől , következik, hogy . inkább Kultsár Istvánt tartjuk a  

dolgozat írójának, mint Vitkovicsot.2 6  De nem zárhatjuk ki azt sem, hogy  
Kultsár tanácsért, segítségért Vitkovicshoz '. fordult. Igaz, német, nyelv ű  
szakirodalomra hivatkozik Kúltsár, de valószínűleg _  Vitkovics hívta föl - a  
szerkesztő  figyelmét Vuk Karadži ć  gyűjtésére. A  népdalkötetekben található  

előfizetői jegyzék pesti névsorában Vitkovicsé az els ő  név. Feltételezésünk  
szerint : Vitkovics adta a régišég, a hagyomány meg őrizte s népi eredet ű  poézis  
iránt kíváncsi Kultsár kezébe a Lipcsében napvilágot ,látott szerb ,  népköltési  
gyűjteményt, 27  s a kötetek' ösztönözték Kultsárt mondanivalója megfogalma-
zására. Hogy . Vitkovics ilyen .„közvetítésre” mindig készen állott, azt az eddigi  

Vitkovics-irodalom bőséggel regisztrálta.  

20  A szomszéd népekkel való kapcsolataink :történetéb ől,  Búdapest 1962. 171-172.  
21 I . m. 55 .  
22 UO.  
23  1819.  X. 99-108.  
24 I

.  ~m. 55.   
25 A 4: számú jegyzetben i. m.  
26  Szvorényi nem vette föl ezt az : ismertetést említett Vitkovics-kiadásába. A kézirata 

nincs is meg .a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzött Vitkovics-hagya- 
tékban. 

27  Srpske narodné pjesme, U Lipsici I. 1824., II--III. 1823. 
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Ezt az ismertetést különös kapcsolat fűzi Töltényi Szaniszló: Balláda 
clm,ű28, Fenyő  István által már elemzett" értekezéséhez. Míg Kultsár „fele-
más szemléletű" dolgozata csak azt az utat tükrözi, mely a nemesi nacionaliz-
mus múltszemléletéb ől á frissebb, modernebb múlt- és irodalomszemlélet 
felé vezet, addig Töltényi írásában a népies irányzat „demokrátizálódása" 
figyelhető  meg. Felfogása a kor legmodernebb filológiai irányzataival tart 
rokonságot. A szláv népek balladáit is vizsgálja (a szerbekét, az oroszokét s 
„egyéb Slav nemzetek"-ét!), s megállapítja: „Mindegyik Balládájok valóságos 
Eposzt foglal magába,_m,elyb ől az ő  régi Hőseiknek viszontagságaik kitűnnek." 
Csak célzunk arra a kés őbb Szász Károly által képviselt fölfogásra, mely pél 
dául a Marko Kraljević-ciklusban egy' összeállni már nem tudott ballada-
sorozatot lát. 30  Ami Kultsár dolgozatával kapcsolatba hozza (azon kívül, hogy 
Kultsár ' lapjában, a Hasznos Mulatságokban jelent meg!), az a tény, hogy 

, jórészt azokat a hősöket említi meg, melyeket. már Kultsár említett, s f őként 
Vuk Karadžić  gyűjtésére támaszkodik., Ujdonság, hogy a mitológiai elemeknek 
nagyobb szerepet tulajdonít, Vuk mellett Ka čić : Razgovor ugodni narodu 
Slovinskoga -ját is idézi, s az már nem is meglep ő , hogy Herder és Fortis 
neve is szerepel az igen érdekes dolgozatban. Az az állítása, hogy a „poézis" 
idősebb a prózánál, kapcsolatba hozható Hamann tanításával az emberiség 
anyanyelvéről, ez Herder közvetítésével jutott el a,kelet-európai irodalmakba. 
A dolgozatót érdemben els őnek elemző  Fenyő  István is meglepve kapja föl 
a fejét, Töltényi -- aki egyébként csak néhány dolgozatával ébresztett figyel-
met — rendkívül tájékozott, a ballada-kérdésben elfoglalt álláspontja igen. 
korszerű . Eddigi nyomozásaink nem jártak eredménnyel, de_ sejtjük, hogy 
Töltényi dolgozata nem egészen önálló, talán egyszer sikerül megtalálni forrá-
sát. Nincs . adatunk arra vonatkozólag, hogy bármelyik szláv nyelvet ismerte 
volna. A szerb és az orosz irodalomban való tájékozottsága mindenesetre. 
legalább is közvetít őt tételez föl. Az orosz 'balladáról szólva, valószín űleg a 
XVIII. század utolsó, és a XIX. század els ő  éveiben történt „fölfedezésekre" 
utalt, az Igor-ének és a bilinák kiadására. Az Igor-ének hamarosan németül 
is megjelent, így hathatott aztán tovább. De ha önálló (fölfogásban feltétlenül 
az) Töltényi, akkor is azt tételezzük föl, hogy a szerb „balladák" ` ügyében 
Vitkovics tanácsát kérte. Természetesen nincs kizárva, hogy a már megjelent 
német fordítások nyomán vonta le elvi-gyakorlati következtetéseit, Vitkovics 
egy-két tanácsa azonban kézenfekv őnek tűnik. De ha megtaláljuk is esetleg 
Töltényi dolgozatának ihlet őjét, akkor is az a fontos, hogy így, ebben a `for-
mában, ezekkel a példákkal, ezzel a végkövetkeztetéssel adta közre írását. 

S ahogy Vitkovics formálta a szerb dalok kérdésében a közvéleményt, 
fordításaival, értekezésével, kölcsön adott könyveivel, tanácsaival hatást 
gyakorolt az irodalmi népiesség fejl ődésére, legalább olyan mértékben for-
málta a föltámadott érdekl ődés, a közvélemény Vitkovics alkotói módszerét.. 
S bár a Vitkovics-művek filológiai hitelű  kiadása egyelőre távoli vágyálomiak 
tűnik, így a versek keletkezésében jórészt a megjelenés esztendejére szorít- 

28  1825. I. 6-7. szám. 
29 Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése. ItK 1972. 162-163. 
39 A világirodalom nagy eposzai II. Budapest 1882.22-23.: „Ez énekek némelyike egy-egy 

eseményt ad elő, mint 'a rigómezei ütközetet, a szerb h ősmonda e legnagyobb jelent ő-
ségű  mozzanatát, mely körül valamint a h ős Marko királyfi körül, számos egyes ének 
forog, anélkül, hogy, mint az Achilleüs- vagy Odüsszeüsz- monda egyes részeit alkotó 
kéz összefűzte volna". 
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kozunk, talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy három, ötös-hatodfeles 
jambusban készült fordítása 1825 után keletkezétt; azután, hogy Kultsár az ő  
segítségével ismertette Vuk köteteit; . azután, hogy nálunk Töltényi Szaniszló 
európai távlatba helyezte a szerb népénekek jelent őségét; azután, hogy Toldy 
Ferenć  fordítás céljára elkérte t őle Talvjnak később Goethe által is mélta-
tott fordításkötetét. 31  Ugyanis az ősi nyolcasokban, a felezős tizenkettősök-
ben készült átültetések jórészt . szabad fordítások; a dalszer űségen volt a 
hangsúly, a közvetlen-kedélyes hangvételen, a némileg stilizált, szalon-népi-
ességnek nevezhető  egyszerűségen. De amint Vitkovics valószín űleg kissé 
Meglepetten — fölfigyelt a szerb népénekek európai népszer űségére, Goet-
héén kívül- Grimm, Vater, Mérimée, Scott, Lamartine és mások lelkesedésére; 
arra az izgatottságra, mellyel a magyar írótársadalom (a fiatalok, Toldy és 
Bajza is!) fogadta a szerb népköltészetr ől alkotott „nyugati" véleményeket; 
arra a szükségre, melyre a szerb népköltészet tematikája, , alkotási módszere 
figyelmeztette a -magyar írástudókat, talán azt fontolgatta magában, hogy a 
könnyed-dallamos énekek magyarra jegyzése mellett neki is a magas-súlyos 
irodalmi stílusban kell bemutatnia atyái népének énekeit. 

Három szerb népéneket fordított jambusban 32  Az első  „Szerbus dali" 
címen jelent meg a Hasznos Mulatságok 1826. évfolyamában, jellemzően 
csak ál-jeggyel; Szvorényi is csak Toldy javaslatára vette föl Vitkovics m űvei 
közé; holott hanghordozásában jellegzetesen vitkovicsi alkotás. „A király 
unokája" című  balladaszerű  költeményt pedig Toldy Ferenc . jelentette meg 
á Felső  Magyarországi Minervában, 1827-ben. A fordítás létrejöttében talán 
Toldynak is van némi szerepe, értekezése készítésekor mindenesetre, érint-
kezhetett Vitkoviccsal, hiszen költ őnk a kéziratból adta át a verset. A har-
madik, a Hajkun pedig áz Auróra'ban látott napvilágot, 1828-ban. 

Hogy miért éppen a jambusokat választotta Vitkovics, arra egy korábbi 
levelében kell keresnünk a választ. 1810-ben írja Kazinczynak: az általa alko-
tott meséket „talán jambusokba kellene (...) öntenem, hogy annál eredetiebbek 
és ítéletem szerint, szebbek lehetnének." 33  A jambusok, ebben az 'esetben 
nyilván a rímtelen ötös-hatodfeles jambusok, a csábító versnerc Vitkovics 
részére. Kazinczy példája ebben dönt ő  lehet. „Fület-varázsló zengzet, szép 
iambus" — írja a széphalmi mester Berzsenyihez intézett episztolájában. De 
ebben a versformában írta Vitkovics is híres verses levelét, melyben a cso-
portrímes felezős tizenkettes 'a provinciális versel ők jellegzetes versformája- 
ként ironikus felhangot kap, míg a jambusok a kazinczys stílusbravúr hordozói. 
Berzsenyi Dániel is ebben a versformában írta költ ői episztoláját Vitkovics 
hoz. Költőnk szemében tehát ezek "a jambusok az irodalmi stílus megfelel ő  
eszközei, ahogy Kazinćzyhoz maga írta, szebbé teszik a verset. De eredetibb 
nek is nevezi a jambikussá verselt meséket! Az eredetiségnek itt régebbi 

31 VÖ.: 5. számú jegyzet. 
32  A dalok eredetijét Magdálena Veselinovi ć-Anđelić  tisztázta: Srpskohrvatska narodna 

poezija u mađárskoj književnosti XIX i XX veka. Novi Sad 1969. 40-43. Találóan 
írja a szerzőnő, hogy a „Hajkun" verselése inkább emlékeztet a szerb romantikus drá-
máéra, mint a népdalokéra (a ritmika nas podse ća na naše romanti čarske drame . . . : 43.), 
de téved abban, hogy Vitkovics itt tizenegyest használna a tízes helyett (Koristi jeda-
naesterac umesto deseterca ...: Uo.) Ötös- s hatodfeles jambusok váltakoznak e .vers -
ben is. 

33 Idézett kiadás III. 123. 
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értelmezésével találkozunk; a szerb 
miság kritériuma 'a dönt ő . 

Rendkívül haszonnal járhat, ha 
a kísérletezés nyomait magán visel ő  
tive1.34  

népénekek fordítása esetében az irodai- 

az első, valószínűleg még' á próbálkozás, 
„Szerbus dall``-t vetjük egybe az erede 

„Mi hallik ott a túlsó részekén? 
Harang, avagy kakas szó hallik-e? 
Se nem Harang', se nem kakás. szava; 
Egy Nénnek öcscséhez kér ő  szava; 
Kedvelt öcsém! hah török rab vagyok, 
Jer, válts ki engem török kezekb ől, 
Ér'ttem, kevés bért • kíván a' .török : 
Két font arany pénzt, két font 

gyöngyöket. . 

Nénnyének az öcscse azt. üzenteti: 
Aranyt nem adhatok, lovamra kell; 
Ha rajt üllök, szépnek tessék nekem: 
Gyöngyöt sem. adhatok, mátkámra kell, 
Ha csókalom, kedvesebb hadd legyen 
Öcscsének a' Nén viszsz üzenteti: 
Kedvelt öcsém! Török rab nem vagyok, 
Hanem török nagy Császárné vagyok." 

„Šta s' ono čuje na onoj. strani? 
I1' zvona zvone, il' petli poju? 
Nis” zvona zvorie, niš petli poju, 
Već  sestra bratu svom, poru čuje: 
„Ja sam ti, . brate, Turska róbinja, 
Iskup me, brate, iz Turski xuku; 
Za m,ene Turci rrmogo ne ištu; 
Tri litre zlata i dve bisera." 
A bratac sestri otporu čuje: 
„Ziato mi treba konju na' uzdu, 
Kada ga jezdim, nek mi je lepo; 
Biser rrí,i treba ,ljubi na grlo, 
Kada je ljubim, nek mi je milo." 
Al sestra ' bratu otpbru čuje : 
; ,Nisam ti, bratéx  Turska robinja, 

. Već  sam ti, bráte, Turska carica." 

Vuk Karadžić  valóban nem trochaeusnak tartja ezt a dalt, 
tilúsok és trochaeusok keverékének, versfoxmját• így jelöli: 

--- Ü —Lr/ — Ü U -a; jj35  

34 A Hasznos Mulatságok közlését-,idézzük. 
35 Idézett kiadás II. 69. 109. szám. Bevezetés LVII. lap. 

hanem  dak- 
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Vukot valószínűleg a dallam készteti a versforma e jelölésére. Nála 
valóban inkább dalszer ű  a vers, épp :a szövegben alig érzékelhet ő  daktilusok 
teszik gördülékenyebbé, gyorsabbá a költeményt, míg Vitkovics . ötös-ha-
todfeles jambúsai (egy helyütt a jambusokat anapaestussá oldja: Nénnyének 
az öcscse;) méltóságteljesebb, drámaibb s a jambusok olykori . görcsössége 
miatt nehézkesebb lesz a mű . A jambusok nem teszik oly oldottá 'až előa-
dásmódot, mint azt Vuk gyűjtésében tapasztaljuk. Ott az ötödik szótag utáni 
caesura a verssort két részre osztja,  s így a verssor könnyedébb, szökell őbb 
lesz., Ahol az eredetiben két igét találunk, ott Vitkovicsnál egyet. Így vész 
el a második-harxriadik sor : bája : Vitkovicsnál egybemosódik a harang és 
kakas szava, holott .az eredeti -- éppen a ,  caesurával -- elkülöníti a két csen-
dülő  hangot. Az irodalmasításra még néhány példát idézünk. Az. eredeti 
sžűkszavúan csak ennyit közöl: Ja sam ti, brate, Turska xobinja. Vitkovics 
feloldja ezt a szűkszavúságot, kissé színpadiassá-keresetté teszi avval, hogy 
a „testvér" elé jelz őt iktat be: „kedvelt", s hogy a sor hiányzó fél verslábát 
,meglelje, indulatszóval enyhíti Vagy véli fokozni a drámaiságot. A következ ő  
(hatodik) sorban is ezt a fajta „akart" stílusfinámító törekvést érjük tetten: 
Zskup m,e, brate, iz Turski ruku. Vitkovicsnál: Jer, válts ki engem a török 
kezekből. Itt már , nem csupán töltelékszó alkalrrtazásáról van szó, hanem 
szándékolt szépítésr ől. Ahogy a „kedvelt" jelz ő  utolsó sorban való visszaté-

\ése is árulkodik a . fordítói szándékról. 
Az eddig leírtak alapján azt hihetnénk, hogy Vitkovics sokatés lényegeset 

változtatott az eredeti szöveg magyarra átültetése közben. A futólagos össze-
vetés is bizonyítja, Hogy ,alig módosított: Ahol megtette, ott ,igyekezett „ki-
javítani" az eredeti vélt logikátlanságát: így a nyolcádik sorban három font 
aranyról és két font gyöngyr ől beszél a népdal, Vitkovics a szimmetria ízed-; 
véért két fontra helyesbíti a kért arany mennyiségét (érdekes, hogy a „litra"-t 
Vitkovics pontosan adja vissza, a régi szerbben valóban a „font"-nak felel 
meg!). Viszont kétséges, hogy a „két font gyöngyöket" sor-töredéket jambusi 
kényszer hózta-e létre, esetleg a tükörfordítás • eredménye, vagy a korban 
divatos szokásnak engedett-é. Ugyanis a romantikus költ ői nyelv36,a latinos 
idegenszer ű  alakkal inkább patetikus hatást .ért . el, a népies költ ői nyelvben 
-- noha Arany Toldijából is tudunk példát rá -- lényegesen 'ritkább ez- az 
alak. 

. A tizedik-tizenegyedik sor fordítása újabb problémát vet föl. Itt Vitkovics 
elejti a kézenfekvő  megoldást: az állítást tagadással cseréli föl, s elmossa az 
eredeti részletezést (Zlato mi treba konju na uzdu), ezért nem világos, miért 
áll így: Aranyt nem .  adhatok, lovamra kell. S a folytatás sem oszlatja szét a 
homályt: Ha rajt üllök, szépnek tessék nekem (Kada ga jezdim, nek mi je 
lepo). Mi tessék szépen? A ló? Vágy rajta az arany? Az eredeti sokkal egy 
értelműbb-egyszerűbb. Ugyanaz vonatkoztatható a , következ ő  két. sorra: a 
részletezés elmaradása, az állítást tagadásra cserélésé bonyolulttá teszi a 
megokolást. Ezért nem képes visszaadni a népköltészetre óíy jellemz ő  is-
métlődést (nek mi je' lepo... nek mi je milo: tessék nekem; . ... 'kedvesebb 
hadd legyen): Csakhogy amit mi — mai nyelvérzékünkkel — homályosnak, 
bonyolultnak, szinte körmönfontnak érzünk, talán éppen abban látta a kor-

. társ magyar irodalmi közvélemény a népköltészeti jelleget. Talán éppen azért 

36  A reformkori nyelvállapotra vonatkozó adatainkat a ;,Nyelvünk 'a reformkorban" cím ű '  
kötetb ől vettük., Budapest 1955. 

• 



olvasta szívesen Vitkovicsnak a jambusi átültetéseit, azért kérte meg Toldy 
Ferenc, hogy elméleti cikkét3 7  gyakorlati példával támassza alá, mert a vit-
kovicsi -- az eredeti egyszer űséget keveseló — megoldás felelt meg .a balladai 
műfaj kialakítására törekvő  költőkríek. Az 1820-as években els ősorban Vö-
rösmarty kezdeményezésére alákul ki a ballada kés őbb Arany János által 
tökéletesített formája. A „balladai hómály" azonban ném a bonyolultság, a 
műköltői igyekezet eredménye, hanem a cselekmény szaggatottságáé. Azaz a 
homály oka nem nyelvi-kifejezésbeli, hanem el őadásbeli-pszichológiai. 
Miután Vitkovics a kezdeti próbálkozások ódiumát vállalta, így a m űfaj 
kialakítására tett els ő  kísérletek szükségszer ű  kudarcával mentjük fordítását. 
Más kérdés, hogy a szerb népköltészet ilyen formájú tolmácsolása túl nagy 
erőpróbát jelentett számára. A közvélemény igénye az alaposabb elmélye-
dést, a többszöri" átdolgozást sem engedte meg a számára, így enyhítette az 
eredeti bájos csattanóját (Ve ć  sam ti, brate, Turska carica: Hanem török 
nagy Császárné vagyok) egyetlen - de a hatást lerontó — jelz ővel; így teszi 
körülrriényesebbé általában az eredeti el őadásmódját: Ahol a népdal csak 
annyit mond, hogy a török (ti. a leányért) nem kér sokat, ott Vitkovics, „kevés 
bérű"-ről beszél. 

Vitkovics egyébként` is hű  követője volt a kor költői nyelvével kísérletező  
igyekezetnek. Nála is megtalálható a magánhángzó. kivetése Miatt kelet-
kezett mássalhangzó-torlódás (Ér'ttem), illetve a két _magánhangzó közül 
az egyik elhagyása (viszsz üzenteti). 

Ez . — s másik két említett jambus-fordítása, melyben a megnövekedett 
,költői feladatok még inkább mutatják a tükörfordításból; illetve a kompro-
misszumokból adódó nyelvi-kifejezésbeli problémákat -- a verselést tekintve 
nem illik bele a szerbus manier magyar, pályafutásának állomásai közé. De 
csak abban az értelemben nem illik bele, há azt egy versnerc fejl ődési "me-
neteként tekintjük. Amint a szerb népköltészet magyarországi befogadásának 
útját tekintjük át, mindjárt megnövekszik. Vitkovic3 szerepe, azon belül 
ezeké a fordításoké is. Ugyanis Vitkovics példát adott egy másik fajta fordí-
tási lehetőségre. A népies-könnyed, Kölcsey szavával élve a „dévaj" tónus 
mellett a komolyabb, súlyosabb, irodalmibb forma felé is igyekezett ösvényt 
vágni. E három átültetés nem a szórakoztató dalszerz ő  alkotása, hanem az 
európai nevezetességű  népköltészet fordítójáé, aki a magyar irodalmi gon-
dolkodás számára szállít érveket, . példákat. Az els ő  jambusi tolmácsolás 
1826-ban jelent meg, ugyanabban az évben, mikor Kölcsey közreadta a 
„Nemzeti hagyományok"-at. Ez a „Szerbus dall" akár illusztrációja is lesietné 
Kölcsey alábbi fontos elvi megállapításának: „Mert a nemzeti poézis a nem-
zeti történet körében kezdi pályáját, s a lírának kés őbb feltámadó s indivi-
duális érzelmeket tárgyaló zengése is csak ott lehet hazafivá, hol áz a nemzeti 
történet régibb múzsájától kölcsönöz sajátságot, s személyes érzeményeit a 
nemzeti hagyomány és nemzeti megnemesített életkör nimbuszán keresztül 
sugároztatja." Ez a dal a nemzeti hagyományból született, az epikus énekek 
lecsapódásaként, a török császárn ővé lett szerb leány története lírává egy-
szerűsödött, az individuális érzelmek hazaivá válhattak, mivel valóban a 
szerb történelemt ől „kölcsönöz sajátságot." 38  

37 Felső  Magyarországi Minerva 1827. IV. 1153-1167. 
38  Idézett kiadás I. 496. 
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Talán nem tévedünk, ha a „Nemzeti hagyományok" megjelenésével  

hozzuk kapcsolatba Vitkovics e fordítását. Ahogy Toldy Ferenc sugalmazását  

érezzük „A király unokája" című  ballada tolmácsolásán.  Jellemz ően Toldy  
Ferenc cikkének mellékleteként látott napvilágot. Olyan elvi-elméleti dol-
gozatot bizonyít, mely az irodalmi népiesség, a romantikus stílus népszer ű-
sítését tartja szem el őtt. S az sem érdektelen, hogy a műfaji-versnembeli  
változatosságot, a fokozatosságot példázza az ügyes szervez ő  Toldy; közli  
Vörösmarty „eredeti" balladáját, a szerbus manier egyik legszebb magyar  

megvalósulását, de Vitkovics jambusversét is. Az eredeti ballada verselé-
sében, hangvételébén közelebb áll a szerb h ősénekek . verseléséhez; hang-
vételéhez, . viszont Vitkovics tolmácsolása - tematikájában, eszmeiségében  
idézi a követésre ajánlott mintát.  

Fejtegetéseink azt célozták, hogy Vitkovics jelent őségét újabb oldalról  
világítsuk meg. Ezúttal nem az irodalomszervez őről szóltunk, nem költé-
szetét tettük az értékelés patikamérlegére; hanem hozzájárulását a magyar  

irodalmi gondolkodás fejl ődéséhez. Azt- állapíthattuk meg, hogy sugalmazá-
sai, fordításai állandó ébreszt ői az irodalmi népiesség romantikussá váló  
folyamatának; részese' az új lehet őségek kikísérletežéseinek; az elvi -  megá-
lapításokat 'igyekszik 'gyakorlati tetteivel .(tolmácsolásaival, könyvkölcsön-
zéseivel) alátámasztani. E tevékenységében a hangsúly egyre inkább a tu-
datos költőre esik. A dalszerz ő  mindinkább átadja a helyét a „megnemésített"  

népköltészet tolmácsának. Ezt bizonyítja három fordítása az 1820-as évek  

második feléből.  . 

HITK, 1973. 14. sz. 	,  " 	 . 	~ Fried István  
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2. VITKO VICS ' MIHÁLY BÁCSKAI REGEDALÁRÓL, SZERB 
EREDETIJÉRŐL ÉS HÁTTERÉRŐL 

Ez alkalommal az összehasonlító irodalomtörténet által Vitkovics Mihály 
egyik legsikerültebbnek -minősített regedaláról, a Bácskai regedaláról — melyet. 
az  összehasonlító irodalomtörténet az egyik légsikerültebb regedalnak tart 
— és ennek szerb eredetijér ől (Podigle se kiridžije bačke), a regedal keletkezé-
sének körülményeir ől; történelmi hátterétről és visszhangjáról szeretnék 
szólni, s megkísérelném megállapítani, vagyis meger ősíteni az eredeti ke-
letkezési idejét, amelyet Vitkovics a tizennyolcadik század els ő  éveire' vezet 
vissza, a amelyr ől Beöthy Zsolt feltételezte, h őgy „rácz eredetije a kuruc- 
világ idejéből való."1  

E regedalt magyar nyelven ez ideig csak Vitkovics fordításában ismerjük, 
és -mint tudjuk, először az Aurorában jelent meg 1.827-ben páros rím ű  
tizenkettesben Bácskai népdal címen, a kés őbbi kiadásokban pedig rendsze-
resen Bácskai regedal címmel. • 

E regedal, vagyis népballada, amely egyszer ű ' szépsége mellett még 
sok más olyan elemet rejteget magában; amelyek nem csak történelmi és iro-
dalomtörténeti szempontból . jelentősek; , hanem általában a népköltészeti 
alkotások keletkezésére, fejl ődésére és továbbélésére vonatkozó kérdések 
megvilágítása szempontjából is, hosszú ideig á feledés homályában lappangott. 
Még Vitkov,ics fordításától teljesen független újrafelbukkanása Milica Sto-
jadinović  Srpkinja könyvében (U Fruškoj Gori 1854. II) sem járult hozzá 
ahhoz, hogy Magára vonja a figyelmet. 2  

Ezzel magyarázható Veljko Petrovi ć  kijélentése, miszerint a fordítás 
eredetije elveszett A harmincas években azonban Milica 'Stojadinovi ć  
Srpkinja említett könyvét forgatva, Milan Ševi ć  felfedezte a népballadát és 
arra a megállapításra jutott, hogy „az eredeti felülmúlja Vitkovics fordítását 
amely valószínűleg más variáns alapján jött létre, de lehetséges az is, hogy 
Vitkovics készakarva enyhítette a népkölteményben el őforduló kegyetlénséget 
a magyar olvasóközönség miatt." 4  - 

1  Trencsény Károly, Bácsi szekeresek. A Bács Bodrogh , Vármegyei Történelmi Társult 
Évkönyve, Zombor 1909. 175.  

2  Milica Stojadinović  Srpkinja, U Frzšškoi Gori II 1854. Zemun 1862, 49. 
3 Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. St. ", Stojanovi ća, knj. " IV, Zagreb 

1927,   1102. 	 ' 

4  Milan Šević, Srpski pesnici na madarskom jeziku, Glasnik Istorijskog društva u Rovom 
Sadu, Sremski Karlovci 1930, 23-24. 
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A. magyar irodalomtörténet kezdett ő l fogva számon t rtotta és figxelem 
mel‘kísérte ezt a regedalt, és mint „szerb dalt Vitkovics fordításában" nagyra 
becsülte. Besorlota az antológiákba, de elfogadta egyúttal Veljko Petxov ć i: 
megállapítását, mely szerint „az eredetije elveszett." 5  , ' 

A sok dicsérő  vélemény mellett, Horváth János úgy minősíti e balladát, 
mint „a'műköltészetben akkor divatba jöv ő  németes ballada műfajjal szemben 
a népies ballada-modor egyik els ő -  fecskéjének tekinthet ő-"t,6  .s'- ezt a véle-
ményt elfogadja Sziklay László is, hozzáfűzve, hogy „ez az els ő  fecske a- 
magyar népies műköltészet további fejl ődésére kétségtelenül nagy hatással 
volt, s a magyarországi szerbek .múltjának játékós népiességgel el őadott 
emlékét egyesíti a felez ős tizenkett ősnek a magyar népies műköltéšzetben 
oly fontos szerepet játszó formájával." 7  

A kilenc . szerb . népköltemény közül, amelyeket Vitkovics . átültettet 
magyar nyelvre, Horváth Károly 'kiemeli a Bácskai regedalt, mert úgy véli, 
az összes között ez a legsikerültebb, és megállapítja, hogy „ebben szerencsésen 
alkalmaz néhány, a magyar népballadákra emlékeztet ő  régies fordulatot." 8  

E Vitkovics-fordítás érdekl ődést keltett Bács Bodrog vármegye törté-
netírói között is, és egy kisebb méret ű  vitát indított a század fordulóján, amely 
á -Bács Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évnegyedes Évkönyv című  
folyóiratában bonyolódott le. E vita, amely ez ideig elkerülte .á figyelmet, 
megkísérelt megfejteni néhány, regedallal összefügg ő  kérdést, és , mond-
hatnánk, sikerrel ,járt annyiban, hogy rámutatott /a lehetséges megoldáshoz 
vezető  útra: 

Holczmann (Hajnal) Ignácz, torzsai (most : Savino selo) tanító-igazgató,. 
aki szabad idejében Bácska , néprajzának egyes jelenségeivel foglalkozott, 
1899-ben egy cikket közölt a Történelmi  Társaság említett .ÉTVKONYVében 
a bácsi szekeresekr ől, 's ezzel felvetette a szekeresek foglalkozására vonat-
kózó történelxni kérdést. 9  Miután nem ismerte és ily módon nem is ellen ő-
rizhette az irodalomtörténeti szempontokat, a regedalt Vitkovics eredeti 
költeményeként fogta fel s úgy közölte, ahogy az . A URORÁban találta : 
Bácskai népdal. Vitkovicstól. 

Mint cikkében elmondja, Bács Bodrog vármegye történelmének és 
néprajzának kutatása folyamán felkeltette figyelmét a bácsi szekeresek kife-
jezés, és miután ezt a Vármegye történetére vonatkozólag jelent ősnek tartja, 

'megindítja a vitát: vajón a bácsi szekeresék Eger tájékára indultak-e Eger 
ostronnához, a török hódoltság idejében, vagy más . alkalommal keltek útra, 
továbbá mit akartak Eger tájékán, azután török zšoldosok voltak-e, vagy -

, csak fuvarosok, ,;holmi markotányosok." A tartalom .alapján azonban meg-
állapítja, hogy ezek a szekeresek nem magyarok, hanem szerbek, vagy talán 
bunyevácok voltak, hiszem a szerbek járják a keréktáncot (kólót) a piactér 
közepén, a húg náluk tűz rózsát bátyjának ingujjárá, mikor az csatába megy, 
a mátka az ő  körükben díszíti pávatollal kedvesét, mikor az útra készül. 

fi  Sziklay László, Vitkovics Mihály, a kétnyelv ű  költő, Szomszédság és közösség, szerk. 
• Vujicsics' D. Sztoján, Budapest - 19.72; 251. 
6 Horváth- János, A magyar irodalmi népiesség Faluditől Petőfiig, Budapest 1927, 153. 
7  Sziklay L., I. m.' 251. ,S 
 A magyar irodalom története 3. 1772-1849, szerk. Pándi Pál, Akadémiai Kiadó, Budápest 

1965, 291. 
9  Holczmann Ignácz, Bácsi szekeresek. A Bács Bodrogh' Vármegyei Történelmi . Társulat 

ÉVKÖNYVE, Zombor 1899, XV. évf. III. f. 127-129. 
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'Holczmann kérdéseire egy évtizeddel kés őbb jelentkezett válaszával, 
ugyancsak az ÉVKÖNYV oldalain, a zombori Fels ő  Kereskedelmi Iskola 
tanára és az ÉVKÖNYV szerkesztője, Trencsény Károly, aki a megoldást 
Evlia Cselebi útinaplójában véli megtalálni.lo 

Hogy jobban megérthessük mindazt, amiről szó esik e regedallal, va-
gyis a népballadával összefüggésben, .teljes egészében közölnünk kell Vit-
kóvics fordítását, valamint Milica Stojadinovi ć  .Srpkinja Szerém,ségben le-
jegyzett variánsát: 

BÁCSKAI NÉPDAL: Vitkovicstól 

Bácsi szekeresek útra indulának, 
Útra indulának Eger- tájékának. 
Közöttük. volt Palkó maga szekerével, 
S ím jő  a magyarság erős seregével. 
Magyarság serege stóla ő  hozzájok: 
Bácsi szekeresek! Hova utaznátok? 
Akartok-e velünk egy útra indulni 
Avagy mint ifiak akartok elhullni? 
— Mint ifjak akarunk 	mondának — elhullni, 
Mintsem tiveletek egy útra indulni. 
Bácsiak ezt mondván, mind harczra kelének, 
A magyarok még egy legényt sem vesztének. 
A bácsiak közül elhulltak mindnyájan, 
Csak Palkó ugrott el tüzés paripáján. 
Ebédig vágtatva ért el Jankováczra, 
Hol ifjak tánczolni mentek a piaczra. 
Keréktánczba beáll ő  is tánczolgatni, 
De kezdi a tánczot fonákra forgatni. 
Megereszti hangját siralmas nótára, 
S így kezd énekelni szívek fájdalmára: 
„Amely anya fiját Egerbe ereszté, 
Haza őt ne várja, nem j ő  vissza többé. 
Elhulltak ma, el, az ifju szekeresek, 
Élőt már őköztük hijában keresek. 
Amely húg a bátyját útra készítette, 
Ingujjra a rózsát hijában tűzgette; 
Nem fogja az inget már bátyja hordhatni, 
Nem fogja ifiú testén elkoptatni. 
Amely mátka útra trészíté kedvesét, 
Pávatoll szedésben ne fárassza kezét, 
Mert azzal kedvesét, bármiként hajházza, 
Ebben az életben már fel nem czifrázza. 
Tápláljátok hát, ösz. anyák! magatokat, 
Bennünk ne vessetek bizodalmatokat: 
Kitől az ő  sólyommadara elröpült, 
Vissza nem röpül az, szárnyat vesztett s eldült." 
(AURORA 1827) 

10 Trencsényi K., I. m. 173-176. — Köszönetemet fejezem ki dr. Káich Katalinnak, 
aki szíves volt figyelmeztetni erre a cikkre. 

., 
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PESMA 

Podigle' se kiridžije bačke, 
Podigle se egru na kiriju. 
Med njima . je kiridžija Janko, 
Nji susreta silna madžarija, 
Oružana oružjem boinim; 
Kiridžije ništ od tog nemaju, 
Do prutiće i tanke kamdžije. 
Besedi im silna Madžarija: 
„Oj Boga vam kiridžije ba čke! 
Il' volete s nama putováti, 
Da čekamo po drumovi plena, 
Il' vólete < ovde poginuti, 
Er nam vaši konji potrebuju?" 
Al' besede kiridžije ba čke: • 
„Mi volemo ovde poginuti, 
Nego s vama sramno putovati." 
To rekoše nq boi nastadoše, 
Bojak biše, pa svi izginuše; 
:Sarno osta kiridžija Janko. 
Ne bi ni on izno živu glavu, 
Da ne bija logova žerava. 
Kad on jadan stiže selu svome, 
Al u selu divnó kolo igrá,. 
On se hvata u to kolo .divno, 
Pa okreće kolo naopako; 
I zapjeva pjesmu na zapevku: 
„Koja ljuba opravila vojna, 
Opravila egru na kiriju, 
Nek ne čupa paunova perja, 
Er ga s njime nakititi ne će; 
Koja seja braca opravila, 
Nek ne veze tanane rukave, 
Brat se s njima ponositi neće; .. 
Stare majke ranite se same, 
Od koje je soko odletió, 
Više joj se povratiti neće, 
Sinoć  su mu opanula krila." 

(1Vlilića Stójadinović  Srpkinja, U Fruškoi. Gori II, 1854, Zemun • 1862, 
49-50). 

E regedalt, az egyedülit, amelyet Vitkovics nem' Vuk Karadži ć  gyűj-
teményéből fordít, s amely éppen Vitkovics fordításának köszönhet ően 
került be mind a magyar, mind a szerbhorvát irodalomtörténetbe, hiába 
keressük Vuk Karadžić  gyűjteményében vagy akárhol másutt. Nem talál-
ható Karadžić  följegyzéseiben ., kézirat-hagyatékában, azok a népdalok és 
más költemények között sem, amelyeket nem tartott érdemesnek a közlésre, 
de még csak megemlítésre sem, noha feltételezzük, tudomása lehetett róla 
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és hallhatta valahol régebben, talán magától Vitkovicstól. Mivel érdekl ő-
dése sokrétű  volt, s jól ismerte Vitkovics írásait is, beszélgethetett vele err ől, 
Masnikor meglátogátta pesti otthonában, de ha nem is t őle, akkor .halhatta a 
kifinomult ízlésű  Milica Stojadinović  Srpkinjától, aki értékelni tudótt min-
den figyelemre méltó sort és --ösztönszer űen megérezve a bácsi szekeresekr ől 
szóló regedal különösségét, besorolta azt a válogatott szövegek közé. ' 

Annak több oka is lehet, hogy ez á versbe öntött történet Vuk Karadži ć  
figyelmét elkerülte. Az egyik 'ok az lehet, hogy Vuk a bácskai népdalokét és 
énekeket nem tartotta nagy becsben, amit ki is jelentett a Bácskai népdalók 
a 'mi időnkben (Báčvanske pjesme 'našega vremena) cím ű  közlésében: „Van 

„ nekem mégegyszer ennyi bá ćskái népdalóm a mi időnkből; a legtöbbje azon-
ban  nem alkalmas a közlésre, mivel nem sokat ér; az összesb ől 'ezeket válo-
gattam ki, mert ezek a legszebbek, és legméltóbbak arra, hogy együtt, le-
gyenek 

 
 többi népdálainkkal." 11  

Ha a bácsi szekeresekről szóló népballadát akárhol is feljegyezte volna-
megtalálható lenne, ha másutt nem, hátrahagyott kéziratai között. Feltétei 

_ lezzük annak lehet őségét is, hogy ismerte, de nem volt benne biztos: valód 
népi alkotás-e vagy műköltészeti, városi emberek, polgárok alkotása-e, mivel 
egyes költemények h barokk korszakban nemegyszer átvették a népkölté-
szeti formát --= deseteracot = cezúrával a négyedik szótag után -(pesme krat-. 
koga stiha), Vuk ugyanis okult: a Srbi u Donavertu című : népdal esetéb ől; 

 Žefarovi ć  jegyezte föl 1744-ben, később pedig . Vuk leközölte a DA- 
NICÁban, abban .a hiszemben,'. hogy ez nem népdal, mire Kopitar által 
Grimm erélyesen megdorgálta, „miért önt vizet a . borba," 12  Vuk talán ezért 
látta jobbnak a bácsi szekeresekr ől szóló dalt figyelmen kívül hagyni, bár 
megemlíteném, akad nála több hosszabb-rövidebb; Más vidéken lejegyáett 
népi alkotás, amely némely verssorával rokon a bácsi szekeresekr ő l' szólóval. 
Említsük  csak meg a rövid boszniai Kiridžije i djevojka' iz Kušlata címűt, 
amely azonban ,nem tartalmaz úgyszólván semmilyen cselekményt. 13  

Mialatt e körülményeket vizsgáljuk, figyelembe kell vennünk, egy je-
lenséget: ez id őben a mű- és a népköltészet keveredik, a, sok különféle da-
loskönyvben pedig, leginkább a XIX. századbeliekben, sok olyan népdalnak 
hitt dal _akad, amely nem az,_ de annak idején igen nagy népszer űségnek 
örvendett. 

A XVIII. és a  XIX. században keletkező  szerb kéziratos daloskönyvek 
között van egyházi személyekt ő l eredő  is, amely «az egyházi'költészetet ápolja, 
van politikai és katonai verseket tartalmazó, legtöbbje azonban' szerelmi és 
hazafias tartalmú. E daloskönyvek legtöbbje a széles néprétegek érzelmeir ől 
tanúskodik, itt keveredik a ,féketelen lírai dal a klasszikus verssel és az epikai 
deseteracGal, de ugyanakkor jelentkezik a magyar területeken él ő . :  szerbség 
között a költészet egy új formája, a XIX. században virágzó polgári (városi) 
réteg költészete. 

Ezekben a 'kézirátos daloskönyvekben hiába keressük a Podigle se ki-
ridžije báčke című  népballadát. 'S nem találjuk a nyomtatott daloskönyvekben 

. 	 . 	 .. 	 . . 	 < . 	 .. 
11 "Vtik St. Karadžić;. Srpske narodne pjesme I. Biograd 1891, 643. 
12 Milorad Pavić ; .Žstorija srpske'knjižévnosti baroknog doba (XVII-XVIII.veka) Beograd  

1970,; 472. ,  

? 3 Vuk St. . Karadži ć, I. m. 525: 
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sem, amelyekben fellelhet ő   a régebben lejegyzett dalok, mint amilyen  áz 
,Ostojić=Ćorović-féle Srpska . gradanska lírika XVIII. veka; 14  nem talál-
ható Marinković  gyűjteményében, 15  Leskovacéban sem," de nem említi a  
kimerítő  és részletes Panti ć-tanulmány sem, 17  valamint 'a XIX. század fo-
lyamán az: újvidéki nyomdákban megjelent kisebb daloskötetek  sem. 18  

Hiábá keressük a népdalok mellett polgári eredet ű  dalokat is tartalmazó  
Erlangeni Kéziratban,ls amely a bácsi szekeresekr ől szóló népballada kelet-
kezése Butáni időben látott napvilágot, Az Erlangeni Kezirat hazáját Gezémann ,  
a  Sisak - Sava Gradiška --- Virovitica (Ver őce) --- Križevci -- Sisak  

közötti területre helyezi, dé nem zárkózik el szélesebb terület lehet őségétő l  
sem. Ezenkívül arra is figyelmeztet, hogy a dalok vándorolnak szóbeli és  

írásbeli útón is. A Kézirat versei hadakozásokról tanúskodnak, s „Dubrovnik  
fehér város" partján, „Fehér jajce városában," „szép ser Smea.erevó"-ban 
játszódnak le, s a kor szelleméhez híven, kicsiny, de ; ; tüzes" (ognjevite) h ősi 
csapatokról szólnak. . 

Néhány népdal és epikus költemény Magyarország területére, a Rá-
kóczi-felkélés idejére vezeti az olvasót; ,megénekeli a határ őrvidéki katonák 
hadakozását Rákóczi kurucaival. Ezek szerint joggal kereshetnénk itt a bá-
csi szekeresekr ől szóló népballadát. A Kézirat huszadik éneke, amelyet, ké-
sőbb Vuk , is lejegyzett, beszámol arról az eseményr ől, amikor a szentesi 
magyarok segítségül hívják a csongrádi szerb granicsárokat, hogy együttes 
erővel űzzék ki .  á jószágukat elrabló kurucokat, akiket .az ének „veszélyes 
ellenségnek" tart. • 

Binlítsük meg, 'hogy a Rákóczi idejéb ől való magyar. „történeti és 'vitézi 
énekek"-ben a magyar népköltés veszélyes ellenségként énekli meg a németet: 

Szaladj kuruc, jön a német, 
Jön a német, dúl-fúl, pusztít, 20  

A „kuruc korszák népballadái" a „labancok" mellett 'a kuru.cok~ 'ellen har čóló 
„ráczokat" is ellenségnek min ősíti:  

Az álnok németet; a kóborló ráczot, 
Halomban vághassuk mint dánust, horvátot 
(Nagy Bercsényi- Miklós 1708),  

A „szebeni ráczokat" pedig megemlíti a Kerekes Izsák és a ráczok közötti 
egyenlőtlen összeütközésről szóló ballada (Kerekes Izsák), továbbá Bezerédi 
nótája ( . 1707), és A kölesdi harcról .(1708). 21  

14  z starih pesmarica, za štampu priredili Tih. Ostojić  i V. Čórović, Beograd —` Srem. 
Karlovci 1926.  

15 Srpska gradanska poezija XVIII i s početka XIX  stoleća II, Priredio Borivoje Marin-
ković, Beograd 1966. 

16 Antologija starije srpske poezik. Sastavio Mladen  Léskovac. -Matica srpska (év nélkül),  
Pogodor .  1953.  

17 Miroslav Pantić , Narodne pesme, u zapisima X V—X VIII veka, Beograd  1964: 
18  1862, Episkopska pe čtnja; Pesmarica I; 1865; Pésmarica brzotiskom Ignjata Fuksa stb.  
19 Erlangenski rukopis starih srpškohrvatskih narodnih' pesama, izdao Dr Gerhard. Gezeman,  

Srem. Karlovći 192 5 .  
20 Magyar népdalok 2. szerk. Órtutay Gyula, Katona Imre, Búdápest" 1970; 198; 200.  
2 ~ Magyar népballadák,_ sajtó alá  réndežté és bevéžetéssol ellátta Endrődi Sándor;  Buda:  

pest 1906, 65-84.  
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A Marinković-féle gyűjteményben szerepel egy olyan ének is,' amely 
a bácsi' szekeresekr ől szóló népballadában megénekelt eseménynek a paró-
diája is lehetne: e gúnyos énekben a környezet magyar, a körülmények, 
valamint a cselekmény a kornak .  kifordított képe. A szöveg Nikola és Pavle 
Lukić  daloskönyvéb ől származik,2 2  variánsa pedig a Vasilije Jovanovi ć  da-
loskönyvében található. 23  

Felmerül a kérdés, hol ismerhette meg Vitkovics a bácsi szekeresekr ől 
szóló népballadát, amely több mint egy évszázadon keresztül ismeretlen 
volt mindaddig, míg kezébe nem került, a magyar fordítás publikálása után 
három évtized kellett ahhoz, hogy újra felbukkanjon Szerémségben Milica 
Stojadinović  Srpkinjánál. 

E kérdésnek több lehetséges megoldása van. Vitkovics megismerhette 
még a családban, a baráti körben vagy az Egerben őrzött kéziratos dalos-. 
könyvből. Vujicsics D. Sztoján „betyárballadának" nevezi, s feltételezi, 
hogy ez az ének ismeretes lehetett a magyarországi szerbek között  Egerben, 
és itt hallhatta Vitkovics is, 24  de mi nem vetjük el a lehet őségét annak sem, 
hogy Vitkovics ügyvédként utazott Jankováczra s itt hallotta a helybeli szer-
bektől. S nem elvetendő  az a megoldás sem, hogy valamelyik ügyfele Jan- 
kováczról nála járt Pesten, és mint a népdal és általában a dal kedvel őjének 
és gyűjtőjének, elmondta a bácsi szekeresek pusztulásáról szóló .verses tör-
ténetet. 

Milica Stojadinović  Srpkinja sokkal később lejegyzett variánsa úgy 
adja ezt elő, hogy a bácsi szekeresek „elindultak Egerbe fuvarozni" (podigle 
se Egrú na kiriju), de közelebbi felvilágosítást nem ad arra vonatkozólag, 
hova valósiak. Vitkovicsnak az eredetihez id őbelileg , sokkal közelebb álló 
fordítása az összecsapást túlél ő  fuvarosnak . a nevét valószínűleg megmagya- 

■ rosította (Palkó); ez ,  ,tüzes paripán" (Milicánál: Janko, na „logovu žeravu") 
visszalovagolt falujába, Jankováczra. 

Vitkovics helymeghatározását elfogadhatjuk letheségesnék, mivel meg-
felelhet a valóságnak. Hogy ezt az adatot nem találjuk Milicánál, azzal ma-
gyarázhatjuk, hogy id ővel ez az adat elhomályosult, valamint a .földrajzi tá-
volság (Szerémség) is szerepet játszhatott. A fuvaros neve. Milica Stojadi-
nović  Srpkinjánál azonban azonos Vitkovics helyelnevezésével: Janko -- Jan-
kovácz, ami bizonyos összefüggést sejtet. 

A mély benyomást keltő  és tömör előadás., valamint a földrajzi meg-
határozás , (Jankovácz) sugallják a feltételezést, hogy Vitkovicsnak abban az 
időben, amikor e népballadát átültette magyarra, a kezében volt az eredeti 
szöveg. Ennek keletkezési ideje közvetlenül az esemény megtörténése utáni 
időre tehető, vagy valamivel későbbre, s így e népballadában minden auten-
tikus. 

Milica Stojadinović  Srpkinja később lejegyzett variánsa alapján — habár 
megőrződött benne a motívumok javarésze -- mégsem lehet pontosan 
megítélni, hol és mikor játszódott le a benne megénekelt történet, illetve 

22 Srpska gradanska poezija XVII i s početka XIX stoleća II. (Ostojić—Čorović), sign 
„G", br. 38,  '49.  

23. 1805, 112 sz., 150-151. 	 . 

24 Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai.  Vujicsics D. Sztoján gondozásában, Budapest 
1978, 311. 
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megtörtént-e valójában, vagy az énekes csak hallás után énekelt meg egy, 
időben meghatározatlan, talán másképpén lejátszódott eseményt,  miután 
lekopott róla az adatok egy_ része. Emellétt az ő  variánsa két verssorral sze-
gényebb. 

Mindezek ellenére csodálatra méltó, hogy másfél évszázadnyi id ő  alatt 
a szóbeli hagyomány meg tudta őárizni a népi alkotás frissességét és szuggesz-
tivitását, anélkül, hogy ismeretes lenne egyetlen em,litése, vagy följegyzése. 

Itt felmerül még egy kérdés: amikor Vitkovics kezében tartotta az/1705- 
ben följegyzett eredeti szöveget, „kiridžije" kifejezést olvasott-é benne, 
vagy ez a kifejezés kés őbb jelentkezett, ahogy Milica Stojadinovi ć  Srpkinja 
variánsában találtúk. Ti. a '„kiridžije” szónak több értelme van, attól függ ően, 
honnan ered és mikor lett_ lejegyezve, mivel az adott kor hitelesíti keletke-
zését. 

Az egyik magyarázat visszavezet a török „kirdžalije" (krdžalije) kife-
jezésre, a k'rdžali (törökül: Kirca Ali Trákiában) török zsoldosok megnevezé-
sére, akik a Szvistovói (1791), vagy a Jasi (17925'. békekötés után szolgálat . 

nélkül maradtak és Bulgária földjén portyáztak. A Krdžaliak társultak a 
vidini Pazvan Oglu köré tömörült lázadó janicsárokkal, 15 éven keresztül 
szították Bulgáriában a polgárháborút és többször betörtek a belgrádi pa- 
salikba is. 25  Erre az értelmezésre utal Abdulah Škalji ć  is. 26  Ezek szerint a 
bácsi szekeresékr ől szóló népballada keletkezésének idejében a „kiridžije" 
szó nem Törökországból juthatott el ami tájainkra, különösképpen nem ezzel 
a jelentéssel. Evlia Cselebi a magyar földeken szerzett tapasztalatainak le-
írásában megemlíti a kocsit, amelyet talikának (taligának) 'nevez. 27  Budáról 
Bácskába indulva ellenőrző  útra, a következ őket írja: „Pesten 50 főnyi hasz-
navehető  kalauzt vettem magam mellé, kik valamennyien talika (taliga) nev ű  
kocsira ültek," 28  de a kiridžija szó nem jelentkezik nála. 

A JAZU által kiadott Szótárban is .találkozunk a kirigiá (m) szó 
magyarázatával. E szerint a szó olyan személyt nevez meg, aki bérbe adja 
lovait lovagolásra, vagy terelésre, de fizetésért ő  maga is velük megy. A Szó-
tár továbbá közli, hogy „a török nyelvben nem létezik a kirigi elnevezés, 
amelyből ez származna, hanem ismeretes a mi (ti. a horvát-szerb) nyelvünk-
ben. Létezik még a bolgár kirigija, valamint a román chirigiá, a török kirija 
szó, amelyhez hozzáadták a gi folytatást." 

A Szótár följegyzi továbbá azt is, hogy Dubrovnikban meg őrződött 
e kiféjezésnek a legrégibb említése olasz nyelven 1528-ból: „Morlachi ouero 
chirisie", de fellelhet ő  Hektorovićnál is: „Ovo ti se broje turske kiridžije 
karavane", valamint A. Ka čić-Miošićnál is. 29  

Vuk Karadžić  a kirija kifejezést a következ őképpen magyarázza: „Die 
Miethe, merces conducti", a kiridžiját pedig:: '„Fuhrmann der Saumex, 
vector clitellarius", és hozzáidézi a következ ő  példát: 

25 Enciklopédija . Leksikografskog zavoda 4, 220. 
. . 26 Abdulah Skaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo 1965, 418. 

27 Ortutay Gy. — Katona I. a következ őképpen értelmezi a kifejezést: talyiga-taliga: az 
eke kétkerekű  előrésze, melyhez a rudat csatolják;, kétkerek ű  kocsi, kordé (Magyar 
népdalok 2. 783). 

28  Trencsény K.  I. m. 175 . 
29  Rje čnik hrvatskoga ili srpškog jezika dio V, JAZU Zagreb, 1898-1903, 4. 
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„Kiridžija! Kamo' ti. kirija? 
U andžije i u meandžije.30  

A Podigle se kiridžije bačke című  népballadában a kiridžija szó félre-
érthetelenül táligást, kocsist jelent, ahogyan azt a JAZU _és a Vuk Karadži• 
Szótára is értelmezi, magyar nyelven • pedig megfelel őék ezek a kifejezések: 
taligás, talyigás, ko ćsis, fuvaros, szekeres, arra az id őre vonatkoztatva talán' 
legmegfelelőbb a „szekeres.” így Vitkovics az . eredetiben egyaránt olvas,= 
hatotta bácsi taligásokról— kocsisokról — avagy szekeresekr ől, de ugyanúgy 
„kiridžiják"-ról. szóló történetet is, azonban állíthatjuk biztosan, hogy: azi-- 
dőben magyar földön a ,kiridžija" szó használatos lett' volna. 

Hogy 'pontosíthassunk e , népballada feljegyzését — amely közvetlenül 
az esemény megtörténése utáni id őre, vagyis a XVII. • század utolsó, illetve, 
a XVIII. század els ő  éveire tehet ő  —, valamint a szövegben előforduló té-
nyek magyarázatát és megoldását, hivatkozunk az e` korra vonatkozó törté-
nelmi írásokra. Ezek többnyire nagyon is  szűkszavúak;  és •néha csak egy 
esemény részletér ői tanúskodnak, mégis megkíséreljük e .sz űkszavú adatok. •, 
alapján rekonstraxálni és megmagyarázni azokat a körülményeket, amelyek 
között `a balládában megénekelt történet' lejátszódott. - 

Elsősorban 'hivatkozunk Evlia Cselébi Útleírásának V. VI. és VII. • 
füzetére, amelyekben legnagyobbrészt a • XVTI, század második felében 
magyar földeken szerzett tapasztalatait írja le.. Az Útleírás számos adatot,. 
szolgáltat Magyarország földrajzi, néprajzi, anyagi és szellemi m űveltségének 
megismeréséhez a török 'hódoltság alatt. A jelentéktelenebb földrajzi és • tör-
ténelmi tévedései és keleti'nagyotmondásai mellett is hitelt érdeml ő  forrásként-
'szerepelhet,. annál is inkább, mert kiegészíti'a korstiakra vonatkozó sok te-
kintetben. hézagos adatokat.' 

Evlia Cselébi Útleírása tíz oldalt szentel Egernek, s történelmi szempont-
ból jól .felhasználható adatokat közöl. Ezek szerint miután elfoglalták a várat . 
— amelyben úgyszólván egy századón át uralkodtak (1596-1686) — a 
törökök létrehozták az egri ejalétet, -amely 5 szandzsákból állt .'a Duna és a 
Tisza között Szabadkáig, .a Tiszántúlon Debrecenig. Szükség, esetéri az ejalét 
20.000 válogatott harcóssal rendelkezett. A törökök • gondoskodtak a . vár 
javításáról,' Cselébi feljegyzése szerint a szultán. rendeletére hét éven keresztül 
itt dolgozott télen-nyáron 12.000 rája. A várat:1.500 janicsár és .1.500 arab 
katona őrizte, rajtuk kívül állítólag volt még a várban 3.000 veterán, martalóc, 
tüzér, gránátos, összesen mintegy 12.000 ember 3z 

- A. török uralom alatt a török és a magyar végvári katonaság kisebb-na- 
gyobb rablást, . fosztogatást ró fel egymásnak, természetesen úgy, mintha 
ilyen kilengések csak az ellenfél részér ől történnének. A törökök biztonságát 
veszélyeztették a csavargó katonák is, akiket ősszel elbocsájtottak s kényte-. 
lenek voltak országszerte • kóborolni -létfenntartásiakat rablással, fosztoga-
tással biztosítani. A rosszul . fiáetett katonaság szabad prédának • tekintette 
az ország egész területét, mert létfenntartását Csak így tudta biztosítani.. 3.3 

3°  Vuk . St. Karadžić, Srpski Rje čnik 1818, 305: 
31, Török—magyarkori történelmi emlékek II. osztály. írók. Evlia Cselébi török világutazó 

magyarországi utazásai 1660-1664., Budapest 1904, U a. II. kötet 1664 =-1666, Buda-
pest 1908. 

32 Nagy József, Eger története. Budapest 1978, 135. 
33 Uo. 92-96. 
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Hogy megértsük a kor szellemét, s ezzel azt is, ami e 'népballadában 
megtörtént, nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy az életfelfogás 
a XVI., XVII. és a' XVIII. században erkölcsi szempontból diametrális 
a mai ember életfelfogásával. Életszemléletük és tetteik, amelyeket mq bar- 
bárnak tekintünk abban az időben természetesek és megszokottak voltak: 

A XVI, század nemesi ifjai el őtt, nemcsak magyar földön, hanem Eu-
rópa-szerte, a felemelkedés útja szinte kizárólag a katonáskodáson-keresztül 
vezetett: Ha anyagi és szellemi ereje meg vólt a tanuláshoz, akkor a nemesi , 
ifjú felkereste a nyugati vagy lengyel egyeterneket•és á humanista m űveltség 
megszerzésére törekedett, de utána néhány évig valamelyik végvárban szol-
gált, hogy elsajátítsa a katonai tudományt és összhangba hozza az elsajátított 
tudományokat az erényekkel. Humanista m űveltség és vitézi virtus jól meg-
fértek egymás mellett ebben a korban. -Az egész végvári katonaságot áthatotta 
egy olyan közszellem, amelynék nyomári a harcöt szinte lételemének tekin-
tette, nem becsülte sokszor sem a maga, sem mások életét, s valóban alig . 

várta az alkalmat, hogy lóra kapjon, vágtasson, hadakozzon. Az egri vitézek 
erről különösen híresek voltak. Megemlíthetjük, hogy a portyázásokból, 
a török végvárak elleni támadásokból ,  alaposan kivette részét Balassi Bálint is. 
A, nagy költő  1579-1584 között hádnagyi rangban m űködött Egerben, s 
nemcsak verseiben ír szépen az egri; „vitézl ő  .oskoláról," hanem „emberség-
ről példát, vitézségről formát" ő  maga is bőven mutatott. Egri tartózkodásának 
idején alig- volt olyan vállalkozás, amelyben ne vett volna részt. Egyik l'eg-
jelerrtősebb'haditette 1580-ban a hatvani török vár megrohanásához fűződik.34  
Egri végvári vitézként irta versei egy részét, ez az idő  élete végéig ihletadó 
forrása. Emlékezzünk meg ' róla erre vonatkozó soraival: 

Eger, vitézeknek ékes oskolája, 
Jó katonaságnak nevel ő  dajkája 35 

-A hazai vitézek mellett itt harcolt Európa államainak számtal ár vitéze; 
akik közöt „rácok" is voltak, avagy szerbek, horvátok, bolgárok. 

A végvárak jövedelme a XVI. és a -XVIII. század között olyan jelenték-
telen volt, hogy nem fedezte a katonák zsoldját sem, s nemegyszer maradt 
a végvár élelem nélkül. A katonaság néha évekig nem kapott zsoldot, s ha 
meg akart élni, úgy gondoskodott magáról, ahogy tudott. Parancsnokaikkal 
együtt arra kényszerültek, hogy rendszerint erdei utak mellett, vagy völgy- 
szorosoknál,;. lesb ől megtámadják az árra jöv ő  ellenséges alakulatokat. Voltak 
kisebb alakulatok, de olyanok is, amelyek 700 lovasból és gyalogosból álltak. 36  
Ebből az időből maradt fenn a budai pasa számos panasza. 37  

Cselébi útinaplójából, valamint más okmányból is, tudomást szerzünk 
arról, hogy a szekereseknek ebben az id őben, de még hosszú ideig ezután 
is, jelentős a szerepük, és ez sok veszéllyel járó foglalkozás volt. Ezzel az elis-
mert és m,égbecsült munkával leginkább a kocsival, lóval rendelkez ő  falusi 
réteg foglalkozott. ,Cselébi bizonyítja, hogy a török uralom kényszerítette a 
leigázott lakosságot mindenféle munkára, várak építésére és javítására, fu- 

34  Uo. -105. 
3s.  Uo. .91. 
36 Uo. 101. 
37 Uo. 104: 
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varozásra, miközben a nép, legtöbbnyire a jobbágyság, kénytelen volt két 
urat szolgálni. A közmunkát, a magyar és a török végvárak építése és fenn-
tartása a jobbágyság vállára nehezedett. 38  

A szerémi szekeresekkel való találkozást Győrben Cselébi így írja le: 
„A podgyászunkat hozó 200 szerémi kocsinak engedély adatott a . visszatérésre 
s a kocsik 300 katona kísérétében Esztergom várába küldettek. Ezután pod-
gyászunkat a győri kapitány által rendelkezésünkre bocsátott 300 kocsira 
raktuk." A szerérai szekeresekr ől mint szerbekről emlékezik meg:' „Mind-
nyájan, a rája és a nemrája, egyaránt szerb, és szerbek a szerémi fuvarosok 
is."39  

Cselébi megindokolja azt is, Miért mentek a fuvarosok olyan nagy szám-
ban Egerbe: „Bácska, Láska és Szálonta összes rájái mindenféle kötelesség 
alól fel vannak mentve; s évenként ide (Egerbe) jönnek s az árkokat kitisz-
tí.tják."40  

A szultán kiküldöttjeként Cselébi végigjárta a szándzsákot, felülvizsgálta 
a végvárakat, a Duna-Tisza közben tartózkodva pedig részlétesen leírta 
Jankováczot is: „Jankofdzsa (Jankovácz) palánkát  Szulejmán khán építette 
Szeged vára földjén és az egri várkatonaság tulajdona. Hét jükk ákcse jö-
vedelmű  eminség. Szép és er ős építkezésű  erődítmény. Összesen kétszáz 
vitéz katonája van. Azalatt, míg mi ott vendégek voltunk, Fels ő  Magyaror-
szág Szendrő  várából ötszáz hitetlen a vár tövébe jött s ott lesbe állott. A 
várban levő  kétszáz vitéz, kiment az, ötszáz ellen s az ellenségb ől ötven fejet 
és hetven foglyot hoztak, továbbá száz lovukat elvették s ezért nagy vígságot 
ültek. Én szegény a- vár harcosait megszántam és a várvizsgálat díját sem vet-
tem föl, hanem csupán egy magyar rabszolgát és két pár forgókerek ű  puskát 
fogadtam el. Kétszáz vitézzel nyugat felé menve, Kalocsa palánkára értünk. "41 

Jankováczról (Jánosfalva), a török uralom alatti. fontos végvárról és 
emiinátusról felfedeztünk egy kés őbbi, 1808-ban feljegyzett, e tárgyat is 
érintő  fontos adatot. Ekkorra Jankovácz már élvesztette végvár-jellegét és 
úrbéres község volt. 1804-ben ugyanis báró Orczy Orczy László, a janko-
vácziak földesura megbízta id ősebb Dömötör Pál fiskálist, hogy terjessze el ő  
véleményét Jankováczról. E véleményezés alapján a Bécsben, 1807-ben kelt 
királyi privilégium Jankováczot városi rangra emelte. 42  

Vitkovicsnak azt a kijelentését, hogy a bácsi szekeresekr ől szóló regedal 
eredetije 1705-b ől való, megkíséreljük alátámasztani még néhány olyan 
történelmi adattal és körülménnyel, amelyek meger ősítik Vitkovics állítását.. 

1702-ben a bécsi udvari haditanács rendeletet adott ki 18 magyar vár 
(köztük Eger) lerombolására. A rendelet kimondta, hogy a bástyákat, falakat, 
tornyokat le kell rombolni és az árkokat be kell temetni a szükséges jobbágyi 
munkaerő  kirendelését pedig a vármégyére bízta. 43  

38 Uo. 140. 
39 Putopis Evlije Čelebije o srpskim zemljama u XVII. veku. Preveo s turskog Dim. S. Čo-

hadžić, Spomenik XLII, Drugi razred 37, Beograd 1905, 13. 	• 
49 Trencsény K., I. m.. 175. 
41 Török=magyarkori tört. emlékek ... 166. 
42 Id. Dömötör Pál, A Jankovácziakhoz 1808-ban. Közli Rácz Soma. A Bács Bodrogh 

Várni. Tört. Társ. ÉVKÖNYVE, XXIV sz., IV. füz., 1908. 152-159. . 
43 Nagy J., i. m. 180-181. 
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• Egerben a munkálatok nem fejez ődhették be, mivel 1703 tavaszán 
megkezdődött a Rákóczi-szabadságharc. Ezek, a :többnyire gerillaharcok 
kemények és kíméletlenek voltak és legtöbbször • portyázással végz ődtek. I. 
Lipót császár 1703-ban leiratot küldött szét, hogy „innen. és túl a Tiszán 
ismételve észlelt rebellisek és zavargó rablók észleltetnek és a kurucok 
saporodnak.44  Ez év folyamán a német és a „rác" őrség kiszorította Egerb ől 
a kurucokat. 45  AZ. 1704. •és '1705. év folyamán harcok folynak Eger vár körül 
a támadó kurucok • és a véd ők, a - bécsi udvar követői között, akiknek soraiban 
sok szerb avagy ;,rác" van. 48  - 1705 februárjában Rákóczi bevonul Egerbe, 
ahol az év júliusáig tartózkodik. Itt rendezte ,be átmenetileg • -udvartartását, 
itt fogadja XIV: Lajos, francia király rendkívüli követét. Az .egri kuruc csa-
patokban a magyarok mellett harcolnak németek, lengyelek, rácok is. 47  

A kurucok és a ;,rácok" közötti összecsapások, amelyek kíméletlen meg-
torlással jártak, 'állandóak az 1704. és 1705. év folyamán Magyarország egész 
területén, különösen Bácskában, Baranyában és a Budáig terjed ő  területeke-
ken.48  Ezek a megmozdulások, hadműveletek mindkét oldalról általában 
portyázást, rablást, öldöklést hoznak magukkal. A császári seregek éppúgy, 
mint a kurucok seregei, támadják és rabolják a vázakat és a városokat, az 

:út mentén lesbe állnak, fosztogatják áldozataikát, elveszik t őlük lovaikat 
és élelmüket. 

.Ez időben Egerben is sok. a délszláv. A délszláv áramlás 1690-t őt je-
lentős. A délszlávokat: szerbeket, horvátokat, bolgárokat, akik a városokban 
többnyire mint keresked ők és iparosok szerepelnek, egyként „rácok"-nak neve 
zik. 49  A városok és a várbéliek ellátására és ingóságuk szállítására 'szerb • pa-
rasztságból szegődött szekereseket bérelnek. 1704. december 5-én Rákóczi 
utasítja Heves megye el őljáróságát, hogy. gondoskodjék a várbeliek ingó- 
ságának elszállításához szükségés szekeresek előál.lításáról. 50  Ezek. szerint el-
fogadható az állítás, hogy • a bácsi szekeresekr ől szóló népballadában megé-
nekelt esemény megtörténhetett abban az id őben, amelyet' Vitkovics jelez, 
tehát 1705-ben. 

A Podigle se kiridžije bačke avagy a ;Bácskai regedal nem tartalmaz • szok-
ványos. (sablonos) elemeket és nem beszél híres és- ismert h ősökről. Ennek 
ellenére helyet foglalhat azon szerbhorvát népköltészeti 'alkotások között, 
.aínelyek a barokk korszakban keletkeztek és megéneklik a XV. és a XVIII. 
század közötti magyar és szerb h ősöket. E korszakra jellemz őek a hadako-
zások• amit a szerbhorvát népkölt ő  tudomásul vesz, figyelemmel kísér és 
megénekel.. • 

A szerbhorvát népköltészet regisztrálja mind a magyar területeken él ő  
szerbek kurucokkal vívott harcát; mint a szerb és a magyar nép érdekeinek 
elkülönülését az Osztrák .császárságban-: Ekkor ugyaniš a 'hosszúsoros .(bu-
garštica) szerbhorvát népdalban oly szépen megénekelt „keresztényi szo- 

44 UO. 182. 	
. 

45 Uo. 186. 	- 

46 UO. 188. 
47 Uo. 191. 
48  Dušan J. Popović, Velika seoba Srba' 1960. Beograd 1954, 81-100. 
4s Nagy J. I. . rrx. 203. 
5o Uo. 188. 
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lidaritás" kezd széthullani, a magyarok és a szerbek együttes törökellenes 
harca pedig tárgytalanná válni. 51  

Az újkörülmények új jellegű  hőstetteket követeltek, néha égészen más-
fajtát, mint az elmúlt id őkben, s" így új témák keletkeztek, amelyek keretében 
fölléphettek főszereplőként nemcsak közismert hősök, hanem ismeretlen 
kisemberek is. Ez id őben a deseterac mindjobban meghonosodott és meg-
hódította a szerbhorvát .költészetet. A deseterac, ahogyan azt Gezemann is 
megállapította, ;,hallatlan er ővel bírt... és még jóval Szayoyai Jen ő  herceg 
előtt visszhangzott a habsburgi határ őri táborokban." 52  

Abban az időben, amikor Evlia Cselébi leírja magyar. és szerb tájakon 
szerzett tapasztalatait és olyan bizonyítékokat hagy hátra, amelyek sokban 
hozzájárulnak az érdekl ődésünk  tárgya körüli kérdések megoldásához, de 
a későbbi időkben is, amikor a kóborló guzlárok dalaiban virágzik a szóbeli 
költészet az európai török határokon 'túl, az Adriai-tengert ől Lengyelorszá-
gig,53  magyar területeken a m űvelt költők, mint Heltai, Tinódi, Ilosvai meg-
éneklik a történelmi eseményeket, meghonosodik az az énektípus is, amely ' 
a valóságot tükrözve a törököket említi (Szilágyi és Hajmási, Fogarasi István).. 
A továbbiakban a magyar népköltészetben a ballada m űfaja fejlődik, ezekbén 
a falusi fiatalok tragikus sosra mellett megéneklik a történelmi eseményeken 
alapuló betyárok 'életét is. A Podigle se kiridžije bačke népballadát, vagyis 
Vitkovics e népballada-fordítását, azonban nem lehet „betyárballadának" 
nevezni, mint ahogyan ez néha el őfordul. A betyárélet -- amely nem szer-
vezett katonaélét, hanem rablás — a kés őbbi időkben fejlődött ki. A bácsi 
szekeresekről szóló népballada arra ,mutat, hogy keletkezése nem .a betyár, 
hanem a kuruc időkre vezethet ő  vissza, továbbá a szekeresek nem magyarok, 
hanem, ahogyan már említettük, "szerbek voltak, de ugyanúgy bunyevácok 
is lehettek. 

E népballádábán megénekelt esemény egy meghatározott történelmi 
időhöz és helyhez fűződik. Ez a tőrök uralom utáni , időszak, amikor elkez-
dődik a magyarok új harca, immár egy másik leigázó, a bécsi udvar ellen. 
E ;  török utáni időszak olyan jelentéktelen személyekb ől is epikus hősöket 
teremtett, akikt ől ezt nem várná el senki. Ez azonban egy egészen másfajta 
hősiesség --inkább veleszületett tulajdonsá g, mint a korszak jellemzője — 
ez katonáitól, hőseitől és vitézéit ől nemcsak hogy nem veszi rossz néven a 

• portyázást, rablást és gyilkolást, hanem természetesnek tartja. E h ősiesség 
együtt jár az erkölccsel és á becsülettel, - mélyen benne van magában 
a kisember lelkületében, aki tisztességes munkával keresi meg mindennapi 
kenyerét, "s 'a h őstettet a pillanat és a körülmények váltják ki bel őle. Inkább 
elveszíti életét és ezzel megőrzi becsületét, mintsem hogy részt vegyen egy 
olyan cselekményben, amely ellenkezik a veleszületett erkölcsi elvvel és a 
becsülettel. Ezért távol tartja magát a tett ől, amely miatt egész életén át 
viselnie kellene a szégyent. 

Vitkovics  fordításában a „magyarság , serege" csak csatlakozásra hívja 
fel a fúvarosokát, Milica Stojadinovi ć  Srpkinja textusában pedig_ a „silna 
madžarija," „oružana óružiem boinim" felhívja. őket, hogy együtt álljanak 
lesbe „da čekamo po druinovi plena", mert szükségük van lovaikra. 

51 Milorad Pavić, I. m. 161-162., 
52 Ua, 449. 
53 UO." 
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,Legvalószínűbb, hogy a ;,magyar. 'sereg" kuruc • sereg lehetett, . amely, 
ha 'lovakra volt szüksége; nem rettent vissza az er őszaktól Sem..I ogy mindkét 
variánsban — Vitkovics fordításában és Milica Stojadinovi ć . Srpkinja .későbbi 
lejegyzésében - a,, magyarság serege" azaz.a „silna madžarija" edzett, meg-
.acélosodott, kipróbált kuruc harcosokból állhatott, akik a kell ő  pilanatban és 
helyzetben nem vesztegetik idejüket tárgyalással, bizonyítja az is,' hogy okulva • 
a tapasztalt, kegyetlen, irgalom nélküli összeütközéseken, a „rácokkal" is 
rövid úton elbántak. Itt nem ,lehetett id őt veszíteni a véres leszámolásnak' 
gyorsnak, kegyetlennek, irgalom nélkülinek kellett lenni. . • 

Rá kell mutatnunk balladánknak és. Kerekes .Izsáknak, a háznépe 'védel-
mében elesett hősről szóló: magyar népballadának a közös sorsára és bizonyos 
hasonlatosságára:' mindkét ballada-történet ismeretlen maradt és • nem terjedt 
az egyedüli egy változaton (Kerekes .Izsák), avagy 'a két változaton (Bácskai 
regedal.—' Podigle se' kiridžije bačke) kívül. Közös elemeik is vanriak : az. ellen-
séggel vívott egyenlőtlen harc, (amely azonban h ősepikus • közhelynek is 
.számíthat, de • abban az esetben sem tarthatjuk elhanyagolhat őnak), továbbá 
néhány • formula révén mindkét ballada őrzi a hősének emlékét. 

Amíg azonban: a ,Kerekes Izsák sorsáról szóló népballadába a gy űjtő  
vagy a közzétevő  erősen belejavítótt .- -- amitől eltekintve „a szöveg . hiteles, 
de •a mintegy negyedszázaddal ezel őtt gyűjtött betyárballada-váltózatát már 
aligha fogadjatjuk • el megbízhatónak". 54 a bácsi szekeresekr ől szóló nép-
ballada meg őrződött eredeti farmájában. Ez a tény azzal is magyarázható, 
hogy, noha az esemény megrendített szélesebb területen él ő  lakosságot, 
,megéneklése és továbbélése. Sz űk korlátok közé szorult. 'Így élte életét válto-
zatlanul egyik nemzedékr ől 'a másikra szállva, elszigetelten.  

A. keletkezés helyét meg lehetne állapítani á .népballada nyelve. alapján 
.is , de miután nem ismerjük az eredetit; csak Vitkovics fordítását és Mili ća 
Stojadinović  Srpkinja későbbi variánsát, ez a módszer ezúttal nem alkal- 
rnazhatő . 

• Nem .érdektelen azónban rámutatni még egy látszólag mellékes adatra. 
Vitkovics magyarra föl dított még egy szerbhorvát .népkölté s i alkotást, amely- 
lyel szintén találkozunk Milica - Stojadinović  Srpkinja. említett könyvében. 
Ez a Gája i njegov újak c. epikus népköltemény, amelynek fordítását Vitkovics 
1827-ben közölte a Felső  Magyaroszági Minervában Szerbus ballada cím alatt. 
Toldy . Ferenc, a szerkeszt ő, megjegyezte a lábjegyzetben, hogy - e nép-
költemény ez álkálómmal lát 1 először.. napvilágot, mert . kéziratból fordították. 
Vitkovics • összes műveinek kesőbbi, Szvorényi-féle kiadásában (1879) e 
népköltemény változatlan fordítása A . király unokája (Szerb rege) címet 
viseli. 'Milica Stojadinovi ć  Srpkinja. könyvében pedig 'Pesma. a címe és a 
lábjegyzetben az a megjegyzés áll, hogy ezt .az éneket, mint az el őzőt is, a 
bácsi szekeresekről szólót, egy Ruža "nevű  szöllőművelő  leánytól hallotta. 
É. szerbhorvát epikus, költemény jóval el őbb megjelent a Dimitrije Davidović  
által 'Bécsben szerkesztett ' Novine ' ,Serbske 1814. augusztus - 22-i (szeptember 
3;)'számában, de .err ől nem tesz említést Vuk Karadži ć  sem, aki 1826-bán 
közli á Danicában.. Vitkovics sem tudhatott err ől, mert ő  sem említi. A 
tartalom itt is azonos, csupán • a . nevek másák. • Feltételezzük azonban, hogy 
valamilyén összefüggés mégis létezik Vitkovics. és Milica. Stojadinovi ć  Srp-
kinja feljegyzései között, de errő l egy más alkalommal lesz még b ővebben szó. 
54  A magyar folklór, Szerk. Ortutay Gyula. Írták: Dömötör Tekla, Katona Imre, Martin 

György, 'Olsvai Imre, Ortutay Gyula, . Voigt Vilmos, Budapest 1979, 175. 
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A Podigle se kiridžije bačke tartalmával, tömörségével, cselekményének 
töménységével rokon egyes magyar (Kerekes Izsák) és nyugati balladákkal, 
s joggal soroljuk a balladák közé. Ezért hivatkozunk els ősorban Greguss 
Ágost „klasszikius" meghatározására: „A balladában ...a költészet mind-
három ága csodálatosan egyesül ... a ballada epikai, mert elbeszél valamit; lírai 
mert dal; drámai, mert cselekményt ad el ő ... ha még ehhez hozzávesszük, 
hogy a ballada rendszerint gyászos eseményr ől zeng, azt kellő  rövidséggel 
így határozhatnók meg: tragédia dalban elbeszélve." 55 Itt is, mint a magyar 
balladákban általában, hiányzik a részletez ő  leírás és jellemzés, s őt a hosszas 
elbeszélés is, amire viszont Vargyas Lajos figyelmeztet a magyar balladák 
jellemző  sajátságait ecsetelve: „á témákban törekvés feszült ,  tragédiára .. . 
erős lélektani és szociális beállítással. Stílusban nagyfokú tömörség:.. jelké-
pes kifejezésmódra, ami bizonyos szinten alul nem engedi észrevenni a rész-
leteket. . ." 56  

Tematikai, 'etikai-szociológiai, valamint strukturális szempontból á 
Podigle se kiridžije bačket az éneklés régebbi rétegébe lehet sorolni. A szü-
zsé vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy Vitkovics fordítása és Milica Sto-
jadinović  Srpkinja variánsa alig különbözik. Ha abból indulunk ki, hogy 
először 1705-ben jegyezték le, ahogyan azt Vitkovics állítja, -- s nincs rá 
okunk, hogy ezt kétségbe vonjuk a következtetés az lenne, hogy 
a népballada másfél évszázadon keresztül változatlanul élt és részletekig 
menően megőrizte úgyszólván összes elemét. 

E népballada szépsége els ősorban az egyszerű  és közvetlen előadásban 
mutatkozik meg; minden magától értet ődő , különös magyarázkodásra nincs 
szükség. Milica Stojadinovi ć  Srpkinja variánsa valamivel zordabb és élesebb, 
enyhítés nélküli, ellentétben Vitkovicséval. Feltételezzük, ilyen lehetett az 
eredeti is, amikor Vitkovics kezébe került, de ő , a „szalonköltő ," á természe- 
ténél fogva békeszerét ő , serrímiképpen nem akarta szítani az ellenségeske-
dést, sőt éppen ellenkez őleg, e két nép közeledésére törekedett; a szerbhez 
származásával és érzelmeivel kötödött a magyarhoz viszont szintén mély 
érzelmek fűzték, hiszén itt volt meghitt baráti köre,' teljesen át volt itatva 
magyar kultúrával. Úgy véljük, ezért enyhítette a durvaság markáns éleit, , 
amelyről az ereeti népballada tanúskodhatott. 

E népballada művészi jellegzetességeir ől megállapíthatjuk a következ ő-
ket: az epikus bevezetés a szerbhorvát népköltészetre oly jellegzetes ana-
forával él: 

Podigle se kiridžije bačke 
Podigle se Egru na kiriju 

Ez . Vitkovicsnál a szerbhorvát népköltészetre ugyanúgy jellemz ő  epi-
forává változik 

Bácsi szekeresek útra indulának 
Útra indulának Eger városának. 

55 Greguss Ágost, A balladáról, Pest 1865, 169-170. 
6 Vargyas Lajos, A magyar népballada és Európa I. Budapest 1976, 180. 
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A „kiridžija," „kirija" Szó hangsúlyozása a balladai tónus, amelyet 
Vitkövics az archaikus indulónak igeforma használatával hangsúlyoz, már 
elejétől kezdve sejteti a békeszeret ő , egy meghatározott rr únka elvégzésére 
induló fuvarosokra nézve előreláthatatlan és végzetes 'kimenetelt. A fegy-
vernélküli fuvarosok, akiknek a lovakhoz szükséges ostoron kívül nincs 
semmi másuk, amivel szükség esetén védekezhetnének, és a „magyarság 
erős seregéinek" ellentéte még jobban kihangsúlyozza az összeütközés egye-
düli lehetséges kimenetelét. 

Azzal, hogy a népköltő  a közösséget a piac közepére hozza, hangsúlyozni 
kívánja a tényt, hogy ezentúl vége van az eddigi nyugodt, boldog életnek, 
az pedig, hogy Janko (vagyis Palkó) a kólót visszájáról 'kezdi vezetni, mint 
sok más szerbhorvát népbalban is, tiltakozást, méltatlankodást fejez ki. Az 
ellentétek folytat ćdnak a további sorokban is, a váratlan tragikum kifejezésé-
ben, . a rémes felismerésben, hogy azok, akiknek az élete tovább folyik, vá-
ratlanul meg lettek fosztva családfenntartójuktól,, a szeretett lényt ől; hit-
vestől vagy. fivértől. A balladai jelleg csúcspontját a záró sorok jelžik,,arnelyek-
ben szimbolikusan jut kifejezésre a valóság megváltoztathatatlansága: a 
húg nem tűzheti többé a rózsát bátyja ingujjára, a mátka nem cifrázhatja 
föl kedvesét pávatollal, az ősz anyák ezentúl önmagukat táplálhatják csupán. 

Az esztétikai értékek Mellett e népballada példa arra is, hogyan kelet- 
kezik és hogyan éli életét a népköltészet egy meghatározott m űfaja, s hogyan 
tud megőrződni ega-egy alkatásó ilyen nagy időtávon, miközben az anonimi-
tás, a feledés borítja. 

Veselinóvić  Šulc Magdolna  
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3. SZÉKÁCS JÓZSEF SZERB KAPCSOLATAIRÓL 

Székács József, a magyar reformkor kiváló alakja ,és termékeny fordí-
tója, akit Gáldi László a szerbhorvát népköltészet tízese „hivatott. m űvelő-
jének és szószólójának" nevez,l- 7  fiatalkorában öt évet töltött a rudnai br. 
Nikolićh családnál, mint Nikolich-. Jóvan fiainak nevelője (1829-1834), 
es ebb ől három évet Sremski Karlovcin (Karlóca), ahol az ifjú Nikolichok 
tanulmányaikat folytatták. A Sremski Karlovcin eltöltött id ő  jelentős szerepet 
játszott Székács szellemi fejl ődésében és kibontakozásában, s kihatássál volt 
egész életére. A ,  karlócai légkör; a metropolita údvara, ahol el őször 'talál-
kozott a szerb kultúrával, a tanárok; akikkel közelebbi , kapcsolatba került, 
a barokk városka. és környéke, a Fruška gora-i kolostorok • -= mindez tartós 
nyomot hagyott a húszéves fiatalember lelkivilágában. Megkedvelte • a -.  szerb 
népet és .nyelvet, s érdekl ődése a szerbhorvát népköltészet szépsége és érdekes-
sége felé irányult. • 
- 	A- Nikolich családdal együtt gyakran  vendégeskedett . Stratimirović  
metropolitánál és ,az • ő  segítségével sajátította -el rövid id ő  alatt a szerbhorvát 
nyelvet. 
- 	A Karlócán eltöltött, évek alatt, több olyan kapcsolatra és- barátságra 
tett szert, "amelyeket kés őbb, már mint a magyar kulturális és közélet tekin-
télyes személyisége,--a MTA tagja, fenntartott és ápolt, s nemegy esetben, 
amikor .különféle kérelmekkel fordultak hozzá, szívesen és készséggel nyúj-
tott segítséget és .pártfogást. 

Ezúttal Székács József szerb kapcsolatairól és a szerb nép iránti rokon-. 
szenvéről s ennek" megnyilvánulásáról szeretnék szólni, azokról a kapcsola-, 
tokról, amelyekről német nyelven folytatott levelezése tanúskodik; igaz, 
ennek javá 'része 'elkallódott, •a megőrzött anyag nagyobb részét pedig fel-
tárták márt de részben. még mindig a magyar és- a jugoszláviai levéltárak 
homályában - várja a kutatókat. 

• Székács szerb baráti -köre igen széles és sokrét ű , volt. Barátainak vallotta 
a karlócai > gimnázium tanárait, ` á görögkeleti egyház képvisel őit, a művelt; 
irodalomkedvelő  embereket és az egyszer ű  népet, amelytől a szerbhorvát 
népdalt hallotta és eltanulta. Mélyebb emberi vonzódás azonban Jakov 

1  Gáldi László: A szerb-horvát eredet ű  tízesünk. Szomszédság és közösség, Bp." 1972., 304. 
2  Veselinović  Šulc Magdolna: Sžékács József levelezése Jakov Ger čićtyel, HK 38, 1979: 

március, 17-40., és V. Š. M.: Prepiska Jožefa Sekača sa Jakovom Gerčićem. Zbornik 
Matice srpske za književnost i jezik knj. 26, sv. 3, 1978, 530-543. 
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Gerčićhez a- gimnázium akkori tanárához, majd kés őbbi igazgatójához, 
kötötté, akivel a kapcsolatokét a karlócai évek után is fenntartotta és akire , 
élete végéig tisztelettel és nagy megbecsüléssel emlékezett vissza. 

. •Jakov Ger č ić  mint ember és mint pedagógus • egyaránt tiszteletre méltó 
személy volt. Stevan Lazi ć , Ger čić  tanítványa — később maga is a karlócai 
gimnázium igazgatója —., írta róla, hogy egész életét a tudománynak,. az 
iskolának és, diákjainak szentelté, els őrendű  előadó, pedagógu: és tudós ember 
volt; a, gimnáziuma, 26 évig tartó' vezetése után, 1851-ben halt meg, mint a 
karlócai gimnázium első  szerb igazgatójá. 3•- 

A kiadatlan levelék, amelyeket • más Ger čić-tanítványok írtak, hűen 
takúskodnak kiváló tulajdonšágaiió1: csendes és szerény volt, szerette, útba-
igažította, .nevelte és oktatta .tanítványait,. akik ezt odaadással,. szófogadással 
és •megbecsüléssel, viszonozták. Nem -felejtették el tanáruk és igazgatójuk 
atyai gondviselését akkor sem, amikor egyetemre kerültek és utána sem; 
gondoskodására mindig` hálásan elmékeztek, vissza.. 

Ez érezhető  Dimitrije Popoviénak, . Ger čić  volt' diákjának levelébő l igy, 
aki .filozófia-hallgatóként ' Szegedr ől 1839. február 27-én részletes . jelentést 
küld volt igazgatójának a Szegeden tanuló szerb .diákok el őmenetelérő l. és 
a Iegszorgalm,asabbnak Livije Radivojevi ćet4  tartja. ' 

Mindezek a' levelek ' csak töredékként, elszórt mozaikként vetnek fényt 
egy-egy pillanátra, egy-egy mélyebb kápcsolatra, amelyeknek jelent ősége 
jóval nagyobb annál, amit a rendelkezésünkre álló anyag és adat sejtet. 

Székács és Ger č ić  terjedelmes levelezéséb ől csupán az a néhány levél 
ismeretes, amelyet Székács Ger č ićnek írta amúlt század .harmincas és negy-
venes éveiben és amelyet a Szerb Tudományos Akadémia Levéltára -Karló-
cán, valamint a Matica srpska Levéltára Újvidéken őriz. ' 

Székács a Ger čićhez intézett levelekben értesíti a címzettet élete fölyásáról, 
a Nikolich ,fiúk fejl ődéséről és tanulmányi előmeneteléről. Egy alkalommal 
leírja a kolera kitörését Rudnán, "ami miatt kénytelen lemondani karlócai 
útjáról,. beszámol a - fiatal Nikolichokről, akik e tanévben otthon maradnak 
és mint magántanulók.készülnek a vizsgákra. Beszámolója kiterjed Nikolichné 
és leányai nemes tetteire is a. kolerás betegek gyógyításával kapcsolatban. 
Nem feledkezik meg karlócai.ismér őseirő l sem; üdvözli a. protodiakónusokat, 
Ivanóvićot, Berićet, Pop Simát, Risti ćet, á tanárokat és mindazokat, akik , 
szívesen gondolnak rá.' („und allen die sich meiner erinnern wurden"). 5  

Nem sokkal ezután Temesvárról jelenti Ger č ićnek, hogy Belgrádba,; 
Szerbiába és Zimonyba utazik, és' arra' kéri, j őjön el ő  is Zimonyba, hogy 
lássák egymást és elbeszélgessenek. A levélben ismét kifejezi Ger čić  iránti 
tiszteletét, nagyrabecsüléséts. • ' 	• 

3  rakov Ger čić  (1778 Šid — 1851 Sremski Karlóvci) a gimnáziumot Karlócán, 'a filozófiát 
Szegeden, ,matematikai tanulmányait Pesten végezte. 1815-ben megválasztották Karló-
cán gimnáziumi tanárnak, 1820-tól a fiatál báró Dúka István nevel ője, vele utazik Szent-
pétervárra, s amikor 1824-ben visszatér Karlócára, megválasztják tanárnak, majd a gim-
názium .  első ' szerb igazgatójának.- Ebben az állásban marad élete végéig. Munkái közül 
megemlítjük: Wieland Der goldene Spiegel oder die K őnige von Scheschian (1771) című  
regényének sžerbre való fordítását és 'a k'ézirátbarf maradt, szerb nyelven írt egyetemes 
történelmet. 

4  SANUK Fond' Karlova čke- gimnazije, kutija XXIX, 1839. 
5  Úo. S. számú levél, 1831. IX: 23. 
6 Uo. 6. számú levél, 1831. IX. 29.  
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A következő  évben, 1832. március 15-én, Székács József Pestr ől jelent-
kezik . Ger čićnek. Leveléb ől megtudjuk, hogy nem valósult még terve a  
fiatal Nikolichtyal, mert az ebben az_ évben lemaradt tanulmányaival, továbbá  
leírja egy Hage nevezetű  müncheni udvari színészn ő  sikeres pesti vendég-
szereplését és .említést tesz a Magyar Tudós Társaság- .ülésér ől is. Erről a  
következőket írja: „Só zum B. hat hier die gelehrte ungarische Gesellschaft  
ihre Session von öten  Marz bis zum 15ten gehalten; 30 innh.n-
dische und vier auslándische): den Englander Bowring der die Poetry of  
the Magyars herausgab, den Franzosen D. Ferussac, den Italiener Mezzo-
fante Professor zu Bologna und den. B. Zach:) Glieder gewá.hlt. Das weitere  
ist uns noch nicht bekannt." 7  

A levél két oldalán a fiatal Nikolich Péter részletesen beszámol Imre  
Jánosnak, a filozófia tanárának betegségér ől. Székács ismételten üdvözli a pro-
todiakónusokat, Beri ćet, Pop Simát, D. Zivkovi ćot és a görög zcoAvP ■oaóov-t.  

1836-ban, amikor már végleg elhagyta Karlócát, tudomásunk szerint  

két zben jelentkezett Ger č ićnek Rudnáról. Ez az az év, amikor Pesten meg-
jelent. Székács fordításkötete Szerb népdalok és hősregék címmel. Székács úgy  
érzi, ez a könyv eddigi életének egy fontos és kedves szakaszát zárja le. Ezt  
érezzük egy kés őbbi értesítéséb ől is, Gyulai Pálnak a második kiadáshoz írt  
előszavából.  

Nem sokkal a kőnyv megjelenése után Széká ćs sietve küld Rudnáról  
Karlócára három példányt könyvéb ől Ger č ić  címére. Az első  példányt Ger-
č ićnek szánta, a másik kettő  közül egyiket Risti ćnök (aki ő  neki még annak  
idején Karlócán Vuk egyik népdal-kötetét ajándékozta), a harmadikat pedig  
„annak a lelkész úrnak, akinek a nevére ugyan már nem emlékszem... de  
aki valamikor az Udvaron protodiakónus volt, a szeminárium tanára, egy  
szerb grammatika írója (akkor még kéziratban), közvetlen, szolíd tudós  
ember, magas és fekete; neki olvastam akkoriban az els ő  fordításomat (első  
sorban a Skadari leánykát)... ha még él, minden bizonnyal tudni fogja kire  
gondolok, a szerény, kimért, , de mégis férfias viselkedésér ől jellegzetes fér-
fiú."8  

Az említett „Risti ć  úr" Petar Risti ć  karlócai el őkelő  egyéniség, tiszt  
és közgazdász, aki Székácsot a következó szavakkal ajánlotta Vuk Karadži ć  
figyelmébe 1831. június 5-én keltezett levelében: „Leginkább azért örülhet  
ennek az úrnak, mert sok egyéb írásnál többre becsüli az önét, s a népdalokat  
részint a maga kedvtelésére szeretné megszerezni, másrészt azért, hogy meg-
mutathassa őket irodalommal foglalkozó barátainak, akik foglalkozni akarnak  
velük." 9  

A „lelkész úr," akinek a nevére ugyan már nem emlékszik, minden bi-
zonnyal ati az Eugenije Jovanovi ć , aki Plaskón megszervezte a hittudományi  
iskolát, és több filológiai és valiásjogtudományi könyvet írt. A Székács által  
említett könyv a szerb ortográfiáról, szól és Ortografija serpska címen jelent  
meg 1836-ban; ennek Székács ~:kkwtájt csak a kéziratát látta. • 

Levelében Vuk Karadži ć  felől is érdeklődik. Vele 1834-ben ismerkedett  
meg Zimonyban a vesztegzár idején („kontumac”-ban) és akkoriban levelet  

7  Uo. 2. számú levél, 1832. III. 15.  
8  Uo. 13. számú levél, 1836. VIÍI. 6. 
9  Vukova prepiska IV, Beograd 1909, 211-212. 
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is váltottak a szerbhorvát népköltészet néhány kérdésér ől; ez alkalommal 
szeretne neki egy példányt küldeni, valámint Mušicki püspöknek is, aki 
„ahogyan tudomásom van róla, még Vuk és Milutiriovi ć  előtt kezdett népda- 
lokat gyűjteni." 
Y 	Hogy mennyire a szívén viselte ennek a levélnek a megírását és a kül- 
demény mielőbbi 'kézbesítését; kit űnik soraiból, melyek szerint még ebben 
az órában utazik Kádárba, azért be kell fejeznie levelét. „Kérem, ne vála-
szoljon' levelemre olvassuk tovább sorait -- mert tudom, mennyire fog-
lalt, de ha egyszer eljövök Karlócára, öleljen szorosan a keblére. Akkor majd 
elbeszélgetünk utazásaimról, fölelevenithetjük a múltat és ha újra el is 
válunk mindig őszinte megbecsüléssel _és .sZeretéttel maradok Ön iránt". 10  

A Szerb Tudómányos Akadémia Karlócai Levéltára őriz még egy Szé-
kács-levelet ebb ől az évből, amely szintén Ger č ićnek szól. Ebben arra kéri, 
vegye föl a karlócai gimnáziumba, mint ösztöndíjast, Axentia Kolenovi ćot, 
egy szegény fiatalembert. Egyúttal beszámol Nikolich Péter (Peti) el őme-
neteléről és saját ügyeir ől is." 

A Székács—Ger čić  barátság, amelyr ől — bár szűkszavúan = .e néhány 
említett levél tanúskodik, ezzel nem merült ki. Kapcsolatukkal találkozunk 
még . egyszer, a már említett Livije (Ljubomir) Radivojevi ć  . nevével össze- 
függésben, akit az imént mint a legkiválóbb szegedi szerb diákot említettük, 
és aki később, mint a szerb nép jótev ője, ;  Szerbiában orvosként működött. 

Ezúttal Gér čić  és Radivojević  levelezéséb ől szerzünk tudomást Székács 
jóindulatáról Radivojevićtyel szemben, akinek Gerčić  ajánlatára ösztöndíjat 
és preceptori állást szerzett. 12  A Matica srpska Levéltárának tulajdonában 
van Székácsnak' egy Ger čićhez írt levele 1824-b ől. Ez már abból az id őből 
származik, amikor Székács elismert és megbecsült személyiség volt a magyar 
tudós körökben. Székács közli, hogy a „Tudós Társaság" (Gelehrte Gesell- 
schaft) őt bízta meg az emlékbeszéd megírásával Magda Pavel, szlovák 
tudós halála alkalmából. Székács csak homályosan emlékszik vissza, hogy 
azelőtt, amikor Magda a karlócai gimnázium tanára volt,. „tulajdonképpen 
csak egy nevezetes művet alkotott, a Magyarországról szóló Statisztikát, amely- 
10 1VÍagdalena Andeli ć : Neobjavljeno pismo Jožefa Seka ča 'Jakovu Gerčicu, .Narodno Stva-

ralaštvo — Folklor sv: 29-32, 1969, 151. 
11 SANUK .Fond Karlova čke gimnazije, kirtija XXIX, 15. számú levél, Rudna 1836. 

november 9. 
12 Ahogyan Ger čić  Radivojevićnek írt leveléb ől kitűnik, ez utóbbi Pavle Stamatovi ć  

szegedi szerb lelkész rábeszélésére ahelyett, hogy kívánsága szerint Pestre ment volna 
orvosi tanulmányait folytatni, Sžegeden maradt és ott iratkozott az egyetemre. Ger čić  
áldását küldi reá és óva inti, gondolja meg jól,`miel őtt Pestre menne. „Amennyiben el-
határozod, . hogy Pesten folytatod tanulmányaidat, mellékelek ajánló levelet Székács 
Józsefhez." (12. számú levél, Ger čić  Karlócáról 1838. szept. 18-án, uo.). Radivojevi ć  úgy 
döntött, hogy Pesten tanul tovább, Székács' pedig teljes szívvel-lélekkel. pártfogásba 
vetette: „Székács úr az Ön ajánlatára nagyon szépen fogadott és többek között elmondta 
nekem, mennyire örül, hogy alkalma adódott szívességet tenni Önnek. Vannak talán 
negyvenen akik jelentkeztek nála preceptornak, de 'minthogy Önt különösen nagyra 
becsüli, tisztelettel van Ön iránt és le van Önnek kötelezve, azért is el őször rólam gon-
doskodik." (ROMS 9888, Pest 1840. november 15.). — Székács pártfogása és gondos- 
kodása valóban készséges volt: amint látjuk 1841. július 15-én Ger čićnek küldött leve-
léből, ő  Radivojevićhez beajánlotta a Thököliánum igazgatójának, Teodor Pavloviénak 
is, aki ösztöndíjként díjmentes lakást és 100 guldent juttatott neki (ROMS -9919). 
Radivojević  is jelentkezik Ger čićnek Pestről;  értesíti, hogy Sžékácsnak kösžönheti az 
ösztöndíjat és többek között megismétli Sžékács „kómplimentumaitr":Ger číč  személyére. 
vonatkozólag, akinek „erkölcsösségéhez hasonlót másnál' nem tapasztalt" (ROMS 9889., 
1841. november 19.). 
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lyel lekötelezte a magyar literatúrát" és kéri'Ger čićet, küldje. el neki e könyv-
ről az adatókat, keletkezésének dátumát, mert ezekre már nem emlékszik 
vissza pontosan, viszont jól fel tudná, használni emlékbeszédének megírá- 
sához. Egyúttal megemlíti, hogy "nem felejtette el .Ger čić . szavait;. amelyekkel 
akkoriban átadta .' neki Magda m űvét: Goethe vagy Wieland kijelentette, 
szívesen lemondana a dics őségről, amelyet egész életm űvégel szerzett, ha-
csak egy ilyen, a .népnek hasznos könyvet írt volna. 13  

A Magyar. Irodalom Története , megemlíti Magda Pálról hogy ő  írta 
Magyarországnak és a határőrző  katonaság ,vidékének' legújabb statisztikai és 
geographiái leírása (Pest 1819) címmel :az els ő  polgári nemzeti statisztikát 
és a nacionalizmus kérdésében, haladó álláspontott vallott. 14  Megemlíteném 
azonban azt is,, milyen ódátokat tartalmaz a karlócai .szerb krónika Magda 
Pavel személyére vonatkozóan: „Pavel Magdát 1821-ben választották meg 'a 
karlócai gimnázium igazgatójának. A' soproni gimnázium tanára volt, evan-
gélikus vallású.' Szlovák, - magyar érzelmű . Magyarország földrajzát írta meg 
és ebben kimutatta, hogy. az  Ország természetes adottságai és gazdasága ele-
gendő , az .önálló fennmaradásra. E.. könyv miatt a bécsi udvari haditánács 
leiratot intézett az iskola patronátusához Magda • 'rögtöni elbocsátásának 
ügyében, és kiadta a rendeletet, .hogy evangélikus felekezet ű  személyek nem 
taníthatnak görögkéleti iskolákban. Mivel Magda a munkájával a gimnázium-
ban • általános rokonszenvet élvezett, a patronátus megtartotta • igazgatói 
állásában, 'tanári helyét pedig Jakot/ Ger čić  foglalta el., Amikor ezek után a 
bécsi udvari haditanács követelte, hogy, Magda hagyja el a gimnáziumot,. 
helyette* az igazgatói tisztet is Jákov Ger čić  töltötte be:" 15  

A magyarországi,' szerbség , köreiben Székács 	negyvenes években is 
úgy volt ismert, 'rn,int őszinte szerbbarát. Ezt bizonyítja az a hiányosan .meg-
őrzőtt levelezés, amely az Evangélikus Országos ,Levéltár .  tulajdonában van, 
és amelyre Sólyom Jenő  volt szíves figyelmeztetni. _ 
. Példa erre a huszonkét éves Ljubomir Marti ć  Hercegovac (1822--1905) 

később Fra Grga Marti ć  név alatt szerepl ő  boszniai ferences és neves költ ő  
levele 1844-b ől, aki Luka. Vukalović  és a többi török elleni fölkél ő  harcát 
énekelte meg az Osvetnici (Bosszúállók) című . művében. Martić  Székes-
fehérvárról, - ahol filozófiai és teológiai tanulmányait folytatta; ri.éhány,'hónap-
pal azelőtt, hogy Boszniába utazott volna, hogy ott pappá szenteljék, Szé- 
kácskoz' „á szerb nép 'jóakarójához: és barátjához" .  fordul azzal a kéréssel, 
fordítsa le magyar nyelvre és közölje valamelyik budapesti labpan A hérce 
govinai nép nyomoráról szóló elemzést (Razloženje bednosti • hercegova čkog 
naroda). Ez az elemzés Ali-pasa Galib Rizvanbegovi ć  vezér Hercegovinában 
elkövetett kegyetlenségeit tartalmazza, s Martiénak az volt á szándéka,' hogy 
Székács fordítása .révén a magyar közvélemény is 'tudomást szerezzen. róla. 

Az Elemzés eredetijét Marti ć  1843-ban a Serbske Narodne Novine ha-
sábjain közölte és = ahogyan írja,— kitéve magát • a legnagyobb életveszély-
nek, s.zándékábán volt 'ezt elvinni. és személyesen átadni egy európai keresz-
tény állam követének, de szándéka meghiúsúlt. 16  • - 
13 ROMS 9920. Székács levele Ger čićhez, Pest 1842. A-meleg hangú és részletes adatokkal 

'ellátott Emlékbeszéd megjelent. a Magyar Tudós Társaság Évkönyvében (VII. 1.) a . kö- 
vetkező  cím alatt: Emlékbeszéd Magda Pál Lt. felett.. Mondotta Az Academia' Nagy 
Gyűlésében, Dec.. 19. 1844. Székács József Ltag. 

14 A MAG YAR IRODALOM TÖRTÉNETE Akadémiai Kiadós 1965., 3. kö t ., 204-205. 
15 -Kosta Petrovi ć  : Istorija srpske pravoslavne 'velike gimnazije karlovačke, Novi Sad 1951, 125. 
16 Magclalena Anđelić : Prilog'za bolje poznavanje lika fra Grge Martića.' Prilozi za KJIF, 

knj. 31, sv. 1.2, 100-101. Beograd 1965. 
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Martić  Elemzése hasonló azokhoz a cikkekhez, amelyek ez id ő  tájt,  
1840-től kezdve az . európai lapokban a Boszniában és Hercegovinában meg-  

,erősödő' és felújuló rájával (köznéppel) szembeni török er őszakról és kegyet-
lenségről írnak. Ebben az id őben jelenik meg Ljudevit Gaj Narodne Novine-
jában egy cikk a rája sikereir ől és Smail-aga Cengi ć  vesztéről. Ugyaneről értesít 
a_ Smičiklas által fellelt .ütinapló a Mažur.ani ć-féle hagyatékban An die Mo-
narclien Europas cím alatt, amely 1843-44-ben íródott. Ez id őben költötte-
Mažuranić  Európa-szerte híressé vált és rokonszenvet kiváltó eposzát Smail-
aga Čengićről, amelyet több ízben is magyarra fordítottak.7 7  

-Martić  szerb nyelven, cirill bet űvel írt levelében (amelyet az Evangé-
likus Országos Levéltár őriz , á' Székács-hagyatékbán), arra kéri Székácsot, 
mint „nemes és tudós férfiút", adja tudtára az Elemzés tartalmát azoknak a 
magyar testvéreknek, akik a vármegyei ülésekén már ,tavaly (1843) forró 
beszédekkel tanúsították jóakaratukat az ügy iránt és ígéreteket tettek, hogy 
segítenek a nyomorban sínyl ődő  boszniai és. hercegovinai népnek. ' „Vegyen 
magának fáradságot, nagy műveltségű  és nagyon tisztelt uram, és a dics ő  
koszorúban, amelyet mind a magyar, mind a szerb Parnasszuson fonnak 
Örvnek, egy hálás virágocška lesz!" — fejezi be levelét Marti ć .is 

Ez alkalommál emlékezzünk meg Székácsnak még egy szerb kapcsola-
táról: a múlt század hatvanas éveiben Székács az 'Obrenovi ć  fejedelmi csa-
láddal volt közelebbi érintkezésben. A .  közvetítő  Šafarik János történész volt, 
a belgrádi Szerb Líceum tanára, 1864-t ől pedig az, Állami Hercegi Könyvtár 
főkönyvtárosa. 

A múlt század hatvanas évei a magyar-szerb kapcsolatokban politikai 
és művelődési téren egyaránt jelerit ősek voltak. Ebben az időszakban a Mo-
narchiában él ő  magyarok és a vajdasági szerbék helyzete egyformán nehéz, 
s a két nép politikai nézetei olyannyira' közelednek egymáshoz, hogy közös 
akciók megvalósítására 'gondolnak. Thököly Seb ő  (Sáva Tekelija) 'születé-
sének Újvidéken 1861-ben megtarott százéves megünneplését is a bécsi 
politika elleni irányúló együttm űködésnek tekinthetjük. 

Ez az időszak egyben Szerbia és Magyarország, közeledésének a korszaka 
is. Mihajlo fejedelem feleségé ekkor még a magyar Hunyadi Júlia grófn ő ; 
és együtt, ',de Mihajlo fejedelem külön is, s űrűn megfordulnak Magyaror-
szágon (a szerb fejedelemnek' birtoka van ott; Ivánka).  

17  Magdalena Ariđelić  : Madarski prevodi Mažuranićevog speva „Smrt Smail-age Čengica",  
Kolo 	studeni-prosinac 1965, 543-569 ' 

18  A.levél eredeti szövege így hangzik: St. Beógrad 20. jan. 1844. Blagorodni i Visokou čeni  
Gospodine! Čuvstvo koje me oduševljava da Rodu mome milom čim mogu pomažem,  
učini da' ja bjednosti koje on pod teškim jarmom podnosi u Srb. (ske) Nar.(odne) Nov.  

(ine) t. g. poslavši s broem prvim soob ćim s' tim namjerenijem da čovekoljubivu Europu  
na spžaljenje probudim; al' budu ći jezik naš je toga nedošao jošt' da ga svi ote čeljubci  
1Vlađarski razumevati mogu primoran sam - sebe nespósobna vide ći• — Vas zamoliti,  
nebi li Vi izvoleli svojim ježikom, bra ći soobćiti; u toliko više: što su jošte lane plemi ći  
Madarski blagorodnog srcá svoga žalostno ose ćanje -Svrhu hjednih, Hristjana u Bosni  
u Varmedskim zasedanjima žarkim govorima posvedo čili i u pomoći im biti o.bećali.  
Moja je : želja da bi se oni jošt bolje izvestili o tužnom stánju njihovom ito će im pred-  

, staviti članak m,oj u tekućem listu Srb pod. zaglavijem.: „Razloženje .  bednosti .Hercego=,  
vačkog naroda". Potrudite se dakle Visokou čeni i Pre česti Gd-ne! i on će k dičnom vjencu  
koi Vam, se na Mađárskom táko i na,Srbskom plete Parnasú blagodarni" čvjetak prineti!!  
Vaš iskreni po čtovaoc Ljubom. Martié Herceg (ovac)  ~ 
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A házasság nem volt hosszú élet ű, de ebben az id őben az európai, s 
különösen némely magyar politikus . körökben reményt nyújtott a Duna-
medence-föderáció létrehozatalának gondolatához. A föderáció élén Mihajlo 
Obrenović  fejedelem állt volna. 

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a szerbiai fejédelemségben, különösen 
a vezető  politikusok körében, alkalmas légkör alakuljon ki_a közeledéshez, s 
így a kontaktusok mind sűrűbbé váltak. Ezenknek sok feltárt bizonyítékát 
ismerjük, de vannak magánjelleg ű  dokumentumok is., amelyek e közeledésre 
utalnak. - 

Székács Józséf hagyatékában, 19  néhány hozzá intézett levelet találtunk 
Aleksandarnak, 20  Aleksandar és Anka Konstantinovi ć-Germani, szül. Ob-
renović21 fiának budapesti neveltetésér ől és Budapestre val ć  küldésér ől. 22  

A Székácsnak címzett els ő  levelet (kelt Belgrádban 1859. augusztus 
28-án, azaz szeptember 9-én) dr. Janko .Safarik írta, aki 1843-tól kezdve 
Belgrádban élt, előbb mint a Líceum tanára, 1864-t őt pedig a Državna kne-
ževska biblioteka könyvtárosa. 23  Šafarik tekintélyes és befolyásos személy 
volt Mihajlo herceg udvarában, \részt vett az Anka Obrenovi ć  gyermeke-
inek neveltetésével kapcsolatos tanácsadásban is, amikor az a kérdés mérült 
fel, hogy hová küldjék tanulni a tizenegy esztend ős Aleksandart. A. választás 
Székács József budapesti evangélikus püspökre esett, akire az Obrenovi ćok 
mint . a rudnai Nikolich család (az Obrenovi ćok rokonai) gyermekeinek fiatal, 
lelkiismeretes nevel őjére emlékeztek. 

Ehhez az . elhatározáshoz valószínűleg hozzájárult még néhány körül-
mény: Anka nem szerette volna magától nagyon távol tudni kisfiát, akit 

13 Evangélikus Országos Levéltár, Budapest, Székács levelezése. 
20 Aleksandar, Aleksandar és Anka Konstantinovi ć, szül. Obrenović  (gospodar Jevrem és 

Tomanija nagyasszony leánya) fia tiszt volt, a szerb hadsereg ezredese és gárdaparancs-
nok. Felesége Mileva a gazdag és tekintélyes trieszti Opuji ć  csadádból származott, ze-
nével foglalkozott, indulókat stb. komponált. Belgrádban éltek 1900-ig s amikor Alek-

. sandar Obrenović  király nőül vette Draga . Mašint, elhagyták Szerbiát és Franciaor-
szágba költöztek. Párizsban és Nizzában éltek. Aleksandar Konstantinovi ć  1912-ben 
részt vett a Crna Gora-i háborúkban, 50 lovat ' adományozott .a Crna Gora-i hadsereg-
nek. -  Nem tudni pontosan, hogyan és hol vett részt a hadműveletekben", de Nikola, Crna 
Gora királya, generálissá léptette el ő . Visszatérve Franciaországba, Párizsban élt haláláig 
(1930 körül). Felesége néhány évvel kés őbb Dubrovnikban halt meg. Belgrádban szép 
emlék maradt róluk. Házuk vagy a jelenlegi. Kolarae-alapítvány helyén, vagy annak 

• közelében volt, ahol valamikor, 1842 előtt a gospodar Jevrem háza állt. — Aleksandar 
Konstantinovićot inkább kényelmes bonvivánnak tartották, mint igazi katonának, Milevát 
viszont intelligens, ambiciózus asszonynak. Natalija leányuk Mirko Crna Gora-i 
herceghez ment férjhez és négy vagy öt fiúgyermeket szült, közöttük Mihajlót, akit. 
Crna Gora királyává kiáltottak ki. Mirko halála után Natalija másodszor is férjhez ment 
Du Dzell belga grófhoz, ezért anyja kizárta az örökségb đl \és dubrovniki meg trieszti 
birtokukat jótékony céllal eladományozta. Fiuk, Vladimir, egy magánál jóval id ősebb, 
gazdag amerikai n őt vett feleségül, s nem volt gyermekük. Második felesége francia n ő  
volt, akitől fia született, de ez franciának érezte magát. ,  Vladimir nem tudta megtartani 
rangját, habár- feddhetetlen életet élt (Az adatok -Milan  Stoimirović-Jovanovićtól szár-
maznak, 1964. november 18-án kelt levelében közölte őket e sorok szerz őjével. A levél 
az újvidéki Matica srpska Kéziráttárában található). ' 

21 Anka Kostantinović, gospodar Jevrém és Tomanija Obrenovi ć  lánya, Aleksandar Kons-
tantinovič-Germani bánáti nagybirtokos, özvegye. 

22 Még néhány Šafarik-levéllel együtt megtalálható Székács . József hagyatékában, , az 
említett levéltárban. E leveleket . a. Levéltár rendezése:, alatt Mályusz Elemér professzor 
fedezte fel: 

23 4 j16. V 1864. keltezéssel a Székácsnák üldött levélben így írta alá nevét: Fürstl. serb. 
Landesbibliothekar. 
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rendkívül gyengéden szeretett; a valamennyi számba vehet ő  európai központ 
közül Budapest volt a  legközelebbi, s egyben a legjobban megközelíthet ő  
is. 24  Ezenkívül a család valószínűleg nem óhajtotta, hogy Aleksandart katolikus 
környezetben neveljék, miután az osztrák katolikus egyház politikája Szerbiá-
ban bizalmatlanságot keltett a katolikus egyház iránt, és mert „a városban 
olyan hírek keringtek, hogy a katolikus egyház Júlia hercegné révén nagy 
befölyást gyakorol a szerb népre." 25  így hát Safazik •— abban az id őben a 
belgrádi (és az egész szerbiai) evangelikus egyházközösség kurátora — lát-
szott a legalkalmasábbnak arra, hogy ebben az ügyben közvetítsen. 

Magyar nyelven írt levelében Safarik megindokolja Mihajlo herceg 
kívánságát, aki „tisztes Lelkész úr betses személye eránti őszinte tiszteletét 
nyilvánította," s miután Mihajlo herceg és Anka megbeszélték a dolgot dr. 
Pacekkal26  is, megkérték Šafarikot, hogy az alábbiakat írja Székácsnak: 

„ők ugyan leginkább szeretnék, hogy ha talán maga Tiszteletes Úr 
szíves volna a fiút házához venni, a fiaival együtt tartani, . de ha ez nem volna 
lehetséges, akkor arra kéretik általam lenne Ön olly szíves, a pesti Evangélikus 
Gymnásium Professorai, vagy az egyház egyéb tanítóji, vagy akár más jeles, 
mívelt, s arra való pesti protestáns Úri házak közül valamelyiknél a fiúnak 
hélyet találni, s ezt nekünk tudtunkra adni. F ő  kívánsága a fiú édes anyjának 
az, hogy a' fia házi nevelést nyerjen, s hogy valamely derék úri családnál 
úgy tartassék mint ha saját >gyermeke volna, lenne tehát néki nem csak kosztja 
kvartélya, felszolgálása s.a.t. a háznál, de leginkább morális oktatása, folytonos 
felügyelése és jó példája, azért is nem akarja valamely nagy nyilvános nevel ő  
intézetbe adni; hanem inkább jó családi körbe." - 

A lev é1 folytatásában megemlíti, hogy Aleksandar magánúton egy évig 
tanulna franciául és angolul, s egyben felkészülne arra, hogy a következ ő  
évben rendes tanulóként beiratkozzon az els ő  osztályba. „Ami pedig a szerb 
nyelvbeli oktatást illeti, arra is fog találkozni valami jóra való deák, akár az 
úgynevezett Tököli-féle intézetben is" — írja végül. 

A levélre adott választ 'nem ismerjük. Az említett hagyatékban talál-
ható Šafariknak még néhány levele, melyet Belgrádban írt a múlt század 
hatvanas éveiben, de egyikben sem esik említés Aleksandarról. 27  Aleksandar 
24 Triva Militar szóbeli közlése alapján. 
25  Dragoslav Stránjaković : Mihajlo i Julija, Beograd 1940., 28. — Arról, hogy a szerbek 

szívesebben küldték gyermekeiket az evangélikus iskolákba, tanúskodik Mita Kosti ć  
Dositej Obradović  u istorijskoj perspektivi XV III i XIX veka c. műve is ., 229. old. 

26 Mihajlo herceg udvari orvosa 
27 Az 1860. V. 28-án kelt levelében Šafarik mint az evangélikus egyházközösség tagja és 

kurátora arra kéri Székácsot, hogy a gazdag magyar polgárok és az evangélikus vallású 
nemesek között gyűjtsön adományokat egy iskola és paplak építésére: „ ... az el őkelő  
magyar urakat, és jó módú pesti evangélikus lakosokat arra felszólítani, hogy a szegény 
szomszéd Belgradi egy hitű  felebarátoknak segéd kezet nyújtsanak. E mellett tsak az 
kérésünk, hogy nagyon tisztelt Lelkész úr tsak az olyan mágnás, f őnemes és vagyonos 
pesti polgár urakat szólítsa fel magány úton 's ha lehetséges ezen áldozatot kévánni 
kegyedtől, személyessen ezen áldozatra, kiknek ez által nem lessz terhükre, hanem 
alkalmat fog adni az élő  keresztény szeretet tettére ... " 
Minthogy az egyházközösšéget túlnyomórészt bevándoroltak és szegény iparosok ké-
pezik, akik saját pénzükb ől nem képesek építkezni, kéri Székácsot, hogy a tehet ősebb 
evangélikusok ne utasítsák el a segítséget .szegényebb felebarátaiktól: A május 4 X16-án 
német nyelven írt levél válasz Székács levelére. Ebb ől megállapíthatjuk, hogy Székács 
bizonyos dr. Czapkayt ajánlotta orvosnak. Šafarik utasítja, hogy írjon Anastas Jovano-
vičnak, Mihajlo herceg udvari igazgatójának is, hogy ez tanácskozhasson dr. Pacekkal is .. 
„különben nagy örömet okozna, hogy segítségére lehetek annak, akit Ön ajánl" — fejezi 
be, levelét Šafarik. 
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Budapesten való tartózkodásáról :Tomanija Óbrenovié és leánya Anka le- 
veleiből értesülünk, melyeket 1860 tavaszán és nyarán írtak Székácsnak. 

1860: április 20-án (május 2-án) Tomanija E. Obrenovi ć  örülve unokája, 
Aleksandar előrehaladásának, a következőket írja Székácsnak: „Ihr wertes 
Schreiben von 28. April (sic!) érfreúte mich ungemein, über die gebrachte 
Nachricht, wie mein geliebter Enkel Aleksander,' schöne Fortschritte in 
seinen unternehmungen macht und sich Wohl beun.ter Ihre weise Leitung 
das Obererwá.lunte spá.ter auch mit That und K.raft. zu beweisén .im Stande 
sein werde." 28  A továbbiakban köszönetet mond az unokája körüli fáradozás-
ért s a legnagyobb bizalommal reá. bízza nevelését : „Mit 'vollstem Vertrauen 
verlasse ich mich Sie alles für ihm, zu thun wissen werden, was ihm zu Nut- 
zen, seiner Ausbildung und Gesundheitspflege dienlich sein kann." 29  

A másik, 1860. május 25-én keltezett levelet Anka írta, valószín űleg 
Belgrádból, ahól akkoriban tartózkodott (a levélben nincs feltüntetve a kel-
tezés helye). Tartalmának megértését megnehezíti a nehezen olvasható 
kézírás, s egyes helyeken a stilizáció sem egészen világos.. Anka értesíti a 
levélben Székácsot, hogy egy unokatestvére fogja őket meglátogatni („mein 
Neven jungen 'Germany"), és kéri, .engedje meg Aleksandarnak, hogy. a 
napot unokatestvérével tölthesse el („erlauben Sie den teueren Sohn mit 
seinem Cousin den Tag zuzubringen"). Közli, hogy el őző  nap kapta meg 
Székács levelét, valamint azt, hogy nem érzi magát a legjobban, részben fivére 
betegsége, részben az édesannyjától való elválása miatt, és sejteti, hogy üdü-
lésre kell útaznia. Egyben arra kéri Székácsot, hogy ezt' ne közölje Aleksandar-
ral. Anka következő  levelét július 6-án keltezte (évszám nélkül), Mancsi-
jában, ahová valószínűleg  Mihajlo herceg társaságában ` utazott (kés őbb is 
járt vele Manasijába üdülni), mivel Júlia hercegné ez id őben külföldön 
tartózkodott. . 

Ebben értesíti Székácsot, hogy fia már vele van, és anyai szívének minden 
melegével mond köszönetet azért, amit érte tett Budapesten. Reméli, hogy 
augusztusban találkoznak és tárgyalnak majd Aleksandar jöv őjéről. Mindig 
remélte — folytatja levelében —, hogy Székács továbbra is magánál, tartja 
Aleksandart, ám, a jelenlegi körülmények között ez lehetetlen. Kilátásba 
helyezi; hogy ha ez nem valósul meg, akkor Aleksandar „egy becsületes 
szerzetes" felügyelete alá kerül. 

Az idezett levelekb ől arra következtethetünk, hogy 1860 tavaszán Alek-
sandar Székács otthonában tartózkodott, vagy ha nem ott, akkor Székács 
közvetlen. ellenőrzése alatt. Ezt bizonyítja Anka ,kérése: engedje meg, hogy 
Aleksandar egy napot unokatestvérével töltsön. Az évszám nélküli, július 
6-án kelt levelében elérzékenyülten ír arról, hogy Aleksandar könnyes szemmel 
emlékezik Székács ótthonára : „Wenn ich , um Sie alle fragte, da bemerkte 
ich wie er die Augen niederschlug, und eine Weile 'still blieb. dass die 
Trénen in Áugea blieb.. ."3i  

28 Április 28-án kelt becses levele, mely azt a hírt hozta, hogy szeretett unokám, Aleksan 
dar, szépen halad munkájában és jól érzi magát, nagyon megörvendeztetett. Nem érzem 
másként és joggal hiszem, hogy a fiú az Ön bölcs felügyeléte alatt abban a helyzetben 
lesz később, hogy a fent elmondottat tettekben is igazolja. 

29 Teljes bizalommal testálom Önre, hogy tegyen meg érte mindent, ami hasznára lehet, • 1 
s a nevelését és egészségét elésegíti. , 

30 Drag. Stranjakovič : T. m. 24. 
31  Amikor megkérdeztem az Önre vonatkozó dolgokról, észrévettem, hogy . lehunyja a 

szemét és egy ideig hallgat .... szemében könnyek csillantak. 
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Ezzel talán hatni akart Székácsra, hogy a .nehéz `körülmények .ellenére 
is32  :fogadja be a fiút ,otthonába. De'. nem állapítható meg pontosan, vajon • 
újbóli;. vagy, els ő  ízbeni, befogadásról van-e szó. Az is feltételezhet ő, hogy 
Aleksandar a pesti evangélikus iskola tanulója volt, mert ez az islzola a pa- 
rókia t8szomszédšágában áll, ahol: Székács élt 33 

Tomanija egy és • Anka két idézett levele német nyelven, ,gót bet űkkél • 
_íródott. Tomanijáé olvasható, tiszta és helyesírási 'hibáktól. Mentés; való-
színűleg másrá bízta -  megírását, mért • a végér elnézést kér, hogy ritkán és 
keveset ír s ež azért van ;  mert nem, ismeri eléggé a-német nyelvet: „Entschul-
digen Sie, • dass 'ich der d.eutschen Sprache unkundig bin, 'sonst würde ich . 
.mehr und öfter mit Ihnen darüber konferieren." 34  

Anka minden bizonnyal saját kez űleg írta minkét levelét. •Ezek nehezen 
olvashatók, látszik rajtuk, hogy Sebtében, idegesen írta őket, mert .stílusuk 
és • nyelvezetük.. teljesen csiszolatlan. 

. . Csaknem ugyanabban az id őben, amikor Janko Šafarik az els ő  'levelet 
küldi Székácsnak, vagyis 1859... szeptember '22-én, Jovan Đordević  is ír 
Újvidékről, a feltevés szerint Vuk Karadži ćnak.35  Az ,úrfi (gospodi čić), • akiről 
a levélben szó van, s akinek számára Kosta Ruvaracot ajánlja instruktornak, 
minden bizonnyal Anka fia, Aleksándar. 'Božidar Kova ček,. akinek feltevése 
szerint Djordjević  a levelet Pestre küldi, nem tartja egé,zén biz)nyosnak, 
hogy Vukhoz szól a levél, mert a SANU levéltárának dobozán lev ő  jelzésen 
kívül nincs más jel, ami ezt bizonyítanná: 36  Mégis lehetséges, hogy Vuknak 
szánták, de Belgrádba küldték. Vuk Karadži ć  ugyanis ez időben ott tartóz-
kodott és közeli • kapcsolatban állt nemcsak Mihajlo herceggel, hanem az 
egész Obrenovi ć  •családdal. Ljubomir Stojanovi ć  szerint37  Vuk augusztus 
13-án Bécsben tartózkodik, de 28-án. ismét Belgrádban találjuk; október 
18-án. írja innen feleségének, hogy az Udvar és •Tomanija nagyasszony kö-
zelében vett ki lakást; Lj. Stojanovi ć  megállapítja: „... Vuknak ez a gyakori . 
utazgatása • Bécs és Belgrád között kétségtelenül Mihajlo herceg ügyeinek 
érdekében történt, kinek meghitt taná ćsadója és bizalmasa volt." 

Hogy a levél Vuknak' szólhatott, azt az a tény is .bizonyítja, hogy Miloš 
herceg is adott, néki már korábban hasonló megbízatásokát : „Amikor Kra-
gujevacról ,útnak indult (Vuk), - még két megbízatása volt:' az egyik, hogy 
orvost hozzon Szerbiába, a másik pedig, hogy igyekezzen megfelel ő  francia --
nyelvoktatót találni a herceg fiainak." . 

32. Anka valószínűleg arra a küzdelemre céloz, •amely jelentós. . szerepet' játszott a magyar 
protestánsok történetében 1865-1860 között. 

33 Sólyom Jenő  profeszor szóbeli közlése alapján. 
34 Bocsásson meg, hogy tájékozatlan vagyok a német nyelvben, különben többet és gyak-

rabban írnék Önnek. . 	 ' 
35 A levelet Božidár Kova ček találta meg a SANU Levéltárában (LXXXII J1 doboz, 

8316 sz.) A kartoték szerint Vuk Karadži ćhoz,írt levél. Teljes egészében így hangzik: 
„U Novom Sadu 22. šept. 1859. — Visoko poštovani Gospodine! K onome, što sam 
Vam u poslednjem pismu javio za ona tri mladi ća koja bi kao instruktora za nepoznatog 
mi góspodi čića preporu čiti mogao, dodajem sad i to, da je jedan od ove trojice Kosta 
Ruvarac iz Sasa — koji će sad u I godinu prava da pode — pre tri dana u Peštu ve ć  
otišao, i tako Vam on prvi stoji već.na raspoloženju, jer mi je kazao, da će se ove kondi-
cije dragovoljno primiti, budući da druge za sad još nema. Ako bi taj gospodi čić  u gim-
naziju išao, onda mu ja ne bi znao 'boljega naći jer je Ruvarać  u svakom obziru mustra 
za omladinu našu.  —• Ostajem s poštovanjem Vaš J. Đorđević." 

3s Božidar Kova ček: ,novan Đordević, Növi Sad 1964, 167. 	. 
37 Ljubomir Stojanović : Život i rad Vuka St. Karadžica, Beograd 1924,696-697. 
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Az oktatóval kapcsolatban Vuknak az volt a véleménye, hogy egy pro-
testáns német felelne meg legjobban — csakhogy az ilyen nem tud szerbül 
--, vagy egy szlovák oktató. Leginkább azonban azt ajánlaná, hogy a fiait 
Bécsbe vagy Pétervárra küldje. 38  

Anka Obrenović-Germanival is voltak Vuknak személyes, közelebbi 
kapcsolatai. 1841-ben, ugyanis amikor ,Vuk. Bécsben élt, Anka vállalta egyik 
leányának keresztanyaságát és a nevét is adta, 39  1859 tavaszán pedig Vuk 
levélben számol be Ankának a Hadži ćtyal való nézeteltérésr ől40 . Nem lehe-
tetlen tehát, hogy Anka Vuk segítségét is igénybe vette, amikor Aleksandar 
számára megfelel ő  nevelőt keresett. 

Az említett leveleknek, különösen az 1842 el őttieknek nagy az értéke 
már azért is, mert Székács levelezése 1842-ig egészen hiányosan maradt 
ránk, s az említetteken kívül úgyszólván nem rendelkezünk más adattal, 
ami erre a tárgyra vonatkozna. Mozaikszer űen bár . mégis kitűnik _belőlük 
Székács viszonyulása a karlócai szellemi élethez, amely éppen akkortájt 
volt a csúcspontján — valamint a magyarországi szerbség és a szerbiai feje-
delmi család szellemi és kulturális életéhez, amelyekben , jelent ős szerepet 
játszott. 

Veselinović  Šulc Magdolna 

38  I. m. 327. 
39 I. m. 503. 
49 I. m. 491. 
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4. EGY LEHETSÉGES PÁRHUZAM: KISFALÚDY KÁROLY IkS 
JOVAN ST. POPOVIĆ  

A Sterija napok' múlt évi ülésszakán Dragiša Živkovi ć  felhívta a fi-
gyelmet a Sterija munkásságával kapcsolatos összehasonlító kutatások fon-
tosságára, s kifejtette, hogy foglalkozni kellene - „az esetleges össztönzésekkel, 
az azonos szellemi klímával, az adott korszak fogékonyságával... tekintet 
nélkül arra, hogy találunk-e valahól közvetlen mintát, követend ő  példát, 
vagy csak egy_ szélesebb , analógiát, asszociációt fedezünk fel Sterija és más 
külföldi írók között". 

Dolgozatom épp egy ilyen lehetséges ösztönésre, bátorításra kíván 
rámutatni, amely meger ősíthette Steriját abban az elhatározásában, hogy 
íme, eljött az ideje a szerbeknél is megalapozni a színjátszást, illet őleg abban 
a törekvésében, hogy e saját színjátszás számára megteremtse, az eredeti 
repertoárt, s drámai alkotómunkásságban a saját nemzeti történelmének 
fényes, fejezetei felé forduljon. 

Dušan Mihajlović  kiemelte Sterija nyelvtudását, hangsúlyozva, hogy 
ismerte úgyszólván korának egész európai kultúráját. Nyilvánvaló tehát, 
hogy módjában állőtt tanulni Shakespeare-t ől, Goethétől, Lessingtől, Wie-
landtól — mondjuk, dramaturgiát, jellemábrázolást, drámai nyelvet stb., 
sőt egy-egy ötletet is kölcsönözhetett (amint ti. D. Mihajlovi ć  kimutatta, 
Sterija • Miloš Obilić  č . tragédiájában a tündérek ugyanannyiszor, ugyanolyan 
szerepben s ugyanazokon a helyeken jelennek meg,. mint a boszorkányok 
Macbeth-ben). Úgy vélem azonban, hogy Sterija sem Shaekespeare-nél, sem 
német irodalom említett nagyjainál nem ismerhette fel a színjátszás szerepét 
olyan népek nemzeti öntudatának ébresztésében, amelyek még csak akkor 
'érnek nemzetté. Ez a folyamat viszont éppen a XIX. század elején vett nagy 
lendületet a mi kelet-európai népeinknél, amelyek csak nemrég szabadultak 
fel a török alól, s ennek lépett helyébe az osztrák, magyar vagy más uralkodó 
osztály újabb elnyomása. Ebben az összefüggésben vizsgálja a szerb nemzeti 

1  A Vajdasági Hivatásos Színházak Közössége és .a verseci.Jovan Sterija Popovi ć  Színház 
a Sterija-kutatók (történészek, irodalomtudósok, teatralógusok, rendez ők, dramátur 
gok stb.) részvételével 1976 óta évente rendez tudományos ülésszakot Versecen, a nagy 
szerb vígjátékíró szül ővárosában, Sterija-napok címen. Az eddigi ülésszakok a következ ő  
kérdésköröket vizsgálták: Jovan Sterija Popovi ć  életének és munkásságának társadalmi, 
politikai körülményei; J. Sterija Popovi ć  korának irodalmi és színházi viszonyai. 
Dolgozatunk az utóbbi témakörhöz kápcsolódik, s az 1979. évi Sterira-napokra készült. 

i6S 



színjátszás szerepét Luka Dotli ć  ' is, hangsúlyozva, hogy a műkedvelő  szín-
játszó csoportok egész sorának amelyek ezen a vidéken alakultak a XIX. 
század húszas éveiben — az volt a legfőbb ;célja — „ellentétben a német és 
más nyelvű  vándortársulatokkal --, hogy ébresszék a szerbek nemzeti ön-
tudatát és érvényt szerezzenek a szerb nemzeti gondolatnak". Milan Tokin, 
az egyik legátfogóbb Sterija-monográfia szerz ője is a szerb nemzeti érzés 
felébresztésében látja Sterija tragédiáinak valódi jelent őségét. 

Aki csak foglalkozik Jovan Sterija Popovi ć , a „szerb Moliére" (vagy a 
;,szerb Kisfaludy") színm űírói munkásságával, általában megemlíti rövid, 
kétéves pesti tartózkodását, mialatt a középiskola utolsó, ún. filozófiai' osz-
tályait végezte és érettségi vizsgát tett. Ennek a tartózkodásnak a jelent őségét, 
azaz Sterija drámaíróvá fejl ődésében betöltött szerepét azonban már megle- 
hetősen .eltérő  módon ítélik meg. 

Alojz Ujes teatralógus ,szerint „1824-t ől 1826-ig Temesváron, majd 
1826-tól Pesten Sterija számtalan német és magyar nyelv ű  
láthatott. Láthatta a korszak és az adott térség legjobb színm űvészeit, a klasz-
szikus és kortárs alkotók legjelent ősebb színpadi műveinek előadásait. Ez a 
korszak (1815-1840) a német színház gyors el őretörésének, valamint 'a 
magyar színjátszás és dramaturgia felgyorsult fejl ődésének ideje volt. Sterija 
abban a korban élt, amikor ezen a mi vidékünkön a bécsi Burgtheater do; 
minált, s ,amikor a haladó magyar értelmiség éš a hazafias .érzelm ű  nemesség 
megalapította a Nemzeti Színházat (1835-1837); amely. -= akárcsak a Burg- 
theater — hatással volt a mi vidékünk és a mi népeink színházkultúrájának 
fejlődésére." 

Živan Milisavac, aki szintén könyvet írt Sterijáról, 2  a pestit követő  
késmárki jogászévekről állapítja meg: „Sterija valójában Késmárkon ért be, 
itt is ismerkedett meg az európai irodalom csúcsteljesítményeivel (bár . ez az 
ismerkedés még Pesten elkezd ődött)." 

Marijan. Matković  (Két vígjátékíró c. tanulmányában, amelyben Marin- 
Držić  és Sterija munkásságár veti egybe) a pesti évek kapcsán arra hívja fel 
a figyelmet,. hógy akkoriban „ezt a nagyvárost állandó forrongásban tartotta 
a felébredt magyar nacionalizmus." 

Mások viszont, abból a tényb ől kiindulva, hogy a szóban forgó eszten-
dőkben Pesten állandó magyar színház nem . m űködik (Budán sem), megál-
lapítják, hogy Sterija itt nem is láthatott magyar színi el őadást, legfeljebb 
csak németet. Nyomban hozzá is látnak a pesti német színház korabeli re-
pertoárjának tüzetes vizsgálatához, a m űsoron szereplő  német és más kül-
földi szerzők Sterijára gyakorolt, feltételezett hatásának kutatásához, ki-
mutatva, kitől mit tanulhatott, hogy á szül ővárosában. és a közvetlen kör-
nyezetében megfigyelt jelenségeket és típusokat oly nagy sikerrel elevenít-
hesse meg a színpadon.. Marijan Matkovi ć  is úgy fogalmaz idézett tanulmá-
nyában, hogy Pesten „Sterija megismeri a színházi életet," de így folytatja': 
„külföldi írók műveit olvassa." . 

Dr. Gál György történész azt is megkérd őjelezi, hogy tudott-e Sterija 
egyáltalán magyarul. Minthogy a XIX. század elején Pest lakossága többségé-. 

2 , Savest jedne epohe (Egy korszak lelkiismerete), N. Sad, 1 .956. 

166 



ben német ajkú volt, belvárosában pedig egy er ős és népes szerb közösség 
élt, igazán nem volt fontos magyarul tudnia ahhoz, hogy Pesten otthonosan 
érezze magát. 

Alaposan okunk van azonban feltételezni, hogy Sterija tudott magyarul, 
s. nem is csak annak alapján, hogy Pesten végezte a gimnáziúm utolsó osz-
tályait, majd érettségi vizsgát tett; még csak nem is els ősorban annak alap-
ján, hogy Késmárkon éppen „magyar jogot" („madžarsko pravo") hallgatott, 
hanem mindenekelőtt a Hazafiak (Rodoljupci) című  vígjátékában található 
magyar szavak és kifejezések, valamint' azok alkalmazása alapján. 

De vajon lehet-e ennek a körülménynek bármi jelent ősége Sterija al-
kotóegyéniségének, drámaírói m űvészetének formálódásában, vagy csupán 
egy jelentéktelen s ezért elhanyagolható életrajzi mozzanat bizonytalanságáról 
van szó? 

Ha szem, előtt tartjuk a nemzeti öntudat ébredésének („a felébredt 
nacionalizmusnak"), a nemzeti színjátszás kialakulásának, s ezzel összefüg-
gésben a nemzeti drámairodalom, az eredeti, hazai repertoár iránti igény 
jelentkezéšének és kielégítésének hasonló feltételeit, id őbeli közelségét a 
magyarság és a vajdasági szerbség körében ;  akkor igenis lehet .e körülménynek 
jelentősége. Mielőtt azonban e kérdésre határozott választ próbálnánk adni, 
kíséreljük meg eloszlatni az esetleges félreértésékét, Pest magyarságát és a 
korabeli ottani színjátszást illet ően. 

Tény, hogy 1815 és 1833 között sem Peten.' (sem Budán) nem volt 
állandó magyar színjátszás. 1815-ben, csaknem .kilenc évi m űködés után 
távozott innen az ún. „második pesti magyar társulat," s csak 1,833-ban 'te-
lepedett .meg Budán, a Várszínházban az az együttes, amelyb ől majd az 
1837-ben. felépült Pesti Magyar . Színháznak, a Nemzeti Színház el ődjének 
együttese regrutálódik. Ez azonbán nem jelenti, hogy' e - 18 -  év alatt ne lett 
volna magyar színjátszás Pesten és Budán. A húszas, évek vége felé például 
már 15 vándortársulat járja az országot, . s közülük a tárgyalt id őszakban . tíz 
fordult meg Pesten vagy Budán, és játszik ótt hosszabb-rövidebb idei g . 
Sőt, épp ez id ő  alatt játszódott le egy, a magyar színjátszás és drámairodalom 
történetében páratlan jelent őségű  esemény: 1819-20-ban a "székesfehérvári 
társulat másfél évig játszott Pesten, s ezalatt egyetlen írónak hét eredeti 
művét mutatta be =- óriási sikerrel!. Az író Kisfaludy Károly volt, az els ő  
átütő  sikert arató darabja .pedig A tatárok,  Magyarországon című  hazafias 
ihletésű , történelmi tárgyú tragédia. Az egykorú színházi kritikus így üdvö-
zölte az eseményt: „Nemzetünk már nem ok nélkül remélheti, hogy valahára 
a Magyar Nemzeti Theátrom is lábra kaphat." , Még sokatmondóbb a bécsi 
Polizei.Hofstelle pesti ügynökének a.bemutató utáni napon keltezett bizalmas 
jelentése: „A pesti mesteremberek mind ' odatódultak, pedig a nemesség 
nagy részével együtt inkább a legel őre, mint .egy , . művelt színházba valók. 
Dobogtak, tapsoltak, brávót, vivátot . kiáltgattak . Harsogva visszhangoz-
ták a darabbeli »Éljen a magyar szabadság !« felkiáltást. A másnapi német 
darabot bejelent ő  német színészt lehurrogták, s csak mikor tört magyar 
nyelven fogadkozott, hogy megtanul magyarül, akkor hallgatták meg." (Az 
élőadás ugyanis a német színházban volt,. amelyet a magyar együttes Ma-. 
gyarországon .a német társulattól vett bérbe). Történt pedig ez 1819-ben, 
a magyar nemzeti öntudat er őteljes kibontakozása idején, s azon a Pesten, 
amelynek 'lakossága csakugyan német .többségű; bár ne feledjük, hogy a 
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mintegy 78.500 lélek 40%-a (1821. évi adat) is vagy 30.000 magyart jelent, 
nem számítva a_ város közvetlen falusi környezetét ;  

Kisfaludy sikerének titka, hogy jó érzékkel ismerte fel: a nemezeti 
öntudat ébredésének, a nemzetté válás folyamatának egyik szükségszer ű  
kísérőjelensége, egyszersmind ösztönz ője a nemzeti múlt dics őséges pilla-
natainak felelevenítése, egyszóval a történelmi hagyományok fokozott ápo-
lása. Ezért a korábbi gyakorlattal ellentétben -- amely német lovagdrámák 
fordításában, illet őleg lovagregények dramatizálásában merült ki (Kotzebue 
a szerbeknél és a magyaroknál egyaránt a legnépszer űbb színpadi szerző  
a tárgyalt korszakban) -- Kisfaludy mindjárt nemzeti tárgyú m űvekkel lépett 
fel, mert elsőként észlelte a nemzeti dráma iránt még csak ébredez ő  igényt, 
s ezzel a magyar színházba csábította a közönséget. A sokkal nagyobb drá-
maíró, de' a maga korában Kisfaludy sikereit meg sem közelít ő  Katonával 
összehasonlítva állapítja meg róla Horváth János: „Csekélyebb készültségénél 
fogva közelebb állt, ösztönszer ű  gyakorlati érzékével közelebb férk őzött" 
kora közönségéhez: , 

Dehát hogyisne tapsolt, dobogott, tombolt volna  a közönség, hogyisne 
lelkesedett volna, mikor a szerz ő  a győztes.. tatár vezér szájába ilyen szavakat 
adott a legyőzött magyar vitéz dicséretére:' „Tatárok! Ide nézzetek, így hal 
egy magyar, így hal az igazi bajnok... Fedjétek be őket a vitézség címjével.. . 
aztán temessétek el tulajdon várába; megérdemli ez a nemes, hogy azon a 
helyen nyugodjék teteme, amelyet oly vitézül védett... Sírköve legyen: 
örök dics ősége." Később ugyan maga Kisfaludy is belátja, hogy bizony 
; ,tatári mű" ez, amelyben „hazapufogtatás" és „bundás indulatok" tengenek 
túl. A pesti zajos siker után a Theater an der Wienben 1821-ben meg is 
bukott, de előadásán 1820 őszén még az egész udvar megjelent, élén a cšá-
szárnével és vendégével, Cambridge hercegével, lika című  darabját pedig a 
pesti német színház is játszotta. 

Hasonló történelmi, társadalmi és kulturális körülmények természetesen 
hasonló felismerést érlelhetnek meg más-más írókban, hasonló elhatározá-
sokra és cselekedetekre késztethetik őket anélkül is, hogy tudnának egymásról. 
Sterija népe pedig, a XIX. század elejének vajdasági szerb polgársága épp 
úgy kezdett nemzeti öntudatra ébredni, mint Kisfaludy középnemesi kör-
nyezete, s ekkor jut Sterija is arra a felismerésre, hogy a „színház aktív po-
litikai tényezővé vált... mint a szerb polgárság és a szerb nemzeti törek-
vések érvényesülésének kifejezője" (Jovan Popovié), és ki is mondta: „ideje, 
úgy vélem; hogy nálunk is bevezessék a theátrumot." Hadd említsük itt 
meg, hogy akárcsak Kisfaludy, Sterija is hazafias történelmi színm űvekkel 
kezdte drámaírói pályáját, s csak kés őbb fordult közvetlen környezete, a 
vajdasági szerb polgárság ábrázolása felé, és az ő  opusának is a második fele, 
a vígjáték-irodalom az értékesebb, hasonlíthatatlanul fontosabb része. 
Ennélfogva hasonlóan ítéli meg a szerb irodalomtörténet ;Sterija történelmi 
szomorújátékait is, mint a magyar irodalomtörténetírás Kisfaludyt. M. 
Tokin, miután kifejti, hogy Sterija tragédiáinak jelentősége nem annyira 
irodalmi értékükben van, hanem abban, hogy „szükségletet elégítettek ki," 
így folytatja: „Örömmel várta az olvasóközönség, s hamarosan jól fogadták 
a  nézők is. Ezek is, azok is (az utóbbiak mégis inkább) arra' vágytak, hógy 
könyvben és színpadon a saját anyanyelvükön hallják a színjátékot, a saját 
dicső  múltjukról." 
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Arra iš figyelmeztetni kell azonban, hogy korántsem azonós Kisfaludy 
Károly és' Jovan Sterija Popović  helye és szerepe a magyar, illet őleg a szerb 
irodalomban. Míg Kisfaludy érdeme nem annyira maradandó m űvek meg-
alkotásában van, mint inkább az irodalmi élet megszervezésében (Aurora) 
és fellendítésében, illet őleg a nemzeti drámairodalom megalapozásában és a 
magyar színházi közönség megteremtésében, addig Steriját a szerb irodalom, 
különösképpen pedig a drámairodalom egyik legnagyobbjának, sok tekintet-
ben szinte elérhetetlen csúcsának tekintik -- akárcsak Katonát a magyar 
irodalomban. Ettől -eltekintve, a nemzeti színjátszás- fellendítésében, az ere- 
deti, hazai színházi repertoár megteremtésében a két vígjátékíró szerepe 
nagyon is hasonló. Jovan Popovi ć  szerint ui. Sterija korában „a színház 
olyan tribünné vált, ahonnan az író népes közönségéhez, a nemzeti öntudátra 
ébredő  kispolgárokhoz szólhatott, Sterija, kötelességének érezte, hogy olyan 
műveket írjon a színházak számára,' amelyek e közösség problémáiról szólnak. 
Nem írt ő  az örökkévalóságnak, sem asztalfiókjának, hanem az eleven.kö-
zönségnek, a meglevő  színházaknak, amelyek akkoriban Kotzebue ügyesen 
szerkesztett; de értéktelen színm űveit játszották. Mladen Leskovac így 
fogalmaz: „Steriját az a felismerés vezérelte témaválasztásában, hogy „a mi. 
színházunkban a mi színeinket és ízlésünket kell felmutatni, a mi színpadun-
kon á mi embereinknek kell lépkedniük.. ." 

Nem kétséges, hogy Sterija megalkothatta mind hazafias tárgyú és szel-
lemű  színműveit, mind vígjátékait anélkül is, hogy hallott volna és tudott 
volna Kisfaludyról és hasonló törekvéseinek sikerér ő l. Amint ui. természeres,' 
hogy a vajdasági szerbség nemzeti öntudatra ébredéséhez a, Kara đorđe-féle 
szerb felkelés és sikeres nemzeti felszabadító  harc (1804-13) szolgáltatta 
a legfőbb indítékot, ugyanúgy magától értet ődő , hogy Sterija mindenekelőtt 
a korabeli szerb irodalomban divatos és sikeres törekvéseket, Milan Vida-
ković  és Lazar Lazarevi ć  kezdeményeit folytatta, amikor a. nemzeti törté-
nelem hősi és dicső  mozzanatait dolgozta fel tragédiáiban. Ugyanakkor azon-
ban ahhoz sem fér kétség, hogy a vajdasági szerb polgárság nemzeti törek-
véseit jelentős mértékben ösztönözte és bátorította a magyar középnemesség 
és értelmiség hasonló, nemzeti függetlenségi törekvése. Feltételezhetjük 
tehát, hogy ha Sterija mégis értesült Kisfáludy sikereir ől, azok ösztönzőleg, 
bátorítólag hathattak rá, hasonló tettre, eredeti drámaírói alkotómunkára 
indíthatták. 

Sterija életrajzában, sajnos, riincš adat arra vonatkozólag, hogy pesti 
tanulóévei alatt láthatott-e magyar színházi el őadást „Nem rendelkezünk 
semmilyen ad.atokk?l arra von?tkozólag, hogy mit látott Sterija- ebben a 
színházban" — írja M. Tokin. Tehát bizonytalan, hogy hallott-é Kisfaludy-
ról, láthatta-e ,valamelyik darabját, de még azt sem tudni teljes bizonyosság-
gal, hogy tudotte magyarul Ezért a rendelkezésre álló adatok alapján csak 
feltételezésekre szorítkozhatunk. 

Már említettük, hogy Pest és Buda azokban az id őkben sem nélkülözte 
egészen a magyar színjátszást, amikor Sterija ott tartózkodott. Egy-egy 
vándortársulat megfordult és játszott itt ekkoriban is, a „Székesfehérvári 
válogatott társaság" pedig éppen 1826-27-ben. Másrészt ' ismeretes, hogy 
az 1818-19-es nagy sikerek után Kisfaludy darabjainak valóságos divatja 
kezdődött Magyarországszerte, amely egészen a 30-as évek végéig tartott. 
Népszerűsége később még a szerb nyelvterületre is átcsapott: 1824-ben 
szerbré is lefordították Iréne című  szomorújátékát. Lepa Grkinja címen. _ 
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Elvileg tehát láthatott . Sterija magyar színiel őadást, sőt Kisfaludy-darabot 
is. A már. többször is idézett M. Tokinnál többek közt ezt • olvashatjuk: . 
„Sterija 7 836 szeptemberében Pestre , ment:.. Megismerkedett Jovan Vit- 
ković  pesti lelkésszel, a szerb könyvek cenzorával, minden bizonnyal a báty-
jával, Vitkovics Mihállyál és barátaikkal is..." 

A kétnyelvű  poétáról pedig mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy volt 
kapcsolata, rriégpedig igen eleven, a magyar színjátszással. Darabírással is 
foglalkozott; Drámát írt például Rákóczi Ferenc rodostói. szám űzetéséről 
(Mikes levelei alapján), valamint Wesselényi báró és Széesi Mária murányi 
kalandjáról (e témát Kisfaludy is_ feldolgozta Szécsi '.Mária avagy Murány 
vár oströma című  drámájában). Vitkovics továbbá fordított is drámákat, 
főleg németb ől, de német közvetítétéssel franciából is. Két magyar fordí-
tását kés őbb szerbre is átültette, egy magyar fordítása pedig el őadásra is 
került Pesten. Aligha képzelhet ő  el tehát, hogy ennek a Vitkovicsnak a há-
zában Sterija jelentétében is ne került volna szóba a színház ügye, valamint 
Kisfaludy neve és' drámaírói sikere. De Sterija akár találkozhat is Kisfaludy-
val Vitkovics vendégszerető  házában; amelynek kapui szélesre voltak tárva 
az irodalóm . és színház ügyében- buzgólkodó írók, kritikusok el őtt, 1812-tő l 
1829-ben bekövetkezett haláláig irodalmi összejövetelek színhelye volt Vit-
kovics háza, 's ezek látogatói között Berzsenyi, Döbrentei, Fáy András, 
Kölcšey, Kazinczy és Vörösmarty mellett --- ott vtit Kisfaludy Károly is. 
És vajon merő  véletlennek tekintsük-e, hogy a Hazafiak ,(Rodoljupci) Ze- 
lenićkájának ' régi barátját, akit ől levelet .hoz neki Gavrilović  Belgrádba, 
éppen Nagyfaludynak hívják? Vajon nem épp a drámaíró neve adhatta neki 
az ötletet e névalkotáshoz, amely ugyan nagyon magyarosan hangzik, ' de a 
magyarban aligha létezik? 

Vizsgáljuk meg végezetül a Hazafiák c. vígjáték magyar Szó- :  és kife-
jezésanyagát, hogy lássuk, .lehet-e ezek alapján Sterija magyar nyelvtudására 
következtetni. 

Csak a mű  eređéti kézirata alapján lehetne eldönteni, hogy a hungari-
cumaiban előforduló kisebb nyelvi hibák t őle erednek-e, vágy a magyarul 
nem tudó nyomdászok, korrektorok, szerkeszt ők ' egykorú vagy későbbi 
hibái-e. Ilyen mondatokra gondolunk:. „Nemes, ' birger, prostak.... Mind 
polgártársai," vagy: „Kad su moji preci nemešag dobili?" —. Feltehet őleg 
azért ír olykór ,é helyett i-t (i-ljen, az istenirt), mert úgy találja, hogy a magyar 
é kiejtésében közelebb áll a szerb i-hez, mint e-hez. Máskor viszont teljesen 
magyarul, éspedig hibátlanul, ír: „Lásd, édes atyám!" májd szerbül is: 
„edeš anjam." Íme, ilyen szavakat és kifejezéseket is ismer,: birodalom; ország 
árulója; alászolgája (ezt másutt szó szerint le is fordítja szerbre: sluga sam 
ponizan); Eredj a pokolbá; lelkém; bolondság; cudarság; ne bánts. Magyar 
nyelvtudásra következtethetünk az ilyen pontos fordításokból is: Smrdić  
— Bideši (Büdösi), és megmagyarázza, például, hogy a šerb szó a vlah nyelv-
ben kígyót jelent, Šerbulićot ezért magyarul Kígyóinak kell móndani. , . . 
Olyan régi, az ő  korában még •biionyára •használatos mértékegységeket is 

-ismer, mint a mérő  éš akó (Dvestá merova žita ' i sto akova vina -- kétszáz 
mérő  búzát és száz akó bort), és szószerint lefordítja a tessék parancsolni 
udvariassági formulát is: izvol'te, zapovedajte. 

A mondattak alapján tehát feltételezhet ő, • hogy Sterija látott pesti is-
koláztatása idején magyar Színházi -- előadást, esetleg láthatott Kisfaludy-da- 
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rabot is; Vitkovics vendégszeret ő  házában találkozhatott s kor kiemelked ő  
magyar íróival ;  köztük Kisfaludyval` is, akik " igencsak szívükön viselték ,a 
magyar nemzeti színjátszás ügyét és sokat tettek annak fellendítése érdekében, 
E körökben Sterija tájékozódhatott a magyar színjátszás és a nemzeti drá-
mairodalom helyzetér ől, valamint a hazai szerz ő  és. a nemzeti múltat megeleve-
nítő  eredeti művek sikéréről. 

A két író közötti lehetséges párhuzam azonban csak munkásságuk els ő  
korszakára érvényes, • amikor mindketten hazafias.' tárgyú szomorújátékokat 
alkottak. Mert a továbbiakban • - Sterija • messze eltávolodott , gondolkodásban, 
felfogásban közvetlen környezetét ől és közönségétől: ;,nem hízelgett - neki, 
nem követte példáját" (M. Leskbvac). - Világosan felismerte á vajdasági kisváros 
kicsinyes, nemesekre •"kacsingató polgárságának hibáit, s határozottan ki is 
gúnyolta. Azt vallotta, „a színház orvosság az erkölcsi betegségekre," illet őleg 
iskola, melynek Célja „a tanítás ; és az erkölcs megjobbítása", nem pedig a 
könnyed szórakoztatás. „Minden olyan kifejezést -- *hangsúlyozta —, minden 
olyan szót ;  amelytől az ártatlan arc pirulni kénytelen, - s amelynek nincs 
más célja, Mint a nevetést kiváltani, szám űzni kell a színházból." Ezért mond-
hatta apja a Fösvény (Kir Janja) elolvasása után magára ismerve a vígjáték 
főhősében --- : „Táplálód a kutyát, s aztán -  beléd mar" .• .. Legkíméletlenebb 
szatírája, .az álhazafiakat leleplez ő  Hazafiak előszavában , viszont ezt írja: 
„Nem az Volt ezzel a szándékóm, hogy sárral dobáljám a népemet, hanem 
hogy tanítsam éš öntudatra ébresszem." (Ez . a tanítás. azonban még igen 
sokáig elmaradt, mert e vígjáték csak 1904-ben került el őször színre Belgrád-
ban, holott 1878-ban helyezték el Sterija örökösei a Matica . srpska könyvtá-
;rábán. Igaz, maga Sterija sem tett:kísérletet sem el őadására, sem. kinyomta-
tásárá.) 

-Kisfaludy • viszont a pesti értelmiségi,' írói körökb ől szemlélte a vidéki 
nemesség elmaradottságát, fejl ődésre való képtelenségét, de igazán csak a , 
külföldet icr,ajm,oló Szélházy-féléket .gúnyolja ki, míg .pl. .a katonásan nyers 
és darabos Baltafy . iránt -sokkal elnéz őbb, mivel a ném,zeti hagyományok 

, megtestesítőjét tiszteli benne.. Érdekes; - és . Kisfaludy „ösztönszer ű  gya-
korlati • érzékét" szem .el őtt tartva semmiképp sem, véletlen, hogy voltaképpen 
csak egyik prózai elbeszélésében, • a Sulyosd i Simonban volt következetes 
osztálya tehetetlenségének és , maradiságának leleplezésében. -Nyilvánvaló 
tehát, hogy sokkal jobban ismerte osztályát 'és annak hibáit, mint vígjátékai 
alapján hihetnénk, de színpadi műveiben csak addig merészkedett el e hibák 
bírálatában, ameddig osztályának 'képvisel ői hajlandók _voltak követni. 

A Sterija és Kisfaludy közötti alapvet ő  különbség éppen • az osztályuktól 
való 'eltávolodás mértékében, hibái, etmarad.ottsága bírálatának mélységében 
észkövetkezetességében van. 

FIK,. 1979. 38. sz. Juhász Géza 
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5. MITA POPOVIĆ  MAGYAR NYELVŰ  
KÖLTÉSZETÉRŐL 

Évekkel ;ezelőtt találkoztam el őször Mita Popović  verseivel Madách 
délszláv recepcióját kutatva. Két kis újságközlemény (az egyik a Honban) 
ad hírt róla, hogy Popovi ć  Döme lefordította ,a Tragédiát. Sajnos, a legtü-
zetesebb utánjárás sem járt eredménnyel: a fordítást nem sikerült felkutatni, 
kiadatlan maradt, s mint a költ ő  annyi más kézirata, ez' is elkallódott. A ké- 
zirati hagyaték átfésülése azonban — a kutatás nem várt melléktermékeként 
— a hatvanas évek magyar —szerb kapcsolatainak egynéhány érdekes költ ői 
dokumentumát adta a kezembe, egyebek .'mellett Mita Popovi ć  kéziratos 
magyar . verseit is. Ezek alapján vált láthato4vá igazi mivoltában ez a maga 
sajátságaiban is tipikus költ ősors, amely  a nemzeti kultúrák peremvidékein 
egyáltalán . nem megy ritkaságszámba, noha az egyedi életkörülmények ennek 
százféle változatát produkálják. 

• 	A sehova sem tartozás, a nemzeti kultúrából röyidebb-hosszabb ideig 
való kiválás tragikumának a látványát nyújtja Mita Popovi ć  költészete. Még-
sem pusztán történelmi illusztrációra vállalkoztunk ezúttal, hanem egy adott; 
objektív helyzetnek, a hatvanas évek magyar és szerb viszonyainak a megér-' 
téséhez kívánunk dolgozatunkkal adalékokat szolgáltatni. Ha pusztán a 
tétel igazolása (a nemzeti kultúrából való kiszakadás tragikus következménye-
inek biáonyítása) lett volna a célunk, úgy választhattunk volna korban kö-
zelebbi esetet s magyart is s  de így tisztábbnak látszik a képlet, mert a századós 
történelem már Sok mindent kisz űrt a szubjektív értelmezés esetlegességeib ől. 

Popovics Döméről, a magyar költőről, vagy ha úgy tetszik: Mita Po-
pović  szerb poétáról lesz szó, akinek a nevét a magyar irodalomtörténetben 
csók a mindentudó Szinnyei jegyzi (a t őle mégszokott téves adatokkal). Te-
hetségének méretei, költ ői világának mélységei és térségei alapján talán 
Tóth Kálmánhoz hasonlíthatnók, de romantikus lobogása, jobb sorai és 
sikerültebb képei Petőfit is eszünkbe juttatják, anélkül persze, hogy ez a 
gondolattársítás verseinek értékelésére tartana igényt. Ezeknek a párhuza- 
moknak természetesen csak a magyar irodalom ismer ője előtt lehet eliga-
zító értéke; a szerb irodalomtörténészek -  már rég kijelölték a helyét a poétae 
minores gyűjtőnév alatt, Zmaj, Jakši ć , Kóstić  mögött á második vonalban 
valahol Vladislav Kaćanski, Milan Kújundžić-Aberdar s mások társaságában. 

Mita Popović  a magyar—szerb kulturális és irodalmi -érintkezéseknek 
abban a szakaszában lép . színre, amikor az 1948/9-i események már mindkét 
részről jó évtizedes tapasztalattal mérhet ők fel, tehát a dualizmust megel őző  
években, amelyek a jövőre s a nemzetiségi viszonyok alakulására nézve is á 
legtöbb kérdőjellel terhesek, de amelyek a kiegyezés tényével olyannyira 
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egyértelműekké váltak a következő  fél évszázadban. Afféle politikai-vi-
lágérzésbeli vákuum ez az évtized: már rég „elzengtek" a forradalmi Európa 
nagy napjai, a párizsi júliusi forradalom s a 48-as „európai tavasz" ígéretei 
'Berlinben, Bécsben, Pesten, Prágában, s Közép-Európában már készül 
—ahogy Ady mondta — a „deáki tett," az egyebek mellett a vajdasági ma gyar 
és nem magyar népek sorsát, történelmét, egymás közti kapcsolatait is eldönt ő  
események sora. De 1867 még messze van; egyel őre — Popovié felléptekor -- 
Solferino nyugtalanítja az osztrák. birodalom ,egzisztenciáját; ennek egyik 
következménye az, hogy 1860-ban az udvar, gesztusként a magyarok felé, 
megszünteti a „Szerb  Vajdaságot," s ez gyökeresen új helyzetet teremt a 
nemzetiségi viszonyokban is. Svetozar Miletió a Srpski dnevnik számára 
1860-ban írt „rucin dan"-i cikkében egyebek mellett ezt mondja: „Ezel az 
esztendővel' kiegyenlítjük a számlánkat, az eddigi kormányzattal... ami 
pedig a magyarokat illeti -- majd meglátjuk." A cikkben kilátásba helyezett 
esetleges magyarok felé fordulás a szerbek körében uralkodó általános han-
gulat kifejezése volt, ugyanis 1849 — mint a történelemben annyiszor — 
ismét meggyőzhette őket arról, hogy Bécs bármikor kész megtagadni ígé-
reteit és megszegni a szavát, ha a birodalom érdekei ezt megkívánják. A Kos-
suthot 'és Miletićet egyaránt terhel ő  kései belátás ezúttal is messzemen ő  
következményekkel járt : olyan pillanat maradt ismét a história parlagján, 
amilyent csak újabb 90 év után kínált fel a közös történelem. 

A költők mintha  közelebb jártak volna ennek a lehet őségnek a felismeré-
séhez: Zmaj egymás után jelenteti meg sikeres magyar fordításait -- Pet őfi 
és Arany legjava műveit —, Jovan Djordjević  a magyar hazafiakkal keresi 
a kapcsolatokat: magyar emigránsok leveleit rejtegeti és juttatja el a -címzettek-
hez, a Maticába érkez ő  angol lapokat, amelyek Kossuth manchesteri, bret-
fordi, glasgowi gyűléseiről számolnak be, továbbküldi a magyar forradalmá-
roknak. Erre az id őre esik Urházy György cikksorozata is a magyar lapokban, 
melyben igen kedvez ően nyilatkozik szerb barátairól, a nép mentalitásáról; 
se szeri, se száma az olyan jelenségeknek, amelyek a fiatal polgár i osztály 
kölcsönös megértését tanúsítja. De a „hivatalos" világ is keresi egymás kezét : 
Thököly Sebő  (Sava Tekelija) születésének centenáriuma alkalmából 1861-ben 
Újvidéken megjelennek nemcsak az akkor még Pesten székel ő  Marica vezetői, 
hanem a magyar irodalmi és politikai élet eminensei is, többek között Jókai, 
"Podmaniczky Frigyes báró, Toldy Ferenc, Urházy György s mások. Az 
ünnepség egyik vezérgondolata a magyarországi — ez id ő  tájt még közösen 
elképzelt — politikai szabadság és az Európa e térségében él ő  , népek nemzeti 
felszabadulása; Balogh Ferenc debreceni költ ő  alkalmi ódát költ Sava Te-
kelija emlékére („... kinek nevére összedobban A magyar és szerb szív test-
vérileg"); 'Urliázy György, Pet őfi barátja, egy új Duna menti államalakulat 
megteremtésének tervét szövögeti, amelynek két legf őbb államalkotó nemzete 
a magyar és a szerb.- 

Az ígéretes idill azonban rövid életűnek bizonyul. A kiegyezés felé 
haladó politikai vonalvezetés megint kiélezi az ellentéteket, s az alig meglelt 

1  Erről bővebben: Živan Milisavac: Matica srpska 1826-1864 Novi Sad, 1965; Božidar 
Kovaček: Dve madarske pesme ;o Savi Tekeliji. Különnyomat a Zbornik Matice srpske 
za književnost i jezik. Knjiga XVII/1, 1969; U ő : Mađarska književnost u srpskim knji-
ževnim časopisima omladinskog doba. Különnyomát az Ujedinjena omladina srpska c. 
tanulmánygyüjteményb đl. N. S. én. Kovaček mintegy 80 fordítást említ a 60-as évekb ől, 
közöttük Petőfit, Jókait, Eötvöst. -- Zbornik M. S. za književnost i jezik, knj. XVI. sv. 1. 
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nemzetiségi békét ismét az ellentétes érdekek dúlják fel. 1867 után már a 
Danica is (amelynek köréhez 'Mita Popovi ć  is tartozik) erős fenntartásokkál 
tekint a szerb írók fórdítói tevékenységére, így például Đorde Popović  
ezt írja Zmajról: „Sajnáljuk, hogy Jovanovi ć  úr fordítói ügyességét'a magyar 
elmeszüleményekre pazarolja, :  amelyeknek kiválósága nagyon is` viszonyla-
gos." Á Mlada Srbadija 1870-től kezdve soviniszta pamfleteket közöl, 
rossz, .uszító, magyarellenes verseket, noha szerkészt ője Antonije Hadži ć , 
a magyar irodalom kitűnő  ismerője és nagy barátja ;  

E néhány évig, pontosabban 1867-'ig tartó politikai szélcsend évéiben 
tűnik fel Mita Popović , áz akkor nemcsak költ ői nyelve és műveltségének 
alaprétege, hanem élményvilága és érzelmi _ ,állásfoglalása szerint is még 
magyar költő , hogy alig egy évtized leforgása alatt — éppen az említett po-
litikai pálfordulás következtében - meggy őződéses szerb hazáfiként és a 
szerb nemzeti önérzet pregnáns kifejez őjeként lépjen fel á pesti kurzusköl-
tők és kormánypublicisták ellen. Nyilván költészetének e nem kiváltképpen 
esztétikai vonatkozásai és min őségei járultak hozzá ahhoz, hogy a korszak 
Szerb nemzeti-hazafias irányzátának egyik legfelkapottabb és legdivatosabb 
reprezentánsa lett. Természetesen: méltatlanul . és csak a korabeli szerb 
nacionalista kritika megítélése szerint, mert az utókor 'már nem mondhatott 
el róla egyebet, még a nekrológok kötelezően . megbocsátó-elnéz ő  . hangvéte-
lével sem, minthogy „egy lelkesült szerb költ ővel kevesebb lett a világon." 2  

Mita Popović  ném hagyott ránk költ ői értékénél fogva is különösebben , 

tiszteletreméltó . életm űvet: balladái prózaian terjeng ősek, retorikusak; • epi-
kain elnyújtottak; hazafias lírája deklamáló; a „bor és kéj" csak téma, de nem 
élmény a számára; elégiái a Weltschmerz sztereotíp hangulatait idézik; 
drámáira Milorad . Šapčanin a dilettantizmus bélyegét 'süti rá: sáerinte a 
pszichológiai képtelenségek és a dramaturgiai járatlanság mintadarabjai. 3  

Mita Popovi ć  Baján született 1841-ben, ahol, Joakim Vuji ć , Bogoboj 
Atanacković  s 70 évvel korábban még egy magyarul versel ő  szerb költő , 
Jovan Pa čić  is.4  Mint érdekességet említjük meg, hogy Popovi ć  életéről és 
költészetéről legalább annyi egykorú magyar, nyelv ű, méltatást és megemié 
kezést vagy kritikát olvastunk, mint szerbül. Ez főleg abban leli magyarázatát, 
hogy Popović  a magyar , irodalmi érdeklődés számára afféle kuriózum, egyféle 
különlegese eset („szerb költ ő  magyarul"), míg a szerb irodalomban olyan 
erős egyéniségek mellett, mint Láza Košti ć , Zmaj Jovan' Jovanović  vágy 
Đura Jakšić, az ő  neve és műve árnyékban maradt. E különleges helyzetét 
emelik ki már azok az ajánlólevelek is, amelyekkel, pályakezdésekor látják el 
jóakaratú magyar patrónusai. Már a bajai gimnáziumból ilyen .„útravalókkal" . 

indul, húszéves korában: „Popovicš Döme, bajai születés ű, jeles szerb ifjú, 
mint aki. gimnáziumi pályájának lefolyása alatt, szerénység, szorgalom és 
szelíd erkölcs által, tanárainak osztatlan rokonszenvét kiérdemelte, s aki alulírt 
áltál, mint a. magyar nemzeti irodalomnak lelkes kedvel ője, s egyszersmind 
gyönyörű  költői tehetséggel és ékes magyar irállyal megáldott ifjú, különösén 
kitüntetésben és jutalmazásban is részesült, --mint ilyen általam mindenkinek, 
különösen 'pedig a magyar irodalom képvisel ő  férfiainak'hazafiúi rokonszenve 

• 

2  Milan Savić : U spomen Miti Popovi ću. LMS 159. 1889: 136-139. 1.. 
3 Milorad Šapčanin: O na šim . seljanima. LMS 148. 143. 1. 1884. .... 

4  L. Póth István: Egy szerb költ ő  magyar versei. Filológiai Közlöny 1960/2. 220-223. 1. 
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és pártfogásába tiszta lélekkel ajánitatik. — Baján; 1$61. augusztus 10-kén. 
Kolmár József gimnáziumi tanár." 5 . 

S idézhetjük a másik ajánlólevelet is,' amely . szintén Mita Popoviénak 
a magyar irodalommal való eljegyzettségét emeli ki nagy nyomatékkal: „Üdv 
az olvasónak! — Popovics, Döme gör.. n. egy. vallású, gym,n siumi pálya-
végzett ifjú, miután az érettségi vizsgálatot jelesen kiállotta, egyetemi tan-
folyamot választott magának; minthogy pedig szegény özvegy anyjától semmi 
nemű  segedelmet nem várhat, Mások kegyére, vagy magántanításra -érzi 
magát szorítva., Ily helyzetben - őtet, mint jámbor erkölcsű , becsületes, szor-
galmas, tanulmányvágyó és jeles .tehetségű  ifjút, nyolcz évi tapašztalásom 
után az illet ő  szülők, gondnokok vagy el őljárók kegyes- figyelmébe és_ rokon-
szenvébe annál inkább ajánlhatom., mert szerb létére -- a,magyar irodalom 
terén kitűnő  sikert vívott ki magának nem csak b ő  és pontos ismeretek szer-
zése, hanem költői jeles önművéi, által is. -- Kelt Baján 1861 augusztus 
.5-én.'.Dr. Horváth Ferén ćz gymnáziumi igazgató." 6  

Ezek a „költői jeles, önművek" a .Matica srpska kézirattárában őrzött, 
diákkóri jegyzetfüzetek tanúsága szerint 1862-ig - kivétel-  nélkül .magyar nyel- 
vűek,, s csak ekkor .teszi közzé els ő  szerb versét az újvidéki Danicábsn, az 
ifjú romantikus nemzedék akkor .  még progresszív irányú és színvonalas 
folyóiratában . .(Megjegyezzükk  hogy költőnk a Danica „dekadens"-nek nevezett 
korszakában, 1866 és 1.872 között is, h ű  maradt 'a folyóirathoz s úgyszólván 
vele együtt .hanyatlik.) ` • . 

• Popovié a kétnyelvűnek mondott költ őknek nem ahhoz a típusához 
tartozik, mint .a már említett Pa čić  vagy a vele egykorú Vitkovics Mihály. 
Nemcsak azért, mért •azok még a klasszicizmus ízlésének hódoltak, Mita 
Popovié pedig már romantikus, hanem inkább azért, mert az irodalom nem-
zeti tártalma akkor, Vitkovics idejében, még nem. kizárólagos ' elv .a költő  
hovatartozásának megítélésében. A szépliteratúra — a századforduló nemze-
dékének e szép illúziója szerint — még • egyetemes kulturális érték,. általános' 
művelődési tényező, s tartalmi-esztétikai értékeit, funkcióját is jobbadán 
még az •erkölcsi-esztétikai vonatkozások határozzák meg, nem pedig a nem-
zeti közösség sajátos :életében ' és problémavilágában vállalt vagy betöltött 
szerepe. Vitkovicsék, Pa čićék (ide .sorolhatnánk még a felvilágosodás korából 
Muškatirovićot s . más írókat is) „nemzetisége" vagy legalábbis két nemzeti 
kultúrához való tartozása majdnem természetes folyománya és egyenes 
következménye az Aufklaru_ng művelődési, programjának és célkit űzéseinek. 
Emlékeztetnünk kell arra, 'hogy még " Kazinczy esztétikai elvei, ízlésvilága, 
értékelési kritériumai, s őt egész irodalmi programja is lényegében abban a 
nézétben és felfogásban gyökerezik, hogy az irodalom m űvelése univerzális 
emberi feladat, s .elsősorban az 'egyetemes műveltség gazdagításához és szel-
lemi gyarapításához .járul hozzá, egy im,máginárius emberi kollektívura ja-
vainak fejlesztéséhez, de nem mindenekfelett nemzeti ügy és érdek. Kazinczy 
patriotizmusa -- mint ő  maga 'mondja --- „nem ellenkezik a kosmopolitiz-
mussal", . hisz a korszak írói mindannyian - „az igazság gyermekei" -- mint 
ahogy a Mušickihoz írt levelében' olvashatóa S noha a felvilágosodás egész 
szellemi folyamatában • legalább ilyen hanger ővel képviselteti magát a „nem,-
zeti és népi". 'önelvűség .  is az irodalmi és kulturális életben (s őt maguknál 

5  Matica srpska, Kézirattár, inv. br. 1175. 
G Maticá srpska, Kézirattár, inv. br. 1176. 
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a felvilágosodás legkövetkezetesebb híveinél is), az író társadalmi szerepét és 
helyét döntő  módón az előbbi felfogás határozza meg. 

A romantika azonban — pontosabban a negyvenes-ötvenes évek tár-
sadalmi és gazdasági feltételei meg szükségletei — Kelet-Európa kulturális 
és irodalmi tudatát is gyökeresen átalakítják. A népi-nemzeti függetlenségi 
mozgalmak, a forradalmak és önállósodási törekvések az irodalmi világot is 
alaposan megváltoztatják Kélét-Közép-Európában, természetesen a nemzeti 
elkötelezettségnek és a történelmi angazsáltságnak az irányában. •.A késve 
jelentkező, az irodalmi életet csak másodlagosan érint ő  (s főleg a népiességben 
kifejezésre jutó) szerb romantika a hatvanas években már csak utóhullámáiban 
él, a „második vonal" íróinál, ahova Mita Popovi ć  is tartozik, anélkül, hógy.  
egy Vörösmarty- vagy Pet őfi-formátumú egyéniséget tudott volna felmu-
tatni, de ezeknek nem kevéssé érezhet ő  befolyásával. Költ őnknél is egyaránt 
megtaláljuk az egész korabeli magyar líra ihletését, hangulatainak és. témáinak 
egész során át : Vörösmarty merész képzeletének, Pet őfi harćos egyéniségének 
bélyegét, Tompa allegorikus kifejezésmódjának s a „népnemzeti" iskola 
költői felfogásának a befolyását, a „pet őfieskedők" modorát stb`. 

Popović  tehát ennek a „pszeudoromantikának" a képvisel ője, s csupán 
a „lelkesültség mímelésével" (Skerli ć), . a népiesség egy medd ő  változatával 
s a történelmi (valójában: áltörténelmi) tragédiáinak szavaló stílusával emlé-
keztet messziről és halványan a nagy romantikára, az irányzat valóban haladó 
és felfelé ível ő  korszakára.  

Diákkori versei a- poetai classis penzum-költészetének a színvonalán 
állnak: a készen kapott formákba próbál — mint a bajai Vörösmarty Album 
darabjai tanúsítják? — .valami egyéni ízt és hangot becsempészni — legtöbb-
ször sikertelenül. Itt mégis a tanári .  beavatkozás •eliminálja a közvetlen át-
vételeket és hátásokat, amelyek a magyar klasszikus költészetb ől szüremkedtek 
verssoraiba. A' kés őbbiekben ez az üdvös beavatkozás elmarad, s Mita Po-
pović -.híján lesz még az iskola annyira szükséges ellén őrzésének 'is. 

Popović  még így is a szerb lapok egyik legfoglalkoztatottabb költ ője, 
legdivatosabb és legnagyobb popularitású poétája, s ez a körülmény egyben 
az akkori vajdasági szerb' pólgári-nemzeti költészet közelségét is jelzi a magyar 
népnemzeti irányzathoz, legalábbis ami a nagyközönség _ ízlését illeti. (Azok 
a súlyos ellentétek, amelyek majd - rövidesen véglegesen elidegenítik egymástól 
a két .költészetet, nem literáris gyöker űek.) A felfogás, esztétikai irányzat, 
a szemléletmód és érzésvilág szerint magyar drientá ćiót Popovićnál rövidesen 
éles magyarellenesség váltja fel. . 

Fokozatos érzelmi elidegenedése a magyar nemzeti gondolattól, ezenfelül 
pedig a magyar irodalomtól ,is szinte lépésr ől lépésre követhet ő . Ez utóbbi 
azonban nem az „úgytetszés" és a „választás" kérdése, hanem- a beidegzettsé-
gé, a belső  azonosultságé is éppen annyira. A szerb környezetet, a szerb 
népi tárgyat, a szerb élet embereit .és eseményeit írja le, festegeti vagy Mondja 
el -- a .régi eszközökkel. Az örökség, a magyar népnemzeti poézis fogva tartja : 
képalkotó fantáziája, költ ői látása annyira átitatódott magyar elemekkel, 
hogy Mita Popovi ć  a hatvanas években továbbra is magyar verseket ír most 
már szerb nyelven. E szemléleti . idegenségre, a szokatlan hangsúlyokra és 
ízekre-a vajdasági szerb kritika kezdetben még nemigen figyel fel, mert --- 
?. Vörösmarty-album. Szerkeszti a bajai Magyar •gymnásiurimi. ifjúság.. Második. év. Baja.. 
• 1859. 
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mint mondottuk — ízlés tekintetében a szerb költészet elég közel áll a magyar  

hagyományokhoz, de a fővárosi kritikusok, majd a hetvenes évek vajdasági  

szerb esztétái is már igen. S ez is egyik oka lesz költ őnk elutasításának, majd-
nem kizárásának a szerb költészetb ől. Toša Nedeljković  1866-ban a legújabb  
szerb líráról értekezve szemére veti a költ őknek, hogy „idegenek," hogy csak  
arról énekelnék, amit Pet őfinél vagy Heinénél találtak. „A mai szerb költé-
s'zet 

 

 lehanyatlott; hangjai nem szólaltatják meg a szerb lelket, amely a harmat  

frisseségét hozná s szerb érzeménnyel, töltene el bennünket. Idegen hangok  

visszhangoznak benne, amelyeket nem a lelkesedés szült, hanem az ernyedtség,  

hosszú ideig pedig az utánzás." De 'á poézis ún. „nemzeti" elvét a romatnika  

lehanyatlásával a szerb irodalomban is felváltja a „humanitás, az igazság,  

az értelem" elve, ahogyan Svetozar Markovi ć  is követeli. Az új század elején  
pedig az európai irodalmi kultúra és a modern nemzetfelfogás néz őpontját  
érvényre juttató Skerlić  Mita Popovićot gyenge költőnek minősíti, s fejére  
olvassa Auguste Barbier szavait: „...a m űvészet ligetében csak istenien  
lehet énekelni, vagy pedig -- hallgatni kell." 8  

Az „ember és a polgár" s ugyanakkor a költ ő  tragédiája a dualizmus  
előtti évtized „súlytalansági állapotában" gyökerezik : a kétirányú elköte-
lezettség, a két hagyomtányvilág, a két politikai fikció (az „egységes magyar  

politikai nemzet" és a „szerb Vajdaság") egyidej ű  vonzása majd megütkö-
zése, az anyanyelv elvesztése s újra fellelése — mindez a nemzeti öntudat  

súlyós závarait idézi elő  nála, s végül a tudathasadásos elmezavar kórképéhez  

vezér. Zmaj, Kosti ć  és mások lába alól sohasem csúszott ki a nemzeti kultúra  

éltető  talaja, Popovi ć  viszont a látszatok ellenére sem lelte meg soha. Mert  

a huszónegy-két éves Mita Popovi ć  lobogó szerb nacionalizmusa, történelmi  

drámáinak, balladáinak, epikai verseinek hazafias pátosza nem egy nemzeti  

programnak vagy egészségesen bontakozó nemzeti érzésvilágnak, hanem a  

nemzeti túlkompenzációnak irodalmi vetületei, mint ahogyan a szerb népi  

vagy nemzeti stílus iránti hajlamában sem a költ ői anyanyelv organikus  
fejlődését, hanem a neofita költő  nyelvi keresettségét kell látnunk.  

Pályaképe ellenpólusainak, Szerb és magyar verseinek szembesítése,  

úgy véljük, nemcsak személyi világának jobb megértéséhez visz közelebb  

bennünket, hanem az évtizedhez is.  . 
A bajai „latin iskola" után a karlócai kalugyer-iskolába kerül kosztos-

diáknak; de itt inkább konyhai felszolgáló, kályhaf űtő  , és inas a püspöki  
nyomdában, mintsem papnövendék. Ahogyan majd annyi esztend ő  után  
József Attila, ő  is csak papot talált, de nem hitet a vallásban. Földije, a bajai  

Schmidt József írja róla, hogy ez a kalugyer-élet,• a fiatal költ őé  
„minden nemesebb eszmét már csírájában elöl... az embert csak az alá-
zatosság palástjába burkolt színlelés és csúszás-mászásra és még világosabban  

szólva a rabszolgaságra szoktatja."g Csak aki ismeri az akkori kolostori iskolák  

szellemi szegénységét és alacsonyságát, csak az értheti meg, hogy mit jelentett . 

számára szülővárosa gimnáziumának polgárosultabb klímája és szellemi ,  
környezete. 1858, a Bajára való visszatérés éve, valósággal megváltás a számára  

még akkor is, ha egyben nyelvet és lelket kellett is váltania. A pravoszláv  
ortodoxia és a polgári liberalizmus alternatívájában az ifjú romantikus ez  

utóbbit érzi magához közelebbinek, ez kínál számára nagyobb lehet őséget.  

8  Jovan Skerli ć : Omladina i njena književnost. Beograd. 1925. 423  /24.  1. 
~ 	 s Schmidt József: Baja jelesei III. Bács-Bodrogh, 1872. VI. 30. 
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Ekkor és ilyen hátások alatt fejl ődik „magyar" költővé, ami nemcsak azt 
jelenti, hogy magyar nyelven írja verseit, ' hanem magáévá teszi; átérzi az 
ötvenes évek magyar nemzeti. fájdalmait, sebeinek sajgását s persze költé-

, szeténék pátoszát is. Az iskola hagyományos nacionalista nevelése. -nem ad 
megnyugtató magyarázatot e jelenség megértéséhez, mert az önként vállalt 
hazafiság  nemcsak a .nyomtatásban megjelent verseiben van - jelen, hanem 
intim feljegyzéseiben, kéziratban 'maradt költémenyeiben is. Elégnek látszik 
ezekből a .Hárci dalra hivatkoznunk, e nemcsak címében, hanem gondolati 
anyagában, sőt ritmikájában-formájában is Pet őfi emlékét ébreszt ő  . versre, 
vagy a Múlt címú Kölcsey-Berzsenyi reminiszcenciájú próbálkozására, a 
Jelen pedig valósággal idézésre kínálkozik:  

Még álmaimban, is őt, a hont látom sírni, 
Szemeiből nehéz, vérpiros könyüket, 	• 
Még ćsak akkor látom, mily sok veszélyen át 
Ment a magyar nemzet. 

Bár viharos, mégis szebb . a múlt mint a jelen, , 
Mert ott tett a magyar, s , hírének csillaga 
Ragyogott mint -a nap, s vala 'Európa • 
S a világ bálványa. ..lo 

Tíz évvel Petőfi halála. után Petőfi hamvaihoz • cím ű  versével idézi meg a 
magyar példakép emlékét, á nemzet költ őjét ünnepelve benne, bár itt nemzet 
mintha inkább a felvilágosodás „natio hiingarica"-ját jelentené, mint a, 
romantika nemzetképletét 

Egy nemzethez szóltál, sl mégis 
Értette. szavad a nemzet.. . 
Megértette s sírt ha sírtál, 
S ha örültél, örült veled! 

„Szegény magyar hazáján" ., síránkozik Koppány, Zrínyi Miklós, A csatár 
ćímű  elbeszélő  költeményeiben, a ,dicső  'nemzet" temet őjét siratja a Mo-
hácsban, a Duna mellestben és sok más versében,' amelyek nem (vagy csak 
részben) kerültek bele a bajai Vörösmarty -albumba. A „tanodai"-költészet 
hangján vallja a Dunát „magyar" folyónak, amely csak ezt a hazát szereti; 
„édes magyar hazájának" képei merülnek fel soraiban akkor is, ha afféle pász-
tori idillről énekel. 

A "Zombor és vidéke még 1885-ben (XI. 19-én) . is arról ír, hogy, Mita 
Popović  darabjaiból ítélve „a magyar és szerb csaknem testvar nép, s a mint 
Popovits Döme népszínművében . festi -- vajmi 'kevés különbséget is fedez-
hetünk fel ,közte," hisz a viselet, a szokások, az alakok, az életforma, a gon 

. dolkodásmód alig térnek . el egymástól, sokszor még a nótázás, a duhajkodás, 
a pitykés dolmány, a borjúszájú ing, a .ráncos csizma, az árvalányháj sem 
marad el, a népiesség kelléktárának .e mell őzhetetlen 'külső  feltételei és rek-
vizitumai, mindössze a cigány helyét foglalja él bennük a gajdás. Ennek is : 

köszönhető , hogy e jellegzetesen magyaros színpadi rrt űformát . a szerző  

10 Az idézett versek: Matica srpska, Kézirattár, Inv. M. 1121. (Költeniényfüzér..1859.), 
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oly nagy sikerrel ültette át a szerb irodalomba: a közönség lelki diszpozí-
ciója, a népiességnek a magyar irodalmi népiességhez hasonlatos "felfogása 
és értelmezése, a. (bácskai) szerbség érzelmi beállítottsága és a közös életb ől' 
eredeztethető  képzeletvilága ,teremtette meg ennek a lehet őségét. A Naši 
seljani (az egyorú magyar sajtóban: A mi falusiaink) még cselekményvezetése 
és fabulája szerint is'a magyar népszínm ű  pandanja: a haragos gazda-szom- 
•szédok ellentétére épül, amit majd a szerelmes gyermekek "simítanak el; 
mellékcselekményül egy kis szociális színezetű  ellentétét is felvillant a szerz ő , 
nyilván csak azért, hogy a darab túlságosan is egyenes vonalú menetébe 
beiktasson egy kevéske retardáló mozzanatot is (az egyik gazda lányának és 
a szegény pásztorfiúnak a szerelme), hogy aztán e nagyon is átlátszó és naiv 
költői igazságszolgáltatás eredményeképpen az öregek meggy őzettessenek, 
s a fiatalok megtalálják egypiást. 

Voltaképpen nem is népiesség, hanem falusiasság. ez, ahogy Komlós 
Aladár mondja, s nem is a téma, az ízlés-orientáció kérdése, hanem a világ-
szemléleté, az életérzése. Itt a nyitja Mita Popovi ć  oly rendkívüli közönség-
sikerének is: amikor idillt és álkonfiktusokat fogalmaz meg a dráma nyelvén, 
igazi közegében mozog, önmaga természetének és hajlamainak engedelmes- . 
kedik, annak az írónak adott határvonalai között marad, aki képtelen fel-
emelkedni az emberi sors tragikus látványáig, a szenvedés és bukás igazi 
átéléséig, legfeljebb a sírva vigadás és a kocsmai-borós feledkezés 'szintjéig. 
Nem lehet ellentmondásosabb írói vállalkozást elképzelnünk, képtelenebb 
képletet' kigondolnunk, mint ilyen.. lelkiséggel, emberismerettel, szemlélettel 
és felfogással a tragédiaírást megkísérelni, mégpedig történélmi tárgyban: 
a románc és a genre-dal költője itt' múlhatatlanul-a hamis pátosz és a retorika 
süppedékes talajára "jut. De az alkat és a szándék, a hajlam és a feladat e 
megütközése nemcsak abban a m űfajban észlelhető , hanem kihat egész köl-
' tészetére is; 'nemcsak tragédiáiban érezzük ezt az' ellentmondásosságot, 
hanem verseiben is. Még ott látszik a legtermészetesebbnek, ahol verse 
személyes érzelmet fejez ki, de ,  á balladás hang idegen t őle, hazafias lírája 
és magyar történelmi tárgyú elbeszél ő  költeményei- a feladatszer űség nyű- 
gében vergődnek, noha .minden iparkodásával a legjobb .magyar hagyomá-
nyokat követi, Kisfaludyt., Ber zsenyit, Vörösmartyt, Pet őfit, akik . egyben 
kifejezéstárának, stiláris-formai eszköžeinek és, megoldásainak 'a forrásai is. 
A kézirat ős versek . anyagára támaszkodva kíséreljük meg e magyar költ ői 
örökség jelenlétét kimutatnia téma, a hangulatvilág, a költ ői éxpressziói 
a képzetanyag, az érzelmi állásfoglalás tekintetében. Nyilvánvalóan $erzseny, 
olvasmány-élmény ihleti pl. az Osszél című  versét:  

Lehullottá fákról a zöld lombkoszorú. 
Rég elnémult már a 'bešzédes fülemile; 
Föl-föl kavarg őrült kacajjal az ékes  
Virányokat tipró, dermeszt ő  ősz szele. 
Sötét homály borong!.. . á virágok 'fölött 
Pusztít az enyészet; 
Nem csókolja meleg sugárival a • nap 
Elaggott földünket. 
Még az, égnek arca sem oly vidor mint volt, 
Nem . .mosolygnak felém a szende virágok.. . . 
Meghalt a nefelejcs, meg a gyöngyvirág is, 
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Minden puszta, semmi igéz őt nem látok... 
És vajon ki vélné, hogy a bájos tavasz 
.Szerelmétől újra 
Fölenged majd a fagy — és a tölgy tövénél 
Ismét nő  ibolya? 

Néma minden!... csak az ordítozó szelek 
Dühös harcát hallom, amelyek fölszedik 
A gyáva porszemet, s zúgó szárnyaikon 
Fölviszik, föl egész a fölléges égig! 
Panaszos hangokat nyögdel a tölgyerd ő , 
Hajlong kopasz feje, 
Melyről a lombokat leszedte a dühös 
Orkánok szelleme! 

Hol a tündértájék? hol a liget éke? 
Hol a langy fuvallatt? és hol a madárdal? 
Tegnap még mosolygott a virág ; csattogott 
A madár, és im ma minden elvesz, elhal! 
Nagy Istenem! félve csodálom m űveid 
S buzgón imádkozom! 
Téged magasztal bús lelkem, téged dicsér 
Gyöngeszavú lantom! 

Az én szívemnek is meghalt már tavasza, 
Reményim virági, .rózsái elhaltak... 
A bú szele pusztít, panaszos keblemen +. " 
A bú tőlem soha el sem' is maradhat! 
Szerelmes Istenem, mikor múlik el hát 

. Bánatimnak szele? 
S mikor üzendi el, mikor öröm,imnek 
Bájos kikelete? 

A klasszikusból a romantikusba áthajló . magyar poézis nyelvi-formai 
elemeinek a jelenléte annyira nyilvánvalónak látszik, hogy szinte azonosí-
tanunk is felesleges ezeket . a megfeleléseket: S nemcsak a nyelvi stílus, hanem 
a versépítés módja is úgyszólván tükre Berzsenyi elégiájának, A közelít ő  
télnek. Ugyanilyen olajnyomatnak látszik a Pet őfi-reminiszcenciákat idéző  
Harci dal, az önképzőköri „jutalom-vers" követelményeit is alig kielégít ő  
költői ál-lelkesedés mintadarabja; még ritmikai, versszakképzési és rím-
alkotási vonatkozásaiban sem találunk itt önálló invencióra: 

Itt az ellen, honfitársira 
Csatára! 
Ne engedjünk lánczot.. verni 
Hazánkra. 
Menjünk, menjünk, hónfitársim 
Ellened 
A magyarok Istenének 
Nevébe'! 

180 



Hah, mi szépen zeng a kürt! 
Halljátok? 
'A ki nem jő  szálljon , reá 
Vad átok! 

Átok reá! mert nem magyar 
Nem biz'a'! 
Kinek szívében nem él e 
Szent haza! 

Ki hazáért elvérezni 
Nem remeg, 	- 

Az a honfi, hogy az Isten 
Áldja meg! 

Zúg a teke... menjünk, menjünk 
Ellene! 
Velünk a villámos égnek 

,,Istene! 

Rónda sereg, jer készen áll 
A magyar! 
Küzdni veled halálharcot 
Most akar! 

Jer!. . . kivonvák hüvelyökb ől 
Kardjaink! 

• Jer, csatázni a magyar majd 
Megtanít! 

Még csak néhány címet és versindító sort idézünk, kizárólag azért, hogy 
az ifjú poéta verseszményeinek irányára és természetére hívjuk fel a figyelmet: 
„Letészem a lantot," ,;Megy a juhász...," „A csalódott leányka,` .` „A juhász 
és kedvese," „A menyecske csókja", „C,solnakon", „Dalaim", „Emlék -

sorok", „A Duna mellett," „A hazáról" stb. A nekrol ćgok hatszáznál 
több versrő l tudnak. Huszonkét éves koráig írt magyar nyelv ű  költeménye 
legalább még félannyi, de talán csak egyet idézhetünk közülük, amelybén 
felcsillan az .epigon-lírá'szokványain túlmutató ígéret, az egyéni hang némi 
nyoma: 

Mentől többet... 

Mentől többet nézek a csillagos égre, 
Annál több csillagnak tűnik fel a képe; 
Imént alig vala egy vagy kett ő  rajta, 
És most meg, hogy hány van, csak az Isten tudja! 

Annyi van, annyi van, hogy már meg sém férnek 
Kebelén a kéklő  szép mosolygó égnek; 
Nagyon sok, nagyon sok, nagyon sok a csillag, 
'Közülök néhányan onnét le is hullnak: 



Lehullanak és a légben elenyésznek, 
Mintha -  sohsém lettek volna.. a szegények; 
De hát mért nem esik valamellyik énrám, 
Hogy keserű  éltem már egyszer bezárnám? 

A magyar romantikus és népies-klasszicista költészet annyi eleme, 
motívuma, képe, eszköze halmozódott fel Popovi ć  verseiben, a „költ ői anya- 
nyelv" annyi impulzusa éri húszéves koráig, hogy  az igazi anyanyelvre való 
visszaváltást, a „megtérést" okvetlenül tektonikus rezgéseknek 'kell .kísérniük. 

Szerb nemzeti költ ővé váltása ilyen múlt után nem megy zökken ő-
mentesen és zavartalanul, még ha viszonylag gyórsan következik is be. Pesti 
joghallgató korában kerül Zmaj és köre vonzásába, a pesti szerb Preodnica 
körül kibontakozó mozgalomba.' Antonije Hadži ć, Laza Kostić  és Zmaj 
befolyására kezd szerbül verselni. Vallomásából idézünk : „Szégyelltem magam 
magam előtt, amikor a Preodnica ülésein Laza Kosti ć  és Dorde Bugárski 
verseit hallgatva sem olvasni, sem beszélni sem tudtam szerbül. Mivel költ ői 
tehetséget, éreztem magamban, szerb könyveket kezdtem olvasni, különösen 
Vukéit, s az általa gyűjtött népdalokat. Amikor már egy kissé jártasabb vol 
tam a szerb nyelvben, felolvasásra jelentkeztem a Preodnicában, s néhány 
nap múlva felolvastam els ő  versemet, á Kis patakocska cím űt, amely nagy 
lelkesedést váltott ki." 11  

Pesti tanulmányainak befejezése után 1866-tól 1872-ig f őjegyző  Baján, 
de már ekkor a nemzeti szellemt ől átlelkesült ifjú jogász, Mihájlo Polit he-
lyettese a. karlócai száboron. Š éppen abban az id őben, amikor a kormány 
bíróvá .nevezi ki szül ővárosában, következnek be . azok a hadi események a 
Balkánon, amelyek az ő  pályáján is fordulatot hoznak: a török plevnia gy ő-
zelme idején buzdító-ünnepl ő  versben köszönti -a szerb nemzeti mozgalmat, 
de a törökpárti bajai lakosság rokonszenvtüntetésekor . bel őnek az ablakán 
(1877), mire végérvényesen Zomborba költözik, itt remélvén szélesebb teret 
költői talentumának és nagyobb megértést törekvéséi iránt. Schnmidt József .\ 
nem egészen így értelmezi a költ ő  elhatározását: .„A hivataloskodás szabadabb 
röptű  lelkületével meg nem férhetvén, már csak azért is beadta leköszönését, 
mert nem követ kormány-politicát." 

Hogy ekkorra már milyen messzire került ez a „kormány-politica" a ' 
hatvanas évek toleranciájától és békülékeny magatartásától a nemzetiségek 
iránt, s ezzel párhuzamosan a politikai költészet is (mind a magyar, mind a 
szerb) milyen mélyre süllyedt, kellően illusztrálja Mita Popović ' verses po-
lémiája Ágai Adolffal; éppen Zomborba költözésének idején. Ágai az Andrássy 
szolgálatában álló Borsszem ,bankóbán sorozatban' jelenteti meg szatirikusnak 
vélt pamfietjeit a szerbek kegyetlenségér ől 'a ,török elleni felszabadító hábo-
rúban, de a szerbpárti angol sajtót is hevesen támadja._Csak a hangnem se-
kélyességének, irodálómalattiságának, a viszonyok mérgezettségének jel-
lemzése kedvéért idézünk Ágai verséb ől (Angliához szól benne) :12 

Húzd meg magad — rie meetingezz .  tovább, e. 

Szemérmetlenség ajkadon a vád : í 
Maszkoddal el, mert most sincs más mögötte 

11 Branik, 18 /30 juna 1888. 70. szám. 
,12 Borsszem Jankó, 1876. szeptember 17. 
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Mint- pártos érdek, farkas bárányb őrbe. 
'Ha ölt a cserkesz háborún kívül : - 
Nem tett mást, mint bosszút állt emberül 
Vérengző  rácón, ki honába tört, 
S ütott ártatlan csecsem őkbe tőrt. 
Shakespeared így szól: „nem, lehet a h ősnek 
Egyszerre lenni bölcsnek és-' dühösnek!" • 
De volna bár igaz; ami hazugság, 
S a rácot mind egy lábig nyársra húznák: 
Még akkor is hallgatnod kellene, • 
S . nem, . mint most; szájaskodni. ellene. . 

A szerb .költők közül csak Mita Popović  veszi fel a kesztyűt: ha. léhet, 
még gorombább hangon válaszol. • Hevenyészett magyar fordítása: 

Kényes öleb. ugat, habzik a pofája, 
A szent emberi jogok megcsúfolására. 
Dicső  Izraelnak felfújt >ivadéka • 
Mérgezett nyilával veszi sandán Célba 
Hősi vérző  szivét hajdani mártírnak, 
Kosovo emlékét most megbosszulóknak. 
fgy lapul a kutya koncles ő  reménnyel 
Élvén odavetett kegyelemkenyérrel! • 
Hogy is ne emelné kezét fel az ember 
.Ilyen orcátlanság, ily káromlás ellen, 
Hogyne fonna ostort; százágú kórbácsot, 

, Védelmezvén vele _a szent szabadságot! 
. Hanem megérjük még. azt a boldog időt, 
Hogy majd farkcsóválva remegsz a szerb el őtt. 
.De. -   a szerb nem kímél, korbácsát- ragadja, 
Képedbe vág vele, jól végigver rajta. 
De minek is -'- nem bánt korbácsot' sem ragad, 
Ez a kutya dolga : acsárog és ugat. 

AZ igazi vesszőfutás csak most kezd ődik, Zomborba kerülésével. A 
Matica közelségétől reméli ambícióinak teljesedését, a szerb kritikusok a-
zonban éppúgy elutasítják líráját; mint történelmi drámáit vagy a' magyar 
népszínmű  mintájára írt életképszer ű  műveit. Termékenysége és túlzó haza-
fisága. egyáránt teher á hetvenes-nyolcvanas évek irodalma számára, 18  amely 
akkor már a hazafiságot is másképpen értelmezi, mint Mita .  Popović , a magyar-
szerb költő . Alig akad kritikus, aki érezhet ően. bántó éllel ne, említené, hogy 
„Árpád nemzetének múzsája dajkálta fel" költészetét. 14  Ez az. újabb csalódás 
az oka annak a rezignált hangnak .is ami kitetszik Ilija Ognjánovi ćhoz írt 
leveléből: 15  ,,Kozma László magyar költő , talán .  azért, hogy. felvidítson, 
lefordította a Csók16  című  költeményemet. A fordítás jó, mondhatnám ki• 

13  „Harci dalai egyformán lelkesek és — dühösek, -mintha a harctéir ől küldött sürgönyök 
ihlették vona őket." Nova Zeta,; 1889. 185-91. L Matica, Kézirattár, sing. 1150. sz. 

14 Igy a , rbobran 1888. VI. 30. (18)-i számban Ilija Šumanovi ć ; Branik, 1888. 70. szám. 
15 Brankovo kolo; " 1855. 15. szám. 477. 1. 
15 L. Zonabór és vidéke, 1883. I. 16. . 
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váló. A magyarok a csillagokba emelik ezt a verset, szinte beleszédültem a sok 
dícséretbe. Ugyanaznap két helyi magyar lap is kinyomtatta, s ahogy hallom, 
egy pesti is. Melyik? Nem kérdeztem, nem érdekel. Szégyellem, hogy .köz-
zétették versemet, s szégyellem azokat is, amelyket nemrég lapodban kö-
zöltél. Megöregedtem. Nem vagyok többé alkalmas lírára. őszintén mondom, 
hogy nem nyúlok többé a lanthoz. Nem vagyok a nagyközönség elé való. 
Zombor, 1883..I. 19." -- Negyvenegy-két éves ekkor, s csak mintegy három 
év van még hátra életéb ől. A Budapesten megjelenő  Srpski dnevnik cikkíró-
jának, amikor az 1885-ben Zorr,borban meglátogatja, panaszkodik:. a „na-
rodnjakok" szemére vetik, hogy áruló lett, hogy barátai sorra elhagyják, 
s hogy egykori hívei között is sok az ellensége. 17  A pesti ideggyógyászati 
klinikán halt meg 1888-ban, 46 éves korában. „Államköltségen," azaz a 
szegények kasszájának terhére temetik el, a szerb lapok 'szerint a szerb iro-
dalom örökös szégyenére. 

Szeli István: Nemzeti irodalom -- nemzetiségi irodalom, 1974. 
Szeli István 

17 Lásd: Glás Crnogoraca, XVII /1888. június 25. 26. sz. 

184 



V. 

PETÓFI DÉLSZLÁV 
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1. PETŐFI KÖLTŐI MŰVÉNEK DÉLSZLÁV VONATKOZÁSAIRÓL 

Dolgozatunkban kísérletet teszünk arra hogy Pet őfi költői opusából 
(a versesb ől és prózaiból egyaránt) kiszűrjük á' délszláv vonatkozásokat, és 
kimutassuk azok jellegét. Petőfi' költői művének számos délszláv vonatkozása 
képezheti ugyanis a kutatás és tudományos értelmezés tárgyát, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy ez alkalommal valahány ilyen réteget érinteni is tudunk. 
Sőt, előre kell bocsátanunk; hogy a dolgozatunk világosan megszabott tárgyán 
kívül eső  délszláv vonatkozásokat ez alkalommal nem öleljük fel. 

Beszámolónkban Pet őfi azon, verseivel foglalkozunk els ősorban, amelyeket 
a Mai Jugószlávia területén el töltött katonáskodása idején vetett .papírra; 
illetve azokkal, amelyek kés őbb és másutt keletkeztek ugyan, de ennek a 
korszaknak és a közvetlenül vagy közvetve ehhez a területhez f űződő  él-
ménykörnek a megidézését tartalmazzák.  

Foglalkozunk továbbá. azokkal a költeményeivel, majd prózájának azon 
részéivel, amelyekben költ őnk a mai Jugoszlávia területeire, illetve a' délszláv 
népek vagy nyelvek valamelyikére, ávagy \ délszláv személyekre utal. És érint-
jük végül az ún. „szerbus manier" besz űrődését Petőfi versépítésébe.* 

A' selmeci líceum VI. osztályában a diákifjú Pet őfiben vagyis Petrovi čs 
Sándorban a költői és színészi affinitás szenvedélyes er ővel bontakozik ki, 
háttérbe szorítva a' rendszeres tanulással kapcsolatos teend őket. A : félévben 
következményképpen rossz bizonyítvány jelzi majd Pet őfi e korszakának 
szerteágazó érdekl ődését és érzelmi irányultságának többsíkúságát. ,A va 
gyónilag időközben tönkrement apa, Petrovics István őzónban mindehhez 
jóval egyértelműbben visszonyul, ti. kitágadja fiát, és nem hajlandó biztosí-
tani iskoláztatása költségeit. Ezzel pedig kezdetét. veszi Pet őfi legziláltabb, 
legtarkább életszakasza, amikor is a színészet szentélyének ajtaján . kopogtat, 
Pesten, majd xernényvesztetten. és keser ű  elszántsággal 1839. szeptember 
6-án Sopronban katonának áll be a Gollner-gyalogezredbe, s egységével 
Ausztriában, valamint a mai Horvátország és ,Szlovénia területén iš meg-
fordul. Gyönge és fölötte érzékeny szervezete képtelen elviselni a katonás-
kodás mostoha körülményeit, amiért 1841 februárjában egy orv ős jóindulatú 
támogatása, mellett ;obsittal elbocsátják. Összesen tehát másfél évig katonáasko-
dik, . s ez idő  alatt megismerkedik az egykorú katonaélet infernójával, amely 
egyúttal'közvetlenül is kényszeríti; hogy a megnyugvás, az önmagára' találás 

* Jelen közlésünk csak az els ő  résztéma vizsgálatát tartalmazza; a másik háromét ld. az  
' elsó közlésben: HITK, 1973: 16-17. sz. 46-50. — A szerk. 
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oázisát keresse a sivár napok ritkán adódó szabad perceiben. S ez az oázis .a 
költészet. 

E kisebb-nagyobb, de csőstől zuhogó megaláztatásokkal teli hónapokban 
a tengődés helyett az élet biztató szikráit Pet őfi számára az olvasás balzsama 
és az írás melengető  feloldódása jelentétte. A katonáskodás mindemellett 
egy reménysugárral mégis biztatja, azzal ti., hogy bejárja majd a közelebbi 
és távolabbi országokat, š. egy izgalmasan új világ fog föltárulni ismeretekre 
szomjúhozó személyisége előtt. Reményei azonban ' csak jelentéktelen tö-, 
redékükben valósulnak meg a hamarosan beköszönt ő  betegsége s ilyképpen 
á katonaság rövid időtartama miatt. Ami tehát az új tájakkal való ismerkedést 
jelenti, az csupán az egykorú Ausztriára és Horvátországra korlátozódik 
ebben az időszakban. • 

A mai Jugoszlávia területeihez fűződő  kontaktusainak els ő  jelét az 1840. 
április 30-án Grazban kelt, és egykori barátjához, Nagy Imréhez intézett 
levelében találjuk. A levél azonban nemcsak a horvátországi tartózkodásnak, 
hanem egyúttal ekkori életkörülményeinek: a katonáskodás nyomorának is 
beszédes dokumentuma. Érdemes épp ezért teljes szövegében idézni: 

TISZTELT BARÁTOM! 

A messze. Tyrol hó környezte bércei megül' véli jönni levelemet? ,csalat-
kozik, valamint - engem csalának meg reményeim, azon szép honnál megismer-
kedhetni. A .sors nekem nem akar kedvezni, minden léptemet, tettemet gáncsolja; 
minden feltételeimet dugába dönti, szóval ő  legnagyobb ellenségem. Tyrolból 
talán örökre -- kitiltott. Graecig jövénk — mely mintegy 20-22 mérföld 
Sopronytól -- (márc. hó 30-án érénk be) s itt vettük azon hírt, hogy az ezred 

.Tyrolt elhagyván, Horvátország, Zágráb és Karlstadt városaiba mened. Ko-
holmánynak .hívém ezen hírt, s reménylék. De , végre megtudóm, hogy bizonyos, 
s változhatatlan rendelet. Holnap, t.i. május elsején' hagyja el az ezred Bregen-
cet. Nekünk azon parancsolat van hagyva, hogy két héttel el őbb, mintsem az 
ezred, érjünk Zágrábba. Eszerint még mintegy Június elejéig Graecban maradunk. 

.Az 1-só', 2-ik és 3-ik compánia menend Karlstadtba, s így én is. (az 1-s ő  
compániával) . Horvátországban legfölebb ls 112 évig maradunk, s onnan hi-
hetőleg Olaszországba viend utunk. Ha ez megtörténik, némi'kép feledem Tyrolt. 
Azonban még bizonytalan. — Ezek körülményeim. Mit mondjak önmagamról? 
Most, érzem, mi. mélyen sülyedtem, leszállva a tudományok pályájáról, neve-
letlen, érzéketlen emberek körébe, s egy durva zsarnok körmei közé. 

Csak néha emel ki e pokolból a költészet a mennyei, a malasztos. Oh, ha 
ezt keblemben nem hordanám: a kétségbéesés ölne meg! Egy hónapja már, hogy 
itt vagyok, s még igen keveset írtam; de hogyan, is írjak? a káplár, mihelyest 
tollat lát kezemben, lármáz, szitkozódik reám, s 'dolgot ad. Igy vagyok, azonban 
nem csüggedek. Non, si male nunc, et olim sic erit. Mihelyt irhat tisztelt barátom, 
írjon, hogy  még Graecban találjon levele. Legyen boldog és ne felejtse igaz ba-
rátját 

Petrovichot, s.k. 
Graec, . ápr. 30-dikán 18401  

1  Levél Nagy Imréhez (I.) Pet őfi Sándor összes művei III., Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest, 1955; 515 

• 
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Petőfi tehát csaknem újoncként, .tizenhét éves fővel kerül 1840. július 
elején Horvátországba, Zágrábba, s • egészen ez év szeptember • végéig (ti. 
szept. 26-ig) ismerkedik a katonái élet komisz. ízeivel a mai Petrinje utcai 
.laktanyában. • 1840 szeptexrtberét ől hadgyakorlatokon vesz részt. Karístadt, 
vagyis Karlovac környékén, de innen már betegen utalják vissza Zágrábba, 
a kórházba. A következ ő  esztendő  elején, 1841. febrár • 10-12-e körül, hagy-
ja el a mai Jugoszlávia területét, miután gyönge egészségére való tekintettel 
elbocsátják a katonaságtól. Két hét múlva, február 28-án pedig Sopronban 
már végérvényesen megkapja az obsitot. 

Ez lenne a krónika hűvös, tényközlő  szava. Bennünket azonban ebben 
a néhány tárgyi -adattal körülhatárolt keretben. a katonazubbonyban is érz ő  
ember, a mutatkozó költ ő  érdekel; vagyis • itt és -  ekkor alkotott, pontosabban: 
térben és időben erre az életszakaszra vonatkozó költ ői - termése. • 

Az ide tartozó szövegek tüzetesebb elemzése 'után 'megállapítható, hogy 
a maga külön világába, a versbe menekül ő , sértett, kiábrándult és makacsul 
zárkózott 17 'esztend ős ifjú strófái három irányban rendez ődnek. Az elsőt 
a katónaélet sivár és szürke mivoltának a megjelenítése képezi, a másodikat 
a szülőföldhöz kapcsolódó, nosztalgikus • hangulatú honvágyversek csokra; 
a harmadik pedig a (zágrábi) kórházban fekv ő  beteg lázálmainak, yergődé-
seinek;kicsendülését tükrözi. f • _ 

Az első  rétegben egy kivételesen jellemz ő  rekvizítum, az őrágy távlatából 
jeleníti meg .költőnk a katonaélet mindennapiságát 'A Pet őfi-kutatás eddigi 
állása szerint a szóban forgó, Az: őrágyhoz c. versről kétségtelen, hogy kato-
náskodása. idején keletkezett, létrejöttének pontos- helye ismeretlen, meg-
írásának időpöntjakénr pedig kérdőjelesen ugyan,. de az 1840-es év szerepel. • 
Ha tekintetbe vesszük, hogy összesen 18 hónapi katonaéletének Pet őfi mintegy 
a felét tölti a mai Jugoszlávia teriiletén, akkor nem kevés valószín űséggel 
tarthatjuk számon 'témánk kapcsán ezt az 1840-b ől datálható verset is. Idéz- 
zük föl tehát itt is ezt a könnyen gördül ő , összesen tíz sort számláló költe-
ményt 

Égig emeljen -bár, a játszi szerencse 'kegyelme, 
s legyen első  rang rangon az isten után; 

S bár csak azért szüljön két. India kincset özönnel, 
Hogy büszkén ajakam . mondcini tudja: enyém! 

Durva faalkotmány! emléked nem leszen irtva 
Szú'mb ől s akkoron is hajlik öledbé fejem; 

Hisz .te az inségnek mikor éje boronga körülem . 
S hervasztott a bú : • balzsamos enyhet adál. 

.Enyhet adál! az ölő  vad .kínok‘ örömtelen -  ifja 
Leggyönyör űbb álmait kebleden álmodozá. 
?, 1840 

(Az őrágyhoz) 

Akár a föntebb idézett levél, ez a vers is a katonaélet örömtelenségét 
visszhangozza tehát. 'S ebb ől az érzésszférából közvetlenül jutunk el az ide 
vonatkozó Pet őfi-versék második rétegéhez, amelyet - alapvet ően a társak 
melletti társtalan, magányra kárhoztatott és a szül őföld öléről. távolba szakadt 
ifjú megkapó nosztalgiája,  er őteljes honvágya jellemez. Ezeknek a nosztal-
gikus telítettségű  honvágy-verseknek .• a sorát A Dráván (Ma(brugnál) c.'  
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darab nyitja meg, amely egyben a mai Jugoszlávia területéhez legsajátosabban, 
legközvetlenebbül és .legkonkrétabban köt ődő  Petőfi-versek egyike. A költe-' 
ményt Mariborban írta, a Dráva-partorY szemlél ődve, miután Grazból Zág-
ráb felé tartottak, s gyalogezredével - egy ideig itt, Mariborban (vagyis az 
egykori Marburgban) állomásoztak. Nem vitás, hogy a vers 1840-ben íródott, 
de ezt teljes bizonysággal még pontosabbá tehetjük, azt állítván, hogy 1840 
júniusában vagy július els ő  napjaiban, ti.. ezen időpont előtt Grazban, utána 
meg Zágrábban tartózkodik. A 'vers bizonyára nem a visszaemlékezésb ől, 
hanem közvetlenül a maribori, Dráva-parti élményb ő l sarjad, hiszen egészében 
ennek frisséségét és aktualitását tükrözi 

Zúgó habjaidba szórom 
E virágfüzért, 

Dráva! Hajtsd alá, s a partra 
Tedd, midőn hazámba ért. 

Bárha dúlt 'lesz akkorára 
Dísze s hervadott, ' 

És özönnel kelyhe nem hint 
Szerte éden-illatot. 

S mondjad: ilyen a honáért 
Lángóló kebel; 

Melyet a sors zivatarja 
. Tőle messze sódra' el. 

Marburg, 1840 
(A Dráván — Marburgnál -) 

A „sors zivatarja" által a szül őföldtől ' messze elsodort ifjú katona a 
Honvágy című  nevében - a rajta er ősen fölülkereked ő  érzést szólaltatja még 
ismételten, az előbbi darabhoz egészen hasonlóan, de most már félreérthe-
tetlenül, kendőzés nélkül, hiszen a címül' írt honvágy szóval a vers 
belső  'rezdüléšéinek mottóját jegyzi a strófák fölé. E verset ugyancsak kér-

, dőjelesen az 1840. esztend őből datáljuk ;  keletkezésének pontos helye vizont 
ismeretlen. A Dráván c. darabban kimutatható hangulati ' párhuzamosság, 
valamint az a tény, hogy e vers kétšégtelenül a katonáskodás idejének ter-
méke, s hogy keletkezési id őpontja nagy valószínűséggel 1840-re tehet ő  
— mindez együttesen ugyancsak arra ad alapot, hogy témánk kapcsán is 
számon tartsuk. 

Nem kerülheti el figyelmünket az ' a körülmény, hogy Pet őfi a Dráva 
menti szemlélődéséről szóló verse mellett, ónnak közvetlen közelében, han-
gulati és érzésbeni egybehangzással szerepeltéti a Honvágy c. darabot. . Ennek 
az egymásmellettiségnek, vagyis keletkezésük egyidej űségének tulajdonítható 
nyilván az a körülmény is, hogy a Dráva mentén festett képet ellenpontozza 
majd a Honvágyban, jóllehet hangúlati intonációjuk- egészében egybehangzó 
m,arád,  ti. mindkét versben a honNágy - hangjait csendíti 'meg. Az ellenpon-
tozás ' ugyanakkor. abban jut kifejezésre, hogy a költ őben mintegy a Dráva 
folyó környékén föltárulkozó tájkép villant já föl az ett ől eltérő , ettől lényegesen 
különböző  szülőföld képének a körvonalait. A Dráva ugyanis szül őföldje 

190 



irányába tart, s ó a folyó hábjaiba szórt :virágfűzérrel köszönti hazáját.. És 
most, minthá éppen .a szül őföldjére igyekvő  Dráva juttatta vólna eszébe az 
otthoni táj képeit: a Dunát, az arany .kalász hazáját, a boldog rónát, ahol 
„Csókolva ölelkeznek Csepel mez őivel /Dunának ezüst hullámai." Fölvillan 
benne 'azonban e képsor kapcsán az a felismerés is, hogy „áldás, malasztja" 
erről á tájról reá „nem lebeg," „Csak egy kemény atya átkait/ Zúgják fülembe 
a nyargaló fuvalmak, ..:";. ti. édesapjának azókat a kemény szavait, amelyek-
nek szigora és kérlelhetetlensége juttatja a katonasághoz. 

Petőfi 'ide vonatkozó verseinek harmadik rétegébe az Álom és a Triolett 
című , mindmáig kérdőjellel az 1840-ben keletkezett versek sorában szerepl ő , 
de mondanivalójukat tekintve kétségtelenül erre az esztend őre'utaló zsengék 
tartoznak. Katonaélete folyamán, az 1840 szeptemberében •Karlovac környé-
kéi) szervezett hadgyakorlat idején gyöngül le,. és -életében ekkor vesz rajta 
erőt a betegség a legnyomósabban. Nem alaptalan tehát föltételezni, hogy 
mindkét vers a. zágrábi kórházban került papírra, hiszen a. legyöngült, vért 
köpő  ifjút Zágrábba rendelik gyógyulásra; s onnan fogják elbo ćsátani a ka-
tonaságtól is. 

Az. Álomban közvetlenül is utal arra, hogy a szerelem ényhet adó láz- , 
álmainak délibábjátéka- akkor pergett el őtte, amikor beteg volt, vagyis az 
ő  szavaival: 

Kór valék, fájdalmaimnak 
Szenvedém nagy kínjait; 
Jött az éj szelíden végre, 
S könyör űle békeségre 
Álmaim kardba vitte 

És lázálmában a sz őke lányka már nem idegenkedik t őle, sőt pixuló, lángaj-
káról lecsókolhatja mézcsókjait. Ilyen álmokat óhajt Magának, hogy a fáj-
dalmat, a „fene kínt" el tudja viselni, hiszen „.. valahára talán /Majd égi 

, -való jön az álmok után." Az idegenbe került,' magányos és beteg ifjú való-
jában a csüggédés mélypontjára jut, s ezt az érzést a Triolett-ben az előbbi 
verstől eltérően, már nem árnyalja be a csalóka álómképek ezüstporával. 
A. Triolett az előbb érintett vers utolsó sorának variálása tömör tíz sorban, 
vagyis annak a mélyponton . fogant érzésnek a megfogalmazása, hogy neki 
nyugalmat már csak a sírhalom adhat. 

E számba vett öt versen kívül Pet őfi más zsengéi . keletkezésüket _tekintve 
nem köthetők a mai Jugoszlávia területéhez. Költ őnk 1841. február 10-12-e 
táján lépte át ezt a területet, s többé nem adódott ,alkalom arra, hogy ide 
visszatérhessen. Gondolatban, versei 'tanúsága' szerint azonban évek múltán 
is többször vissza-visszatér ennek az időpontnak és élménykörnek az újbóli 
fölidézéséhez,.. amiért az ilyen vonatkozású versei sem hanyagolhatók el té-
mánk minél teljesebb vázolásakor. 

A katonáskodással kapcsolatos kés őbbi, versek füzérét a- Két Vándor" ,  
vezeti be. Petőfi ugyan az 1824-ben írt költeményei közé sorolta é darabot 
ám a verset követő  filológiai jegyzet figyelmeztetése ,'az , idézett Petőfi-ki- 

, 2  P. S. összes művei II., 568 
3 I.m:, II; 570 
4  I. Xn. , I., 8 
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adásban er ősen megszívlelendő  : „Petőfi 1841 februárjában szabadult a kato-
naságtól, s Zágrábból. Sopronba, majd Pápára ment gyalog. Talán a ha-
zájába visszatérő  költő  érzelmeit tükrözi e vers. Feltehet ő  azonban, hogy a 
költeményt 'korábban, 1841 tavaszán írta. Nemcsak a költemény 'tartalma 
enged erre következtetni, hanem stílusa is. " 5  

A költemény egyébként A Dráván . és a Honvágy című .,  fent tárgyalt 
versekkel rokonítható, a két darabnak mind honvágya, mind pedig a bennük 
észlelt ellenpontozás alapján. Költ őnk a szülőföldjétől távol eső  hegyvidéki 
tájon csügg, míg a honában csobogó patak „Víg hangokat danol." A „Sík 
róna térein" azonban (akár a Drávapart után a Duna menti boldog róna 
esetében) a patak elnémul, mert „Honát vesztette el;," az ifjú pedig honára 
lelve, dalt fog zengeni. 

Röviddel a katonáskodás után, 1842 őszén egyik versét katonatársához, 
Kupis Vilmoshoz intézi (K... Vilmos barátomhoz) 6 . A címzett, hasonló-
képpen hányatott sorsú lévén, barátságával elviselhet őbbé tette Pet őfi számára 
a katonáskodás súlyos hónapjait; -  olyannyira, hogy költőnk 1846-ban saját 
írói jövedelméb ől „testvérként" fogja' támogatni Kupist. A vers egyébként 
egészében a két bajtárs barátságának' őszinte és megbonthatatlan kötelékeit 
dicsőíti, e barátságot avatva a két tavaszon átnyúló dísztelen életszakasz 
egyedüli fénypontjává, amikor híven felezték egymással „A nyomornak 
végső  falatkenyerét." A költemény mindent átható és egybefogó summája 
pedig 'a két bajtárs esküszámba men ő  alábbi soraiban mutatható ki: 

S amint nincs hely, sem er őszak, sem idő , 
Szent frigyünk , szép kötelét eltéphet ő : 
Nincs is ember, aki . oly 'két szívre lel, 
Mely egyezzen, mint egyez e_ két kebel. 

Két. esztendővel, később 1844-ben ugyancsak Kupis Vilmóshoz írja 
a Katona-barátomhoz c. versét.? Amint a múlt eseményeit járja be emlé-
kezete lámpásával, szeme ,;elfáradt sugara" ismét katona-barátja képén 
pihen meg. Föléled benne barátságuk leglényegesebb mozzanata, az ti., 
hogy e múltbeli életszakasz tikkasztó pusztaságában barátja valójában „árnyé-
kos fa" .vólt... S most, hogy „Évek érkezének / Évek távozának," egymás 
hírét sem hallották, s ifjú költ őnket így az a kétely gyötri, hátha emléke már 
el is halványult barátja szívében. 

Ez év végén, de most már Pesten, újból elid őzik a 'katonaság immár 
eliramodott emlékénél (Katona -vagyok én). 8  Most már kiszolgált katonaként 
idézi az emléket, s rezignáltan állapítja meg, hogy csupán közkatona maradt; 
pontosságának és ' hűségének jutalma pedig a generális vállveregetése lett. 

1847-ben még egyszer, s egyben utoljára, visszaréved emlékez ő  tekin-
tete a kényszer-katonaság idejére. Ez alkalommal azonban már nem is spon-
tánul jut eszébe e távoli életszakasz," hanem amint merengés közben, abla-
kából megpillantja a silbakot: 

5  I. m., I.; Jegyzetek, 573 
9'I.m.,I.,10 
7 I.  m., I.; 100 
8 I .xn., I.; 263 
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Sétifikáltam igy én is 
Valaha, 
Merthogy voltam, voltam én is 
Katona, 
Fekete-sárgára festett 
Fák előtt' 
Villogtattam a hatalmas 
Gyiklesőt. 
Izzadtam ,a dicső  borjú-
Bőr alatt, 
Bájos bakancs ékesíté 
Lábamat, 	_ - 
Szájam szörny ű  halberdókat 
Kiabált, 
És söpörtem a kaszárnya 
Udvarát. 

. 	 1  

Nagyvárad, 1847 október 25--31. 

(Nézek, nézek kifelé...) 

A mai Jugoszlávia területén eltöltött mintegy kilenc hónap élményanya-
gának fonala tehát Mariboron, Zágrábon és Karlovácon majd ismét Zág-
rábon át vezet, és -- amint láttuk --, tíz versben teljesedik ki. Az els ő  ötben 
a katonaéletet és annak szöv ődményeit követi nyomon, a második csoportot 
képező , ugyancsak öt versben pedig . a katonáskodás élményének utólagos 
továbbhullámzása nyer költ ői kifejezést. Az egykori búval-keserűséggel 
telített élmény fokozatosan elhalkul, .és költ őnk az emlékezés. már-már sti-
lizáló szögletéből tart szemlét életének ezen mindörökre lezárult szakászán. 

HITK, 1973. 16-17. sz. 	 Dávid András 
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2. PETŐFI SÁNDOR ÉS. DURA JAKŠIĆ* 

Az irodalómtörténetben gyakran találkozunk analógiákkal, szellemi, ro-
konsággal, sőt a költők egészen közeli hasonlósága sem ritka. Egy-egy kor- 
szak, mely ..egy egész . sor közös, általános problémát -'vet fel ' a különböz ő' nem- _ zetek körében, olyan gondolkodókat és - költ őket teremthet, akik egymástól: 
távol élve is hasonlóképpen reagálnák. Ezen alapul az összevetés; az útmutató 
lángészre való 'hivatkozás, akit gyakran nem kevésbé jelent ős alkotók kö-
votnék;`értékeik hasonlítgatása; a hasonlóság, azonosság, gondolati rokonság 
keresése; az életjelenségek hasonló értelmezése, a hasonló vagy kevésbé 
hasonló élethelyzetekre való- reagálás megfelelései, az azonos eszmények 
követése. 

Ezek az összevetések azonban jobbára a " nagy. nemzetek, illetve nyelv-
területek :költőire vonatkoznak, míg a kis népek költ ői, annak ellenére, hogy 
gyakran: valódi csillagok módjára ragyogtak, legtöbbször homályban maradnak, 
nem tudják áttörni nyelvterületük, népük korlátait, s• a nagyvilág nem veszi 
észre őket. Költészetük tanulmányozói a legjobb esetben megállapítják --
gyakran csak általánosságban a nagy költ ők lehetséges hatását életművükre, 
alaposabb elemzésbe azonban legtöbbször nem bo ćsátkotinak. 	' • 

Visžónt  úgyszólván teljesen elmaradt a :kis népek költ őinek öšszha-
sonlító vizsgálata még, az olyan népeké is, amelyek közösségben vagy szom-
szédságban élnek egymással --= mint például a magyar és a délszláv költ ők 
--, noha közöttük sokkal több az érintkez ő  pont, mint amennyit az els ő  
pillantásra feltételezhetnénk. Pét őfit, egy kis nép nagy költőjét -- akinek 
élete ifjúsága teljében aludt ki a harcmez őn, š akit a magyar irodalomtörténet 
Végérvényesen a XIX. század legnagyobb magyar lírikusának min ősített —, 
a mai, irodalomtörténet a világirodalom legnagyobb lírikusai között emlegeti. 
Igaz, _már Arany János is a legjelentősebb világirodalmi egyéniségek közé 
sorolta, míg Melzl Hugo, az els ő  magyarországi tudós komparatista, a múlt 
század - végén .az európai irodalombán Goethe mellett jelölte ki helyét („szá-
zadunknak Goethe mellett legnagyobb lyrikusa"). 1  Martinkó András mégis 
különösnek tartja, hogy az elmúlt 120 év magyar irodalomtörténete nem szentelt 

* A szerző  Rokonvonások Pet őfi Sándor és Đura Jakšić  lírájában c. dolgozatának (HITK 
1973. 16-17. sz. . 83-98.) összevont változata. Pet őfi és Jakšić  versmontívumainak 
jelen közlésből elhagyott párhuzamát ld. i. h. 84-93. = A szerk. 

1 Vorláufige Aüsgaben -der vergleichenden Literatur, Acta Comparations, 1878, in: Melz 
Hugo Petőfi-tanulmányai.'.Pet. Kvtár X. sz. 1909; 189. 1. 
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nagyobb figyelmet a költő  helyének kijelölésére a világirodalmi (európai) 
összehasonlító irodalomtudományban, holott már életében összevetették 
költészetét, s keresték benne a rokon vonásokat az egyes európai költ ők 
munkásságával (Béranger, Heine, Lenau, Goethe, Hugo, Lamartine, Byron, 
Shelley, Leopardi és mások), vagy éppen a különbségekre hívták fel a fi- 
gyelmet, 'gyakran Pet őfi rovására"2 

Mind a mai napig senki sem kísérelte- meg a romantikus és forradalmi 
Petőfi alaposabb tanulmányozását a délszláv romantika szemszögéb ől, kü-
lönösén pedig azon szerb és horvát romantikus. költ ők művének a szemszö-
géből, akik hasonló körülmények között nevelkedtek, magyar iskolákban 
tanultak, s így alapos ismer ői voltak a magyar kultúrának és irodalomnak. 
A délszláv kutatók is csak a legújább id őkben kezdik irodalmuk-tüzetesebb 
vizsgálatát világirodalmi (európai) szempontok figyelembevételével. Az ilyen-
nemű -kutatások értékes és általános' jelent őségű  felfedezésékhéz vezethetnének 
az . összehasonlító irodalomtudományban. 

Blagoje Brančić  irodalomtanár, aki egyaránt jó ismer ője volt a szerb 
és a magyar irodalomnak, századunk , kezdetén Pet őfi verseinek fordítása 
közben elsőként ismerte fel Pet őfi és Jakšić  egyes verseinek rókonságát. 
Ű  mutatott rá arra, hogy a Nemzeti dal és a Csatadal „elevenen emlékeztet-
nek Đura fakšićra," aki „szintén heves költ ő  éš elszánt hős volt, s tollal és 
karddal küzdött hazájáért," és hogy „Jakši ć  és Petőfi egyébként az érzések 
őszinteségénél, az eszmék' mélységénél, a költ ői képek melegségénél és a 
nyelvi kifejez ő  erőnél fogva megfelelnek egymásnak." 3  

Brančićnak csakugyan igaza volt. E két költ ő  a vérmérséklet tekintetében 
rokon lélek, az élet azonos alapelveit vallja, nemhiába hasonlították mind-
kettőjüket Byronhoz. 

De mennyiben hathatott Pet őfi költészete Jakšićéra,, mennyiben lehetett 
Petőfi Jakšić  mintaképe? Milyen mértékben ismerte ő  Petőfit? Mielőtt e 
kérdésekre választ keresnénk, nyomatékosítanunk kell a két költ ő  jellemének, 
temperamentumának és életfelfogásának már Bran čić  által _is konstatált 
rokon vonásait: Jakši ć  temperamentumát tekintve lázadó, akárcsak Pet őfi; 
mindkettő  .a 'nagy viharok és az 'er ős szenvedélyek embere, mindig az élet 
ellentéteit keresik; mindenekel őtt és mindenekfelett szeretik a . hazát. 

Életkörülményeiknek is vannak érintkez ő  pontjai. Jakšić  egyéniségét 
is, akárcsak Petőfiét, a diákélet, a kávéházak, kocsmák, vándorélet formálta. 
Kevesét jártak .iskolába és sokat utaztak, kóboroltak, s állandó kísér őjük volt 
az ínség és a nélkülözés. Gyalog és parasztszekéren útazták be hazájukat, s 
szélvihar, 'es ő  és hó, -- meg az emberi,' gonoszság és kajánság ostorozta őket. 
E hasonló életkörülményék és helyzetek közepezte' hasonló természetüknek 
hasonlóképpen is kellett reagálnia. 

Amikor Petőfi huszonhat éves korában h ősi halált halt, már ismert ,és 
elismert költő  volt nemcsak Magyarországon; de Európa-szerte is. 

Már életében fordították. Lenau, Heine, Uhland, Freiligrath, Béranger 
és mások már ékkor elismeréssel adóztak költészetének. Nyekraszov lelke- 
sedéssel beszél az Egy gondolat bánt engemet .orosz fordításáról. 
ti 

2  Martinkó András: Az európai klasszikus Pet őfi, ItK I. 1972, 23-55. 1. 
3  Blagoje Bran čić : Šandor Pétefi,' Letopis MS 1900, knj. 202, 203, 28. 
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Jakšić  ekkor tizenhat éves volt, és máris az élet els ő  keserű  tapasztalatai 
álltak mögötte. 

Ismerte-e már ekkor ' Pet őfit?  
'Tízéves korától (1842) Jakši ć  Szegeden tanul; el őször a szerb iskolát 

látogatja, 1843 és 1846 között pedig a magyar gimnáziumot. Temesvárott 
rajzot és német nyelvet tanul 1846-ban, 1847 őszén Pesten 'találjuk. Az Els ő  
Magyar Művészeti Akadémián rajzolni tanul. Tanára az olasz fest ő , Jakob 
Marastoni. Ez időben a magyar ifjúság már Pet őfi forradalmi költészetének 
mámorában él. Míg Jakši ć  Pesten tartózkodik, mindenütt Pet őfi verseit 
szavalják, sőt éneklik is a pesti utcákon. 

Az 1848-as forradalom kitörésekor Jakši ć  hazatér s apja Nagybécske-
rekre, Kostantin Danil neves fest őművészhez viszi. Svetislav. Vulović  • és 
Radivoj Vrhovac szerint Jakši ć  itt német nyelvén kezdi olvasni a klasszikús 
költőket. Úgy vélem azonban, hogy reálisabb Miodrag Popovi ć4  nézete, 
mely szerint aligha hihet ő , hogy. Jakšić  Becskereken ismerkedett meg a német 
klasszikusokkal. Magyar fordításban olvashatta őket, mert a szerb fordítás-
irodalom sem nyújthatott neki sokat abban az id őben. _ 

1849 tavaszán Jakši ć  Lazo Zuban zászlaja- alatt Mokrinnál harcol, majd 
rövid időre Belgrádba megy. 1851 és 1853 között festészetet tanul Bécsben. 
Szerb diákokkal barátkozik, azokkal, akik Milutin Jakši ć  szerint „irodalmi 
pályára készültek." Itt els ősorban az akkor már ismeit költ őt, Jóvan Jová= 
nović  Zmajt kell megemlíteni. 

Jakšić  Bécsben szerzi els ő  ismereteit Byron költészetér ől s a szerb köl-
tőket is olvassa. Barátai Schillert, Goethét, Shakespeare-t ajánlják neki, de 
ez idő  tájt, éppúgy mint Zmajnak, neki is a magyar forradalom költ ője, Pe-
tőfi Sándor az eszményképe. Zmajjal együtt olvassa Pet őfit, akinek Bécsben 
már 1846-ban olvasható a németre fordított kötete. Zmaj err ől így ír: „Bécs- 
ben együtt laktam ' Đura Jakšićtyah Đura festészettel foglalkozott; de a köl-
tészet iránti vonzalma 'is ekkortájt ébredezett benne. Mindketten eredetiben 
ólvastuk Petőfit, és nagyon tetszett nekünk." 5  Svétislav Vulović  is megemlíti, 
hógy Jakšić  Zmajtól- kapta Pet őfi költeményeit, Pet őfi -lett a legkedvesebb 
költője, és maga is az ő  hatására kezdett írni. 6. 

Első  költeményei, mint tudjuk, a Letopisbán jelentek meg 1853-ban, s 
ugyánakkor néhány Petőfi-versét is lefordított. Apjának, Dionisije Jakši ćnak 
írt 1852. október 12-i bécsi leveléb ől tudjuk, hogy első  verseinek születésekor 
Petőfi lírája foglalkoztatta: „Utolsó levelemben egy kis Pet őfi-fordítást küld-
tem Magának, azaz egy rövid versikét, — hogy nevessen egy kicsit, és meg-
lássa az -igazságot —, amennyiben pedig ez tetszik Magáriak, eztán minden 
levelemben küldök majd egy-egy versikét (. ..). 7. 

Ettől kezdve. Jakšić  életében és költészetében állandó lesz Pet őfi jelenléte. 
A „Petőfi-vonal" — írja -Miodrag Popovi ć ' —, amely végigvonul a fiatal 
Jakšić  lelkén és els ő  versein, kés őbb is élő  marad benne, a nagy magyar költő  
iránti mérhetetlen szeretette tanúságaként; élete végéig nem felejti el negy-
vennyolc költőjét." 8  

4  Miodrag Popović : Đura Jakšić, Beograd, 1961.  
'Dr. Milan Sević : O našim ljudima velikim i malim, Beograd, 1928, 42-50. 1. 

6 Pesme .Đure Jakšića, knjiga prva, Đura Jakšić  pesnik i slikar, (predgovor, studija Sveti- 
slava Vukovića), Srpska književna zadruga, I0. -  

7  Milan Kostić : Prepiska Đuré Jakšića, . Beogad, 1951, 44-45. 
8 Miodrag Popović , i. m . 46. 
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Feltételezhető ;  hogy Jakšić  már korábban is ismerte Pet őfi költeményeit, 
szegedi tanulóévei, , de különösen pesti tartózkodása idején. Jól tudott ma-
gyarul, amit Miloš Popovićhoz írt, 1857. november 1 ;9-i, Sumrakovacon kelt 
levele is bizonyít: „Magyarul meglehet ősen beszélek, németül kevésbé, 
míg a többi nyelveket egyáltalán nem ismerem." 9  Jakšićot tehát elsősorban 
az a költészet ihlethette, amelyet a számára ismer ős nyelven olvasott, még-
pedig Petőfi költészetének szelleme, hisz Pet őfit mindenekfelett és mindenki 
másnál jobban szeretett. Hogy mit jelenthetett számára Pet őfi, az az Uspomene 
szűkszavú vallomásából is kitűnik: „Petőfim nincs - többé -- elvesztettem 
őt."10  (Karanović?) Milutinnak írt, 1869. december . 9-i, Jagodinán kelt 
levele is a mondottakról tanúskodik: „Jó estét, vagy jó reggelt, attól függ ően, 
mikor kapod meg a ,levelet, kedves barátom; Pet őfi egyik levele is így kez-
dődött, az én kedves Pet őfimé .. "11  (Itt figyelembe kell vennünk, hogy 
Jakšić  csak nagy ritkán írt ilyen meleg szavakat ismer őseiről és barátairól). 
Jakšić  kora ifjúságától kezdve a Pet őfi-versek igézetében élt és azok kés őbb 
is, saját költeményeinek Születésekor is éltek benne. A Pet őfihez . hasonló 
vagy azokkal azonos emóciók átélésekor, talán öntudatlanul is, Pet őfi ki-
fejezéseit és gondolatait használta föl. Svetislav Vulovi ć  — aki személyesen 
is ismerte Jakšićot azt állítja, hogy Jakši ć  később, meglett korában is, 
nemcsak saját költeményeit tudta betéve, hanem másokét is, akiket kedvelt. 1- 2  
Noha felhasználta Pet őfi költészetét, ez nem kisebbíti értékét, mert valami 
egészen újat, „jakšićit alkotott. Költészete sajátos hangú, s témafeldolgo-
zásának eredetisége egészen nyilvánvaló.. Miodrag Popovi ć  mondta egy 
alkalommal: a nagy költők oly módon hatnak, hogy követ őik önnön egyé-
niségüket fejlesztik, vagyis felbátorítják a követ őket saját érzéseik közlésére. 
Ez vonatkozik Jalcši ćra is: Petőfitől azt tanulta el, hogy miképpen fejezheti 
ki magát költőileg a legjobban. 

Egyes szerb irodalomtörténészek, különösen a régebbiek, kétségbe 
vonják Jakšić  alaposabb irodalmi képzettségét és m űveltségét, valamint más 
költők követésének a lehetőségét is. Svetislav Vulović  említett monográ-
fiájában ezt írja: „Jakši ć  autodidakta és teljesen önálló költ ő  volt. Költemé-
nyeiben nem található egyetlenegy imitáció sem. Egyetlén -fordítása sem 
volt. Keveset is olvasott. Közvetlenül nem egy példakép, hanem egy egész 
korszak hatott rá." 13  Skerlić .  is Jakšić  erős költői egyéniségét 'emeli ki, de 
megemlíti, hogy „olvasta Petőfit, az ő  Petőfijét, aki annyira megfelelt termé-
szetének, és Byront, az összes európai romantikus költ ő i mintaképét", de úgy 
véli, hogy „általános irodalmi képzettsége elégtelen... minden, amit alkotott, 
önmagából, elementáris természetéb ől táplálkozott." 14  Hasonló nézetén van 
Isidora Sekulić  is. Úgy véli, Jakšić  mindvégig autodidakta maradt az Iroda-
lom tágas, rögös mezején. Zora című  költeményében érdekes az az eltévedt 
kakas, amely úgy kukurékol, ahogy tud, amelyet nem tanított egyetlen kakas 
sem, „az érett ész tapasztalatával," ahogy Jakši ć  tréfásan mondja. Érdekes 
Jakšić  emberi sóhaja: e kakas önmagát képezte; egyedül tanúlt. 15  

9  Milan Kostić, i. m. 68. 
10  Uo. 
11  Uo.  
12 SvetislavVulović; F  i.m. 67 
13  Uo. 65. 	' 
14 Jovan Skerlić : Istorija nove srpske Književnosti, III. izdánje, Beógrad 1953, -297. 
15 Isidorá Sekulić : Đura Jakšić, sudbina i karakter, D J. Pesme, Jelisaveta, Proza, Srpska 

književnost u sto knjiga, knj. 26, Beogrací — NoviSad 1961. 

197 



Milan Kašanin "azt állítja Jakši ćról, hogy keveset olvasó és alkalmaz-
kodni nem tudó ember volt, s mint lírikus nem tudott és nem is akart senki 
követője lenni. .Nem hatott rá a „mindenható népköltészet sem, habár mint 
festő , . egy egész sorozat népköltészett ől ihletett történelmi portrét készített. 
A költészetben már ifjúkorától sajátos _ kifejez őkészséggel és eszközökkel 
rendelkezik: meleg hang, a gondolatok _gyors ritmusa, a verssorok, viharos 
zenéjé, erőteljes, egyéni és összehasonlíthatatlan szimbólumok és hasonlatok." 16  

Miloš .Savković  más véleményen van: _Azt állítja, hogy Bécsben Jakši ć  
sokat olvasott, különösen Byront, Shakespeare-t, Goethét, Schillert éš Pe-
tőfit. " 

A mai képzettebb és beavatottabb szerb irodalomtörténészek sokkal tágabb 
perspektívából' közelítik meg Jakši ćot. Dragiša Živkovi ć ' megállapítja, hogy 
Jakšić  egyes témái és - élményei rokonságban, analóg viszonyban vannak a" 
prométheuszi és titáni motívumkörrel. Rámutat arra, hogy 1848-49-ben, 
a szegedi, temesvári és pesti iskolákban hallhatott Byronról is, és „Vö-
rösmárty, "Petőfi, Arany művei révén közvetve is érezhette a byronizmus 
hatását." 17  Miodrag Popović  Jakšić  „tanítójának" nevezi Pet őfit, s megerő-
síti, hogy Jakšić  már " kora ifjúságában ismerte _és megszerette Pet őfinek ,;a 
nagy magyar költőnek . a poézisét," és úgy véli, Jákši ćra . gyakorolt hatása 
„mély és •tartós" maradt. • 

Képzettségér ől, irodalmi műveltségéről maga Jakšić  is beszél, igaz nem 
sokat, de -ezek az adalékok is fényt vethetnek problémánkra. Az 1861. no- 
vember . 5-én keltezétt, Đorde Popoviénak írt bécsi .levelében Jakši ć  meg- 

- említi: „Bulwert ől és Scott-tól olvastam egyes m űveket," míg egy `másik, 
ugyancsak Dorde . Popoviénak küldött levelében (Požarevac ;  1863. június 
17.) erről tudósít: ' , ;Most •Lessing - Hamburgi dramaturgiáját olvasom." 

Ezek szerint_ Jakši ć  mégiscsak kísérte az irodalmi esérriényeket, olvasta 
azokat a hazai és külföldi m űveket, amelyekre érzése szerint szükségé volt. 
Egyes , régebbi irodalómtörténészek véleményével ellentétben Jakši ćnak 
tehát mégiscsak volt irodalmi, m űveltsége. 

Vajon helyes-e Dragiša Živković  feltételezése, hogy Jakši ć  byronizmusa 
Vörösmarty- és Pet őfi-közvetítés eredménye? 

Mint már megállapítottuk, Jakši ć  az idegen_ nyelvek közül egyedül a 
magyart ismerte jól, németül viszont gyéngébben beszélt. Más nyelvet nem 
ismert, Byront költészetét' pedig szerb fordításban aligha olvashatta. Emlé-
kezései alapján ázt gondolhatnánk, részben már 1849-ben megismerkedett 
Byron költészetével, amikor is a A Chilloni fogo Zy című  Byron-vers alapján 
megfestette az azonos cím ű  művet. Ebben az időben pedig, Miodrag Po-
povié szerint, teljesen „Pet őfi igézetében élt." Tehát korai byronizm,usa 
csakis magyar eredetű  lehet', Petőfi, sőt előtte, Vörösmarty közvetítésével 
juthatott el hozzá. 

A Jakšić  és Byron közötti különbség jóval nagyobb, mint a Jakši ć  és. 
Petőfi közötti, ahogy ezt már-Miodrag Popovi ć  is megállapította. Ezek szerint 
feltételezhetjük, hogy Jakšić  némely Byron-művel a hatvanas években; Bécs-
ben ismerkedhetett meg, amikor másodszor tartózkodott a Monarchia f ő- 

16 Milan. Kašanin: Sudbine i ljudi, Beograd, 1968, 40.  
17  Dragiša Živković ; Simbol "prometejstv"a u poezzji Đure jákšićá, Letopis'MS knj. 408, 

sv.; 3, septembar 1971, 262. 
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városában. Dragiša Živkovi ć  szerint a prométheuszi• mítosz-komplexum,  

amely költészetében jelentkezik, különösen Plen című  költeményében (1858),  
' Goethe, Byron vagy Pet őfi, illetve ..a szerb - költők közvetítésével került  

lírájába. Valószínűleg főként Petőfi, révén, aki mintaképe volt, és aki min-
denekfelett a legközelebb állt lelkivilágához, .  de meglehet, Vörösmarty -  által  
is -  (pl. a sas-motivum Vörösmartynál és- Jakši ćnál egyaránt megtalálható).  

Dura Jakšićra ugyancsak hatottak Prota Matija Nenadovi ć  Memoárjai  
és Mažurani ć  epošza, a Smail-aga Ćéngić  halála, Jelisaveta című  drámájának  
írásakor viszont Schiller Tell Vilmosa nagyon népszerű  volt. Minden jel -
arra mutat, hogy Jakši ć  ezt is ismerte: közeli lehetett számára ez a m ű  sza-
badság-eszméje és zsarnokgyűlölete miatt is. Tehát annak ellenére, hogy  

Jakšić  nem mélyedt bele túlságosan  az európai irodalomnak a tanulmányo- -
zásába, mégis ismerte azt, a délszláv -irodalommal egyetemben; ' költészetének  

kialakulására "ezért vitathatatlan más költ ők hatása`  
.Mindezeket összegezve ;  Petőfi  állt .hozzá a legközelebb. Pet őfi hatása  

Zmajra és Jakši ćra éppúgy , jellemző , mint az egész szerb romantikára. A  

XIX. század első  felében a szerb költők német fordításokból merítenek,  

Petőfi megjelenése után' azonban- a magyar költészet felé fordulnak: Pet őfi  
romantikus-forradalmi eszméi ihletik a szerb romantikus hazafiakat: Amíg  

azonban • Petőfi a társadalmi forradalom -  énekese, Jakši ć  csak lázadó hazafi.  
Petőfi és, Jakšić  között sok a rokon vonás. Számukra a lírát az élet, a va-

lóság jelenti.' Verseik egyetlen folyamatos ihletettség, egy érzés, egy pillanat  
szülöttei.  

HITK, 1973. 16- -17. sz. 	 Veselinović  Šulc Ni~agdolna  
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_ 3. DURA JAKŠIĆ  ÉS PETŐFI* 

Jakšić  életrajzírói és az irodalomtörténészek régt ől fogva s rendre 
feljegyezték, hogy a költ ő, saját vallomása szerint, korán megismerte Byron 
és Petőfi verseit. Jakšićnak e vallomása igen -  érdekes, s nagyon fontos lehet 
egyéniségének és költészetének megértése szempontjából. Csernyén került 
papírra egy borongós, es ős novemberi napon, az 1849-es harcok után, s 
Bécsbe való elutazása, 1851 el őtt, édesapjára emlékezvén. Jakši ć  apja a for-
radalom idején börtönbe került s megbarátkozott egy rabbal. E fogolytársa 
röviddel a tömlöcből való szabadulása után meghalt. A halálhírt a felesége, 
Marta Stanojevi ć  közölte Jakšić  apjával, aki, szemlátomást megrendülten,' 
a fiához sietett, hogy elmondja a talán nem is egészen váratlan hírt, de mégin-
kább, hogy megossza vele bánatát. Jövetelének igazi okát azonban csak kés őbb 
árulta el. Előbb afelől érdeklődött, meglehetősen szórakozottan, min dolgozik 
fia mostanában, amire az ifjabb Jakši ć  ezt felelte: „A chilloni foglyokat festem 
Byron után". Minthogy id ősb Jakšić  nem olvasta Byront, a fia elmondta, 
mit ábrázol majd a festmény. ,,... örök fájdalom, örök szenvedés!" -- mondta 
erre egyebek közt az apa. -- „A fest ők megfestik, az írók megírják, az emberek 
meghallgatják — de senki föl nem kel az er őszak ellen! Még az isten sem . ." 1  

Ezután Jakšić  elolvasta az apjának címzett levelet a fogolytársa halál-
hírével. E levél idézte emlékezetébe Pet őfi sorait, s magát a magyar költőt 
is. „Most már Pet őfim sincs" — sóhajtott fel — „elvesztettem! Ah, be sok 
mindent-elvesztettem, azóta, mi kedves volt el őttem, mi felvidította szívem 
s bátorította lelkem; cšak a sok emlék maradt meg, .a sok szomorú és kedves, 
örömmel s bánattal teli emlék, ezekkel töltöm ki a szomorú űrt, mit a keserű  
jelen hoz nekem". 2  

A beszélgetés azzal ért véget, hogy az ifjú Jakši ć  átengedte a műterem-
ként használt helyiséget apjának, hogy az oda költöztethesse elhunyt barátja 
özvegyét és gyermekeit, s gondoskodhasson róluk, míg talpra nem állnak 
valahogy. Nem is tehetett mást: az alkalom is, a pillanat is azt parancsolta, 
hogy támogassa apját: 3  

* A szerző  A magyar irodalom az újvidéki Sedmica lapfani 1856 és 1858 között című, kötetünk 
III, fejezetében közölt dolgozatának befejez ő  része, amely meghaladja a Sedmica-témát s 
inkább ebbe a fejezetünkbe kívánkozik. — A . szerk. 

1  Uspomene: Drugu Jovi Jovanovi ću — od Đure Jakšića (Emlékék: Jovo Jovanović  
barátomnak — Đ . Jakšić) — Sabrana dela Đure Jakšića: pripovetke, Belgrád, 1978, 87 

2 Ugyanott, 90 , 
3  Ugyanott, 90 
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, • A Jakšic-vallomásban fölelevenített -  helyzet valóban drámai és felemel ő . 
Az egyik oldalon az apa fogolytársának halála és a szerbek és magyarok for- 
i dalom alatti összetűzése követkežményeinek félidézése, a másikon emlékezés 
Byronra s az örök szenvedésre, mely ellen senki sem emeli fel szavát, még 
áz isten sem. A kivételes pillanat szinte el őhívta Petőfi szellemét, s Jakši ćnak 
eszébe is jutott az ő  Petőfije. Azon az esős novemberi napon, ott Szerbcsernyén - 
apa és fia, a. pap meg a leend ő  festő -és költő  testközelbe került az eljövend ő  
időkkel. 

E Byronra s Petőfire való szerbcsérnyei emlékezését Dura Jakši ć  Zmajnak 
ajánlotta, s Zmaj ezt hiteles vallomásnak tekintette, és sohasem-kérd őjelezte 
meg. S ha: Zmaj nem, vonta kétségbe, márpedig nem vonta, nekünk sincs 
rá semmi okunk. Így hát tényként kell elfogadnunk, hogy Đura Jakšić  még 
annak előtte. megismerte Byront és Pet őfit, hogy Zmajjal találkozott volna 
Bécsben, .1851-ben: 

Đ . Jakšićnak ez a hiteles és világos vallomása ózonban, úgy látszik, nem 
bizonyult elegendőnek ahhoz; hogy az irodalomtörténészek tényként köny-
veljék el a fentieket. Els ő  életrajzírója, Svetislav Vulović  is csak félig-meddig 
látta tisztán a dolgokat. „Már Bécsbe érkezése el őtt ismerte 13yront" 4  -- mond-
ja róla; s ebben tökéletesen igaza van, Pet őfihez fűződő  viszonyát azonban 
nem egészen érti, hisz ,ezt írja: „. , kedvenc költ ője Petőfi volt. Hatására 
kezdett el maga is verselni. Dalaik közt egyébként nincs .  sok hasonlóság; 
talán a jellemükben és sorsukban mutatkozó rokon vonások vonzották Pet őfi-
hez". Kissé alább pedig =- már-már érthetetlen módon -- hozzáteszi: 
„Petőfi verseit Jakšić  Bécsben olvasta először, s akönyvet Jovan Jovanovi ćtól 
kapta". 5  

Jovan Skerlić  már óvatosabb volt, de homályosabban is fogalmazta meg :  
Jakšić  és Petőfi. viszonyát: „Pet őfit olvasva, az ő  Petőfijét, ahogy mondta, 
kihez lelki rokonság-fűzte, és Byront, aki az európai romantikusok költ ői 
mintaképe volt, Zmaj mellett, aki nagy hatással volt rá s a költészetre irányí-
totta figyelmét, kezdett el Jakši ć  maga is verselni Bécsben, 1853-ban". 6  

Miodrag Popovi ć, aki kimutatta a Pet őfi-hatás kétségbevonhatatlan 
nyomait Jakšić  költészetében, megkérdőjelezte egyes. életrajzírók (Vulovi ć, 
Vrhovac): azon állítását, hogy f akši ć  Becskereken német klasszikusokat olya- 
so*t, 7  s leszögezi, hogy ezekkel csak Bécsben ismerkedhetett meg. Ugyanakkor 
rámutat, hogy Zm,ajnak is, Jakšićnak is Petőfi volt az eszményképe, s ezt 
így magyarázza: ,  „Eszfn,ényképük s tanítómesterük azokban 'a napokban a 
magyar forradalom költője, Petőfi Sándor volt, aki Bécsben is nagy .népszerű-
ségnek örvendett azon németek körében, akik titkon a vereség után is a for-
radalommal rokonszenveztek. Pet őfi lírai verseib ől Bécsben már 1846-ban 
megjelent egy német nyelvű  válogatás, a másik a forradalom idején, 1849-ben 
látott napvilágot Majna-Frankfurtban, a János Vitéz fordítása pedig 1850-ben 
Stuttgartban".s 

4 Đura Jakšić : pesnik i slikar (1832-1878) Đura Jakšić , a költő  és festő) --- Svetislav 
Vulović  — Godišnjica-Nikole Cupića, .IV. kötet, Belgrád, 1882 

5  Ugyanott, 109 
s Istorija nove srpske književnosti (Az új, szerb  irodalom története) — Jovan Skerlić  -- 

Belgrád, 1914, 310 
7  Đura Jakšić  -- Miódrag Popovié — Belgrád, 1961, 31 
8 Ugyanott, 40-41  

• 
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Hagyjuk most irodalomtörténészeink kisebb tévédéseit Jakši ć  1853-ban 
n-iár nem volt Bécsben; _az, hogy Majna-Frankfurtban és Stuttgartban' Pet őfi-
válogatás jelent meg' német nyelven, még nem bizonyíték arra, hogy ezeket 
Bécsben is olvasták =-, ezeknél sokkal lényegesebb, hogy irodalomtörténészeink 
égyike sexe, akarja elhinni: Jakši ć  már. 1851 el őtt olvasta Pétőfit, majd később. 
is, német nyelven, ugyanúgy, mint Byront. 

Nincs rá 'bizonyítékunk, hogy Zmaj olvasta volna Pet őfit 1851 előtt; 
ugyanakkor egyértelműen és kétségbevonhatatlanul bizonyítani tudjuk, 
hogy Jakšić  1851 előtt is olvasta Byront és Pet őfit, s hogy ezt Zmaj sohasem 
cáfolta. Emellett magától Zm,ajtól tudjuk, hogy ő  Jakšićtyal együtt „eredeti- -
ben olvasta Petőfit" Bécsben? Mindezen ismeretek birtokában csak az sz űr-
hető  le, hogy Jakši ć  előbb olvasta Byront is, Pet őfit is, mint Zmaj, s hogy 
ő  volt az, aki Bécsben, 1851-ben vagy 1852-ben Pet őfire és „eredetiben 
olvasott" költészetére terelte a beszélgetést. Ezt látszik. alátámasztani az a 
tény is, hogy Jakšić  még 1852. október 11-e el őtt „egy kis Pet őfi-fordítást" 
küldött ápjának Bécsb ől.10  Ezek szerint Dura Jakšićót kellene tekintenünk 
Petőfi első  fordítójának a szerbhorvát nyelvterületen. Nagy kár, hogy a fordítás 
nem maradt +fenn, s azt sem tudjúk, melyik- Pet őfi-versről van.  szó. Abból, 
.hogy Jakšić  Petőfi-fordítást küldött apjának, az -is bizonyítottnak látszik, 
hogy idősb . Jakšić  is olvasta és ismerte Pet őfi költészetét, s hogy a magyar 
költőt. idéző  1849 és 1851 közti csernyei emlékezés hiteles. 

Jakšić  irodalmi munkásságában nem maradt ;fenn nyoma fordítói tevé-
kenységének. Németül Sosem tudott jól, és magyarból sem fordított, noha 
ežt a nyelvet jobban beszélte. Ennek ellenére, úgy látszik, az irodalom térü-
letére fordítással lépett be, s hogy éppen Pet őfi-fordítással,- az az ő  esetében 
korántsem lehet véletlen. 

Az a tény, hogy Jakši ć  már, 1851 előtt ismerte Pet őfit és költészetét, 
továbbá, hogy minden bizonnyal még 1851 el őtt tudomására jutott Pet őfi 
segesvári eleste -- erről úgy tetszik, akkoriban még. nem cikkeztek nyilváno-
san –, 'minden arra enged következtetni, hogy Pet őfi'költészetével Pestén 
ismerkedett meg 1847-48-ban. A vélencei Giacomó Marastini pesti fest ő-
iskolájának növendékeként hallhatott el őször Byronról, itt ism,erkedhétett 
meg verseivel s folytathatott eszmecserét a költ őről, festő-barátaival. Az 
iskola növendékei között, értesüléseink szerint, egyetlen szerb barátja sem 
volt Jakšićnak. _Tököliánumi bennlakó nem volt, nincs róla adat, hogy bejárt 
volna a Matica srpska olvasókörébe. Úgy látszik, többnyire németek, magyarok 
vagy a soknemzetiségű  Magyarország többi nemzetiségériek fiataljai 'között 
forgott. Elképzelhet ő, hógy a fest őiskola növendékeinek közös nyelve a magyar 
volt, s az is lehétséges, hogy..a szerbcsernyei diák ,a magyar fiatalokhoz vonzó-
dott a legjobban. A többiekhez hasonlóan ő  sem idégenkedett semmi újtól, 
s miután megismerkedett Byronnal; .egészen természetes, hogy a korabeli 
romantikus költészet, s így Pet őfi - hívéül szegődött. 

Pesten 1848-ban — ha korábban nem H. ő  is ott lehetett a fiatal fest ő-
növendékek, elsősorban -magyar fest őnövendékek között, akik csoportosan 
jártak Petőfi nyomában, s lesték minden mozdulatát, öltözködését, új versét. 

9 - Zm,aj i Đura-u Be ču — Milan Šević  — Đura Jakšić  u zapisima i anegdotama — Szer- 
kesztette és -az előszót írta Milan P. Kosti ć, Belgrád, 1952, 32 	. 

io Prepiška — .Službeni spisi (Levelezés, hivatalos iratok) — Sabrana dela Đure Jakšića, 
Belgrád, '1978, 4  
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A Pilvaxba, Petőfi törzskávéházába; Jakši ć  nem járt, s a többibe se, ahol 
Petőfi Meg-megfordult. Inkább kamasz, mint legény lévén, akkor még nem 
ivott, aminthogy kés őbb, 1851-52-ben Bécsben sem. Nyilván beérhetté 
annyival, hogy ott "járt Pet őfi nyomában az utcán, a tereken, a színházban 
vagy. a Nemzeti Múzeum el őtt, s hogy sikerült megkaparintania valamelyik 
példányát azoknak a röpcéduláknak, amelyekre .a Nemzeti -  dal volt. nyomva. 
Ahhoz sem fér kétség, hogy 1848-ban megvett két példányt Pet őfi verseinek 
frissen megjelent második kiadásából, s,ezeket 1848 tavaszán,,amikor elhagyta 
Pestet, magával vitte Szerbcsernyére. Így olvashatta aztán apa és fia 1848-ban 
Petőfit, minddadig, míg egymás, ellen nem fordult szerb és magyar a forra-
dalom, véres harcaiban, sőt később is, hogy . megkötötték 'a békét, amely az 
égvilágon semmit' sem-hozott sem a - magyaroknak, sem a szerbeknek, csak 
a Petőfi költészetéb ől leszűrhető  tanulságot és üzenetet, amit azonban ezek 
még jó sokáig képtelenek 'voltak megérteni. 

Jakšić  1851-ben Bécsbe is magával vitte a Pet őfi-kötetet. Ki tudja, milyen 
szerencsés véletlenfolytán bukkant rá Bécsben mindjárt Zmajrá, tény, hogy 
az megosztotta vele lakását. Itt, ebben a lakásban kezd ődött életre szóló 
barátságuk, melyet csak Jakši ć  halála szakított meg. Bécsi tartózkodásuk ide-
jéről tudjuk, hogy Zmaj szeretett volna megismerkedni Branko Radi čevićtyel, , 

de nem tudott -vele kapcsolatot teremteni: Zmaj iskolatársa; jovan Boškovi ć  
azokban a. napokban ismerkedett meg, Đuro -Danič ić  közvetítésével,. Vuk 
Karadžićtyal és Branko Radi ćevićtyel is. Jakši ć  egyikükkel sem kereste . a 
kapcsolatot. _ Beérte azzal,. hogy Zmajjal együtt eredetiben olvasták Petőfit. 
Ekkor szerethette meg Zmaj .Pet őfinek ezt az --1848-ban megjelent 
kötetét, úgyhogy, amikor 1855-ben'Pesten járt, maga is Szerzett egyet, fordí-
tott is belőle, s ebb ől vette kölcsön Pet őfi arcképét, amikor 1860-ban . kiadta_ 
János Vitéz-fordítását. 
- 	A fentiekből nyilvánvaló, hogy . Jakšić  nem lelkesedett a népdalokért 
és Branko Radičević  költészetéért. Hatalmába kerítette már Byron és Pet őfi. 
Zmajtól, ezzel szemben, nem volt idegen sem a népdal, sem Radi ćević  köl-
tészete. Jakši ćnak sikerült bécsi tartózkodásuk alatt felkeltenie Zmaj érdek-
lődését Byron és Pet őfi, ,s ez utóbbi által az újabb magyar irodalom . iránt, 
Zmaj, azonban neni tudta megszerettetni vele a népköltészetet és Radi čević  
verseit 

Zmaj és Jakšić  1851-beli bécsi találkozásából fakadt á fiatal, feljöv ő-
ben levő  szerb írónemzedék érdekl ődése az újabb magyar irodalom iránt. 
Ezeknek a fiataloknak volt hozzá érzékük, hogy fölfedezzék az új ínagyar 
irodalom művészi értékeit, s .vállakozó szellemük is, hogy szálláscsinálóivá 
legyenek ezeknek a szerb olvasók körében. Az újvidéki Sedmiča, mely megje-
lenésével a szerb irodalom új, .mégifjodott szakaszának kezdetét is jelezte, 
teret adott az újabb magyar irodalomnak. is. Így történt, korántsem véletlenül, 
hogy a magyar irodalom éppen a szerb irodalom megfiatalodásával egyid őben 
-vált hozzáférhet ővé a szerbek számára. Ha már úgy hozta a sors, hogy ekkora 
késéssel érkezzen él a magyar irodalom a szerb_  a pillanat, 'amely-
ben elérkezett, nagy volt és. jelent ős, . s nagyok a költők is, akikkel jött. 

HK,` 1982. 3. (52.) s 
	 Lazar Ćur-čić  
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4: ZMAJ PETŐFI FORDÍTÁSAIRÓL* 

A Matica srpska könyvtárában nem régóta , őrzik Petőfi összes műveinek 
első  kötetét, az 1848-as, második kiadásból, amely Zmaj tulajdona _volt.' . 

Hogy az övé volt, ezt Zmajnak a címlapon található névaláírása, valamint 
a kötetben olvasható néhány, sajátkez ű  ceruzajegyzete tanúsítja. Ezt a kötetet 
használta a Pet őfi-versek és a János vitéz fordításakor. Ezért e jegyzetei 
némiképp fordító módjáról is tanúskodhatnak, felfedhetnek néhány részletet 
Zmaj „irodalmi műhelytitkaiból". 

A János vitéz strófáit Zmaj a lapszélen ceruzával számozta, mégpedig 
folyamatosan, nem különítve el az egyes énekeket. A bejegyzések eligazítanák 
a fordítás gyorsaságát illet ően is. 2  A 16. strófa után bejegyezte: „dovd. pet.", 
vagyis ezeket a versszakokat egyetlen (pénteki) napon fordította le. A továb-
biakban szintén jelölte a fordítás napjait: „subota (a 34. versszak közepén), 
„ned` (az 59. közepén), „poned" (a 90. után), „ftorn" (a 109. után); „sreda" 
(a 119. után). Ezt követ ően szünetelt a fordítás, majd ismét sorakoznak a 
bejegyzések: „nedelja" (a 135: versszak után), „ponedelj"  (a 160. után), 
„četvt" (a 186. után), „petak" (a 206. után), s itt abbahagyta a napok jelölését: ' 
Összegezve: az els ő  héten naponta 16. '17; 5, 25, 31, 5, 19, illetve 10 versszakot 
fordított le. Ekkor háromnapos szünetet tartott;: a következ ő  héten pedig 
így alakult a napi teljesítmény: 16, 25, 26 és 20 versszak. Noha a lefordítótt 
strófák száma eléggé változó, mégis leszögezhet ő , hogy Zmaj gyorsan fordított, 
naponta néha száz sornál is többet. Ez nyilván azzal magyarázható, hogy 
teljes egészében e munkának szentelte magát - amir ől az tanúskodik, hogy 
a költemény első  részét egységes id őtartam alatt fordította le. Az ilyen munka 
ütem mindenképpen rendkívüli er őfeszítést követelt, hisz tudjuk, hogy Zmaj 
sohasem sajátította el teljesen a mágyar nyelvet,, s a János vitézt 1858-ban 
fordította, 3  amikor még sem költői, verstani, sem fordítói-nyelvi rutinja nem 

volt. A Petőfi-szöveg végén egy kis összegezést végzett : „ 370.4" sor" -- ami 
480 

azt jelenti, hogy fordítása 370 strófát, vagyis 1480 verssort tartalmaz. Ebben 
* Jelen -közlés a szerz ő  két, rokon tárgyú dolgozatának egybevonása: Zmaj Petófi-k őtete 

-(HITK, 1973. 16-17., sz. 51-54.); Petőfi >Z;naj> Branko Radičević  (uo. 
A szerk. 

1  Petőfi Sándor összes költeményei 1842-1846. I. kötet: 1842-1844. Második kiadás, 
Pest, Emich Gusztáv sajátja, 1848, 390, 4: 16. 

2 Az id. kötet 66, 70, 76, 82, 86, 89, 93, 98, 104. és 108. lapján. 
3  A János vitéz I.. énekének fordítása; ízelít őként, 1858 szeptemberében, a Sedmica 35. 

stiámában jelent meg. 
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azonban tévedett,. hisz nem számította be a XII. ének egyik versszakát, 
amelyet az eredeti többleteként iktatott be. Pet őfi 152: és. 153.' versszakát, 
ugyanis Zmaj három versszakkal ültette át. Az egész fórdításban ez az egyet-
len mennyiségi eltérés az eredetit ől. Ez nem azt jelenti, hogy Zmaj követ-
kezetesen, strófáról strófára fordított. Érre önkéntelenül - is utalt a XIII. 
ének közepe táján, azzal, hogy az egyik, őnála 167. sorszámot viselő  versszakot 
ceruzával áthúzta. 4  Első  pillantásra a XIII. ének eredetije és fordítása a vers-
szakok számát tekintve megegyezik. A fordításból azonban csakugyan hiányzik 
az áthúzott. versszak -- fizikai és tartalmi vonatkozásban egyaránt. Zmáj 
úgy látszik, Petőfinél nem találta fontosnak annak a pillanatnak a közelebbi 
leírását, amikor a francia király szót kér. A fordítás - ezzel mindenképpen 
veszített, mert elsikkadt az ünnepélyesség és várakozás atmoszférája János 
vitéz megdícsérésének pillanatában. Evvel a strófával., mely voltaképpen egy; 
a ,cselekményfolyamattól eltávolodó apró leírás, Pet őfi az elkövetkező  vers-

, szakokra akarté összpontosítani az olvasó figyelmét, de Zmaj ebben nem volt 
segítségéré. Úgy gondolta, jobban kidomborítja a jelent őségét a király szava-
inak és János válaszának, ha megnyújtja őket. Petőfi remek tömörségét — 
két-két sort szentel akirálynak és Jánosnak is -- Zmaj a két strófával elnyúj- 
totta és felhígította. Fordításával itt épp a János réplikáját tartalmazó vers-, 
szakot nem őrizte meg egészében, amelyet pedig a költemény magyar olvasói 
jobbára mindjárt és mindenkorra »megjegyeznek, mert tömör, tartalmas és 
szellemes.  

Többször megállapította már a róla szóló irodalom; hogy Zmaj mennyire 
alkalmazkodni tudott mások költészetéhez, mekkora befogadókészséget tanú-
sított más költők 'hangja iránt. Ez a sajátsága nagyban megkönnyítette fordítói 
tevékenységét, sőt, talán emiattis fordított annyit. Fordítás közben az idegen 
költőt mindig hozzáidomította — nemcsak a saját gondolat- és érzésmódjához, 
hanem népének szellemiségéhez és hagyományaihoz is. Igen gyakran volta- 
képpen nem is fordít, hanem az idegen vers- „nyómán" költ, miközben néha 
csak egészen felszínesen alapoz az eredetire. Egyébként is az- ő  korában a 
„szerbešítés" („posrbe") gyakoribb volt az igazi fordításnál. 

Úgyszintén többször . megállapították már, hogy a János vitézt , is ' . úgy 
fordította, hogy eközben 'hozzáidomította a szerb irodalmi hagyományhoz 
és népies szellemiségéhéz. A szerb . népköltészeti, főleg pedig a mesei elemeket 
közvetlen minta nélkül vitte be a fordításba, a magyar szerepl őt a gyermek-
korban fölszívott képzetei ahpján Modellálva. Azonban Pet őfi elbeszélő  
költeményének els ő , lírai énekét, amelyben még sem h ősi, vitézi, sem fantasz-
tikus elemek nincsenek, Zmaj úgy fordította, hogy tudatában vagy tudata 
alatt Branko Radi čević  költészete, s annak dévaj tónusa élt. Az I. ének Jaric si 
és Iluska találkozásáról' szól. A kislány •uhát mos a patakban, Jancsi meg 
vágyakozóan szemléli. Pet őfinél itt nem történik említés a kislány szemér ől: 

4  S á magyar huszárok mind figyelmezének, 
Fölfogni értelmét király beszédének, 
A ki egyet ivott, azután köhhentett, 
S végre illy szavakkal törte meg a csendet: 

5  „Mindenek előtt is mond meg á nevedet, 
Bátor vitéz, a ki lyányom megmentetted." 
„Kukorica Jancsi becsületes nevem; 
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem.” 
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Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak, 
Bámuló szemei rátapadtanak. 
De nem ám a . patak csillámló habjára, 
Hanem a patakban egy sz őke kislyányra; 

Csak néhány strófával alább -  mondja Petőfi, hogy Iluska szeméi 	kökény- 
szemek. Zmájnál e sorokban: 

Ne gleda on potok, većem na potoku 
Devojku gizdavu, rumenu, plavóku.. 

— jól érződik a Vragolije-ból való Branko-sorok utórezgése: 

A sa gore, kraj potoka 
Stazica se dala, 
Jedna moma milooka 
,Tu je rublje prala. 

Nemcsak az analóg jelz ők tűnnek itt szembe - milooka: plavóka --, 

hanem a. potok szóval való rímelés is. (Pet őfinél pedig nem is történik említés 
a szemekről). A következő  versszakban Zmáj ismét Brankóval rokonítja 
Petőfit Az ő  két sorát 

Kilátszik a vízb ől két. szép térdecskéje 
Kúkorica "Jancsi gyönyörűségére 

Zmaj így fordítja:  
Iz vode se vid'la dva -kolena belaú, 
E, time- je . Janka opila, zanela. 

Ez pedig. inkább emlékeztet a Vragolzje Brankójára, mint Pet őfire: 

Beži momá, .do kolena 
None joj se bele, —
Bele none do koléna 
Momka su zanele. 

A Radičević-vers irányába. való 'eltérésre itt is a jelz ő  utal. Petőfinél 
a térd mellékneve a szép, Zmaj" fordításában pedig a fehér (bela) — éppúgy, 
mint Brankónál (bele none). Őtőle kőlcsönözte a fordító a rímet is: bela — 

zanela. S egy tartalmi eltérés is a Vragolijera utal. Petőfinél az I. énekben 
- magától értetődik, hogy Jancsi már ismeri Iluskát s kölcsönösen szerelmesek 

egymásba. Az- „opila, zanela" igék Zmaj fordításában azt sugalmazzák; hogy 
Jancsi épp itt, a patak mentén szeretett bele a lányba. ` Zmajnak nem volt 
más oka az ilyen eljárásra, csupán az idézett Radi čević-versre való asszociálás, 
melyben a legény az addig ismeretlen lánytól „bódul" el (zaneo se) a "patak 
mentén. 

Énnek az - éneknek -  az utolsó előtti versszaka Zmaj fordításában teljes 
mértékben Biánkó szövegeként hangzik: 

„Odi grle, odi, nemój vreníe gubit', 
Brzó ću te, brzo, izgrlit',  izljubit', 
Ta maćehá; tvoja nije ovde blizu, 
Hodi, da mi srce jadi ne progrizu!"  
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Petőfi sorai nem ennyire dévajok, s nem is ennyire erotikusak. :Mi más kész-
tethette Zmajt az ilyen fordításra, mint a Brankóra való emlékezés, hisz Zmaj 
eredeti verseiben leginkább sokkal szemérmesebb akkordokkal talákozunk?t 

A Jáno§ vitéz egész I. énekének Zmaj az eredetit ől különböző  árnyalatot 
adott. Eltűnt nála az a bizonyos félárnyék, a szégyen és megalázás el ő jelzése, 
amelyre -  a II. énekben akkor kerül-sor, amikor a mostoha egymás karjában 
találja Jancsit és Iluskát. Zmaj megszabadította a fiatalokat Iluska mosto-
hájának komor árnyékától, teljesen eloszlatta a közeli és huzamos elválás 
-borúját, mely az eredetiben • jelen van. Zmajnál az I. ének lenge, gondtalan, 
dévaj, , nincs megzavarva Iluska mostohával töltött mindennapjainak bújá - . 
val. Azt lehet mondani, Zmaj hűtlen lett Petőfi elbeszelő  költeményéhez, 
hogy " — szándékosan-e vagy , önkéntelenül? =-- Brankóhoz közelítse. Az 
egyik költő  hangja és a másik visszhangja Zmaj soraiban ily módon egy egészen 
sajátos -hangzatba olvadt össze. 

• 

Zmaj szóban forgó Pet őfi-kötetének van egy különösen érdekes lapja. 
A 318. lapról' van szó, ahol az Élet, halál nyomtatott szövege mellett e vers 
három, különböző  kézírással rögzített fordítása olvasható. Egyik (a Pet őfi vers 
alatti) változat Zmajé, a Danica 1860. október 31-i, 26. számában jelent meg, 
az 508. oldalon. A nyomtatásban megjelent Zmaj-fordítás nem egészen 
azonos ezzel az els ődleges, kézírásos változattal.' íme az eltérés; - 

Danica 	 Kézirat 
BLAGO ONOIVI... . 

(Petefi) 
Blago onom, kóm je sreća dala Blágo onom, kom je sreća dala 
Najpre cveće,. a za cvećem plod--Najpre cve će, a za cvećem plod, 
Da za 	i za vino živi, 	Da za ' vino i devojke živi, 
A da umre — pogine za rod. 	A da umre - pogine . za rod. - . 

Tehát a 3. verssor a nyomtatásban eltér a kéziratos szövegt ől, holott ez utóbbi 
felel meg jobban az eredétinek (Hogy bor- s leányért éljen). Mintha az első  
változat Zmaj számára túlságosán féktelennek t űnt volna, s közismert szerény= 
ségében ezért szelídebbé tette..Pet őfinek e versét Zmaj még egyszer lefordította, 
mintegY harminc évvel. kés őbb: A Starmali 1889. évi, 29: számában tette'  
közzé. Ez a fordítás gyengébb az els őnél, így hangzik : 

ŽIVOT I SMRT 
• (Petefi) 

S'rećan_ je onaj kome je 
Svemogući dao- da sme 

Za vino i ženu živet  
A za slobodu da mre. 

Nehéz felfogni, miért fordította le Zmaj 'ismét e verset, az el őbbi, jó fordítása 
ellenére, mégpedig gyengébben. Az egyetlen félmagyarázat az, hogy meg-
feledkezett a korábbi fordításról, a Pevanije-ban viszont nem nézett utána. 
Ha ezt megteszi, megtalálta volna benne a Danicából átvett fordítást. 6  

6  Pevanija, I. könyv, 188, 92. old. 
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A Petőfi-kötetben szereplő  másik két kézírásón fordítás szerz őjét nem 
tudtam felderíteni. Mindkét változat jóval gyengébb a Zmajénál. A magyar 
eredeti fölött ez a fordítás olvasható: 

Blago onom, kom srećá odredi, = 
Da to ceni što najviše vredi: 
Za devama da čezne i vinom 
A za svojom gine otadžbinom. 

A margón kétstrófás fordítás van:  

Kad bi . mi Bog svéti -, 
Svemogućstvo dao 
Al  bi lepó znao 
Živeti i umreti 

• 

Živeo bi brate 
Tek za momu vino 
A veso b' premino 
Otadžbino za te. 

Zmaj kézírásos fordítása nyilván -1860-bó1 való -- hisz' aligha késlekedett 
volna sokáig az elkészült .fordítás megjelentetésével. Els ő  pillantásra. úgy 
tűnik, a másik két kézírás egyidej ű , s •azt lehetne mondani, hogy .egyazon 
ceruzával íródott. Szerz őiket nem tudtam felfedni, noha összehasonlítottam 
e kézírásokat Zmaj akkori barátáiriak kézírásával. 

Zmaj- eddig. '.említett bejegyzései a Pet őfi-kötetben H nem egyedüliek: 
Kézjegye• tízegynéhány helyen -látható a könyvben. A fontosabb verssorok • 
.aláhúzásáról, kis ceruzarajzokról; s őt- a szórakozott kéz közönséges firkáiról van 
szó. Mindezek mégis a figyelmes olvasásnak, a Pet őfi-kötettel való meghitt 
barátkozásnak a bizonyítékai. A könyv.. meglehet ősen elnyűtt, megviselt a 
használattól. Vajon Zmaj kezében vált-e ilyenné? Vagy a Matica_srpska Könyv-
tárában, ahová 1898-ban került els ő  ízben, majd . _ eltulajdonították, hogy csak 
a közelmúltban. kerüljön ismét vissza? Szinte biztosra vehet ő ; hogy Zmaj 
jóval többet használta a könyvet, - mint amennyit a könyvtárban használták, 
ahol mindig számos Petőfi-kiadvány- volt jelen; s az olvasók vagy az újabb, 
kommentárral ellátott, •vagy pedig a legrégibb, Pet őfihez legköáelebb álló 
kiadványokat választották. . 

Jegyezzük fel mellesleg ezt is. Zmaj könyvtárának azon -részében, ame-
lyet nemrég rekonstruáltak,? még egy Pet őfi-kötet van, a Badics Ferenc magya- -
rázataival kiadott válogatott költemények els ő  könyve: 8  Ez Badics Zmajhoz 
intézett dedikációját tartalmazza. Azonban , ezt a kötetet nemigen olvasták, 
nincs is végig felvágva. Nincsenek benne semmiféle jegyzetek, ez a kiadvány 
tehát nyilván nem állt annyira közel Zmajhoz,. mint az, amelyet maga szerzett 
be fiatal korában. - 

Zmaj kamenicai, a Matica srpskának 1898-ban eladott könyvtárát rekon= 
struálva Maja Leskovac-Bányai megállapította, hogy Zmaj a rekonstruáló 
előtt ismeretes könyveket -- egy :orvosi tankönyv. kivételével tisztán hagyta, 
bejegyzésék'és margójegyzetek nélkül. Sem ez a Petőfi kötet, áem. az  említett 

7 Maja  Leskovac Banjai: Pokušaj rékonstrukcije Zniajeve kameni čke biblioteké. Bibliote čki 
godišnjak Vojvodine, 1970. N. Sad, 1971, 113-124. 1. 

8 Petőfi Sándor: Válogatott költeményei, I. rész. Magyarázta D'r. Badics Férencz, Budapest, 
1888. 	 ; 
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tankönyv nem változtat Maja  Leskovac-Bányai konklúzióján, hogy Zmaj 
azon olvásók közé tartozott, akik óvják a könyvet, akik „a szöveg alatti bejegy-
zést szentségtörésnek tartják". E Pet őfi-kötetre ez nem vonatkozik, hisz 
ez nemcsak olvasásra szolgált, hanem munkára is, úgymond m űvészi szer-
számul. Ezért volt Zmajnak a vele való bánásmódja is kivételes. Kevésbé 
gondos, de meghittebb és szebb. • ' 

HITK, 1873. 16-17. sz. 	 Božidar Kovaček 
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5: PETŐFI A MACEDÓN KÖLTÉSZETBEN 

Petőfi költészetének nagysága, szelleme és örök . üzeneté, ahogy Illyés 
- Gyula mondja: költői parancsa, a maga módján---- talán nagyobb mértékben, 
mintsem gondolnánk -- . behatolt a macedón költészetbe is. A macedón 
irodalomban természetesen nem beszélhetünk Pet őfi költészetének olyan 
hatásáról, mint amilyenről a szerb vagy horvát lírában beszélhetünk. Ennek 
egyik fő  oka az volt, hogy. Petőfi verseineka els ő  'macedón nyelvű  -fordításai 
" csak 1956-ban jelentek meg. Georgi Sztalev, a jeles macedón m űfordító 
három verset ültetett át (Szabadság, szerelem', Érik a .gabona, Te voltál 
egyetlen virágom). Az első , kötetben megjelen ő  válogatást saját fordításomban 
Szloboda i lyubov címmel a szkopjei Kocso Racin Könyvkiadó 1965-ben jelen-
tette meg. Ez azt jelenti, hogy a macedón költ ők, s hozzájuk hasonlóan a 
macedón olvasóközönség is, a nagy magyar lírikust és forradalmárt a már 
említett kötet megjelenéséig csak a szerb és a horvát fordításokból ismer- 
hették ' meg, különösen J. Jovanovi ć  Zmaj átköltéséiből, valamint néhány 
bolgár ' műfordításból. 

Az első  pillanatban azt mondhatnánk, hogy Pet őfi nem gyakorolt köz-
vetlen hatást egyetlen macedón költ őre sem. A gondosabb vizsgálódások 
azonban könnyen megdönthetik ezt az állítást. Nem szólva az újabbaknak, 
mint pl. Jeszenyin, Lorca s néhány francia és angol költ őnek a hatásáról, 
Petőfi. költészete Puskin, Goethe és Heine mellett a leginkább néhány jelen-
kori' macedón költőre hatott, elsősorban Szlavko Janevszki, Aco Sopov, 
Gane Todorovszki., Volcse Naumcsevszki és mások 'lirájára. A macedón 
költőkre Petőfi elsősorban forradalmi szellemével hatott. Költészete, arra 
ösztönözte őket, hogy valami hasonlót alkossanak, de annyira macedón 
köntösbe öltöztették, annyira átitatták makedón színekkel, hogy nehéz lenne 
megállapítani az ihlet forrásait, ha maguk a költ ők nem _ utalnának rá, hogy 
ebben és ,ebben a versben, ekkor és" ekkor Pet őfi-olvasmányélmények hatása 
alatt írtak.. 

Ilyen vonatkozásban " érdekes Gane Todorovszkinak, a jeles macedón 
költőnek és irodalomtudósnak a közlése. Todoro rszki elmondja, hogy Pet őfit 
kora ifjúságában, Macedónia bolgár megszállásának az idején, azaz a második 
világháború alatt ismerte meg, amikor a temérdek és sokféle irodalom mellett 
Szkopjéba néhány jobb könyvet is hoztak Szófiából; többek között egy világ-
irodalmi lírai antológiát, amelyben Pet őfi kiemelkedő  helyet foglalt el. 
Todorovszkira Petőfi 'versei nagy hatást gyakoroltak, a versek olvasása közben 
jegyzeteket készített, de sajnos, id ővel ezek a feljegyzések elvesztek. Todór-ov- 

210 



szki azt is elmondja, Hogy ő  és barátai nagyon ,szérették Pet őfi verseinek 
szellemét. Petőfi rájuk s egyáltalán költ ői gyakorlatukra valahogy úgy hatott, 
mint egy Lermontov. Pet őfi tehát; mint minden, klasszikus, inkább a költ ők 
irodalmi műveltségének a fejl ődését befolyásolta, különösen a háború utáni 

`fiatal nemzedékét. Maga az a tény, hogy alig akad macedón értelmiségi, 
aki ne tudna valarrricskét Pet őfiről, s ne ismerné legalább néhány versét 
(pl. Szabadság, szerelem!, Az őrült stb.), azt bizonyítja, hogy Pet őfinek része ,  
volt a jelenkóri maćedón kultúra éš költészet alakulásában. 

A háború utáni macedón költészetben sok olyan verssort 'találunk, 
amelyben vagy azonosíthatóan, vagy a tudat alatt jelentkezik Pet őfi Szenzi-
bilitása, az ő  haragja vagy . szabadságszeretete, harci vágya,., áldozatvállalása 
R népek és a világ szabadságáért. Ilyen hátast figyelhetünk meg a fiatal Aco 
Sopóv néhány versében is. Pred trgnuvanye (Indulás előtt) című  verset úgy 
is' értelmezhetjük, mint Petőfi Búcsú című  költeményének nagyon szabad 
átköltését. Aco Sopov Pet őfi költészetéhez J: ` Jovanovi ć-Zrnaj verseinek macé-
dón fordítása közben jutott el. 

Mene, druske, szekoga vo bojot 
kakvi maki teski da me - szletat 
liceto ti szila_ ke- rrre poi, 
i ocsite szegde ke me szvetat! 

Mintha csak Petőfi említett versének utolsó strófáját'olvasnánk: 

Tán megcsonkítva térek vissza majd, 
De akkor is szeretsz . te engemet, 
Mert istenemre, amint elviszem, 
Épen hozom meg hű  szerelmemét. 

Még a „duso moja, szrce, druske moja" szavak gyakori emlegetése is a „Szí- . 

vém, szerelmem, lelkem, életem" refrénre emlékeztet. 	• - 
A Gorka Zirika vo szelszkata kresma című  Szlavko Janevszki-versbe pedig 

mintha csak Petőfi Falu végén kurta kocsma Című  költeményének jellegzetes 
részletei kerültek volna, bele. „Opusztel szvetov": „A világ lecsendesedik"; 
„Potiho, potiho, eve go kmetot": „Ne zugjatok olyan nagyon, Ažt üzeni 
az uraság"; „Pak vie szte tuka, nekako némate pokoj? Pökoj, od pokojót 
szolzi ni szjajat vóln oko !" ; ,Ördög bújjék az uradba, Te pedig menj a pokolba! 
„Kresmaru, deveru, nato ćsi rákija -maló, keszevo prazno e -- no glava oszta-
vam vo zalog": „Kocsmárosné, aranyvirág; Odé a legjobbik borát, (...) 
Eltáncolom a pénzemet, Kitáncolom a lelkemet! (...) Ha mindjárt _az inge-
mért is!" _ 

Volcse Naum.csevszki, a macedón költészet bárdja -- ahogyan róla 
mondják —, a jeles költő , különösen -á  háború előtt (még 1936-ban és 1937 
ben), mint maga mondja, Pet őfi költészetének hatása alatt állt. „Mi, Prilep 
városának forradalmi .ifjúsága, ..gyakran tüntetést rendeztünk, amelyeken 
többek között Pet őfi verseit szavaltuk szerb  vagy bolgár fordításban. Én 
több költeményt betéve is tudtam, így az Akasszátok fel a királyokat, sőt 
az egész Apostolt is, olyan hatást . gyakorolt rám, hogy a háború után, ponto-
sabban 1951-berí megjelent Poema.ó zlu című . művembe Petőfihez hasonlóan 
én is beleszőttem-  a sžabadšágról, szerelemir ől, hűségről, egyenlőségről és 
a forradalmi lázadásról • szóló gondolataimat. Volcse Naumcsevszki az évek 
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múlásával sem felejtette el Petőfit. Naumcsevszki Pet őfi születésének 150. 
évfordulója kapcsán néhány alkalmi verset írt a nagy magyar költ ő  dicsőí- 
tésére. Egyik versében rendkívüli meghatottságában így kiált . fel: „Usztaj 
Petőfi, kraleva vice nema, Republika, csiszta, - naród tvoj szlavi." 

Petőfi verseit Kocso Racin, a nagy macedón forradalmár-költ ő  is ismerte. 
Nála azonban nem mutatható ki közvetlenül sem Pet őfi, sem Puskin, sem 
Lermontov hatása, akiket ugyancsak szeretett. Pet őfi hatásának evidens 
példáit az összes macedón költ ők közül legtisztábban Aco, Karamanov lírá-, 
j ábán találjuk meg: Karamanov Pet őfihez hasonlóan fiatalon halt meg, húsz-
éves sem volt még. Mint partizán-költ ő  több -verset is írt, amelyek olyan 
érettségről tanúskodnak, amilyen. egy fiatal koraérett muzsikusé. Karamanov 
néhány versét erős Petőfi-hatás érte: ez természetesen forradalmi költészetére 
jellemző . Ő  maga is hátrahagyott egy feljegyzést, amelyben azt írja, hogy 
Petőfit  már tizenkét éves korában olvasta. Érdekes egyik jegyzete: „Mint 
költő  híven akarom szolgálni népemet és az emberiséget, amely megéri még 
a gazdagok és nyomorultak kölcsönös szeretetének és testvériségének boldogabb 
napjait, amikor felépülhet az emberi kultúrának és civilizációnak fenséges 
épülete?  Byron, Tolsztoj,. Vazov és Pet őfi eszménye." 

Karamanovnak ez, a feljegyzése némcsak azért érdekes, mert megemlíti 
Petőfit, hanem azért is, mert ezt a kijelentést mintha maga Pet őfi tette volna. 
De néhány versében mintha még inkább Pet őfit hallanánk. Csak egy-két 
példát hozunk fel. A Deca borbe (A harc gyermekei) című  verséből Petőfi 
felfokozott indulatára ismerünk rá: 

Szo puski szo rala 
i szo race goli 
ke ja urnerne bedata, nie. 

Karamanovnak külnösen a Vo ovaj csasz (Ebben az órában) című  ismert 
versében nemcsak Pet őfi ;,zellermének maradéktalan hatását fedezzük fel, 
nemcsak . gyűlöletét, lázadását és  szabadságeszméit, hanem Pet őfi szimbólu-
mait, költői képeit, szóképeit, sőt szóhasználatát is, még a mecs (kard) és okov 
(bilincs) is előfordul nála, holótt ezek a szavak már Karamanov idejében 
is archaikusak voltak, míg Pet őfi korában nagyon is kifejezett volt az id őszerű  
ségük. Íme, így hangzanak macedónul ezek a sorok : 

Vo ovoj buren, vo ovoj krvav csasz, 
szlusas li okovite sze kinat, 
i  plamnatiot bunt ke ponesze szite 
i zemjava od dremezsi sze szkina. 
 :  -na mecsot go szlusam buntovniot glasz, 
kako_vrie v toton na iljada` dusi. 

Gi frlivme okovite.. -. 

A znaete ke dojde csaszot na metezsi, 
i den ke szta,ne ovaa mracsna nok. 
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I dojde csaszot szled bura beszna 
szvetot go liszka 	do branot szvit, 
i zemjava ko Vezuv sze sztreszna 
da ragja novi i szvetli dni. 

Ez a vers leginkább a híres Föltámadott a tenger című  költeményre hason-
lít, de annak nem hű  tükörképe, hanem egyik lehetséges interpretálása,  
amelybe más Petőfi-versrészletek is átkerültek, mint pl. ez a sor; „i zemjava  

ko Vezuv sze sztreszna", amely mintha. Pet őfi Apostolának ezzel a sorsával'  
lenne azonos: „Mint a Vezuv a lángoló követ".  

A fentiek természetesen csak rövid vázlatát jelentik annak a hatásnak,  

amit Petőfi költészete gyakorolt a modern macedón költészetre. A rendszere-
zettebb és alaposabb_ kutatás ezen a téren még el őttünk áll.  

HITK, 1973. 16-17. sz. 	 Paszkal Gilevszki  

• 
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6. PETĆSFI SÁNDOR ALAKJA ÉS MŰVE A JUGOSZLÁV NÉPEK 
FELSZABADÍTÓ HARCÁBAN (1951-1945) 

1. 

Vannak korok és időszakok az emberiség történetében, amikor a köt- 
tészet -- a szerelemnek ama kivételes ajándéka, amelyre teljességgel vonat-
koztatható Antigonek önvallomása: „Gy űlölni nem, szeretni csak születtem 
én" -- erős és nem mindennapi fegyverré válik. Ez a fegyver csupa remeg ő  
érzés, mégis halálos. Az élet Méltóságát és tüzét adja vissza a szenvedésnek 
és a fájdalomnak; a halálküzdelemben elfáradt és a fájdalomtól eltorzult 
emberbe visszaülteti a méltóság pótolhatatlan gerincét, a háború ólomszürke 
egére pedig odacsalja a  jövend ő  világosság csillagait. 

A költészet egyetlen nagy és' sorsdönt ő  korszakban sem maradhatott 
meg kimondatlan szónak, nem rejtőzhetett el az események alatt húzódó 
búvópatakokban. Fel kellett, hogy törjön, mint az ember reményének ujjongó 
és színes forrása. 

De a költészet kard is tud lenni, mely els őként vág, amikor a kor csomóit 
kell megoldani, amikor • a végzet ködös útkeresztez ődéseinél a' napsütötte 
erdei tisztások felé vezet ő  utat kell megjelelölni. A költészet harangjai feléb-
resztik az emberben az - Embert, felszabadítják benne . a szabadság utáni 
csillapíthatatlan szomjat. 

Petőfi Sándornak, a költészet apostolának, a szabadság szerelmesének 
alakja és munkássága, á dics ő  példa,, mely igazolja a költészet és a harc, az 
élet és az álmok, a szerelem és a szabadság nemes egységét. És nemcsak 
Petőfi korában. Később is, egy egészen más égalj alatt, közel egy évszázadal 
a költő  halála után:  

Forradalmáraink; elhatározván, hogy változtatnak a világon, „egeket 
ostromló rohamra" indulnak el ., s mára forradalmi harc kezdetén Pet őfi 
Sándor soraihoz fordulnak, Pet őfi ritmusai és rímei nemes zengéssel buzdítják, 
hívják, ébresztik őket. Ebben az időben, közvetlenül az első  világháború 
után, melynek vége számtalan kérdést hagyott válaszolatlanul, a Radnička 
straža, a vukovari  proletárok lapjának 1919. május elsején megjelent els ő  
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száma az első  oldalon hozta Pet őfinek Az ítélet című , Zmaj által fordított 
verséti 

'Ugyanez a vers, ugyanebben a fordításban, de Šandor Petefi-Petrovi ć  
aláírással; megjelent 1944 februárjában, Likában, a felszabadított területen, 
a Zbornik grade za kulturnu-uynjetni čku propagandu2  c. kiadványban, melyet 
a Bilećanka című  ismert forradalmi dal szerz ője, Milan Apih szerkesztett: 
A foradalmi agitációnak e m űvelődési-művészeti kézikönyvében, Anton 
Aškerc, Mirko Bogovi ć , Mihovil Pavlek Miškina, Vladimir Nazor, Skender 
Kulénović  és más jugoszláv költők versei' mellett megjelentek tehát Pet őfi 
soréi is. 

_  
Petőfi Az• ítélet ,című  versét 1847 áprilisában írta. Pándi Tál A magyar 

irodalomtörténetében a költeményről szólva Francois Mignet, Lamartine és 
Jules Michelet francia liberális történészeknek a magyar irodalomra gyakorolt 
erős hatására mútát rá, akik „az osztályok harcában látták a történelmi mozgás, 
lényegét" 3. Ellenben, ha' a versnek csupán két sorát olvassuk el Zmaj fordí-
tásában 

„Ustaj röde 
na ktvavi, na poslednji, na odsudni boj !" -- lehetetlen nem gondólnünk 

egy francia írórá, Eugene Poitier munkáskölt őre és az Internacionáléra, 
'pontosabban a refrén első  sorára 

„C' est la tutte finale:. . "4  

Közismert, hogy Poitier néhány  héttel a párizsi kommün bukása után 
írta a verset, tehát 24 évvel Pet őfi Az ítélet c. versének születése után. Azonban 
ha figyelembe vesszük Petőfi versének Zmaj fordításában idézett két sorát, 
és azt is, hogy az Internacionálé megfelelő  részét nálunk. (ti. a szerbhorvát 
nyelvterületen — a ford. megj.) ebbén a fordításban énekelték:. „To će biti 
poslednji i odlu čni teški boj..." -- akkor érthetővé válik az is, hogy a háború 
előtti proletariátusnak és a partizánoknak is rendkívüli módon megfelelt 
ez a_ Petőfi-vers, mely két, az -  egyesült pröletariátüs nemzetközi himnuszával 
szinte azonos sort tartalmazott. 

Az ítélet harcos tartalina mellett tehát valószín űleg –ez a körülmény is 
közrejátszott abban, hogy Pet őfinek ezt a versét nagyon gyakran szavalták 
a háború előtti munká s-rendezvényeken és a háború idején a partizan-össze-
j öveteleken. 

3. 

A költő  Haláláról, a segesvári véres és forró nyári napról több legenda 
is született a 'nép ajkán. És a legendák, ahógy Andri ć  mondja a Priče o vezi-
rovom slonu című  művében: , „igazabbak tudnak lenni minden igazságnál". 

Igaz volt az is, nóha váltaképpen legendára hasonlít,  ami a segesvári 
csata utáni kilencvennegyedik forró nyáron történt, 1943: augusztus 15-én.: 

RADNI ČKA,_ .STRAŽA, szocialista hírlap, I. évf., 1. sz., 1: oldal, Vukovar, 1919. V. 
(A vukovari  Városi Múzeum Levéltára) 

• 2  BIBLIOGRAFIJA IZDANJA U NARODNOOSLOBODILA ČKOM RATU 1941= 
1945, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1964., 592. oldal 

3  A MAGYAR IRODALOM . TÖRTÉNETE 1772-1849, szerk. Pándi . Pál, Budapest, 
1965, 771. oldal 	• 

4  Enciklopedija leksikografskog zavoda, III. kötet, 177. oldal 
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A kis szlavóniai faluban, Slatinski Drenovacon ötven harcos, magyar 
nemzetiségű  partizán fölött ott lebegett Pet őfi Sándor alakja. France Prešern, 
Ivan Cankar, Mihovil Pavlek Miškina, . Šimon Gregor čič , 1Vlarko Miljanov, 
Ognjen Prica és a többi jugoszláv író mellett, akikr ől partizán-zászlóaljakat 
és -brigádokat neveztek el, ott állt Pet őfi is, vagyis a Petőfi-zászlóalj, mely 
később a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg brigádjává fejl ődött. 

A Második (később hatodik) Szlavóniai Hadtest törzskara 1943. augusztus 
7-én összes egységének parancsot adott, hogy utasítsanak minden magyar 
nemzetiségű  elvtársat és elvtársn őt a Zvečevo relé-állomásra. 5  „Hangsúlyoz- 
zuk -- szól a rendelet —, hogy minden magyar nemzetiség ű  elvtársat és 
elvtársnőt utasítsanak ide, tekintet nélkül az egységekben és az intézmények-
ben elfoglalt helyükre, mivel a fent említett egység létrehozásának nagy 
politikái jelentősége van."s. 

1943. VIII. 15-én az említett törzskar rendeletére a Dráva menti parti-
zárosztag keretében létrejött a Népfelszabadító Hadsereg Pet őfi. Sándorról 
elnevezett magyar zászlóalja.? A rendeletben többek között ez áll: „A NFH 
magyar zászlóaljában a vezénylés nyelve magyar. Az említett zászlóalj harcosa-
inak a partizánsapkán az ötágú csillag mellett joguk van a magyar nemzeti 
zászló viselésére is:"s 

Haraszti falu lakosságának ajándékaként a, zászlóalj nemzeti szín ű  zászlót 
kapott, melyre egy falubeli lány ötágú csillagot hímzett és ezt 2 feliratot: 
„Petőfi Sándor zászlóalj, Haraszti falu adományá". 9  

Petőfi Sándor ily módon folytatta a szabadságért vívott harcot. Egy 
más korban;s más égtájakon, de ugyanazon eszmével, azonos felismerésekkel, 
azokkal, melyeket a Nemzeti dal hirdetett:  

„A magyarok istenére 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!" 

A Petőfi Sándorról elnevezett zászlóalj valamennyi harcosának a neve 
említésre méltó. Els ő  parfi,ncsnoka (a kés őbbi Petőfi-brigád parancsnoka), 
Kis Ferenc a Majksa Medja faluért folytatott harcban kapott sebében halt 
meg.10  A szászlóalj politikai biztosa,, Gén Károly 1944 egyik csatájában -esett 
el, helyettesét, Virág Róbertet viszont a zászlóalj létrejötte után két hónappal 
érte utól a halál.. A. Petőfi Sándor zászlóalj Szlavóniában harcol, és többek 
között feszabadítja a Daruvár melletti' Blagorodovac nev ű  falut. 12  

5  ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILA ČKOM 
RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA (a továbbiakban ZBORNIK), V. kötet, 18. 
iüzet, Vojnoistorijski institut, Beograd; 1975, 75. oldal 

6  Ibidem  
7  ZBORNIK, V. kötet, 18. füzet, 169. oldal 
8 lbidem 

Dávid András: Petőfi szellemi  'égisze alatt, Magyar Képes Újság, XXII. évf., 1. sz., 
Zágráb, 1973. I. -1. 

10 ZBORNIK, V. :kötet, 18.- füzet, 169. oldal 
11 Ibidem 
12 HRONOLOGIJA OSLOBODILA ČKE BORBE NARODA JUGOSLAVIJE 1941— 

1945, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1964. (a továbbiakban HRONO,LOGIJA), 
854. oldal 
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, 1944 novemberének végén a népfelszabadító hader ők és partizánosztagok  
törzskara két elvtársnak engedélyt ad magyar nemzetiség ű  önkéntesek tobor-
zására Vajdaság egész területén. Topolyán volt a gyülekez ő . 13  Valamivel  
később, 1944. december 19-én a jugoszláv :  népfelszabadító hader ők és parti-
zánosztagok központi vezérkara elréndeli Horvátország törzskarának, hogy  
á- Petőfi Sándor zászlóaljat azonnal helyezze át Szlavóniából Baranyába. 14  
Ebből, és a vajdasági magyar önkéntesekb ől alakult meg 1944 utolsó napján  
Kiscsányon, Magyarországón a Pet őfi Sándorról elnevezett • Tizenötödik  
Vajdasági Brigád», amely megalakulásakor 1500 hárcost számlált. ls  

1945 januárjának derekán a Brigád átkel a Dráván Szlavóniába, a Feri-  
čanci-Zdenci frontszakaszra. 17  Január 18-án Crnci- nev ű  falunál a Petőfi-
brigád átesik a tűzkeresztségen", március 6-án pedig -  a bolmáni csatában  
vesz - részt.ls  

Petőfi Sándor neve köré így egy újabb legenda szöv ődött a niagyar harco-
sok élete árán.  

4. 

Petőfi Sándor életműve kivételes és sajátos módón köt ődik néhány harcos-
költőnk verséhez. Ezek a kapcsolatok nem egészen esetlegesek, de bennük  
nem Petőfi közvetlen hatását kell keresnünk, hanem valami mást: annak a  
kornak a szellemét, amely Petőfiéhez volt hasonló, és amelyben Oton Župan čič,  
Ivan Goran Kovačić , Jovan Popović , Karel Destovnik Kajuh alkotott. .  

1846 végén a huszonhárom -  éves Petőfit arról tudósítják, hogy nagy  
szerelme, Szendrey Júlia szakítani akar vele. Néhány nappal kés őbb írja-  az  
Egy gondolat bánt engemet... című  versét". A ._vers csodálatos, halhatatlan,  
jóslatait majd a jövő  igazolja :  

„Egy gondolat bánt engemet :  
Ágyban, párnák közt halni meg!"  

A költő  nem szeretne „lassan hervadni el, mint a virág", vagy „elfogyni  

lassan, mint a gyertyaszál". Mélységes szerelmi csalódásában méltóbb halált  

keres:  
„Legyek, fa melyen villám . fut keresztül,  

Vagy melyet szélvész csavar ki ' tövestül:  
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe  
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le..."  

A huszonnégy- esztendős Ivan Goran Kova čić  Ivana Car iránti szerel-
mének _  keresztjét hordozva 1937-ben 21  verset ír Az én sírom címmel:  

í3 ZBORNIK, V. kötet, 10. füzet, 217. oldal 
14 HRONOLOGIJA,1022. oldal 
15 Ibidem, 1048. oldal 
ls ZBORNIK, IX. kötet, 8. füzet, 27-28. oldal 
17  ZBORNIK, V. kötet, füzet, 259. oldal 
18  Periša Grujić : Šesnaesta vojvodanska divizija, Vójno - delo, Beograd, 1959., 318. oldal  
19  Ibidem  
20  Illyés Gyula: Petőfi, 4. kiadás, Nyugat Kiadó és Irodalmi R. T., 1945., 166. oldal  

2~ Gojko Banović : Ivar Goran Kova čić, Nolit, Beograd, 1963., 84-85. oldal 
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„Éjkomór hegy orma lesz sírom helye, 
Ordasüvöltés s lombzúgás lengje' be, 
Nyáron örök vihar, vastag hólepel, 
Télen, hogy a csöndben hang ne verje fel.” 	- 

(Dudás Kálmán műfordítása) 

A két egyidős, fiatal költőben' a vigasztalan szerelem sebéb ől a halál és 
a sír előérzetének szinte azonosan komor virága fakad. Holott mindkett őjüket 
még .csak .  várja á harc és mindketten még csak ezután írják remekm űveiket 
-- Petőfi Az ítélet, Nemzeti dal, Akasszátok föl a kirdlyokat,.Márciusi fiatalok, 
Az apostol című  verseit, Goran pedig főművét, a Tömegsír c. poémáját. 

A közelgő  viharfellegeket még nem is látva, Pet őfi axról beszél ,barátai= 
nak, hogy érzi a ".forradalom- érkezését: „Érzem el őre mint kutya a földren-
gést. "2 2  

1941 márciusában a földrengés hasonló előérzetével írja Jovan Popovié 
„Indulás előtti üzenet"-ét (Poruka pred'• odlazak) 

,Bojište, 
bojište nas o čekuje, 
drugovi, 
bojište podmuklo, 
métežno, 
nédógledno. . ."* 

Két ilyen hasonló üzenetet, barátoknak, illetve elvtársaknak szóló val- 
lomást csupán olyan költői szív tud kidobbantani magából, amely mindig 
éberen figyeli a kor történéseit, s amely mindig kész els őként megérezni a' 
jövőt. 

A végzetes Negyvennyolc előtt egy évvel24  Petőfi a XIX. század költő i- _-
hez szól. Azokhoz fordul," akiknek-a kezében lant van, és akik nem foghatnak 
„könnyelműen a húrok- pengetésihez". A vers felszólítja. á költ őket a .  nép: 
és önmaguk iránti adósságuk lerovására 

„Előre hát Mind, aki költ ő, 
A néppel tűzön-vízen át! 
Átok reá, ki . elhajítja 
KezébSl a nép zászlaját." 

Közel egy évszázad Múlva, 1941 szeptemberében, a megszállt, de "ellen- 
álló Ljubljanában Oton Župan čič  szlovén költő  számon kéri a költ őktől; 
Veš, poet, svoj dolg? 25  (Költő, tudod-e mi dolgod?). Ezzel a versével elvtársai- 
hoz szól a nagy háború kezdetén: - 

22 Illyés Gyula, 231: oldal 
23 Jovan Popović : Pesme, Kultura, B'eograd, 1951., 62. oldal 
24 -Illyés Gyula, 176. "oldal 
25 Anton Slodnjak: Slovensko slovstvo, +Mladinska krijiga, Ljubljana; 1968:, 396: oldal 
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„Tudod-e, mi dolgod, 
költő? s nincs szavad? -  
Miért, s mi mély bú rontott? 
Zengj ma -dalt! Ragadd 
világgá; szívekbe bontva -- 
zúgja néped milliója!” 	, 

(Dudás Kálmán műfordítása) 

Ezek a-  kérdéseke  és felkiáltások a viharos időkkel érintkező  lelkiismeret 
önmagának és- másoknak szóló felhívásai és kérdései voltak. 

Petőfi Nagykárolyban a . megyei bálon találkozott szíve választottjáva1. 26  
Hozzá, Szendrey Júliához számtalan költeményt írt. Ezek köáül néhány, vers-
ben a szerelem érzése a hazaszeretettel párosul. 

Karel DestovnikKajuh három évvel fiatalabb volt Pet őfinél, amikor az. 
1941-42., háborús év fordulóján mint ljubljanai illegális kommunista talál-
kozott Silva Ponikvarral, az Osvobodilna . fronta aktivistájával." Az ifjú 
költő  háborús szerelmét énekli meg a Ljubezenske' (Szerelmes versek) című, 
8 költeményből álló •ersfűzérében. 

Petőfi 1848 őszén csapatával Debrecenben tartózkodik. Ott írja Júliához 
a Szeretlek, kedvesem! című  lobogó' versét: 

„Szeretlek, kedvesem, 
Szeretlek tégedet, 
Szeretem azt a kis 
,Könnyű  termetedet,. . 

• Kajuh a ' háború zivatarában akkor ír hasonló sorokat, amikor kedvese, 
Silva a fogházba kerül. A. költ ő  az álmában látott piros rózsát küldi el neki; 
világkörüli útra hívja: mezítláb végigjárják majd a szenved ő  világot, és a 
túszok sírjára virággal borított cséresznyeágat helyeznek; arra kéri őt, törjön 
le neki egy virágot, egy illatos fehér cseresznyevirágot, melyet az embereknek 
ad, bátorításul. Kajuh kis cédulácskára írja dalait, és becsenpészi őket Silvának 
a börtönbe, bátorító üzenetként:  

. / 

„A kada bude druga čiji svet, 
vratićeš se 
sasvim; sašvim m,oj a, 
pa ako tada 
mene više ne bude, 
podigni 
kao ja sada glavu: . .""- 

Szabadság és szérelem egy csokorba kötve. A haza és az édesanya szintén 
a .szív egyazon zugában foglal helyet, úgyhogy gyakran keverednek- is. Vagy 
eggyé válnak. ' . 

' 26 Illyés Gy., 151. oldal 
27 Karel. Destovriik Kajuh: Zbrano delo, sajtó alá rendezte Emil César, Zavod Borec, 

Ljubljana, 1966., 98. -  oldal, 	- 	 - 
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1845 októberében 28  Petőfi. A csárda romjai című  versében a pusztát 
szólítja meg:  

„Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe! 
És, szabadság, te vagy lelkem istensége! 
Szabadság, istenem, még csak azért, élek, 
Csak azért, hogy egykor érted haljak én meg." 

Az Elesett partizán anyjához írott versében Kajuh hasonló érzésekr ől 
vall, és anyjához beszél (akit azonosít a hazával) : 

„Szép az, élni, mama, szép, mit is mondhatnék, 
De amiért meghaltarri, még egyszer meghálnék!) 

(Fehér Ferenc m űfordítása) 

Petőfi, aki 1849 júliusának utolsó napján tűnt el a segesvári csata ködében, 
és akit az Egy gondlat bánt engemet sóvárgásának megfelel ően ért utól a 
halál: -  

„A .hősöket egy közös sírnak adják, 
kik érted haltak, szent Világszabadság !" 

— ez a Petőfi felbukkant egy másik forradalomban is, a jugoszláv népi 
forradalomban, amelyben szintén beteljesedik egy jóslat, Kova čićnak Az 
én sírom . c: versében megírt jóslata: 

,Ne keresse más fel, csak a jó barát 
S eslimítsa az is a lába nyomát." 

(Dudás Kálmán műfordítása) 

Goran Segesvára — a Sutjeska volt. A sutjeskai csata után. elt űnt. És 
mint Petőfi Sándor, ő rs sírhely nélkül maradt, melyet az utókor a dics őség 
és a hála koszorúiva ékesített volná. 

De alig tíz év múlva Goran művé felbukkan egy másik forradalomban, 
a vietnami nép harcában. A vietnami harcosok a Tömegsír sorait lefordították, 
a saját nyelvükre, és bambusznádból készült papíron ki is nyomtatták. 29  

Noha az időbeli távo'ság majd egy évszázad, Pet őfi korának szelleme és 
a jugoszláv partizánkölt ők korának levegője hasonló volt, mindenekelőtt 
abban, hogy megsejtették a szabadság eljövetelét, és hogy töretlenül hittek 
az emberibb, másabb világban. 

Csupán ezzel magyarázható az a tény, hogy e más-más korokban él ő  
költők sorai nemcsak hasonlóak, hanem némely esetben csakném azonosak is. 

28  Illyés Gyula., 129. oldal 
.29. 

Branko Bogunović : Goranova „Jama" na hartiji od bambusa, Politika;. LV. évfolyam, 
16154. szám, Beógrad, 1958. május 1., 2., 3., 4., 24. oldal 
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A jugoszláv népek felszabadító harcában költészet és forradalom kezdet-
től fogva egységben élt, az emberb ől indult' ki, és ugyanoda tért vissza.. 

Ebben az emberi univerzumban Pet őfi Sándor is megtalálhatta igazi 
helyét, hogy szívet buzdító pennájával és á rabság láncait szétvet ő  szablyájá-
val folytassa a harcot.. 

Mindez arról tanúskodik, hogy a forradalom, akár a költészet is (mint 
ahogy a költő  mondja), a világ szakadatlan megújítója. 
_ Mindaddig, amíg a központjában az ember áll. És amíg az emberben 

-- szív dobog. 

HITK, 1973. 16-17: sz. 	 Đorde Radisšić  
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1. DÉLSZLÁV VONATKOZÁSOK ADY VERSEIBEN 

I. 

A délszláv vonatkozásokat tartalmazó Ady-versek' tíz szöveget számláló 
csokra talán nem is kezd ődhetne nagyszerűbb nyitánnyal, mint amilyen az 
első  ízben a Budapesti Naplóban 1906. aug. 26-án nyomdafestéket látott, 
Gyáva Barla diák című, négy rövidke strófával megkomponált verse, amely 
a következő  esztendőben, 1907-ben a Vér és arany c. kötetnek „A magyar 
Messiások"-ra utaló ciklusában kap helyet. 

Állásfoglalásával és üzenetével Ady az úri Magyárország nacionalista, 
öntömjénező , babonás-gőgös,  de mindenekel őtt hamis, párducb őrös-roman-  
tikus múltszemléletét utasítja el a Barla diák típusú ellenh ős tiltakozásnak 
is beillő  fölmutatásával. A hivatalos_ és eluralkodó múltszemléletben ugyanis, 
a millenniumi ünnepségek ,nyomán, a honfoglalás hamisan fölsallangozott 
képét lengették. E szemléletben a visszavetített honfoglaló ősök, a dölyfös 
úri magyarok vad hajszásdübörgése, mindent és,mindenkit elsodró, elpusztító, 
eltipró véres száguldásá képezte a föltétlenül imponálni akaró alaptónust. 
Ezzel a talmi képpel, . ezzel a nemzedékek tudatába sulykolt torz és b űnös 
képzettel szemben, amely a pusztítást, az uralkodást, 'a szuprémációt társí-
totta, Ady az új .környezetben új körülmények között kezd ődő  másfajta 
életre mutat-. Az üszkös falvakat maguk után hagyó és zúgva nyargaló h ősi 
seregben ugyanis ott vannak a.jámbor, párducb őrös díszekkel nem, rendelkez ő  
kopottas, a hadverésben nem jelesked ő  Barlák, akiknek, a lemaradását senki 
észre sem veszi a seregben; s akik a földúlt falvak között, a ; romokra virágos 
kunyhót építenek, s ezzel a vidék üszkös, véres bokrai újból a remény, az 
élet, a folytonosság, a folytatódás "zöld színét 'öltik magukra, hiszen: 

Barla maradt, rótt, szántott, álmodott 
Egy kis szláv leánnyal. 

Ady a Barla típusú magyar honfoglalóban tehát kdölyfös rohanók ellen- 
képét, ellenhősét teremti meg. Ezzel együtt azonban itt van Ady üzenetének 
— az . úri történelmi mítoszt elutasító tételével. párhuzamosan — másik nagy 
hozadéka, másik nagy súlypontja is : a dúlás helyett az építkezés, a éres szágul- 
dás helyett a nyugalom, a szlávokkal, tehát a déli száv népekkel is a békés 
együttélésre utaló eszmény meghirdetése. Ezt az eszményt Ady megfogalmazza 

1  A versanyag átnézéséhez az Ady Endre összes költeményei (-- AEÖK, Testvériség-Egy-
ség Könyvkiadóvállalat, Novi Sad, 1956) című  kötet szolgált alapul. 
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majd más verseiben is (például a Magyar jakobinus dalában), de a honfoglaló 
magyar Barla diák és a szláv leány humanizált, tiszta, örök emberi ideálokkal 
megrajzolt képe a magyarságnak a szláv, illetve délszláv népekkel való együtt-
élést mégis kivéletes er ővel példázza, és ezer esztend ő  távlatából is fölmaga-
sodva, átható fénnyel világít az id ők bizonyító tanúságaként, lényegi szim-
bólumként, útmutatásként és politikái-emberi hitvallásként, elvi és gyakorlati 
programként; Adynak a magyar nép és a szomszédos népek _együttélésér ől 
következetesen vallott és soha meg nem ingatott, el őremutató, haladó állás-
pontjaként, amely megírása óta napjainkig sem veszített életességéb ől, aktua-, 
litásából, progresszivitásából és költ ői magatartásként is példamutató és 
maradandó eszmeiségéb ől. 2  

' Következő  megállónk A Duna vallomása c. vers, amely röviddel az el őbbi 
után, 1907. m,áicitts 31-én jelent meg els ő  ízben ugyancsak a Budapesti Napló-
ban, majd ugyanebben az esztend őben a Vér és .arany c. kötetben is. E költe-
mény valamiképpen folytatása a . Gyáva Barla diákban megkezdett költ ői 
krónikának, avagy poétikus- monológnak és önvallomásnak. A vers színtere 
és tematikai időjelzete mintha arra utalna, hogy a honfoglalási: szituáció 
óta jó néhány évszázaddal léphettünk el őrébb. A költő  és a folyó találkozása, 
szembesülése idején az- Iszternek, a vén folyam-rókának immár súlyos nagy 
titkai-tapasztalatai vannak err ől a tájról, amelyen .végigh őm.pölyög, végig- 
kígyózik őshüllő  teste. A költő  tőle, múlt idők vén tanújától, nágy titkok, 
bús csodák tudójától érdekl ődik; őt faggatja, őt gyóntatja az itt él ő  népek 
sorsának múltjáról és jöv őjéről. Azt tudakolja, afel ől érdeklődik szenvedélyes-
nagy kérdésével, hogy: 

„Mindig. ilyen bal volt itt a világ? 
Eredendő  bűn, lc nyha vétek, 
Hideglelés, vergődés, könny, aszály? 
A Duna-parton sohse éliek 
Boldog, erős, kacagó népek?"  

S Ady fájó tényismereteit most alteregója, a Duna mormolja neki, . azt ti., 
hogy „Boldog népet itt sohse látott", hiszen : 

A Duna-táj bús,  villámhárító, 
Fél-emberek, fél nemzetecskék 
Számára készült szégyen-kaloda. 
Ahol a szárnyakat lenyesték 
S ahol halottasak az esték."3  

-Csak költő  géniusz szólhatott így. Ady ugyanis nemcsak a saját félt őn 
szeretett és ezerszer átokszóval illetett népének a sorskérdéseit feszegeti, 
kutatja fölfokozott szenvedéllyel, hanem az ő  népével, a magyar néppel dunai 
sorsközöségben- él ő  más népek sorsának létkérdéseit is. Fölülkerekedik é 
népek önös, kicsinyes érdekein, _s ezzel szemben els ősorban és mindent túl-
harsogóan .együttverg ődésüket látja; őt e népek közös sanyarú sorsa döbbenti 

2  A Gyáva Barla diák c. vers szövegét ld. AEÖK, - 45. Az áltálunk kifejtettekhez vö.: Ki-
rály István, Ady. Endre, Magvet ő  Könyvkiadó, Budapest, 1972; I/180-183. 

3. AEÖK, 50; Vö.: Király István, I. m., 194-195.. 
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.meg; az,, hogy. külön-külön . is csak bús villámhárítói e tájnak':  „fél-nemze 
tecskék", „fél emberek", az őket egybefogó Duna-táj pedig „szégyen-kaloda", 
ahol a „magyar Ugar" dudvás, gazos, lápos tájához hasonlóan (amelyen a . 
lelkek.ki vannak pányvázva), lenyesik a szárnyakat, s ahol ugyancsak a magyar 
haláltó jelenségéhez hasonlóan, „halottasak az esték". A Duna táji kis népek 
szárnyaszegettsége és tehetetlenségre kárhozottsága, gúzsba kötött -  szunnya-
dó erőként, már-már a 'pattanásig feszül. Ennek egyértelm ű  fölismerése- pedig 
együtt jár a magyar és nem magyar dunai népek sorsára és állapotára vonatkozó 
helyzetképpel. Ez a helyzetkép a Duna-vallomás szerint a „Sohse lesz más-
ként, így rendeltetett" gúnyos szavakkal zárul. ' 

Az ádáz dühvel száguldók és a romokon csöndesen építkez ők régvolt 
honfoglalási képét a dunai kis országok, illetve népek — köztük a magyarok 
és délszlávok sorsközösségének a századok múltán ilyen módon kialakult 
sivár, megalázó helyzetrajza váltja föl költ őnk poétikus krónikájában. 

1913. szept. 14-én jelenteti meg a Világ a következő , témakörünkbe 
tartozó Ady-verset, a hözismert ,Két kuruc beszélget címűt „Régi; régi ének" • 
alcímmel. Az 1,914-ben publikált Ki látott engem? kötetben találkozunk vele 
újból, ahol a kötet sorrendben második, „Sípja régi babonának" ciklus meg-
nyitó verseként szerepel. Ebben a kuruc dalok mintájára készült versben egy, 
a darabban nem azonosítható, kuruc monologizál. társával; Tyukodival. 
,Az emlékező  monológ folyamán szó ésik arról, hogy kik ellen is irányultak 
a kuruc akciók. Tehát 

Tollasult szerb hajcsárt, 
Tisza-urat bántni, 
Ha császárhoz, grófhoz állott, 
Paphoz, némethöž, komiszhoz 
El tudtuk találni. 

Szó esik később Krajnáról, a mai Szlovénia területér ől is, amelyről a beszédes 
kuruc szavai . szerint az hírlik, akárcsak Franciaországtól, hogy ott : 

Így mulatnak pártoskodva 
Őszkor pórral vadat-űzve 
Nagyurak hiában. 

A pártoskodó mulatás képének fölvillantása Krajnában, amelyben a pórnép 
(főként szlovén, .de akadnak pártos szlovén urak is) arra_ jó, hogy az úri kedv-
teléshez vadhajcsár legyen; --- valójában megdöbbent ő  párhuzama az el őző  
strófákban elhangzottaknak, ti. annak, hogy az urak — pártoskodó mulatozás 
közben — „kockát dobnak" annak az eldöntésére, hogy „Hulljon-e vagy ne 
`hulljon már/ A mi dühödt vérünk". Tehát az űzött vadak vérének hullása, 
akárcsak a krajnai, 'franciaországi és magyarországi pórnép „dühödt" vérének 
hullatása egyképpen ' a pártoskodó urak kockavet ő  szeszélyétől függ. S a 
két, ilyképpen párhuzamos strófának az utolsó, versszakhoz való kapcsoláša 
ismét Ady nagy távlatokat befogó látásmódját mutatja, amikor ugyanis a magyar 
valamint a közelebbi és távolabbi népek azonos, nyomorú helyzetér ől stiól; 
azt érzékeltetve, hogy a; .feszül ő  elléntét elsősorban_ nem az egyes népek, 
nemzetek sajátos, külön 'érdekeib ől, hanem mindenekelőtt az osztályellenté- 
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tekből (az „úr" és „pór" vagy „szolga" között feszül ő  általános ' ellentétb ő l) , 
adódik. S épp ezért volt ellenség a magyar kurucság számára a „tollasult 
szerb hajcsár", aki a császár, gróf, pap, német, komisz egységes táborához 

- tartozott, s így meg is tollasodhatott, szemben a vadat űző  krajnai, francia 
és magyar. pórral. Jellemz ő , hogy Ady épp olyan értelemben utasítja vissza 
a „tollasult szerb' hajcsárt", akár Pet őfi Jelačićot és mindazokat a délszlávokat, 
akik ugyancsak a zsarnoki . bécsi hatalom' valamilyen kiszolgálóivá lettek, 
persze sohasem . személyes haszon nélkül. 

A két kuruc bajtárs 'beszélgetése végén az Adyval egykorú -szituációra 
célzó és arról ugyancsak valló helyzetkép is ,megtalálható : 

Nincs itt nekünk dolgunk, 
Ež az urak dolga 
S Bécsben s itthon már megszokták: 
Úr aratja s elaratja, 
Mit vetett a szolga. 4  

Olyan helyzetképzárás ez egyébként, amilyen már - előbb mint végszó 
A Duna vallomásában hangzott.el. 

Az 1908-ból származó, Az Illés-szekerén c., kötet tartalmazza az Emlé-
kezés .Táncsi ćs Mihályra c. verset, amelyet kötetbe kerülése el őtt, 1907. 
május 19-én a Népszava közöl mintegy másfél hónappal A Duna vallomását 
követően s egy : jó esztend ővel a Magyar jakobinus dalát megelőzően. Ezt 
a verset Táncsics délszláv származására való tekintettel, soroljuk az el őbbiek 
köréhez, annak a megjegyzésnek az el őrebocsátásával, . hogy Ady csaknem 
hajszálpontosan olyképpen szerepelteti a délszláv származású Táncsicsot 
szimbólumként (jóllehet származására való tekintet nélkül), ahogyan Pet őfi 
tette Szigetvár h ősi védőjével, Zrínyi Miklóssal, szó szerint is ezt írva: „Legyen 
olyan minden . ember, mintha _/Zrínyi Miklós unokája volna. . 

Ady Táncsicsot, szerepe -alapján, ősének vallja, s úgy véli, hogy ő  mások-
kal együtt, új Táncsicsként lép föl, s hozzá hasonlóan remél. Táncsics célki-
tűzéseit, amelyek tengelyében a „Mindenkit szeretni" jelszó volt, Ady ;  ' az 
új . Táncsics, meghaladja; többet `akar, lényegesen többet, ti. : 

Mi más rendre vágyunk: 
Vagy igaz világ _ lesz, -
Vagy nem lesz itt semmis 

Ady azonban itt sem áll meg. Az új világ általános meghirdetését nem tekinti 
elegendőnek, ti. e világ megteremtésének nagy, egyedülálló lehet őségét, . 
konkrét programját fogalmazza meg és mutatja föl a Magyar jakobinus dala 
című  versében. 

Mintha előre megfontolt terv alapján egy külön ciklus darabjait alakít-
gatta volna, úgy következik az el őbbiekre ez a most soron levő  délszláv vonat-
kozású Ady-vers, amelyá Duna-vallomás ólmos, lever ő  tényinfernóján kereke- 

4  AEÖK, 313. 
5  AEÖK, 103. 
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dik fölül himnikus szárnyalással egyszerre több néphez szóló hatalmas szó-
zatként, harcos harsonaként és a helyzet fölismeréséb ől adódó konkrét 
tennivaló leszögežéseként. 

A verset először a Népszava 1908. augusztus 23-i számában közli. Ere-
deti címén Akarunk és merünk? Ady Párizsban veti papírra. Ugyancsak 1908-
ban Az Illés szekerén kötetben jelenik meg könyvben is, ahol a költ ő  a kötet 
-második ciklusának, „A téli Magyarország" ,  címűnek az élére helyezi. 

A költemény villám módján cikázik végig a fölény, a nacionalizmus, 
a szupremácia sötétjével beborult Magyarország égboltján; fölrázó csattanása 
pedig a nemzetiségek között is messze hangzik. A szlovák költ ő , Pavel Országh 
Hviezdoslav verssel köszönti Adyt, s miután. verse mottójává teszi az „Ezer 
zsibbadt vágyból mért nem lesz"-szel kezd ődő  négy Ady-sort; — a magyar 
költőt derűsebb . idők heroldjának nevezi.. Bartók Béla román barátjához, 
Busitia Jonhoz küldött levelében írja : „Sohasem volt még olyan költ őnk, 
akinek lett volná bátorsága hasonlót megírni". 6  Jászi Oszkár pedig a szlovák 
Hviezdoslavhoz hasonlóan, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi 
kérdés (Budapest, 1912) c. munkájában mottóként , szerepelteti a Magyar 
jakobinus dala sorait. A jugoszláviai magyar irodalom kimagasló egyénisége, . 
az irodalomszervező , író és költő , Szenteleky Kornél a Debreczeni Józseffel 
1928-ban kiadott szerb költ ők verseit tartalmazó, -Bazsalikom c. antológiájához 
ugyancsak ebből az Ady-versb ől meríti a mottót. 

„... a Magyar jakobinus dala, a szociális értelemben vett népi gondolatok, 
a forradalmi népiségnek, az igazi népiségnek ez a m űremeke, ez a sajátos 
új emberséget sürget ő  Duna-völgyi Internacionálé" 7  --. állapítja meg Király 
István Ady Endre c. könyvében (I—II. k., Magvető  Könyvkiadó, Bp., 1972). 
És valóban, az Internacionálé tényleges ihlető  szerepének, 'hatásának a léhet ő- 
sége • egyáltalában nem zárható ki. 8  

A .vers első  része csaknem egyenes továbbérzése, továbbpergetése a 
Duna-vallomás lesújtó alaptételeinek, hiszen újból az „álmos, szegény Magyar-
ország" képe tárul elénk, amiért Ady az ország puszta létét és az ebben az 
országban élők tényleges létét is kétségbe vonja; jóllehet itt még tapogatózóan, 
az enerváltságot, az ernyedtség 'érzetét kelt ő  kérdésével. A . Duna-vallomás 
záró tétele szerint : „Sohse lesz másként; így rendeltetett". Mintha épp ezt 
a konokul hangoztatott, gyászos akkordot szeretné magától elhéssegetni, 
most újból, ebben a versében is, csupán egyetlen esztend ő  múltán, fölteszi 
a kérdést : „Vajjon' lehet-e jobbra várni?" itt, azoknak a népeknek a :  körében, 
amelyeket el őbb fél-emberek, félnemzetecskék gyanánt látótt, most el őbbi 
meglátását fejlesztve tovább — e táj, e Bábel szólga-népeinek mond. 

Eddig , a Duna-vallomás tematikai továbbépítése ugyanazon a síkon. 
Az ezt követő  strófák a merész hársona hangján, a fölszólítás erejével, hatalmas 
szintkülönbséggel ívelnek a Duna-vallomás puszta ténymegállapítása fölé, 
az erős akarat egységét kérdve és hirdetve; . hiszen az ezer zsibbadt vágy ebbe 
torkollik, ebbe tömöríthető  és egységesíthet ő , mert egyazon egységes -  alapón 
sarjad : „Hiszen magyar, oláh, szláv bánat/ Mindigre egy bánat .marad". 

A dűnai 'népek szempontjából e létkérdésnek eme újonnan' meghódított, 
méglátott és elfoglalt szintjét, szédít ő  gyönyörűségű  magaslati kilátjóját 

6 Vö.: Demény János, Zenetudományi Tanulmányok VII/25, illetve:, Kizály István, 
I. m., 1174/1.  

7  AE ĆOK, 91;: Vö.: Király István, 'I. rr;.,  II/469.. 
$ Ua. II/473. 	
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Ady most ínár sohasem fogja elhagyni, sohasem száll immár alacsonyabb, 
előbb fölhagyott; avagy önmagáénak sohasem vallott régiókba. Az _er ős 
akaratú egységre újabb -érvek erjeszt ő , perzselő  sziporkáit sorakoztatja föl: 
„Hiszen gyalázatunk, keservünk / Már ezer év óta rokon. / Mért nem talál-
kozunk süvöltve / Az eszme-barrikádokon?"  

Itt- . is mindenekel őtt Ady internacionalizmusé nyilvánul meg. Nem 
csupán a saját magyar népe, hanem a dunai Bábel szláv és oláh népeinek 
a szónoka, heroldja, magasra emelt lobogója lesz; ugyanis nem az egymást 
kizáró egykorú nemzeti érdekek, hanem az összefogó, • szélesebb, humánusabb, 
átfogóbb érdekek, az eszmei egység síkján lesz toborzó szózatuk és vezérl ő  
fáklyájuk. Ezért is állítja, hogy : „Dunának, -Oltnak egy a hangja, / Morajos, ' 

halk, halotti hang. / Árpád hazájában jaj' annak, /Aki nem úr és nem bitang."- 
Az eszmei egység szükségességének mozzanatát most továbbépíti, 

világosan osztályálapra helyezi; • hiszen Árpád hazájában, az úri Magyarorszá-
gon, jaj mindenkinek, aki nem tartozik- az uralkodó, az . elnyomorító réteghez, 
vagyis az urakhoz .és bitangokhoz. Err ől a síkról joggal, megalapozottan, ' 

világos okfejtés következtetéseként fölteheti és sürgetheti az összefogás 
szükségességét, amikor nagyot kell mondaniuk, vagyis cselekedniük kell . 

az  úri bitangság elnyomó osztályával szemben álló elnyomottaknak és ösz 
szetörteknek, akik viszont; egyaránt , magyarok és nem magyarok. Eleddig 
ismeretlen ihlettel és makacs bátorsággal meghirdeti tehát a dunai népek 
testvériségének eszméjét.. Ám ide jutva, most nem is hagyja abba a sürgetést, 
mert még mindig „úr a 'betyárság", s vele szemben ismét a milliók képeznek 
.„pulya hadat". S . vajon meddig így? „Magyarország népe meddig lesz / 
Kalitkás seregély-fiók?" 

Aki eddig egy szemernyit is-  kételkedhetett Ady -széles látókörűségében, 
nemzetköziségében, annak súlyos pörölycsapásként, harsány egyértelm űség-
gel, újfönt-leszögezi, hogy Magyarország népéhez szól: a már el őbb aposztro-
fált: magyarokhoz és nem magyarokhoz, vagy a még el őbb idézett magyarok-
hoz, oláhokhoz .  és szlávokhoz. S Magyarország népéhez az uralkodó • nemzet 
fia szól ., aki nem a - saját nemzetebeli - elnyomókkal, az uralmon lev őkkel, 
hanem mindazokkal vállal közösséget, akik Magyarország-szerte.elnyomottak. 
Itt válik Ady világosan és harcosan, aktívan és egyedülállóan- magyar jakó-
.binussá, a magyar jakobinizmus' legjobb értelemben vett megtestesít őjévé. 
És mennyire túlnövi ez a magyar jakobinus Ady a bizonyos értelemben vett, 
távoli költői előzményeket, a Magyarország sorsán emészt ődő  és őszintén 
tépelődő  „vén cigány" költ őtípust, avagy a tetszhalálba süllyedt Magyarország 
fölött virrasztó költ őeszményt, illető leg azok magatartását, távlatokat betekin-
tő  képességüket, valós megoldáskeresésüket, illetve letargiába süllyedésüket. 
Mert Ady a- „bús koldusok Magyarországát" közvetlen cselekvésre szólítja. 
Énnék a milliós „pulya hadnak" ekkor még ugyanis se hite, se kenyere; 
a költő  azonban fölmutatja a konkrét, "nagy lehetőséget, amit tettel, harccal 
kell kivívni, ti. azt, hogy minden az övé, e népé lesz, ha akar és ha mer. Itt 
lesz Ady is, Petőfi módján, a világszabadság, a népek szabadságának, :  emberi 
felnövekedésüknek és közös akarásaiknak sugalmazójává és láttatójává. 9  

9  Ehhez a fejtegetéshez vö. Király István idézett könyvének gondolátmerietét a II/469- - 

480. lapokon. 
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Említsük meg most az 1912-ben megjelentetett Margita élni akar c. 
verses régényének egy, a témakörünkbe vonható mozzanatát. E mozzanat 
a „Margita fia" címet visel ő  részben fordul elő , s arra utal, hogy az épül ő-, 
alakuló főváros olykor könnyedén és könnyelműen lemond sajátos ősi szim-
bólumairól, jóllehet azok a germánokkal, szlávokkal és latinokkal együtt . 

kialakítottakon túli, külön álrnainkat jelzik. Ebbeli megjegyzése nyomán 
Ady azonban nem akarja a fajvédés szerepét vállalni, mert neki az is fájdalmat 
okoz, hogy aki a magyarságot úgymond védi, vagyis ilyen szere- zerepben tetszeleg; 
valójában „csaló vagy senki". íme á vonatkozó sorok : 

Az öreg .Lánchíd az egyik szimbólum 
S hallom, hogy most majd szépen lesznek róla: 
Nemsokára már Semmi sem marad 
Ez országban, mely külön álmunk. ója: 
Germánnál, szlávnál ősibb álmokat . 
S a latinoknál furcsább - furcsaságot: 
Nem érek rá bús fajtámat szeretni 
S fáj; hogy aki védi, csaló vagy šenki.lo 

A „nem tudom" című , összesen három strófás, és els ő  pillanatra meg-
lehetősen "furcsa, könnyen még sem fejthet ő  mondanivalójú -Ady-verset. 
a Világ 1915: május 30-án közli. A költ ő  életében megjelent köteteiben nem 
szerepel, ellenben a posztumusz könyvben, az 1923-ban kiadott Az utolsó 
hajókban helyet kap. . 

Az 1915 májusában íródott költeményben Ady a világháborús események 
kapcsán arról szól, hogy : 

- Im, itt van a hónyom alján 
Grosz, fránćia, rác és taljánll 

akiknek a sorsával, világháborús ügyeikkel kapcsolatosan ő  is, sokakhoz 
hasonlóan, a passzív, a kézlegyintő , az elutasító, az érdektelen; s őt : talán a 
lebecsülést, megvetést tartalmazó „nem . tudom" álláspontot foglalhatná el. 
đ .  viszont csak azt vallhatja magáról, hogy. ugyanott, ahól az óroszt, franciát, 
rácot és taljánt érzi, tehát „életem balján", vagyis a szíve táján; ott van egyút-
tal minden tévedésnek min ősített viszonyulása és állásfoglalása is, mert ő  
képtelen az önámító „nem tudom"-ba menekülni, ő - nem hajlandó bevonulni 
a hazug, de egyúttal a legkényelmesebb ködvárba, a strucc-politikusok homok- 
várába; ő  visszautasítja ezt a „nem tudom" lehet őséget. Ezért is mondja 
szó szerint: 

De huncfut nem leszek mégsem, 
Mert , szép és jó a_ szív-verésem 
S a „nem tuclom"-t szívvel vérzem 
Legjobbakét akarván. 11  

1 0 AEÖK, 529. 
11 AEÖK 438. 

231 



Aztán az utolsó strófában, némi enerváltsággal, de közérthet ően teszi hozzá 
a „nem tudom" álláspontra helyezkedőkre célozva: „Be jó a szív hogyha már-
vány, / Be, jó: „nem tudom" — s vége." . - 

Saját• álláspontját, meggy őződését azonban Ady már a vers elején leszö- -
gezte, s amellett szilárdan .meginarad'.és töretlenül kitart, amint a következ ő  
négy esztend őben tanúsított magatartása és minden ide vonatkozó verse. és 
prózai alkotása 'is egyértelm űen bizonyítja; 

. 1917. 'április .l-én . közli a Nyugat a Készülés, tavaszi utazásra c. versét, 
amely 'majd egy év múltán helyét kap -  A halóttak élén kötetben.' Az ezzel 
a verssel közel egyidőben megírt. költemények (például:. A rémek hangja, 
Kár a voltért, S titok arat, Uzsorás kölcsönök váltója, Elünk vagy. nem?, Véresre 
zúzott. homlokkal, Nagy. szárazság idején, Emlékezés egy nyáréjszakára stb.) 
a háború -és. következményeinek . szörny ű  jelenlétét panaszolják. Itt, ezek-
ben a strófákban azonban mintha a természet ébredésének - ősi, mindent 
legyőző  'és eltipró kényszere, életes -jelenléte rövidke ocsúdásra, a természet 
parancsa el őtti maghajlásra, a fölrázkódásra késztetne: -  • 

Drága nedvek és drága kedvek 
Kapnak . csiráztató erőre, 

a tenger álmos, szép nyugodt. 
..Az élet indul mindenütt • 
És titkos; bűvös hegedűk 
Mindenféle nótákat pengnek 
S .a szonáták tréfásan. lengnek. 
Hopszaszák és nóták között: 
Bécsi valcer, gondola-dal, 	. 

Nigger tánc és francia dalka, 
Kóló, csárdás ölelkezik 	.• 

minden más ének szent . zsivajba,.  
A Tél megmaradott telén. -

- (Élek-e én.? 	éltem-e én?) 12  
• 

Ha egy; kis időre is, de fölülkerekedett „az .Élet .édes szomjúsága S 
ebben a sokszínű , sokhangú ébredő  tavaszi világban . is Ady együtt látja, 
pontosabban együtt hallja az itt egymás' mellett él ő  népeket, jóllehet a távo- •  
labbiakra is utalt' („Nigger tánc és francia dalka"). Utal pedig rájuk sajátos, 
jellegzetes muzsikájuk útján: fgy kerül pontosan, szabatosan egymás .mellé 
a „bécsi valcer". és az olasz „gondola-dal", s így fog az ő  akusztikai víziójában 
vagy költői hallucinációjában a többivel együtt a kóló .és a csárdás ölelkezni. 

De ez-az „ibolyás s nótás" tavaszi hangulat nem uralkodik el rajta olyany-
nyira, • hogy eltompítaná látásának átható 'élességét.' Költ őnk ebben a múló 
hangulatban is látta, látnia kellett, hogy „mindenk1 újakra készül", hiszen 
a népek föntebb ecsetelt muzsikás „Szent zsivaja" valójában 'a „Tél megmara-
dott telén" történik, amiért érthet ővé is válik a zárójelesen önmagáról tett 
vallomásos kérdés: -„Éleke én — éltem-e én?", amely. egyben szubjektív 
álláspontját is világosan jelzi ebben a csalóka „készülésben tavaszi utazásra". 

12  AEÖK, 388. • 
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 Egészen személyes, intim jelleg ű  versbén, a Heléna, elsó' csókom címűben 
találkozunk ugyancsak egy, a témakörünkhöz tartozó vonatkozással. A verset 
a Nyugat közli először 1909: október 1-én,' a költ ő  pedig az ugyanebben az 
évben kiadott Szeretném, ha szeretnének kötetbe veszi föl. 

Ady a • gyermekkor határán ébred ő  nemiség titokzatos, borzongatást-
remegést, homályt hordó és csodát ígér ő , s a kamaszkorral együtt mindörökre 
elnémult, eltűnt régi. élményét idézi. Titokban, fél ő  borzongással és sejtelem-
mel eltelve lopakodik ugyánis az első  csók felé az éjféli .óraütés idején -- 
az első  csókpróbára, amit Helénával, a „nagy t őgyű , szerb leány`.`-nyal fog 
megízlelni. 

A -szerelem újdonsült, friss Misztériumának az ecsetelése ez a vers, de 
ugyanakkor' ott van benne a demisztifikáció, a valóhoz közelít ő  • lefokozás 
szándéka is, Eti. célzás az elmúló pillanatra következ ő  érzet kiábrándító együ-
gyűségére; hiszen az alkalmi ünnepre, a .rövid -ideig tartó . örömre nyomban 
rákövetkezik a sivár ténylegesség, a : pillanatók személytelen és eszméletlen 
röptével, lebegésével szemben. 

' Ennek • a gyönyörű , - de villámgyorsan elillanó alkalmiságnak s az azt 
nyomon - követő  sivárságnak a.nagy ellentéte_intenzíven_és versei nagy számá-
ban foglalkoztatja és kínozza Adyt. S ő  szinte fogcsikorgatva, nyers dühvel 
számol le a szerelmi misztérium röpke, illanó tényének, képtelen rövidségének 
kérlelhétetienségével.' Ehhez a leszámolás hoz, illetve leépítéshez sz ő  az ide 
vonatkozó verseiben olyan .jelz őket és fordulatókat, amelyek magukban véve 
is az illúziórombolás • hatását váltják ki. Arra valók tehát -  Ady számára, hogy 
durvaságukkal,. nyerseségükkel,. illetve a durvaságban és nyerseségbe való 
meneküléssel, az abba történ ő  megkapaszkodással — noha átlátszó önámítás-
ként — enyhíteni. próbáljon a megismert szerelem röpke • gyönyör űsége és 
a helyét betöltő  kínzó sivárság _érzése között fönnálló ellentét kérlelhetetlen-
ségén, megmásíthatatlan súlyán: 13  .Kizárólag ilyen vonatkozású • funkciója 
van tehát az első  csókot adó szerb leány dús keblével kapcsolatos' nyersebb, 
éxpreszszív megfogalmazásnak is. • 

II. 

Eddigi fejtegetéseink során az Ady verseiben található közvetlen és köz-
vétett jellegű  délszláv vonatkozások mindegyikéről szóltunk. 'Nem történt 
azonban említés a köteteiben nem szerepl ő  ifjúkóri .balladájáról ;  a Márkó 
király: címűről. Ez az ifjúkori . költeménye azonban - annál is inkább .említésre 
méltó, mert egyrészt ez 'az egyik legkorábbi Ady-vers egyáltalában, másrészt 
pedig azért is, mert a Márkó király vezeti be, nyitja meg Ady délszláv vonat-
kozásokat 'tartalmazó: .verses és • prózai írásainak egész . sorát. 

Ady a Márkó király balladát tizenhét. esztend ős korában, a zilahi gimná= 
zium VII. osztályos .tanulójaként, 1894 őszén írta az -iskolai önképzőkörön 
való bemutatás szándékával.. A pozitív bírálatok alapján. a versszöveget Ady 
-sájátkezűleg fogja a legjobban sikerült. írások ,;Érdemkönyvébe" másolni. 
Ady Lajos ezt a kézírásos szöveget 1923-ban hasonmás-kiadásban teszi közzé. 

13 AEÖK, 150. Fejtegetésünkben Király István idézett könyvének' II/208-209. oldalain 
megfogalmazott gondolatmenetére is támaszkodtunk. 	• 
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Egy évvel később Kőmívés Nagy Lajos publikálja az Ady -Múzeumban, 
1943-ban pedig Kovalovszky Miklós fogja szerepeltetni az Ady Endre önképz ő-
köri tag című  könyvében.  

A ballada témáját Ady az - V. osztályos gimnazista korában könyvjutalom  

ként kapott Jire ček Konstantin : A bolgárok története (magyar fordítását Mayer.  
Rezső  végezte, megjelent Nagy-Becskéneken 1889-ben) cím ű  kötetb ől vette:  
A kötet ugyanis a délszláv népek történetét is érinti, s  meglehet ősen szép  
teret szentel Mark ő  királyfi népköltészeti jelenségének. Ennek kapcsán közli  
a Miladinov-fivérek gyűjteményéből származó Dimni Marko i Elena nevesta  
című , Prilep városában, Macedóniában följegyzett ének kivonatát. EZ a  
macedón énekb ől készült kivonat szolgáltatja tehát Ady számára a magyar  

nyelven megszólaló Marko királyfi ballada alapját: Meg kell még: jegyezni,  
hogy a gimnázium V. ,  osztályos tananyaga el őírta a ballada ismertetését. -
Ezek az ismeretek és a megfelel ő  iskolai gyakorlatok, majd pedig a tetszet ős,  
vonzó téma fölfedezése, egyképpén indítékul szolgálhattak . ahhoz, hogy a  
gyermekifjú Ady egy délszláv epikus ének tematikáját magyar nyelven öntse .  
balladaformába, .  s ezzel a délszláv népköltés olyan gazdag magyar: irodalmi  
útjához hozzáadta a . maga sajátos - színfoltját, illetve hozzájárulását  

A Letopis Matice srpske 1929. évi, januári számában tudósítja olvasó-
közönségét Prvenac Andreje Adi címmel, Ady sikeres szereplésér ől az önképző  
körben a Márkó király  . balladával, majd a következ őket fűzi .hozzá : „balada  
je i objavljena u Magyár Hírlap-u od .  23. januara 1923, prilikom četvrte-
obletnice Adijeve smrti; upozoreni na nju, tek sad donosimo je u proznóm  
prevodu kao _ prilog koji pokazuje i veliku popularnost Marköve li čnosti  i 
kod susednih naroda, i u isto vreme, -kao prilog za objašnjenje Adijeva simpa-
tičnog stava pred probleznima- predratne Ugarske". 15 •  

Ezután a ballad .á prózai fordítása következik, amely azonban nem képezi,  
nem képezheti .a magyar eredeti szerbhorvát -nyelv ű  -párhuzamát. Ezek a  
körülmények arra késztettek és arra serkentettek bennünket, hogy Ady-szüle-
tésének 100-. évfordulója- alkalmából s a ballada els ő  szerbhorvát nyelvű  
prózái fordításától eltelt közel félszár esztend ő  után, elkészítsük '-szerbhorvát • 
nyelvű  verses fordítását, amely :itt kerül els ő  ízben közlésre:  

Endre Adi 

KRALY MAÍIKO 

1. Rujno nebo, ognji. plamte, 
Sa . žar-sela dim se, vije, - 
Po . Srbiji krvca rosi 
I vrleti i doline. 

• 2. Napade je pogan Turčin ;, 
Hara,, pleni sve što nade, 
A. Srbi je jarko sunee . ' 
Pred „mesecom" ~ada zade. . 

   

14  E rész megfogalmazásában alapvet ően Vujicsics D. Sztoján: Ady ifjúkori költeménye. 
Kraljević  Markoról (Irodalolia,történet, 1961/2  168-171)  c. tanulmányára támaszkod-
tunk. 

15 V.: Pr'venać  Andrejé Adi. Letopis Matice srpske, Novi - Sad, 1929/319; 152-153. 
Az idézetet ld. a 153. lapon. 
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Junak-kralju od Srbije, 
Marko. kralj tad u boj krene 
Da zaštiti otadžbinú, 
7li . 

 
sa njom da pogine. 

Od ljubóvice, od Jelene  
Slatkom reči se oprosti: 
.„Ti mi vazda .budi verna ;—  
Ja zemlju , ću ovu spasti!" 

- Vernog druga; junak Duku 
Ne vodi ú -bitku ljutu: 
„Plašim se da bude sama, 
Na. te ostavljam ljubovcu!": 

- 6. I dok kralju u bitkama 
Otadžbinu svu spasavá, 
Vernu ljubu 'mu - zavodi 
Prijatelj mu, podli Duka. 

Vratio se junak-kralju, 
Svuda ori se veselje; 
Junáčka sú nadmetanja " 
Sad ú dvoru njegovome.: 

Lovački rog se oglasi  
Otud iz šúmske gústine,  

Íloće radnici umorni  
Krvca- vpe da še lije. 

Junak-kralju divljač  goni,  
Pa-  zaluta u gustini,  -~ 

I premda se ' suton spusti,  
On - své ,dublje još zalazi. 

HK, 1978. 36-37. sz.  

- 10 . Rane zore prvi zraci 
Susreću ga na proplánku, 
Veseo poto čić  tamo 
Vrludo je kroz livadu: 

11. -  Kral potoka mlade morne 
Platno svoje su belile - 
I pesmu baš započele, 
Kada Marko do njih stiže: 

s , Junak-kralju, vitéz Marko 
Sa dušmanom bitku .deli, 
A drugaru, junak-Duki 
Svoju ljubovcu poveri. 

I dok je on ókršáje  
Dobijao na hiljadu,  
Drugar verni zaveo mu  

Lepu ljubovcu Jelenu."  

14; „Proklet bio!" -- viknu Marko 
Kucnu će čas za osvetu, 
Smrt- ga. čeka, al' smrt.  strašna  
Smrt podlome zavodniku !".  .. . 

Vije sé dim sa lomače, - 
Vetar diže pepeo joj, 
A kom.adi ć  svaki zbori 
O ljubavi zabranjenoj,  

Unire 'Marko, neverna ga -  
Ljubovca u grob odnese,  

Al'. o njemu i sad póje 
Srpski momci i devojke. 

Dávid András  

• 
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2. ADY ÉS A MACEDÓN KÖLTŐK 

Ady Endrének a szerbhorvát költ őkre gyakorolt hatása közismert minda-
zok számára, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak, de azt hiszem, kevesen 
tudnak arról, hogy Ady költészete hatással volt néhány macedón költ őre 
is, s hogy ez a hatás jelent ős az irodalomtörténészek számára. 

Élénken emlékszem, hogy 1956-ban, amikor Magyarországról Ma ćedó-
niába, Szkopjéba költöztem, Székesfehérvárról, ahol gimnáziumi tanuló 
voltam, magammal vittem néhány magyar nyelv ű  könyvet, közöttük Ady 
Endre 'verseit is. Meglep ődtem; amikor megtudtam, hogy új ismer őseim a 
nagy magyar költőnek nemcsak nevét, hanem többé-kevésbé költészetét is 
ismerik. Ady verseit Ívan Ivanji szerbhorvát nyelv ű  fordításáiból ismerték. 
Ezután már nem lepett meg, amikor Mateja Matevszki közismertmacedón 
költő  megkért, hogy fordítsam le a magyar lirikus tízegynéhány versét macedón 
nyelvre a rádióműsor számára. Munkához láttam, s nemsókára elkészült 
Ady néhány költeményének els ő ; macedón nyelvű  fordítása. Ez 1958-ban volt. 
Néhány év múlva, 1961-ban Ady két verse (Egyedül a tengerrel -- Szem szo 
moreto és az -Őszi lárma =-- Eszenszka vreva) fordításomban megjelent a 
Mlad borec című  szkopjei lapban, za ún. Mala antologija svetske lirike cím ű  
rovat keretében; amelyet Vlada Urosevity macedón költ ő  szerkesztett. Az 
elkövetkező  évekbeli a szkopjei rádió gyakran sugározta azókat a verseket, 
amelyeket 1958-ban fordítottam a rádió m űsora számára. S^ mivel ezekben 
az években, még miel őtt a 'televizíó oly nagy .népszer űségre tett volna szert, 
sokán hallgatták a rádió m űsorait, s a költészet kedvel ői közül sokan megis-
merkedtek fordításaimmal. 

Mint már emítettem, a macedón költ ők a szerbhorvát fordítások révén 
már korábban megismerkedtek Ady költészetével. Ez a költészet szuggesztív 
szimbólumaival, különösen a vér és a halál jelképeivel gyakorolt rájuk nagy 
hatást. Ezt nem mutathatjuk ki a konkrét szövegeken, hanem csak mint további . 

képzettársításokat tarthatjuk számon, Ady kifejezésmódjának sajátságaiként. 
Aca Sopovnál ez a hatás a hangzásban hyilvánül meg, mint Baudelaire és 
Ady hangjainak távoli egybecsendülése. Különösen a Izétror noszi ubavo 
vreme című  kötetben (Jó id őt hoz a szél) Ady utánérzésére bukkanhatunk, . 

sőt néhány kimondottan Ady-szerű  versre is, ahogy azt én annak idején elne-
veztem. Hogy Aca, Sopovnak, a mai macedón költészet bárdjának a versei 
mily közeli hangzásbeli rokonságban állnak a nagy magyar költ ő  verseivel,; 
azt legjobban Sopovnak azokból a verseib ől láthatjuk, amelyeket Fehér Ferenc 
ültetett át magyar nyelvre. Csak . néhány nyilvánvaló példát említek:  
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A. KÉTSÉGBEESÉS VÁRA 

Itt a vár. Őrzi egy láthatá,lan sereg. 

A borzalom csendje játszik veled, 
a kétség környékez akár' a vad... 
Rideg vár -- a kín jaját se hallja, 
a fájdalmat nem is érti. 
Éjente fölötte jár és egyre kérdi 
halottainak sárga napja. 

Vagy vegyük a következő  verset: 

AZ ISMERETLEN VÉR 

Erédben áll a vér, a, lomha vér, 
Elfekvő  őszi szunnyadás, 
Csak homályos sejtelexnidben él. 
Sebhelyen égő  forradás. 

Betölt a vér. Lusta, lomha. 
Van ilyen vér — sűrű , szuroksötét. 
Tehetetlen, ős szomj a szomja. 
Mélyen a kínok kínja. ég. 

Araszol benned, akár a hörcsög, 
nem bújhat előle a mély tudat. 
Amikor már minden űrt betöltött, 
újabb csapás után kutat. 

Eredben áll a vér, a lomha vér. 
Szítja benned az ősi lázat: 
Utamból soha el ne térj, 
kövess vakon, . köves alázat. 

Mélysége rettent mélye, 
maga a szörnyű  fenyegétés, 
Betölt a vér, őshonod vére. 
S nem ismered meg soha eredetét. 

Ady költészetének ismer ője itt megtorpanna. Nem Ady-variációk 
ezek? Természetesen nem. De olyan nagy a hasonlatosság, hogy azonnal 
Adyra kell gondolnunk. 

Rokon vonást találhatunk Ady és Mateja Matevszki között is, különösen 
Matevszki Dozsdovi és Ady A Halál lovai című  vérsében. Íme néhány idézet 
Ady verséb ől: 
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Holdvilágos fehér úton, 
Mikor az égi pásztorok 
Kergetik felhő-nyájokat, 
Patkótlanul felénk, felénk 
Ügetnek a halál-lovak. 

Nesztelen gyilkos paripák 
S árnyék-lovagok hátukon, 
Bús, néma árnyék-lovagok. 
A Hold is fél és elbúvik 
Ha jönnek a fehér úton. 

	

Honnan jönnék, ki tudja azt, 	stb. 

Most pedig lássunk néhány sort Matevszki versének magyar fordí-
tásából: 

Jönnek lomhán jönnek a terek fáradt paripái 
'szüntelenül 'dobognak a csukott" ablakok el őtt 
patkolatlan tom pa patájuk révülten dobog. 
Honnan jössz. ó honnan te jólismert 

	

. feledhetetlen dal te reménytelen gyerek 	 stb. 

Matevszki versében modern metaforák, meglep ő  kifejezések vannak, de 
a két vers lényege . meglehetősen - közel áll egymáshoz, nagy az egybeesés: 
Ady a halált felhő-lovagnak . képzeli -  el, hasonlóképpen - Matevszki az-es őt -
(á •halál jövetelét) - a „terek fáradt paripáinak" látja. Ezek a :lovak Adynál 
és Matevszkinél is „patkolatlan tompa patájúkkal" dobognak. Lehet, hogy 
véletlen a hasonlatosság, de meglehet, hogy Matevšzki. olvasta .Ady versének . 
fordítását, s öntudatlanul is ez ihletté - a mai macedón költészét egyik legisrner- . 
tebb versének megírására. 

Mihail.-Rendzsov macedónköltő  is Ady költészetének tisztel ője. Kísér-
letet is tett arra, hogy Ady néhány versét lefordítsa (szerbhorvát nyelvr ől);.. 
természetesen " ezek et a fordításokat nem közölte, inkább önmaga számára, • 
készítette, hogy minél jobban megismerje Ady költészetének lényegét. Legu- 
tóbbi verseskötetében a. magyar költ ő  nagy hatását véltem. felfedezni. Azt 
hiszem, hogy Adytól ered szellemi zarándoklása a keleti, ázsiai tájak és irodalom -
felé. Természetesen Ady esetébén - a Gangesz partja felé- menekülés indokol- - 
tabb,. mint Rendzsovnák 
• 	Ady költészete hatással volt más macedón költ őkre is, érthet ően až_ én 
költészetemre iš hatást gyakorolt. Gyakran, amikor újraolvasom verseimet, 
valami csodálatosat, szépet;. halálosat, Ady-szer űt találok bennük. Ilyenkor 
szeretném eltépni a papírt, amelyre írtam, mint a költ ő  Mátyás deákja, akiről , 
olyán megrázóan írt, de nem teszem, -mert kés őbb határtalan elégedettség 
tölt el, hogy Ady észrevétlenül. is áthatotta gondolataimat és érzelmeimet. 
Hiszen mi maradna számomra költ ői nagyságából, ha nem tett ,volna rám • 
ilyen nagy .hatást; reám, aki évekig fordítottam, s gyakran. elb űvölt utolérhe-
tetlensége, magyar szóval élve: fensége,. költő i felsőbbsége! Mégis azt hiszem, 
hogy • nem hatott ránk -  eleget, kisebb • a hatása, mint - amennyi 'megilletné. 

HK. 1978. 36-37. sz. 	 Paszkal Gilevszki 
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3. AZ ISMERETLEN VALAKI 'PÁRIZS -- AZ ŐS KAJÁN 

A kérdésről, amelyet mostani értekezletünk résztvev őinek a figyelmé-
be szeretnék ajánlani, a Miroslav Krležáról 1976-ban megjelent kismó-
nográfiámban már szóltam. Akkor még mellékes kérdésként vetettem fel 
és tárgyaltan,, némely részletében a szükségesnél elszigeteltebben is a va- 
lóban értelmet és -magyarázatot adó kontextusától, az .összefüggések ter-
mészetesnek látszó rendszerét ől. Most alkalom kínálkozik, hogy . akkori 
felismeréseinket árnyaljuk, abban a , meggyőződésben, hogy ilyen módon 
a fiatal, a-pályakezdő  Miroslav Krleža eszme- és felfogásgörbéjét biztosabban 
rajzolhatjuk meg. 

• 	Kismonográfiánkban az állítottuk, hogy Krleža nagy eszméi fordu- 
latának történetét írta . meg a Plamen (Láng) című  folyóiráta negyedik-számá-
ban közölt JIodorlahomor, Veliki (Hodorlahomor, a Nagy) cím ű  elbeszélé-
sében. Azt is Jeleztük, hogy olyan szerepe és jelent őségé vált ennek a novel-
lának az író életművében, amilyent Ady Endre költészetében Az ős Káján 
című  verse "játszott. Emlékeztettünk tehát arra is, hogy az Ady-vers és a 
Krleža-novella között szembeötl ő  egyezések, párhuzamok mutathatók ki, 
de érzékeltünk feltűnő  különbségeket ,is . a két műben. Azt sem titkoltuk, 
hogy véleményünk szerint _itt kapcsolattörténeti érték ű  „határátlépést" 
figyeltünk meg, amib ől arra következtettünk, hogy Ady Endre verse egészen 
közvetlenül hatott Miroslav Krležára. Ezt a hatást többek között a küzdelem-
motívumban láttuk: ugyanis Krleža novellájának ,h őse, Pero Orlić  (-hogy 
miért . éppen Orli ćnak hívják, azt els ősorban Krležá, második Ady-tanulmá-
nyának egy kitétele magyarázža -- abban utal A. G. Matošnak az „orlovanje 
s gromovima" — „sasolás a villámokkál" kifejezésre, méghozžá nagyon. jel-
lemző  módon a , ;magános az idegenben" szituációval kapcsólatban) is meg-
küzd .a maga' „ ős Kajánjával", aki a novellában így beszél: 

„Én vagyok Hodorlahomor, á Nagyi Szárnyas bikák számlálatlan csor-
dáit terelték hajcsárjaim, és ezeregy asszony csókja illetett engem! Papjaim 
a legszebb csillagokat Szedték le nékem az égr ől. Pálmák alatt hallgattam 
a költők jajogánsát.. Keresztre feszítettük- őket, hogy szebben jajongjanak. 

 És megtaláltuk 'akt a kérdő  mondatot is, amely, véleményünk szerint, 
a két 'mű  között az esžmei kapocs: „Mi az, hogy horvát?" 	- 

'Különben úgy véltük, hogy a . novella központi élménye a Párizs-mítosz 
elhamvadása, hogy azoknak a legendáknak á haláláról szól, amelyek 'a „szent 
Kelet" kínálta boldogságról. beszéltek: . 
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„Orlić  Babilonról álmodott -- idéztük a novellát. -- Párhuzamosan 
azzal a nagy illúzióval, amely a modern: Európa és metropolisai iránt lobogott 
szívében, heves vágy emésztette, a régiségek és a Kelet után is. Szívének 
egyik fele Európáért vérzett, a másik pedig Keletért...” 

Interpretációnk szerint a Párizs-mítosszal a Kelet-mítosznak is pusz- . 

tulnia kellett ebben a Krleža-novellában. Pero Orli ć  küzdelme Hodorla-
homorral, a. halottaiból feltámadt asszír uralkodóval valójában az életr ől 
alkotott polgári illúziókkal . vívott csata. Az Élet-képzet leplez ődik le, amely-
nek szépségét a Monarchia m űvészvilága igen következetesen Párizsban -
vélte megtalálni. Orli ć  is sóvárgásoknak engedelmeskedve ül vonatra, hogy 
Párizsba utazzék ott azonban Párizs a csalódások városává alakul át, ahon-
nán Krleža hőse csak dadaista gesztussal tud távozni. Amikor ugyanis az 
„új Babilonnak" már csak a körvonalai látszottak, Pero Orli ć  elővette a revol-
verét és mind a hat golyóját Párizsra l őtte. 

Problémánk körét azonban e pontban ki kell szélesítenünk, s részben 
a korai drámák, részben a korai versek és .sžirnfóniák „Ismeretlen Valaki-
jének" szecessziós-expresszionisztikus 'motívumát is figyelemre kell ér-
demesítenünk éppen a novella szempontjából. Itt nem járunk ismeretlen 
területen, s nem bolyongunk vezet ő  nélkül. Többek között olyan jeles Krle-
ža-értők tárgyalták az „Ismeretlen Valakinek" a kérdését, mint Ivo Frangeš 
1958-ban a ' Stvarnost 'i umjetnóst u Krležinoj prozi (Valóság és művészet 
Krleža prózájában) cím ű  tanulmányában és Aleksandar Flaker az 1963-as 
„Nepoznat Nétko" („Ismeretlen Valaki") cím ű  tanulmányában. Ő  Majakov-
szkij-analógiákat mutatott ki, hogy bizonyítsa, itt egy olyan Krleža-meta 
foráról van szó, amelyben társadalmi-történelmi események perszonifi-
kálódtak. Pranimir Donat pedig, aki könyvet szentelt Krleža „költ ői színházá-
nak", tehát a korai m űvek közül a legendáknak, az Ismeretlen Valaki képzetét 
negatív ontológiai kategóriának mondja, amely szerinte a lehet ő  legszorosabb 
kapcsolatban áll s költő  valóságélményével. Ennek az állításnak a valóság- 
tartalma viszont ,csak akkor mutatozik meg, ha emlékeztetünk Donatnak 
arra az állítására, amely szerint á korai Krleža-drámák rendre a démonnal 
folytatott harc színpadi víziói tulajdonképpen, és bennük a reális és az irreá-
lis egymásba játszik. át. A Krleža-Legendák elemz ői meg nem kerülhetik 
az ;,Ismeretlen Valaki" kérdésének legalább az érintését. Beszélnek tehát 
„romantikus messianizmusról", az „ember szimbolikus tragédiáiról", a 
„zseni prométheuszi harcáról és vereségér ől", nagy hősökről , és antitézi-
sükről, az Ismeretlenről, aki Mate Lon čar szerint a „schopenhaueri nagy 
Semmi" tulajdonképpen. Darko Gašparovi ć  a Dramatica Krležiana című  
könyvében úgy látja, hogy a nagy hősök egyszerre találják magukat szemben 
a tömeggel és önmaguk másik énjével, és ez a másik énjük az, amely mega-
kadályozza őket, hogy elérjék céljukat, a csillagokat. Ugyancsak Gašparovi ć  
jelzi, hogy a Kólumbusz-legendában az Ismeretlen nagyon is a Lucifer ismér-
veit viseli magán, miközben a szerz ő  azt is kimutatja, hogy az Ismeretlen 
alakja nem csupán a legendákban található, hanem a Golgota című  Krleža-
drámában is reinkarnálódik., Egy lengyel kutató, Jolanta Sihowska, amikor 
elfogadja, hogy a Krisztussal vitatkozó Árnyék és a Michelangelóval, valamint 
a Kolumbusszal perleked ő  Ismeretlen dialóguss valójában egy ember bels ő  
monológja, akkor azt is állítja, hogy az Árnyék és az Ismeretlen tulajdonképpen 
lélekállapotokat személyesít meg. 
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Ivo Frangeš, a már említett tanulmányában, amely a Minden bitangok 
nagymestere című  korai Krleža-novella  ~ elemzése, arra figyelmeztet, hogy  
az, Ismeretlen 'Valaki motívuma végighalad Miroslav Krleža els ő  világ-
háborús költészetén is. Aleksandar Flaker pedig a korai szimfóniákban találja  
meg áz Ismeretlen Valaki motívumát. Ivo Frangeš hét Krleža-vers címét  
sorolja fel, s idéz is belőlük, de jelzi, hogy ezeken kívül is van még ezt a motí-
vumot hordozó verse a költőnek. íme egy kis csokor ezekb ől:  

Noćas, kad Nevidljiv je Netko iz "svijetloga nebeskog kr čaga  
lijevao• plavu mjesečinu po zvjezdanoj tkánini.  

(Pjesma) . 
Az éjjel, amikor a Láthatatlan Valaki a fényl ő  égi korsóból  
szőke holdfényt locsolt 'a csillagos szövetre.  

(Dal)  

O užasni Netko nožem u srcu Vašem kopa.  
(Razdrti psalam)  

Egy borzalmas Valaki a szívetekben ás.  
• (Marcangolt zsoltár)  

Nepoznati Netko donio je Jesen  

u Sjevernu Sobu.  
(Jesenja pjesma)  

Az Ismeretlen Valaki meghozta az őszt  
az Északi . Szobába.  

(Őszi ének) , • 

Ivo Frangeš két részletet is idéz a Rat (Háború) című  versből, idéz a Veliki  

petak godine hiljadu devet stotina i devetnaeste (Ezerkilencszáz-tizenkilenc  
európai nagypéntekén) című  versb ől, utolsó idézete pedig a Pjesma naših  
dana (Napjaink éneke) című  versből  való: 

siti Nitkov koji jede i diše..  
vagy kövér Senki, gégéig tömött...:  

S valóban: van még Krleža-vers ebb ől áz időszakból, amelyben az Ismeretlen  
Valaki . nagy kezdőbetűs motívuma megcsendül:  

Na strunama sun čane harfe prebire. Nevidljivi Netkó  

podnevni stih. ...  

(Tri pjesme iz novembra godine hiljadu  
devet stotina i petnaeste)  

És dalba kezd a Láthatatlan Valaki'  
á húrok közé vágva.. .  

(Három vers ezerkilencszáztizenöt  
novemberéből)  

Az első  vers Láthatatlan Valakije a harmadik költeményben Névtelen Szörny- 
nyé alakul át, akit rettegnek az emberek. Ugyanez az alak 'a Hiljadu devet  
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stotina i sedamnaesti katolički uskrs (Az _ezerkilencszáztizenhetedik katolikus 
húsvét) című  versben á Tisztázatlan Valaki lesz, aki a lírai én lelkében vájkál. 

Aleksandar Flaker is felvonultatja a fenti idézetek egy részét tanulmá-
nyában, de nyomatékosan felhívja a figyelmet a szimfóniákra is. Szerinte 
a Pán címűben már ott van a- fenyegetés, „összezúz . majd a láthatatlan, sötét, 
.véres . isten", s az észlelet: „itt a Fekete Titok Keze fojtogat"., S még inkább 
felerősödik- a Pán után írottakban, így az Alkony címűben is. A Flaker idézte, 

"sorok mellé a Pán szövegéb ől kiemelhetjük még talán a kulcsfontosságú 
két sort is, amely a vizsgált képzet jelentéshátterének a teljességét mutatja 
ityeg 

ne igraj - se, radosni Pane; 
ša demonski_misti čnim Bogom. . . 

Aleksandar Flaker tanulmányában hivatkozik Krležá nak az 1917. november 
7-i naplófeljegyzésére is: . 

„Dolázi na scenu Veliki Meštar. Sve je to njegovo. I rakija, i  crkve, 
i kasarne, i pogrebni zavod. On izgovara stihove u ritmi čki slobodnoj forrni. 
Zvona. Duka mi kaže da on u tome liku Velikog Meštra vidi. Kliuena. . ." 

_ „Színre lép a Nagymester. Minden az övé itt. A pálinka is, a temp= 
lom is, a kasžárnya is, a temetkezési vállalat is. A verssorokat szabad ritmusos 
formában mondja. Harangok. Duka azt mondja , hogy a Nagymesterben 
Khuent látja. . ." 

Ám 1918-ból„ és 1919-b ől sokkal közvetlenebb utalásokat is találunk 
Krleža naplójában: 

„Tko? Nitko. Tko? Netko. Nepoznati Netko. Da li - on vjeruje? Ne. 
On sumnja. Ignorabimuš? Ne. Scim,us. Štó?  Treba- htjeti i šmjeti i to je 
sve.:. Karamazovština. Bogotraženje. Bogohuljenje..." 

(2. I. 1918.) 

„Ki? Senki. Ki? Valaki. Ismeretlen -  Valaki. Hivő  ő ? Nem. Ő  gyanak-
vó: Ignorabimus?. Nem. ,Scimus. Mit? Akarni és ,merni kell és ez minden. . 
Karamazovizmus. Istenkeresés. Istenkáromlás..." 

(1918. I. 2.) 

A legjellemzőbb sorok pedig a következ ők:. 
„Iznad ovih muzika, salona i lirike,: kao kulise naše barbarske zaos- 

-talošti, bude li se ikad itko pojavio, »Netko«, Jedno Lice, Jedan Čovjek; 
onaj »Netko«;  nama nepoznati »Netko«, ne će promoliti njuškorn iz 
hóve utrobe, ne će niknuti iz njihova mesa i sjemena, ne će=biti podređen 
njihovim prevarama i lažim,a, ne će imati s njima ni jedne jedine mrve bilo 
kakve sličnosti,-jer taj »Netko« bit će kamen koji je pao u njihov žabizjak 
sa jedne druge planete, tim vodozemcima ttprskos i protiv njih, kao stopostótna 
negacija svega što oni misle da predstavlja bilo " kakvu žabarsku vrijednost 
takozvanih narodnih, socijalnih ili moralnih principa i ideala..." 

(27. X. 1919. .) 
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„Ha barbár elmaradottságunk . díszletei, mindeme muzsikaszó, szalonok 
és lírika fölött valaha is megjelenik valaki, egy »Valakis,. Egy Arc, Egy Ember, 
akkor az a »Valakik, a számunkra ismeretlen »Valaki« nem bel őlük születik, 
nem húsukból és magvukban fogantatik, nem fog rajta ámításuk, és az ég 
világon semmiben sem hasonlít rájuk, mert az a »Valaki« meteorként csapódik 
posványukba; a csúszómászók ellenére —és- ellenük, abszolut tagadásaként 
Mindannak, amit békatávlatukból valamiféle népi, szo ćiális vagy erkölcsi 
elvek és eszmék értékének tartanak.” 

(1919. X. 27.) 

Nem kétséges, Miroslav Krleža 1910-es évékben keletkezett m űveinek 
fő  motívumával állunk szemben. Versek és legendák adják egymásnak ezt 
a rnotívurnot, hogy 1917 után naplójegyzetekben, 1919-ben pedig novel-
lákban kapja meg teljes értelmét és jelentését._ Az, is nyilvánvaló, hogy nem 
szigorúan definiált motívumról van szó. Szigorúbban  meghatározottnak 
legfeljebb jelentéskeretét tarthatjuk csak. Lényege (az azonos vonások el-
lenére is) versről versre, drámától drámáig változik; a novellákban pedig 
át is alakul. Szemmel látható az is, hogy a költ ő, tegyük nyomban hozzá, 
a kezdő , az elšo műveit alkotó író az ember életét és a világ sorsát befolyásoló, 
megszabó, abba erőszakosan avatkozó, főképpen társadalmi erők nevét keresi,-
de testet öltenek -természeti erők is. Ezért gyanakodhatnánk egy egészen .'dif-
ferenciált értelmű  képzetrendszerre e motívummal kapcsolatban, ha nem . 
észlelnénk, hogy az élet szecessziós-szimbolista fogalomkörének kifejezésér ől 
vén szó -- néha mesterkélten csinált „titokzatosságról néha valódi megne-
vezhetetlenségr ől beszélhetünk, mert az alkotói kételynek sem egyszer ű, 
egyoldalú, egyhangú változatát találjuk' Krleža „rituális játékaiban", korai • 
legenda-szövegeiben, illetve verseiben. Ám mintha Madách. Tragédiájának 
Lucifere lépne fel ismét eredeti szerepéhez nem is nagyon távol es ő  feladatok 
elvégzésére! 

Ebbén á pillanatban három fázisát tapinthatjuk ki az eddig elmon-
dottak alapján ' ennek a motívumnak Krleža művészete fejl ődéstörténeté-
ben: a lírai versekét, majd a lényégében szorosan hozzájuk tapadó két zseni-
drámáét - (Kolumbus legendáját 1917-b őt és a Michelangelo-legendát 1918 
ból), majd azokat a műveket, amelyek általában a Plamen számaiban jelentek 
meg, így első  két novelláját 'és áz Ezerkilencszáztizenkilenc európai nagypéntekén 
című, Karl Liebknecht emlékére írott költeményét. Nos, azt tartjuk, hogy 
e három fázis közül a második és a harmadik között jelent ős felfogásbeli-eszmei 
különbség van, s a harmadiknak megkülönböztet ő  jegyei között fedezhetünk 
fel Ady-nyomokat. Talán nem. is egészen megalapozatlanul azt mondhatjúk, 
hogy . Ady Endre írásai segítették a tájékozódó és gondolkodó fiatal írót, _ 
hogy műveinek Ismeretlen Valakije. eszmeileg tartalmassá, konkrét mondani-
valót hordozóvá váljék, absztrakt jellegét elveszítve konkrét m űvészi-politikai 
tartalommal telít ődjék. Mindezzel együtt pedig, hogy az eredetileg szimbo-
lisztikus-szećéssziós módon látott képzet nyomatékosabban expresszio-
nisztikus ismérveket öltsön. Adva van benne természetesen" a Párizs- és 
a Párizs-képzettei nagyon is 'összeforrt város-képzet, amelyre akkoriban 
már .köznyelvi szinten is a Bábel-képzet asszociált. Találó tehát Aleksan-
dar Flaker megállapítása azzal kapcsolatban, hogy az Ismeretien Valaki 
művészi lété a városi tematikához kapcsolódik. Formálódását többen is 
segíthették Krležanál. Antun Gustáv Matoš is ( ő  különösképpen), azután 
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Viadimir Čerina, ahogyan a Janko Poli ć  Kamovról írott 1913-as tanulmánya 
mutatja („Selo je Jasna Poljaná izvor novih krš ćana, grad je Pariz, izvor 
novih dijabolika...” „A falu Jaszna Polyana, az új kereszténység bölcs ője, 
á város Párizs, az új satanizmus forrása...") Ugyanez a Čeriná-tanulmány 
a horvátkérdéssel való összefüggést is megszólaltatja: „NTašli smo onóga koji 
je najviše mrzio Hrvatsku jer je imao najviše pravo na to, ljube ći je kao - nitko 
od svih njenih mra čnih sinova, svih škvoraca i svraka. Našli smo onoga s 
kojim želimo . proživjeti vijek. Evo Hrvata koji je bio Hrvat!. Ecce homo! 
Ecce Harold! Eccé Manfréd! Ecce Don Ouijote!" — „Megtaláltuk azt, 
aki Horvátországot legjobban gyűlölte, mert a legtöbb joga volt hozzá, mert 
jobban is szerette komor fiainál, minden seregélyénél és szarkájánál. Meg-
találtuk azt, akivel le szeretnénk élni ezt a századot. Itt az a horvát, aki horvát 
volt! Ecce homo! Ecce Harold! Ecce Manfred! Ecce Don Ouijote!" 

Természetesen számba kell venni .Ady Endre írásait is, amelyekben 
ugyancsak benne van a nagy kezdőbetűs Város eszméjének ünneplése és 
a benne való csalódás gondolata, de ezeken túl azok az orientaliszitkus nosztal-
giák, „keleti álmok" is, -  amelyek az 1919-ben megjelent Krleža-írásoknak is 
jellemzőjük. Természetesen kérdésünk bonyolultabb, mint, amilyen bonyolult-
sággal itt és most kifejthetjük, mert például a Hodorlahomor, a Nagy Pero 
Orlića igen sok fogódzót kínál az interpretációhoz, azt is, hogy benne a Pá-
rizs-vágyat már egészen- korán Músset és Baudelaire versei, a Revue des 
deux Mondes és 'a Le Temp. táplálták, de a Kelet és Nyugat érzelmi-eszmei 
ellentéteire, az ellentétes irányú vonzások problémájára azokban a könyvek-
ben nem talált sem indítóokot, sem magyarázatot. Annál inkább erre lelt 
Ady Endre írásaiban. 

Több szálat kísérhetünk tehát. Véleményünk szerint Krleža novella-
hőse, Pero Orli ć  is elszavalhatta volna az Egy párizsi hajnalon című  Ady-verset, 
s belőle főképpen az -ilyen sorokat : „Szent Napkeletnek mártírja vagyok, 
Aki enyhülést Nyugaton 'keres.:." De emlékeztethetünk azokra. az  Ady-cik-
kekre is, amelyek a Párizs-élmény sajátos devalválódását, a Párizsban csalódott 
ember keservét ' fogalmazzák meg, amelyekb ől Király István gyűjtött egy 
kis csokorrávalót Ady-monográfiájában. Az egyik ebb ől: „Az . ám, milyen 
kicsi falu ez a Párizs, akár Pomáz, akár Érmindszent... . ." Amire a Krleža-
szöveg így visszhangzik : „Nema otkrivenjá ! Sve je to . jedno te isto ! Budapéšt 
i Pariz i Peking i Zagreb ! Sve satué kasarne i same tamnice i crkve i sve samo 
vječna ljudska glupost ! Nema Pariza !"- „Nincs felfedezés! Egykutya -ez 
mind! Budapest és Párizs és _Peking és Zágráb ! Mindenütt csupa kaszárnya 

- és tömlöc és templom és végtelen emberi ostobaság! Nincsen Párizs 

Előbbre lépett Krleža, amikor a . Párizsért rajongó fiatalember történ-
' tébe beleszőtte . az  asszír király feltámadásáról, a véle való találkozásról és 
megöletéséről szóló epizódot, amelyben Ady Endre szellemujjának lenyomatát 
is meglátni _ véljük Az ős Kaján című  verse kínálta .  párhuzamok alapján. Természetesen eszmei . alaprajzról van szó, nem pedig részletazonosságról, 
közvetlenül párhuzamba állítható egyezésekr ől, hiszen a vers szükségszer űen 
tömörít és sejtet-, a novella, a próza -- ugyancsak szükségszer űen =-- részletez, 
szó szerint elbeszél, még ha költői prózáról van is szó. Ám a novella hőse, 
Pero Orlić, az első  nagyobb „jelentésében" így beszél többek között önvilágáról 
az új Babilonba csöppent ősasszírhoz : 
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„:.. Ništa nism,o stvorili, _ Vaše Veličanstvo, u tih pet . hiljada ljeta. 
Još uvijek mesó žderemo i koljemo se. Vi ste barem, irnali ideju! Zidali ste 
toranj, da boga sruštie ! Vi u Babiloriu ! A mi ništa! Eto! Mi smo nervozni! 
To je sve! Vi ste igrali zvijezdama, a mi u fabrikama krepavamo. Vi ste 
krilate bikove gonili, a mi-mauzerice nosimo i tele ćáke i živimo u rojnom lancu. . 

Eto!:.. Jadni smomi, i pjesnici'naši gladúju, -beskućni. Sunce mi, bolje je, 
da opet . legnete! Nije, bogarci, taj naš Babilon viijedan niti prebijene pare, 
Veličantvo! . Niti prebijéne pare!” 

„Semmit sem teremtettünk, Felség, ezalatt az ötezer év alatt. -Még 
mindig húst zabálunk és öljük egymást. Önök el őtt legalább egy eszme lebe-
gett! Tornyot építettek, hogy legy őzzék az Istent! Önök, Babilonban! Mi 
pedig!, Hát igén! Idegesek vagyunk! És ez minden! Önök a csillagokkal 
játszottak, mi meg a gyárakban dögl ődünk. Önök szárnyas bikákat űztek, 
mi pedig mausereket meg bórnyút cipelünk és rajvonalban élünk. . Hát így!: . 
Hontalan nyomorultak vagyunk, költ őink is éheznek. Istenémre, jobb' ha 
visszafekszik! Ez a mi Babilonunk, esküszöm, Felség, egy lyukas garast sem 
ér! Egy lyukas garast Sem !" 

A végkifejletről szóló szövegrészben pedig van egy mondat, amely a 
lehető  legszorosabban kapcsolja ezt a Krleža-szöveget az Ady-vershez; 
„Mi az, hogy horvát?" Itt Még az Eiffel-torony tövében' tólongó nép kér 
dezi, látva fenn a magasban az egymássál tusázó Pero Orli ćot és az  aszszír 
királyt. Krleža ugyan ironikus els ősorban, de ez az irónia sajátos társadalmi-
politikai-történelmi felhangot kölcsönöz a mondatóknak, mint ahogy ilyent 
kap az Ady-vers tizedik szakasza is, ahogyan Ilia Mihály elemezte meggy őzően. 
Krleža naplófeljegyzése alapján 1Vliroslav Vaupoti ć  azt állítja, hogy a novella 
kész volt már 1918. március 1-én. E szerint tehát érthet ő, hogy a Karl Lieb- 
knecht emlékét , idéző, a nagy forradalmárt sirató versben (amely el őbb jelent -
meg a Plamenban, mint a novella) tovább léphetett, anélkül, hogy eltüntette 
volna az Ady-vers ihlet ő  hátterét is 

0, veliko Bezglavo Nešto, prokleto ime tyoje, 
u sve vijeke vjekóval.. . 

(Veliki petak godine lriljadu devet stotina .i devetnaeste) 

Ó, te nagy Fejetlen Valami, átkozott a te neved, 
most és örökkön örök időkig!.. . 

Ez a hangütés, annyi Krleža-m ű  (láttuk) állandó szereplőjének újbóli megi-
dézésével. A költemény folytatásában azonban egy szakasz kezd ődik, amely 
tulajdonképpen végs ő  célja volt nyomozásunknak: . 

U krvavorn Ixzni čkom, svijetlu crvene pandurske lampe, 
što može hrvatski čovjek? 
Ön hrvatske guta suze, 
slanu i gorku sol. 

Vérvörös börtöni éjben vérvörös csend őr-lámpák, 
szegény horvát rab vajon mit is tehet? 
Nyeli a horvát könnyet. 
Sós és keserű  lét. . ** 

A versidézetek Ács Károly fordításai. ** 
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Egy képzetről van tehát szó, amely mássá lett, miel őtt hasonlított volna 
ősmintájához, Ady Endre verséhez. Egyetlen, ám nagyón jelent ős tényező  
következtében. Ady . Endre „ ős' Kajánja" keleti és nemzeti vonású egyszerre, 
s amikor Krležánál az Ismeretlen Valaki ugyanezeket a vonásokat ölti fel, 
nyomban egy harmadik is a kett őhöz kapcsolódik: a forradalomé -- legalábbis, 
ami a vers és a novella körülményeit illeti. _A - jelentésbeli különbséget pedig 
'nyilvánvalóan a két kérdés . felhangzásának id őbeli 'és térbeli különbsége adja 
meg. Ady Endre 1907-ben tette fel az ő , „mit ér. .."-jét,, Krleža 1919 januárjá-
ban a „mit tehet... -jét. Ám 'mind a ketten dialógusukat mítikus alakkal, 
a Pánban emlegetett „démoni misztikus istennel" folytatják. S hogy ez a ' 
dialógus egyúttal tusa is • -- ez csak rájuk jellemz ő . Az Ismeretlen Valaki 
„tükrében" látszik tehát, hogy amilyen módon Miroslav Krleža akkor sors-

: döntőnek érzett és hitt kérdését feltette a Plamenben közzétett írásaiban,-úgy 
csak az kérdezhetett, akinek -Ady Endre verse _ és prózája 'olvasmánya volt! 

Híd, 1983. I . sz. 	 . . Bori Imre 
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4. KRLEŽA—DRÁMÁK A-JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
SZÍNPADOKON 

A Legendát .1913-ban írta Miroslav Krleža. Az Út a Paradicsomba 1970-
ben jelent meg. Az..,,újszövetségi fantáziá"-tól; ahogy a Legenda műfajmegje- 
lölő  alcímében áll, a film- és színpadi forgatókönyvig „e forgatókönyv 
párbeszédeit =- olvasható a műhöz fűzött megjegyzésben -- a szerz ő  a szokásos 
színpadra is írta, és szubjektív véleménye szerint a színpad deszkáin is játsz-
hatók" — ötvenhét év múlott el., - 

- l  Két - emberölt ő; két világháború, legalább. kétféle társadalmi rendszer, 
több gazdasági válság és még több irodalmi stílus- és ízléskorszak — dráma-
írói divat évtizedei voltak ezek. 

Mintegy hatvan év -- Krleža számára szüntelen 'viaskodás drámáinak 
színpadi és önmaga drámaírói státusának elismertetéséért. Az alaptalan és 
mégis kivédhetetlen vádak közüle a legsúlyosabb -  szerint tény, hogy Krleža - 
nagy ító, jelentős gondolkodó, de drámái nem színpadi művek, csak irodalom. 
Vagyis: _játékra, előadásra alkalmatlan párbeszédes traktátusok. Drámáit., 
(fel)olvasni s nem el őadni kell.. Eljátszhatatlanok. Színpadidegenek. Énnek 
megfelelően színre kerülésük — mert, eljátszhatatlanságuk ellenére állandó 
repertoár-darabok! —. többnyire m űsorpolitikai kényelmesség (Krleža-év-
forduló, á hiányolt hazai szerző  helyének betöltése, a komoly-  művek számára - 
fenntartott műsorhelyek valamelyikének lefedezése, színvonalbéli feddhetet-
lenség és diákközönség biztosítása ;  fesztiváli benevezés...) eredMénye. 
Előadásaik, ilyképpen, afféle litterális és literátus színház, á színpadról történ ő  
tipikus irodalom-tolmácsolás, • irodalom-közvetítés, amilyen a _ jól nevelt 
színházakban a klasszikus szerz őknek és a klasszikus műveknek kijár.• És 
a xnegjelenítésbéli invenciótlanság ellenére, amit egy-egy tehetségese színész 
olykor képes feledtetni, Krleža drámái túlélték a színházi m űsórszerkesztés 
bűvészeinek tetszet ős, ám mégis könnyen tettenérhet ő -ügyeskedéseit. Csoda; 
történt : a könyvdrámáknak tartott m űvek nem hamvadtak el az unalmas 
színházi'tiszteletadás krematóriumaiban. Krleža drámái túlélték a kötelesség-
ből tartott,. a jobb híján vállalt el őadásokat. • 

Túlélhették, mert\ á színjátszás jellegének változásával fokozatosan 
kiderült: Miroslav -Krleža színpadi író. 	s - 

Kétszeresen az: tartalmilag . is és . formailag 'is.  
Kiderült, hogy Krleža Kolumbusz Kristófjának jelszava - sic itur ad 

astra — ma is vágyákat, gondolatot mozgósító: er ővel rendelkezik. Hogy az 
Agónia vergődő' emberpárjának felvonásnyi :párbeszédébe két - ember egy- 
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másrautaltságának és egymástól való szabadulásvágyának annyi ; jelenidej ű-
sége sűrűsödött, hogy a Hasonló helyzeteket :nem személyes tapasztalatból 
ismerők is pisszenés nélkül ' hallgatják. Hogy a találóan „csikorgó színpadi 
látomás"-nak nevezett Szentistvánnapi búcsú haláltánc lehelete bennünket . 

is borzadással és félelemmel tölt el. Hogy a m űvész, az .alkotó lelkének önnön 
`munkája iránti elégedetlensége és a neki juttatott életbiztosíték engedelmes 
megszolgálása között nemcsak Michelangelo alkotói dilemmája feszül. Hogy 
a tudomány művelhetőségének, a tudás megszerezhet őségének és gyarapítá- 
sának immorális úton történő  biztosítása, amit Krleža Areteus példáján vizs-
gál, korunkban is evidens, akárcsak az immoralitás és a humánum összefüg-
gése, vagy afölött való töprengés, hogy lehet-e erkölcsösnek lenni az erköcsl-
telepségben, amire az Út a paradicsomba című  Krleža-fantáziában látunk 
példát. 

Hasónlóan a Krleža-drámák korszer űségét igazolják azok a tartalmi 
emblémapárok, amelyek kontraszt-jellegükkel szerkezetmeghatározó m űszer-
vező  funkcióval rendelkeznek. Ilyenek például az igazság—hazugság, a 
moralitás-immoralitás, az ostóbáság—józan ész, az élet_halál, az egyén 
--tömeg, az ideálok—reáliák ;  .a -sár—csillagok...,_amélyek lehet ővé teszik 
a permanens emberi magatartás ábrázolását, most és itt, de ez az itt és most 

:etikai állandósága folytán -- a pannón-balkáni-közép-európai, ahogy 
Krleža használja: agrami-blitvai keretek között könnyen tágítható évtizede-
ken át. Ugyanakkor ezeket az emblémapárokat kibékíthetetlen konfliktus-
helyZet határozza meg, köti össze, s így eleve magukba foglalják a dráma 
szempontjából elengedhetetlen : feszültséget. A 'kett ő  'együtt, az erkölcsi jel-
legű  kérdésfelvetés és az emblémapárok drámaisága, á néz ő  szükséges, funk-
cionális és célravezető  ma- nipulációjának lehet őségét is tartalmazza: állás-
foglalásra késztet. Választani kell: a kolumbuszi rögeszmévé 'vált ideál -- 
„kitartóan és állhatatosan kell hajózni, s röpülni, egyre csak röpülni, tovább 
és magasabbra" — és á darabbeli admirálisok meg kardinálisok, rabok meg 
csőcselék akik Kolumbusz és céljai ellenében ,kompakt demokratikus 
többséget" alkotnak - a realitástól sem mentes, de mégis megengedhetetle-
nül megálljt parancsoló, visszahúzó fenyegetései között. Ugyanígy választani 
kell Michelangelo remekművet vajúdó szertelensége és háborgása -- „nem 
vagyok én holmi; pallér vágy foltozó varga, nem méret szerint dolgozok, 
szent atyám!, képtelen vagyok minta után,. id őre dolgozni, képtelen!" 
és a megbízható középszer űek, illetve a michelangelói őszintén elementáris 
életfelfogás és a pápák hirdette, ' igaznak mímelt engedelmes mértéktartás 
között. Ez a jellegzetes krležai választási dilemma jelenik meg Horvat kadét 
erkölcsi kényszerhelyzetében: akasztani vagy akasztva lenni (amit a Galícia 
fogalmaz meg), vagy amikor az Agóniában választani kell Križovec rutiner 
kétszínűségé és Laura realitásokkal szárnoló, boldogságot keres ő , őszinte _ 
emberi megnyilatkozása között... 

Ezekben látom, többek között, a Krleža-drámák tartalmi modernségének 
ismérveit. 

Ahogy á tartalmi jegyek korszerűségét, amely minden jelentős álkotásbán 
latensen benne rejlik, a művel kapcsolatba kerülők gondolati-érzelmi-lelki 
reakciói segítik láthatóvá, érthet ővé tenni, ahhoz hasonlóan a drámák formai 
modernségének felismerése .  lehetetlen, nem függetleníthet ő  a megjelenítés 
eszközeitől, az előadás formanyelvétől, úgyannyira, hogy a forma korszerű-
ségét nemegyszer csak az el őadás képes felfedni, tudatosítani. 
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Pontosan ez történt Miroslav Krleža drámáival. Az utóbbi néhány évben 
felfedezték, hogy az életmű  Legendával. jelölt els ő , kezdeti korszakának szim-
bolista-expresszionista jegyeket mutató drámái modern és , játszható alkotások, 
s ebben jelentős szerepe van azoknak a változásoknak, amelyek a színjátszásban 
történtek. Gondolok itt els ősorban arra, hogy a színház, eddig talán soha 
nem tapasztalt mértékben, eljutott a m űvészi öneszmélés szintjére. Függetlení-
tette magát az irodalomtól, illetve eljutott addig, hogy az irodalmat a zenével, 
tánccal, képzőművészettel egyenlő  társművészeteknek tekinti, mindezekkel 
a játék elvét valló színjátszásban, egyesül új min őséggé — a színjátszás művé-
szetévé. A színház, hogy meglelje autentikusságát, megkereste mind a saját 
múltjában, mind pedig a társművészetekben azokat a jegyeket, amelyekkel 
visszanyerhette önnön. m űvészi hitelét. Átértékelte, felfrissítette eszközeit. 
Felismerte, hogy az auditív, vizuális és kinetikus alkotóelemek a színházban 
nemcsakhogy nem másod- vagy harmadlagosak a dominánsnak tartott iro-
dalommal szemben,.de nem is kizárólag formai, ellenkez ő leg tartalmi jellegűek.. 
Az új, pontosabban az önmagára találó, s közben megújhódó színház számára 
a tér nem néhány semleges négyzetméter, hanem a létezés egyik meghatározó-
ja;-. a tömeg mozgatása nem tetszet ősen megkomponált koreográfia, hanem 
az eszme legközvetlenebb kifejezése, a hangok nem különféle hatáskelt ő  
effektusok, hanem értelmi kompónensei az el őadásnak, 

Így talált rá a színház a Krleža=m űvekben is azokra az elemekre, melyek 
egyszerre színpadképesse tették a színpadiatlanoknak -címkézett drámákat. 
Amit eddig közönséges dekórumnak tartottak, az ''az értelem hordozójává- 
vált. Ahogy A Legendák néhány színpadi tényez ője címmel írt remek esszéjében 
Mirjana Mio činović  kifejtette, Krleža drámáiban, f ő leg az első  korszak dara= 
jaiban, a -modern.. színház rátalált a számára lényeges összetev őkre. Krleža 
didaszkáliáit nem eligazító utasításokként, hanem lényeges tartalmi momentu-
mokként olvassa az új színház, melyben a „színpadi nyelvnek többé nem 
informáló, hanem formáló funkciója lesz". Az els ő  alkótói korszak drámáiban 
ma mindenekelőtt  olyan modern -  alkotásokat látunk, melyeknek értelmi, 
tartalmi alkotóelemei a „tér ‘és az anyagi jelek", s ezeket a drámaírás új esz- 
közeiként és nem az irodalmi anyag elhanyagolható ráadásaként kell kezelni. 
Mirjana .Mio činovićhoz hasonlóan els ő  helyen valóban a tér és az értelem 
összefüggését kell említeni. A mozdulatok forgatókönyvének is nevezhet ő  
Szentistvánnapi búcsú esetében azonban nem mell őzhető  a didaszkáliák 
tartalmi funkciója, akárcsak a. Kolumbusz Kristófban á konkrétzene partitú-
ráját idéző  különféle hangok lényeget hordozó szerepé, vagy az Areteus 
és az Üt a paradicsomban című  Krleža-drámák esetében az egymást váltó, 
egymásba úsztatott reális és irreális drámaszintek, amelyek el őfordulása 
szintén gyakori a korszer ű  színházban. 

Ezekben a mozzanatokban mutatkoznak meg, többek között; a Krleža- 
drámák formai modernségének išmérvei. 

A háború utáni .jugoszláv színjátszásban sajátos. sorrendje alakult ki 
a Krleža-drámák műsorra tűzésének, és jellemz ő  stílustörténeti fázisokat 
mutatnak, jeleznék a m űvek előadásai. A három jugoszláviai magyar színházban 
(az 1945 áfa folyamatosan m űködő  Szabadkai Népszínházban, á tíz évi létezés 
után, 1959-ben 'megszűnt, egykori Topolyai Járási Magyar Népszínházban 
és az immár fennállásának tizedik évéhez ért Újvidéki Színházban) tartott 
hét Krleža -mű  (A Glembay Ltd., az Agónia, a Léda, a Kálváriára változtatott" 
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Golgota; á Galícia, az Út a paradicsomba és a Szentistvánnapi, búcsú) nyolc 
premierje (az Agóniát Topolyán is, Újvidéken is bemutatták) pontosan ugyan- 
azokat - a darabválasztási és megjelenítési szakaszokat követte; amelyek 
a jugoszláv színjátszásban a Krleža-drámák m űsorra tűáésének és interpretá-
lásának gyakorlatát, divatját jellemezték az. ötvenes évekt ől 'napjainkig. 

Az első  Krleža-mű , a Glembay. Ltd. 1953-ban került színpadra, a Szabad-
kai- Népszínházban ;  ahol már előzőleg, több ízben is, terveztek Krleža-be_ , 

- mutatót.- .Az els ő  évad végén, 1946 áprilisában az Agóniát, a második évadban, 
majd 1948 szeptemberében s , végül 1952-ben a Glembay urakat. A korra 
és a korral szinkrónban levő  szándékra jellemz ő , ' hogy a kezdeti években 
Moliére, Ben Jonson, Ibsen, Strindberg, Heijermans, Csehov, Gorkij ;  Szimo-
nov, Skvarkin, Katajev, Szolovljev, 'Rahmanov;. Sterija Popovi ć , Nušić,, 
Szigligeti, Cšiky, Bródy, Gergely Sándor drámája mellé találták megfelel őnek 
a Glembay-trilógia darabjait, mintegy próbak őnek színészek és közönség 
számára, irányadónak szánva „á színház további fejl ődéséhez". Vagyis .: a 
korra jellemző  népnevelő , tudatformáló, a .letűnt társadalmat bíráló szándék-
nak_ megfelelően többé-kevésbé az akkor . divatos realista = szerencsésebb 
esetékben kritikai realista, kevésbé szerencsés pillanatokban viszont szocrea- -
lista-színjátszás reprežentatív m űsorába kívánták ' . beépíteni Miroslav 
Krléža színpadi műveit. Ahogy érre a végre sorra került 1953. évi bemutatót 
megelőzően publikált, tévesen dramaturgiai jegyzetnek nevezett; lényegében_ 
vaskos ideologizálás retrospektíve visszautal: „Krleža, egy egész család életének 
fölfeléívelésében és alkonyában bizonyítja a t őkés -fejlődés útját és kiúttalan-

, ságát.... -Krleža igazsága besugározza tisztuló (kiemelés G.L.) világnézetünket" 
Csakhogy ekkor, a Glembay urak šzínrekerülésének évében, már módosult 

- az addig aránylag szigorú társadalombíráló, realista játékstílusra épül ő  műsor 
közeg, színházeszmény. Egyrészt_ más szelek kezdtek- fújni a m űvészetek 
között, másrészt viszont a jugoszláv színházak áttértek a teljesb ől a részleges 
szubvencioriálásra, amihez- szükségszer űen párosult a részbeni önfenntartás. 
A felunás anyagi ellátás következményeként változott .a színházak m űsorstruk-
túrája. Így Krleža és Glembay urak irodalmilag és eszmeileg kevésbé makulát-
lan szerzők társaságába - kerültek (Molnár Ferenc: Delila, Tóth Ede `. Az 
elhagyott szerető, -Fauchois : Szegeny Mavrier, Dohr'i čanin:. Közös lakás, 
Hellrr,ann : Kis rókák, továbbá Maugham, Bús-Fekete László és mások hasonló 
művei.). Nem égy színház- és ízléstörténetileg valóban: jelent ős korszakban,, 

- hanem ennek végén, hanyatlásakor került színre, mintegy a Revizorral és a 
Pygmalionnal lezárva a jugoszláviai magyar színjátszás egy periódusát. 

Há a Glembay urak lezár egy korszakot a negyvenöt utáni vajdasági mag yar 
nyelvű  színjátszásban, akkor a tíz évvel később, 1963-bánbemutatott másik . 
Krleža-dráma, a Léda egy újabb korszak kezdetén kerül színre. A Léda a mo-
dern drarrtaturgia felé történt m űsorpolitikai orientálódás idején, Brecht, 
Syarc, Osborne, Kohout, Frisch darabjával egyid őben -kapott ^színpadot a , 
Szabadkai Népszínházban. 

A színházi műsorpolitika e két szakasza természetesen látható nyomot 
hagyott a két Krleža-m ű  előadásának stílusán is, hiszen a kétféle játékstílus, 
amelyek közül az egyik ' az indulás éveihez köt ődő  színpadi realizmus volt, 
a másik viszont a hátvanas évekkel jelentkez ő  korszerű, groteszk felhangokkal 
megtűzdelt . intellektuális, kevésbé átélésnek, inkább megjelenítésnek min ősít- 
hető  játékmód, éppen a- két szabadkai Krleža -bemutatót elválasztó tíz évben 
különült el végérvényesen. - 
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És a jugoszláviai magyar  színjátszásnak ebben a kétféle stílušt külön 
választó átalakulási periódusában, útkeres ő  időszakában került színre Topolyán 
a  Glembay-trilógia harmadik darabja, a Haláltusára változtatott Agónia. 
Ezt a- színrevitelt az általános színházi helyzet mellett a faluszínház-jelleg ű  
társulat műsorának a profilhoz igazodó, vidékjáró, érték szer"iht nagy oszcil- 
lációkat mutató .műsora is lényegesen meghatározta. 

A Léda szabadkai bemutatójától újabb tíz, illetve tizenháróin év telt el 
a Golgota, majd. a Galícia színpadráállításáig. Mindkét mű  Miroslav Krleža 
ún. második drámaírói korszakának a terméke, s ilyképpen egyesítik magukban 

-a megelőző  periódus szimbolista-expresszionista drámáinak és a rákövetkez ő  
pályaszakban ibseni lélekrajzi realizmusának ismérveit. Egészen' természetes 
tehát, hogy mindkét Krleža-dráma a hetvenes években kerül a színházi élet 
érdeklődésének homlokterébe: Kevésbé ' azért, mert ekkor programszer űen 
ismét előtérbe jutottak a. a forradalmi éthószról és a ,munkássorsról szóló 
Művek; inkább azért; mert a kamarajelenetek lélektani intimitását vegyítik 
a színpadi tablókkal, s ily módon fölöttébb alkalmasak annak a színjátszói 
stílusnak a kibontására, amely a mikrorealista részleteket váltogatja a tömeg- 
jelenetekkel, az el őbbiekben a _belső, lelki rezdülésekré, az utóbbiakban pedig 
a különféle vizuális megoldásokra összpontosítva egy el őadáson belül valósít- 
hatja meg az ábrázolás és a látváhy sokáig. összeegyeztethetetlennek tartot 
kettősségét. A krležai proletártragédia, a Golgota, és háborúsdráma, a Galícia 
szabadkai előadásai ennek`- á stílusnak a jegyében készültek, ugyanakkor 
igazolták azt a szemléletet, hogy a látvány nem lehet .öncélú, ellenkez őleg, 
akkor van értelme és helye a színházban, ha 'eszközei nem takarják' el el őlünk 
az embert; aki önnön lelkiismeretével küzdve alulmarad a korral vagy a rá 
kirótt feladattal -szemben. Mindkét előadás a látszat mögötti lényeget példázza 
a Golgotáé, hogy ez a mű  nem a munkásosztály megdics őüléséről, hanem az 
árúlásról szól, a Galíciáé viszont, hogy ebben Krleža nem a háborúról, hanem 

, á főhős, Horvat kádét (nem is hivhatnák máképp !), a szenzibilis, erkölcsileg 
makúlátlan művész tragédiájáról . közöl fontos emberi igazságókar..- 

Az utóbbi néhány évben ismét sajátos változás figyelhet ő  meg mind 
a Krleža-drámáknak az . életm űből való 'kiválasztásában, mind színpadi 
interpretálásában. Egyrészt felfedezik-a régen vagy soha sem játszott m űveket 
másrészt átfogalmazzák a gyakori megjelenítést megérteket: A felfedezés 
elsősorban az első  alkotói ciklus, a Legendák esetében mutatkozott szükségésnek, 
az átértelmezés pedig a legtöbbször színrekerült drámák, a Glembay-ciklus 
esetében látszott elkerülhetetlennek. Erre is, arra is találunk példát a jugo-
szláviai magyarszínjátszás közelmúltjában. Színre került az Út á paradicsomba 
(1 978-ban), az Agónia (ugyanabban az évben)  és a Szentistvánnapi búcsú 
(1981-ben). A három Krleža-m ű  előadása az életm űhöz . közelítő  háromféle 
lehetséges útra mutat, illetve a Mai színház_ leggyakrabban el őfoduló meg- _ 	_ 

Az Út a paradicsomba című  darabban amellyel bezárul a krležai drámai 
kör, az agrám,i-blitvai világ megrögzött bírálója a Legenda Getszemáné- 
kertjének olajfái közül eljut az Il piccolo, paradiso bár operetti díszletei közé,. 
Jézus tiszta csengésűnek elképzelt üveghangjaitól az operettb ől szóló „jajve-
székelő  ember, hangjá"-ig. . Szabadkai előadása az idő- és térbeli határok&. 
átlépő, azokat nem tisztel ő, egyszerre jelen-múlt idej ű , időben és térben totális ` 
színházra mutat példát; megvalósítva így a kórszer ű  színjátszásnak a modern 

jelenítési formáit idézi. 	. , 	. 	- 
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.regénytől megirígyelt kötetlenségét. Olyképpen, hogy közben a játszhatatlan 
krležai mondatzuhatagokat helyettesítette ezekkel ' egyenérték ű  vizuális 
színpadi közlésformákkal. 

Az Újvidéki Színház Agónia-el őadása az. újabban divatos átfogalmazási 
törekvések jegyében készült: A trilógia .felújításai szinte rendre mell őzik 
á társadalmi háttér kidolgozását, nyom,atékósítását. Egy földrajzi és szellemi 
tájegység, egy kor, egy világ irodalmi eszközökkel hitelessé tett képe, a glembay-
izmus kordokumentumai, egy birodalom végnapjainak s űrítménye helyett 
az egymással összefonódó emberi sorsok története elevenedik meg a s7ínháZ-
ban. Az Agóniának ez az előadása,nem egy rendszer, egy életforma haláltu-
sájáról szól, hanem egy n őről, aki két férfi között jut el a tragédiához, felismerve, 
hogy az egyik már . régóta nincs, a másik viszont végérvényesen nem lesz. 

: `Ez' az emberi momentum juttatja el . a tragédiához, nem pedig. az a tény, 
hogy bárónő  létére -- hogy megélhessen — varrodát kénytelen tartani. 
A „tévedés , volt minden" felismerésének eljátszása mutatja a . Glem.bay-ciklus 
egyik lehető  átértelmezési formáját. 

A Szentistvánnapi búcsú ^ az egyetlen mű , amely . Krleža . első  kórszakából 
jugoszláviai magyar színpadra került. El őadása a Legendák körébe tartozó 
szirinbolistá-expresšzionista drámákat felfedez ő  autochton színjátszás ön- 
esžméléséneh nagy lehet ősége. A mozdulatok forgatókönyve, ahogy ezt 
a művet nevezhetjük, a gesztusok tartalomkifejez ő  rendszereként állt el őt-
tünk a szabadkaiak el őadásában. Az Áródalomtól függetlenedett színházhoz 
jutott el a Szentistvánnapi búcsúval a jugoszláviai magyar színjátszás. 

A vajdasági hivatásos szintű  magyar színjátszás majd négy évtizedes 
történetének legtöbbet játszott drámaírója Miroslav Krleža. Ám ezen a meny-
nyiségi komponensen túl sokkal jelent ősebb az a tény, hogy e színjátszás 
minden fejlődési, alakulási fázisában fel-felbukkan egy-egy Krleža-dráma. 
Fontosnak vélték, hogy a domináns színházi törekvéseket,' a pillanatnyi-
lag divatos játékstílust valamelyik' Krleža-m ű  színrevitelével is hitelesítsék. 
S ily módon, éppen a Krleža-drámák el őadásaival legyen szinkrónban a 
jugoszláviai magyar. színjátszás az általános jugoszláv törekvésekkel. Ezáltal 
kapnak a Jixgoszláviában magyar színpadra vitt Krleža-drámák színháztör-
téneti jelent őséget. Nem meghatároztak egy-egy színháztörténeti szakaszt, 
de híven kifejezték ezeket. 

(1982) ' 	 : 	 Gerold -  László 
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5. KÉT ANTIBARBARUS 

avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a 
harmincas évekbén 

Marijan Matković  az 1968-ban írt, átfogó Sinkó-esszéjében külön nyoma-
tékkal állapította meg: „Szinte els ő  zágrábi napjával kezdődik s haláláig 
tart (Sinkó) barátsága Miroslav Krležával (...) személye és m űve olyan fel-
fedezést jelentett szármára, mely tartósan megigézte." 1  

E tartós igézet — avagy komparatista szóhasználattal: genetikus kapcso-
lat — . előfeltételeként a szerz ő  azt emeli ki, hogy mindkét írót „az internacio-
nalista Október poétikus álma" ihlette; gondolati szférájukban mindketten 
„az ember és történelem tágas .témakörében". mozognak; művük kortörténe-
tileg a „leglényegükig" elkötelezett; savégül, mindkét opus „a lázadó, ellentétek-
ben gazdag légkörű  közép-európai irodalom agóniájában fogant . ."2  Vagyis, 
adhatnánk hozzá ugyancsak kap ćsolattörténeti szóhasználattal -- Krleža 
és -  Sinkó genetikus, illetve „kóntaktólógiai" kapcsolata mögött a tipológiai 
analógiák fontos - sora húzódik..: Ezeken kívül aztán Marijan Matkovi ć  
esszéje . sejtet néhány olyan tipólógiai összefüggést is, amelyeket Dionyz 
Iurišin műszavával3 . a lélektani-tipológiai analógiák tárgykörébe sorolhatnánk: 
„közös sajátságuk ' az enciklopédiai képzettség; a professzionális 'szorgalom 
és az írott szó . iránti felel ősség értelmezése is... " 4  

Az ilyen hátterű  genetikus kapčsolatok" legfőbb eredményeként Marijan 
Matković  azt emeli ki, hogy a krležai életm ű  eszközzé is válik Sinkó számára 
az új -- horvát és délszláv -- szellemi közeg megérzésére, megértésére és 
megvilágítására, ugyanakkor pedig „egyik legjobb mai kommentátora lesz" 
Krleža életművének, amelyhez „egyoldalúan bár, de igen eredetien kö Celedett" : 
„mint a humanitásnak, az emberi lelkiismeret fens őbbséges, költői intenzi-
tással időállóvá tett szavának a jelenségéhez. Moralista lévén —.állítja Matko-
vić  Sinkóról -- ily módon pusztán az erkölcsi átüt ő  erő  szempontjára redukálta 
Miroslav Krleža költő i drámájának összetettségét, lesz űkítette e műnek mintegy 

1  Marijan Matković : Sinkó Ervin -- a csodálatos kiránduló kirándulása. In: Szomszédság 
és közösség. Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok, Bp. 1972., 526. 

Z Uo. 
3  Dionyz Űurišsin: összehasonlító irodalomkutatás. Bp. 1977. 
4  M. Matković, i. m. 534. 
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titokzatosan sugárzó terét, azonban alapos elemzéseivel Šinkó olyan eredmé- 
nyekhez jutott ;  melyek addig, az ő  erre a témára írt esszéi el őtt ismeretlenek 
vóltak, tehát úját jelentettek az egyébként gazdag Krleža-irodalomban. . 

Iynmunis lévén a mi sajátságos, lokális részletkérdéseink iránt, Sinkó el őíté-
letek nélkül közeledhetett e m űhöz és mérhette fel a világirodalom keretei 
között. Krležáról szóló írásai egyféle bevezet őt képeznek a ma már egyre 
számottevőbb külföldi Krleža-iróđalómhoz... "5  

Ehhez az értékítélethez ma, másfél évtized múltán sincs lényegesebb 
hozzáfűzni valónk, komparatisztikai szempontból sem: Hisz nyilvánvalóan 
következik belőle, hogy a szóban forgó genetikus kapcsolat kölcsönös- volt 
ama „tartós igézet", vagyis a Krleža-recepció az 1945 után kibontakozó 
Sinkó-életműrészletet is jelentősen gazdagította, ugyanakkor azonban a 
,kapottak" ellenében jócskán „adott", is a befogadó a -Krleža-opusnak : egy 
vaskos kötetre rúgó, részben még begyűjtetlen kritikairodalmat, mely kétség-
telenül hozzájárult a krležai Mű - legalább egyik — etikai, humanista -- dimen-
ziójának _jugoszláviai befogadásához, egyebek között ,a jugoszláviai magyar 
irodalomban is. 

Amit ezúttal e kérdéskörhöz hozzá szeretnénk fűzni, az úgy előlegezhető , 
hogy ennek a - „kapásnak" és „adásnak" volt még egy alapvet ően fontos el&. 
feltétele, éspedig ,íróink alkotói személyiségszerkezetében. A továbbiakban _ 
ezt szeretnénk kimutatni Miroslav Krleža és Sinkó Ervin alkótói hitvallásá-
nak, művészet- és irodalomszemléletének rokonságán a harmincas években 

vagyis akkor, amikor nem iš 'tudtak egymásról s ,  a . genetikus kapcsolat 
minderi lehetősége ki volt zárva. 

II. 
■ 

Az alkotói személyiségszerkezetben. megnyilatkozó krležai/sinkói rokon-
ságot jobb híján szintén a lélektani-tipológiai összefüggések körébe soroljuk, 
előre .is hangsúlyozva . azonban, hogy e durišini szakfogalom igen sz űknek 
bizonyul „az internacionalista Október poétikus álmát" álmodó e századi 
írótípus, . vagyis az Október világtörténelmi igéreteit ől -- és nemzeti meg 
nemzetközi 'beteljesületlenségeit ől -- tartósan megigézett és „traumatizált" 
baloldali írótípus esetében, tehát Krleža és Sinkó esetében is. Mert a hágyo-

- mányos lélektan értelmében vett egyéni pszichológiai adottságok, alkotói 
diszpozíciók, _hajlamok,- készségek helyett, s ezen személy szerint meghatáro-
zott diszpozíciók társadalmi-irodalmi korszakok által történ ő  - aktivizálódása6  
.helyett az Október utáni évtizedek -- napjainkig –= egy nem- hagyományos, 
de .már-Már „meta-pszichológiai" mélystruktúrát „aktivizálnak", -pontosab-

' ban.: provokálnak, ostromolyiak, lázítanak és csüggesztenek szakadatlanul 
a személyiségszerkezetében is — és nemcsak a szervezeti tagságkönyvecskéje 
szerint baloldali, vagyis épp az alkotói prediszpozícióival összhangban 
forradalmár írótípusban. 

E sajátságos- alkotói „meta-pszichológia" legfőbb, legsúlyosabb problé-
makörét a harmincas évek Krležájánál és Sinkójánál talán így lehetne némi 
leegyszerűsítéssel jelezni: Hogyan vállalni- és alkotóilag szolgálni ama, Ernst 

Lio. 526, 534. 
6  ,Vö. Duriširi, i. m. 133. 
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Bloch által majdan Jelmezes Gonosznak nevezend ő  fenomént, amely az egyet-
len potenciális alternatívája kellene hogy legyen ama másik -- jelmeztelen 
— Gonosznak, a 'fasizmusnak? Hogyan, milyen személyi taktikával és stra-
tégiával, s milyen . belső  meghasonlások, traumák, alkotói engedmények 
és árulások révén és árán lehet és szabad --= a szuverén személyi alkotói 
moralitás szerint is szabad — úgy „vallani", hogy ez a „vállalás" egyben részbe- 
ni elutasítás és radikális transzéendálás is legyen? Más 'szóval: a nyílt onto-
lógiai disszidálást abból az imperialista létb ől, amelyet Október nem Csak 
termelési, vagyonjogi és politikai szféráiban akart gyökeresen meghaladni, 
hanem a • társadalmi -és személyi lét minden szférájában, ezt a nyílt disz-
szidensséget hogyan lehet, _s lehet-e egyáltalán, nem társítani egy másikkal, 
egy inkognitóba szorítandóval? Egy bels ő , lét-traumákkal terhes disszidálás-
sal abból a ,;létb ől" is, amely a második világmészárláshoz közelít ő  években 
egyré drasztikusabban tárta, fel ,saját léttelen' létét, jelmezes •gonoszságát s 
fertőzte és fanatizálta a Monolit Egyház alkotói viszonyait, m űvészeti ,és 
irodalmi életét is, ' méghozzá nemzetközi -  méretekben. 

Nyilvánvaló, hogy a krležai és sinkói irodalomszemlélet 'harmincas évek-
beli rokonságának ezt az általunk most leegyszer űsített lét-alapját nem lehet 
kiegyenlíteni semminem ű  pusztán-pszichológiai, pusztán-alkotáslélektani alap-
pal; a hagyományos lélektani-tipológiai összefüggések helyett ez esetben is 
személyiség -ontológiai összefüggéseket kell, s ' hisszük, lehet , is keresni. 

Hangsúlyozzuk: ez esetben is, hiszen a harmincas (és negyvenes) évek 
irodalomszemléleti vizsgálatát a jugoszláv irodalmi baloldalon ilyen alapról 
kiindulva, s mintegy lehetséges módszertani modellt is létrehozva már több 
mint-egy évtizeddel .ezel őtt elvégezte Stanko Lasi ć , a neves horvát irodalom-
történész és -  -teoretikus, a a jugószláv irodalmi báloldal 1928-1952 közötti 
csatározásait elemző  könyvében.? 

A hatalmas filológiai anyag elemzése a szerz őt annakidején a következ ő :  
főbb, itt szükségképpen leegyszer űsítendő  antropológiai/ontológiai általáno-
sításokhoz vezette: 

Az alkotóértelmiségit már a múlt század közepét ő l kezdve a totális 
transzcendencia két .uralkodó formája kísérti: a m űvészet és a forradalom. 

A művészet mint Abszolútum az a forma, amely az alkotóértelmiségit 
' až elidegenültség meghaladásával," az autentikus élettel,' az id őtlen pillanat 

állandóságával kecsegteti; mivel azonban ez csak a p; ivilegizált elit_ lehet ő-
sége — holott egyetemesnek kellené lennie ez az Abszolútum hiányt 
szül az egyetemesség gyakorlati megvalósulatlansága miatt. 

A forradalom mint totális transzcendecia ezzel szemben épp az ember 
osztályelidegenültségének gyakorlati felszámolását, a „szabadság . birodalmá-
nak" egyetemes 'létrehozását ígéri, amikor azonban az egyén mint ember-
feletti entitást, mint Abszolútu .mot vállalja és akként azonosul vele, akkor az 
emberi élet totalitását magára a prágmatikuš és totalitárius történelmi harcra 
szűkíti le. Az Abszolútum tehátismét nem teljes és- megint 'hiányt szül. 

4: A kétféle totális transzcendencia szóban -forgó, immanens hiánya; 
hózza létre a baloldali alkotóértelmiséginél a Forradalom és-M űvészet szin-
téžisének mint az Abszlút Entitás újabb formája megvalósításának nosztal-
giáját. 

7  Sukob na književnoj ljevtci 1928-1952. Liber, Zgb. 1970, 321 p. 
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Lasić  könyvének tanúságaként ez a törekvés hatja át a jugoszláv irodalmi 
baloldal több mint három évtizedes, folyamatos csatározásának mindkét 
; ,szárnyát", a krležait és ellen-krležait is. Miközben a jelzett szintézis-teremtés -
mindkét árama tagadja a tiszta, az esztétikum forradalmi értelmével szemben 
közömbös esztétizmust, mint ahogy az emberi totalitástól függetlenített 
forradalmat is legalábbis elvben — mindkét esztétikai/ideológiai ,,szárny" 
elégtelennek tartja s egyebek közt épp ezért tulajdonítanak. egyaránt különös 
fontosságot a művészetek . funkciójának a forradalomban, forradalmi mozgalom-
ban. 

E . fundamentális rokonság' mellett azonban a szintézisteremtésnek e 
két típusa kölcsönösen kizárólagos is : az egyik a szabadság felszámolását 
eredményezi a választott (és abszolutizált) Értékben, a forradalmat és a m űvé-
szetet . az Ember valóssá válása eszközévé. teszi, az individuumot megfosztja 
minden külön értékétől,: a művészetet pedig a már ismerten belüli (ál-)" ke-
resésre"-- kárhoztatja; ezzel szemben a szintézis-teremtés másik alaptípusa 
is megmarad ugyan az Abszolútum (vagyis a mégis-elidegenültség) koordi- 
nátarendszerében, ám . ezen belül kiteljesedik - a kreativitás mozzanata: ' a 
forradalom és a művészet szakadatlan keresést, az ember szabad (abb) hala-
dását ,jelenti a térben és id őben, de csakis az Értelmen belül, s nem a maxi 
málisan nyílt, mondjuk: kafkaian rémít ő  szabadság szférájában... Minde-
nesetre a művészet, a forradalom és az ember ezzel megsz űnik a Művészet, 
Forradalom és Ember megvalósításának, valóssá-tevésének puszta esžköze 
lenni s maguk is, célnak minősülnek. 

E kétféle szintézis-koncepció a jugoszláv irodalmi baloldalon . szükség-
képpen 

 
 képviselt kétféle művészet-, . illetve forradalom-koncepciót is. Az 

általunk jobb híján „krležainak" és „ellenkrležainak" mondott, át- és átren- 
deződő  tábor három évtizedes ideológiai/esztétikai csatározásánák Lasi ć  
szerint éppen ezért így határozható meg az alapstruktúrája: „a történelem 
és az ember két komplett víziójának ,összecsapása" 8  . 

Hangsúlyozni sem kell külön, hogy Miroslav Krleža melyik vízió kép 
viselője 'volt. Lasić  idézett könyve ezt behatóan elemzi, . a közelmúltban meg . 

jelent s'nagy port felver ő _ Krležá-kronológiája 9  pedig e vízió belső  ellentmondá- 
sajt az első  könyvnél is jobbén kidomborítja, minden vázlatszer űsége — kro-
nológia-volta — ellenére is: 

Sinkó Ervinnek az 1945 előtti „csatározásokban" természetszer űen 'nem 
jut hely Lasićnál, holott európai bolyongásai ellenére a fanatikusan, kizáró-
lagosan, „véresen" megoszlott jugosžláv irodalmi baloldal „hadszinterein" 
is megvolt a maga virtuális posztja. A bevezet őnkben jelzett személyiség-
ontológiai rokonság következtében . :. egészen természetezer űen és csakis — 
Krleža oldalán. 

Alábbiakban e virtuális posztot vázoljuk és vetjük össze a krléžaival. 

A harmincas évek krležai alkotói hitvallása, ars poeticája, m űvészet- 
és irodálomszemlélete köztudottan a. Planien és a Književna republika „okto 
brizmusára", illetve a mindennem ű  1' art pour 1' art elvetésére, a m űvészetek 

a Lasić  ontológiai/antropológiai tipizálását vö. i. m. 6-26. • 
9  Stanko Lasić : Krleža: Kronologija života i rada. Grafi čki zavod Hrvatske, Zgb. 1982, 
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osztályjellegének, osztályfunkciójának . — különös nyomatékkal a Georg 
Gross-esszében hangsúlyozott — méltánylására alapult. Egy olyan angazsált 
művészet szorgalmazására, amelyben a szóban forgó két alkotói Abszolútum, • 
az esztétikum és.a politikum egyaránt és egyidej űleg és egymással áthatva van 
jelen. 

S mit hozott át ilyen tekintetben Sirikó Ervin a húszas évekb ő l a harminca-
sokba személyes alkotói „hozadékként"? 

A nem-cselekvő  létforma miatti rossz morális közérzetet mát a kriszti-
ánus Sinkónál is az írás, az alkotás tudata próbálta ellensúlyozni az 1920-
1926 közötti id őszakban. A bécsi olvasónaplójában° megfogalmazott kétsé-
gére, hogy szociálisan jogosult-e az, amit elszigetelt íróemberként ćsinál, 
illetve nem csinál, még kierkegaard-i szellemben válaszol: „Én is .  hiszem, 
hogy minden embernek megvan a maga fatális posztjá, melyen ki kell tartania. 
Az enyém az írás és minden, ami ezzel együtt jár : až egyébként való hasznave-
hetetlenség, a szubjektivitás, a magányosság és a kívülrő l nevetséges szituáció : 
az emberiség nevében feleselni és küzdeni Istennel anélkül, hogy az emberi-
ségtől erre legcsekélyebb megbízatást is kaptam , volna." (Kiem,. B.I.) Vagyis : 
az alkotólét legfőbb értelme, rezonja, Abszolútuma maga a szociális ' „meg.= 
bízatás" nélküli, tehát „hasznavehetetlen" írás, amely azonban mégsem egészen 
független egy másik — ekkor még metafizikai Abszolútumtól: az emberiség 
nevében történ ő  krisztiánus-írói ,;feleselést ői", „küzdéstől". 

 krisztianizmus sinkói felszámolásának idej étől, 1926/27-től aztán 
szerzőnk ars poeticai írásaiban az jelenti a dönt ő  for ulatot, hogy az ,  autonóm 
artista tudat — az ' irodalom mint Abszolútum — egyre szervezettebben 
társul ama másikkal, amely-a krisztiánus években még metafizikai színezet ű  
volt. Most viszont, a húszas/harmincas évek fordulóján radikálisan deteo-
logizálódik. . 

Az írás, az alkotói tett mint a szociális tett pótléka elvesztette ugyanis 
az előbbi szilárd,- kierkegaard-ian programatikus alibi-jellegét, s élet és írás, 
társadalmi és alkotói aktivitás,, mozgalmi és írói küzdelem kett őssége állandó 
problémaként -tér vissza Sinkó ekkori, a különböz ő  értelmiségi magatartás-
formákat vizsgáló esszéiben, tanulmányaiban. 
- Az Existencia és látszat" című , a Korunk 1926-os évfolyamában megjelent 

esszé például a Szókratész-Platón ellentéttel az eszme élésének, másfelől 
pedig a leírásának ellentétét, az ideák utáni vágynak a személyes élet médiumá-
ban, illetve a műben való kifejezését teszi etikai mérlegre. S az eredmény a 
szóban forgó alibi — illetve aá alkotás mint önmagában is elégséges Abszolútum 
— kikezdésér ől, megkérdőjelezéséről s ama másik Abszolútum bizonyos 
favorizálásáról tanúskodik : „Kettő  az : írni a hősökről és hősként élni, megéne-
kelni a jóságot és jónak lenni és Szókratész a szürkébb, esztétikailag önmagában 
jelentéktelenebb, de aránytalanul nehezebbik és jobbik részt választotta." 
(Kiem. B.I.) 

A Kleist-12  és a Blok-13  esszében az írásnak mint lehetségeš tett-pótlék-
nak, illetve önmagában is elégséges Abszolútumnak áz lesz a sinkói kritériuma, 

10  A napló szóban forgó részletének közlését Én, te, ő ... címen vö.: Új Symposion, 1968/33. 
sz. Kiem. B.I. 

11 Korunk 192673. sz. Kiem. B.I. 	-• 
12 Heinrich von Kleist. Korunk, 1927/11. 
13 Alexander Bloch: Der Untergang der Humanitat. Nyugat, 1927. aug. 16., II. 285-287. 
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hogy létéžik-e egy tényleges emberközösség, nép, osztály vagy nemzet, amely 
igényli az írói „tettet", az írást, s amely közösségbe ez által az író szervesen 
és tevékenyen - írói tevékenységgel -- beletartozhat. Kleist, a költ ő , „akinek 
nincs- népe, nincs organikus valahovatartozandósága" az ekkor szintén nép-
telen, emigráns Sinkó számára azt példázza, hogy az ilyén, „közösségtelen, 
de cselekvéshez hajtott" írói egzisztenciának objektíve nincs lehetősége „csele-
kedetre, értelmes világi m űködésre", hisz amennyiben a költ őnek nincs -  egy 
eleven közössége, „a költészet mint magatartás, mint életmunka" nem lehet 
más; „csak monománikus őrjöngés, melynek `nincs foganatja".. . 

A bloki példából Sinkó hasonló személyiségontológiai konzekvenciát' 
von le, ugyanis esszé-alanyának alapvet ő  alkotói létkérdését úgy határozza 
meg, hogy „mi az én tennivalóm ma, az adott pillanatban, , háborúban, for-
radalomban, mikor az "élet bestiális vitus-tánca kényšzeríti b űnbe, vérontásba, 
pusztulásba azt a sók százmilliónyi testvéremet, akik nem tudnak az én köny,  
veimről és képeimről, akiktől a szellem . engem eldifferenciált, kikkel konkréten 
együtt menni nem tudok, de lelkiismeretem szava és szívem szerint és a szel-
lem paradox követelménye szerint hozzájuk tartozom, életem csak bennük 
nyerhet jogosultságra igazolást..." E sajátjaként is fogalmazott kérdésb ől 
kiindulva szerzőnk ekkor és itt -- a Nyugat 1927-es évfolymában -- nemcsak 
ahhoz a kónklúzióhoz jut el, hogy „mint minden cselekedetet; minden élet-
formát, az írást,_ az intellektuel életformáját is etikai mérlegre kell tenni, 
hanem ahhoz is, hogy ez az írói-értelmiségi életforma e mérlegen szükség- 
képpen könnyűnek találtatik, amennyiben a szociális közegét ől elszigetelt, 
platonikus kultúra megtestesítését képviseli : „a platonikus " kultúra hérosokat 
nevelt, égő  városokban ülni és végezni a munkát, melyre rendeltetést érez 
az ember, nem tör ődve mással, mint a neki rendelt feladáttal: ez heroizmus. 
De ez a hérosz rossz lelkiismerettel már nem hérosz, hanem áruló és képmuta - 

tó.. ." 
Ez a kritika önbírálat is egyúttal. A krisztiánus Sinkó ama ars poeticus, 

az 'alkotást még őnmagábcin abszolutizáló, egyedüli „totális transzcendenciává" 
megtevő  s csupán hangsúlyos krisztiánus-erkölcsi funkcióval felruházó hitval-
lásának hallgatólagos bírálata; miszerint nem-lehet a költ őnek sem az emberi-
séggel, sem a proletariátussal intenzívebb szolidaritást vallani, mint ha az 
emberi lélek tisztaságának templom őreként akkor sem hagyja el a templomot, 
ha húsz lépésre t őle vér folyik is. .. 14  

Az írásnak mint potenciális tett-pótléknak a tudata tehát Sinkónál már 
a húszas évek végén sem volt azonos a szociális közegt ől hermetikusan és 
programatikusan elzárkózó,absžolút autonóm m űvészi tudattal, mint ahogy, 
természetszerűen, a minden alkotói szuverenitást feladó, proletkultos pártköl-
tői tudattal sem. Anélkül, hogy a szóban forgó két ,;totális transzcendencia-
nak" ne áldozna,. Sinkó már az évtized-fordulón sem tud meglenni, azonban 
az Abszolútum-szolgálás elemi kényszerének engedelmeskedve írói egzistzénciá- 
ja eközben nem képes vagy az egyik, vagy - a másik „totális transzcendencia" 
foglya maradni; kettős írástudói hűségre törekszik már ekkor is : `h ű , maradni 
saját; önkéntesen választott „fatális posztjához", de úgy, hogy egyúttal ne 
váljon hűtlenné az" ember =- ahogy majd a nevezetes emlékiratában írja -- a, 
„az igazi sebekből igazi vérrel vérző  ember" ügyéhez sem. És fordítva: úgy 
szolgálni ezt az ügyet, hogy érte ne kelljen feláldozni a „fatális poszt" viszony- 

14  A gyűlölet könyvei. Testvér, 1925. /1. sz. 1-9. 
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lagos etikai önállóságát, az író-lét immanens --- s nem „kívülr ől például 
politikai programokkal el őírt ,-- erkölcsiségét, a teljes megnyilatkozás, a még-
oly ellentmondásos szubjektív igazság feltétlen kimondásának szükségletét 
sem. ' 

így körvonalazható az az antropológiai/személyiségontológiai alap s 
egyúttal írástudói magánprogram is, amelyen nemcsak a húszas, de a harmincas 
években is természetszerűen találkozhat, érintkezhet a ,krležai és sinkói 
irodalomszemlélet — annak ellenére is, hogy el őbbinek nem ilyenhangsúlyosak 
az etikai moralista összetev ői. 

IV. 

E virtuális • találkozás, azaz tipológiai hasonlóság főbb elvi/programati-
kus - „szövegterei" a harmincas években egyfel ől Krleža Hegedušsi č-esszéje 
(1933), a Danas c. folyóiratban 1934 folyamán közölt s egy év múltán kötet-
ben is kiadott esszék (Evropa danas, 1935) továbbá a művészi tendenciáról 
írt tanulmány (O tendenciji u umjetnosti, 1936), a Karl K.raus-esszé (1938), 
végül pedig a Pečat programcikke és a könyvnyi polémia' -- ma úgy. mondhat-
nánk: a. forradalom és művészet szintézisét a korabeli „diamat" szellemében 
szorgalmazó -- honi-irodalmi dogmatizmusunkkal (Dijalektički antibarbarus, 
1939); Sinkói részr ől pedig e virtuális találkozás főbb dokumentuma a Szem- 
ben a bíróval c. önéletrajzi esszé az Europ e-ban (1935); a Romain Rolland-
esszé a Sarló és Kalapács-ban (1936), az André Gide-nek írt — szerencsére 
nem publikált .-= nyílt levél (1936), az úgynevezett „formálizmusnak" szen-
telt, híres-neves moszkvai tanácskozásra készített — de .el nem mondhatott 
s nem" is publikálhatott — felszólalás (1936), az 1935-1937 .között vezetett 
és megőrződött autentikus moszkvai és párizsi' naplójegyzetek (amelyek 
alapján majd másfél évtizeddel kés őbb az Egy -regény regénye íródik), továbbá. 
Malraux A remény-ér ől írt kritika az Europe-ban és a. Korunkban (1938), 
s az ugyanott publikált Don Quijote-esszé (1938). 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az alkotóértelmiségi kettős Abszolútum- 
szolgálás szintetikus igényének összévet ő  vizsgálatára igen alkalmas lenne 
a Filip Latinovicz hazatérése (1932), Az ész határán (1938) és a Banket Blitvá-
ban (1938/39), illetve a harmincas években íródó Optimisták (1931--1934) 
és a Tizennágy nap (1936-1942) értelmiségi/írói főszereplőinek párhuzamos 
elemzése is. Err ől az összevetésről azonban ezúttal eleve le kell mondanunk, 
S a jelzett; programatikus elemeket tartalmazó hatalmas tanulmány-, esszé-
polémia- és napló-anyagból is csupán öt nagyobb, a forradalom és m űvészet 
szintézisét hasonlóan szorgalmazó krležai és sinkói gondolatsort emelnénk ki. 

(1) A M űvészetnek mint önmagában való,Abszolútuninak az elégtelensége: 
a szociális funkció és politikai elkötelezettség méltánylása. • 

Krleža írje ezzel kapcsolatban: „A szépr ől való összes elméletek közül 
a legátlátszóbb -és a legnevetségesebb a szépség mint olyan önigazoló idealista 
elméleté: az, hogy a szép önmagáért létezik, az, hogy örök, szabad és • hogy 
fölötte.áll mindennek, mint egy önmagáért való fantom.". Holott: „A szépség 
olyan izgalom, amely az embernek egy sötét és hatalmas jelenség fölött érzett 
elemi érzelmi megrázkódtatásából, testi nyugtalanságából és emocionális 

15 Miroslav Krleža: Kirándulás Oroszorsiágba. Esszék. Forum, Novi Sad 1965..(Ford. 
Szeli István), 565. és 564. p. 	. 
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feszültségéb ől ered (...) és századokon át az emberi élet és az állatiság fájdal-
mainak és kéjeinek elemei közt fetreng..." (Előszó Krsto Hegeduši ć  „Dráva 
'menti motívumok" c.' albumáhozi 5) Az alkotás tehát, amely ilyen esztétikumot 
produkál, amely az emberinek és 'animálisnak ilyen elemi, már- már szervi 
élményéből fakad, eleve nem lehet szociálisan is angazsálatlan... 

S íme, ugyanez a meggyőződés Sinkónál, programatikusabb szóhasználat-
tal kifejtve és Malraux regényírói gyakorlatára vonatkoztatva: „a m űvészet 
nem egy önmagától való elkalandozás az objektív világba, -hanem az objektív 
világnak az ő  szubjektivitásába való beolvasztása(. .) amint egy bizonyos 
hőfokot elélt egy élmény, akkor szellemi aktusként (...) manifeszálódik." 
(André Malraux új regények) Az önmagáért való kultúra és m űvészet elégte-
len, mert - „Teória marad, mely a társadalom mechanizmusát, az általános .  
praxist, az objektív életfeltételeket befolyásolni nem tudja. Furcsa, id őszerűt-
len kísértetté lesz a szellem, hazátlan kóbor lélekké, mely nem tud az objektív 
világban testet ölteni.” (Szemben a - bíróval'?) S ugyanez még politikusabb 
hangsúlyal: „A proletariátussal való szolidaritás ma, amikor a másik olda-
lon a fasizmus áll (...) a kultúrának, az emberi élet minden értékeinek paran-
csából morális kötelesség. (...) minden becsületes szó, ami az emberi értékek 
tiszteletéb ől, az emberi szolidaritás öntudatából fakad, az végs ő  fokon ennek 
a proletariátusnak szolgál és nem lehet másképp : a fasizmus ellen irányul. 
(...) ma nincs politikamentes irodalom.. ."YS 

(2) A m űvészet védelme a szociális funkció, tendenciózusság és pártosság 
művésžietlen vulgarizálásától. 

A-művészetek és irodalom szociális funkcójának, és politikai elkötelezett-
ségének méltánylásé ellenére a harmincas évek Krležája és Sinkója egyaránt 
azt hirdeti, hogy óvni kell a művészeteket a szociális funkció, tendenciózus-
ság és pártosság művészietlen és , művészetellenes érvényesítését ől. 

Sinkó például ezt írja 1935. július 2-i moszkvai naplójegyzetében: 
„Jó pártirodalom (a Barta Sándoré, B.I.) — de mért van az, hogy még a jó 
pártirodalom is, mint ez, legjobb esetben nagyon érdekes, de nem boldogít 
a boldogításnak azzal a sajátságos fájásával, melyet a m űvészet ad áz ember-
nek?"19  S ugyanő  és ugyanott, két hét múltán, egy félbemaradt, de így is 
sokat mondó párhuzamban így vélekedik: „A rettenetes pártköltészet és a 
hazugság, a hivatalos hazugság atmoszférája közötti összefüggés. .." 20  Majd 
ugyancsak a m.osákvai napló írója, még nyilvánvalóbb általánosítással, a 
famózus Sadr-művek láttán: „... lehet egy forradalmi korszaknak akadémi-
kus, reakciós az uralkodó Művészi tendenciája? lehet, hogy ennyire ne legyen 
művészete ?" 21  S ugyanerről André Gide-nek 1936-ban: „... ehhez a gazdag, 
új, állandó mozgásban levőszovjet világhoz képest szegényesnek, sematikusnak, 
fakónak érzem a róla szóló irodalmat. A kultúrtörténészek, ' a történetírók 

16  André Malraux új regénye. Korunk, 1938/4. sz. 375-376. 
17  Első  közlése: En face du Juge. 'Europe, 1935. máj. 15., 149. sz. 36-72. Újraközölve: 

Sinkó Ervin: Szemben a bíróval. Válogatott tanulmányok. Bp. 1977, 47-90. Idézve 
i.m. 58. 

18  Uo. 89. 
19 L. az autentikus moszkvai napló idézett dátumánál a zágrábi JAZU Sinkó-hagyatékában. 
20 Uo., 1935. júl. 17. 
21 Uo., 1935. aug. 31. 
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lesznek majd a megmondhatói annak, hogy a szovjet élet ezernyi jelensége 
közül miért az irodalom a legkevésbé érdekes." 22  S végül a ,;formalizmust" 
elítélő  tanácskozás résztvev őihez 1936. márciusában: „... mennyivel szegé-
nyebb, sémaszerűbb ez az irodalom, mint ennek a nehézségekkel dacoló 
országnak az élete. (...) Hiszem, hogy az Önök vitája új szakaszt jelent a 
szovjet irodalom további fejl ődésében, persze nem úgy, hogy a Pravda cikké-
nek hatására' akár valamiféle- megrendelésre megszületik az új m űvészet. 
Talán éppen a vita következtében valamiféle formalista — más értelemeben 
formalista — korszak kezd ődik el: minden művész küzdeni fog egy olyan 
formáért, mely magába fogadhatja az egyéni és az általános szintézisét. . . "23  

Ugyanilyezi szellemben szól a szociális funkcó, az elkötelezettség; ten-
denciózusság és pártosság korra jellemz ő  szörnyű  eltorzulásairól a harmincas 
évek Krležája is : „... korunk utilitaristái pedig, mint Csernisevszkij is -(aki 
azt állítja, hogy a kolbász fontosabb, mint Shakespeare), nem sokban külön-
böznek a nyolcadik század bizánci iskoláinak  képrombolóitól. A szépség 
a középkórban a céhéké volt, a gótikában az Úr szolgálóleánya, Versailles-ban 
hárfaművésznő  és komédiaíró, ma pedig (1933-ban, B.I.) iparcikkreklám, 
osztálypolitikai vagy reakciós propagandaplakát." 24  S ugyanő  szintén, 1933 ban, 
az európai és jugoszláviai szektás „tendenciózusságról" : ;,...korunk európai 
úgynevezett »baloldali«, prózájának hatván százaléka valójában inkább hason-
lít Jack London gengsztereihez, mint Európa m űvészileg és irodalmilag 
máig sem kifejezett proletár világához, nálunk (Jugoszláviában, S.I.) a festé-
szet és az irodalom elé (...) az úgynevezett »ideológiai metszetek« absztrakt 
vonalainak szabványait állítják mintaképül (...) skolasztikus i  szelztásságot 
teremtve ott is, ahol erre nincs semmi szükség." 25  Mintha e „metszetek" 
segíthetnének a m űalkotásban! Hiszen: „Az ésszer ű  rezolúciók és irányelvek, 
amelyek mindig és feltétlenül szükségesek mindenféle olyan politikai, technikai-
konstruáló vagy tudományos er őfeszítéshez, amit szervezetten és tervszer űen 
kell végezni, teljesén fölöslegesek az esztétikai átélésben (...) Kezünkben 
tartott szabálykönyvb ől éppúgy lehetetlen kék eget konstruálni (...) mint 
ahogy egyházi előírások szerint nem lehet jó képet festeni. (...) Mondhatjuk 
mi ma Horatiusról, hogy nem . állt a társadalmi baloldalon, s hogy fogalma 
sem volta dialektikus materializmusról (ami egyébként igaz is), de hogy himnu-
sza-(...) ezek a falusi élet idilljér ől szóló horatiusi igazságok még mindig 
egyetlen betűt sem veszítettek szépségükb ől, ezt a legbaloldalibb álláspontról 
sem lehetne tagadni. "2s 

(3) A szociálisan is elkötelezett m űvészet m ű  v és z e t voltának mint a 
politikát, forradalmiságot immanensen tartalmazó „totális transzcendenciának" 
a szorgalmazása.. 

, A szociális értelemben immanens módon elkötelezett, a politikumot, 
forradalmiságot szervesen magába foglaló , művészetet Krleža és Sinkó egy-
aránt óvja a „baloldali" m űvészietlenségtől. ,  Utóbbi például, mint láttuk,_ 
a moszkvai „formalizmus"-vitára készített _írásában úgy véli, -hogy nem ,  
forma_ellenes, hanem épp egy értelemben formalista" — ti. formaterem- 

22 An André Gide. 27 oldalas gépirat a Sinkó-hagyatékban. 
23 Ich hitte Sie.... kezdetű, cím nélküli, 7 oldalas kézírásos dokumentum a Sinkó-hagya- 

tékban. 
24 Miroslav ,Krleža, i.m. 565. 
25  Uo. 585-586. 
26  UO. 569-570. 
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tő 	korszak szükségeltetik, amelyben „minden m űvész küzdeni fog egy 
olyan formáért, mely magába fogadhatja az egyéni és az általános szintézi-
sét. . 	 _ 

A Pečatot útjára bocsátó főszerkesztő . ugyanezt még programatikusabb 
és politikusabb megfogalmazásban szorgalmazza : a katolikus és nacionalista 
irodalmi jobboldal ellen éppúgy küzdeni kéll, mint a baloldali giccs és álbal-
oldali frézőrség ellen. .. 27  Amiért is : „Mától kezdve védelmezni fogom 
a szociális tendencia méltóságát a dilettánsoktól. ." 28  Hiszen „a tendenció-
zus művészetnek csak akkor van értelme, ha tendenciózus művészet, vagyis -
akkor, ha művészet, mely tendenciózus. .:" 28  Tendenciózusan írni és alkot-
ni pedig csak az az író és m űvész tud, akinek erre mégvan a képessége; amikor 
tehát a művészi alkotás tendenciájáról van szó, a Pečat „nem a tendencia, 
nem . az akarás, nem a tendenciózus alkotószándék ellen szól, hanem .meg-
különböztet kétféle szociálisan tendenciózus (...) »bárdot«: a poétát és az 
antipoétát. Tendenciózusan írva, a poéták nagy, szociálisan-téndenciózus 
irodalmat alkotnak, melyet senki nem is tagad, az antipoéták pedig ugyancsak 
tendenciózusan írva antipoézist teremtenek. "30 

C4) Az alkotói 'szubjektivitás dönt ő  szerepének mint a szuverén m űvészi 
öntudat polgárjogának a védelme. 

A művészet művészi és szociális méltóságának legfőbb garanciája mind-
két írónk szerint az alkotói szubjektivitás, a szuverén egyéni alkotói öntudat. 

„Nem volt politikai költészet Ady háborús költészete" -- példálózik 
Sinkó 1935-ben az alkotói szubjektivitás dönt ő  szerepének védelmében 
--- „Individuális költészet volt, de az individuum, aki itt megszólalt, az emberi-
ség elnémított lelkét szólaltatta meg (.. ;) s a legmélyebb magányosságban 
a legmélyebb emberi szolidaritásnak lett a minden politikai pártköltészetnél 
forradalmasítóbb kifejez ője`_`; ezért és így hathatott az Ady-vers „a költészetnek 
a költő  attitűdjétől elválaszthatatlan immánens morális és szociális pátoszá-
val"31... S ezértt és innen van az önkéntelen sinkói elszólás is a „formaliz-
mus"-vita adalékának szánt -- s minden társadalmi apologetikája ellenére 
is „eretnek" és ezért fel sem- olvashatott -- írásban: „Irigylem a szovjet író-
kat " (amiért a társadalom 'közügynek veszi. munkájukat, B.I.),. bár . gyakran 
gondoltam rá, hogy nekem -- s velem együtt talán minden írónak, aki osztály-
társadalomban n őtt fel — a monológ a szellemi Létformám s nem felelnék 
meg á követelményeknek, "amelyek itt a 170 milliós nép életéb ől, ebből az 
új életből " az író számára következnek." 32 y 

A szubjektivitás, az individuális alkotói élmény és 'világlátás Krleža 
számára is az alkotás lényegi el őfeltétele, „az egyetlen útmutató, mint a ku-
tyának a szimata s általában az állatoknak az ösztön" 33 ; ez az útmutató, s nem 
az alkotói szubjektivitásra kívülről ráoktrojált programok: „A szépségek ."fel- 
fedezésében (máig) a temperaménturn fontosabb a programnál, az idegek 
kérdése lényegesebb az esztétikai rendszernél, a tehetség kétségtelenül mé- 

27 A Pe čat programcikkét elemzi • S. Lasi ć, Sukob na književnoj ljévici, i.m. 181-182. 
' 28  Miroslav Krleža: Dijalekti čki antibarbarus. Újraközölve: Književnost, Bgd. 1982/3. 

sz. 288-403.  Az idézet a 331. oldalról. Els ő  közlés: Pe čat, 1939/9-8. sz., december hó. 
29 Dijalekti čki antibarbarus, i.h. 320. KieT;. B.I. 
3° Uo. 313-314. 	 ' 

31 Szemben a bíróval, i.h. 57. 	 : 

32 Vö. a 23. sz.-  jegyz. 	 , 	 . 	 , 

33 Miroslav: Krleža: Kirándulás• Oroszországba. . ., i.m: 586. 	. 
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lyebb.az irányzatos dogmánál, s az-összes holt sémáknál mindaddig, míg csak 
életre nem kelnek a tehetséges m űvészkéz érintésétől; amit Semmilyen más 
erő  sem mozgat, egyedül a szubjektív élmény lendülete. Az évszázadok 
esztétikai tapasztalata világosan beszél róla, hogy az ismeretlen szépségek -
feltárásának szubjektív készségeit nem lehet megrendelni vagy kitervezni, 
mint ahogy az emberi fizionómiát és a testi alkat jellegét sem lehet megváltoz-
tatú, mert ezek születésünkkel többé-kevésbé véglegesen adva vannak." 34  

(5) Az emberi élet totalitásának alkotói megragadása a ,leszűkítő  osztály-
tartalmak ellenében. 

Krleža szerint a társadalmi ér ők a művészetekben mindenkor szimplifi-
kálni akarják az élet totalitását, lesz űkítve azt az osztály-létre; a m űvészetet 
végül is „a hatalmasabb társadalmi er ők sajátítják ki, saját diadalszekereikbe, 
ekéikbe és hintóikba fogják be, mint až igavonó' állatot, aszerint, hogy az 
egyházak, udvarok, céhek, várak, szindikátusok és bankok merre haladnak.. . "35 

S a Hegedušić-esszé írója szerint épp ez jellemzi a m űvészeteket az aktuális 
jelenben — 1933-ban --- is : „A Szépség, amely halálos sebeket kapott a törté-
nelem folyamán, . ma esztéta-hóhérok kezére került, s egész bizonyos, hogy 
kínpadra fogják vonni, vagy máglyán fogják megégetni. Míg a jobboldali 
esztéta-misztifikátorok azt állították, hogy a szépség »semleges« és »fennkölt«, 
a baloldali racionalisták azt állítják (s különösen ezernyolcszáznegyvennyolc 
óta kiabálják mind hangosabban), hogy a szépségnek népiesnek kell lennie, 
mint egy forradalmi nótának, s hogy csak 'akkor van létjogosultsága, ha olyan 
racionálisan és célszer űen hat, mint egy tüzes jakobinus tricoteuse: ha nevet 
a guillotine alatt (...) a jakobinus esztétika e tekintetben pedig semmit sem 
különbözik a jezsuitától: itt is, ott is az a vélemény, hogy a vers éppúgy mint 
az ágyú, csak eszköz." 36  

Amit Krleža e vehemens esztétikai eretnekségével fogalmazott meg a 
művészet élettartalmainak teljességéért pörlekedve s egyértelm űen kinyil-
vánítva; hogy számára elviselhetetlen -mindenféle „harkovi vonal", amely 
szerint például „a hold iródalmi haszontálanság, amit lé kell venni a napirend-
ről"37  —, ezt az elemi hontalanság-tudatot és disszidálás-kényszert a III. 
Internacionálé quasi-esztétikai valóságából Sink ő  Ervin ez idő  tájt az ontológiai/ 
antropológiai hontalanság`, illetve egy emberien teljesebb, gazdagabb valóság 
utáni forradalmi utópizmus formájában nyilvánítja ki. A ,kiindulópontja az, 
hogy a történelem során, az osztálytársadalmakban „az egyes ember lelki 
és szellemi szenzibilitása más tempóban, hasonlíthatatlanul gyorsabb tempó-
ban fejlődik, mint a gazdasági szükségszer űségek alatt alakuló történelmi-
társadalmi életfeltételek"; így alakul ki a disszidens. individuum a maga -„disz-
szidens, utópisztikus honvágyával", „a történelemt ől előrekorbácsolt, a törté-
nelmen túl, a történelem el őtt futó honvágyával",' amely művészeti,, zenei; 
filozófiai, irodalmi formákban akar tárgyiasulni és felépíteni egy új emberi 
világot, éspedig ott és akkor, ahol és amikor ez az igényeiben az embertelen 
történelem által „el őrekorbácsolt" disszidens indiviuum „csak-égy harcaiban 
és szenvedéšeiben, egész mechanikájában emberietlen történelmi világot talál 

- 34  Uo. 571-572. 
35 Uo. 566-567. 
36  Uo. 566. 
37 Uó. 561. 
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maga körül".. Az -így létre jövő  kultúra aztán az adott jelenben szükségkép-
pen improduktív marad de csak részben: „Nem marad egészen vágy: 
amit a történelmi valóság asszimilálni, a maga szolgálatába állítani tud, az 
közvetve történelmi hatóer ővé válik; ami benne nem egyház, hanem evangéli-
um, az kívül marad, ige marad, mely nem ölt testet. Nem ölt testet a történelmi 
valóságban, »az életben«, de á másik síkon, a szellem síkján újabb igéket 
inspirál:, folytatást és újabb kezdéseket. A kultúra vágy egy kultúra után, 
mely ne egyéni aktusok sorozata, ne a »reális világtól« elszigetelt m űremekek 
egymásmellettisége, ne partikuláris osztálykultúra, hanem a disszidens egyén 
nagy vis-á-visjének, az egész emberiségnek életét, élete minden megnyilatkozását 
átható, formáló energia, földi realitás legyen."38  (Kiem. B.I.) 

V. 

Nyilván nem szorul b ővebb bizonyításra, hogy a fentiekben vázlatosan f 
tételesen jelzett, minden genetikus kapcsolat nélkül is szembeötl ően rokon 
krležai és sinkói nézetek nem fértek — természetszer űleg nem férhettek --- 
össze a III. Internacionálé „esztétikájával", „antropólógiájával" és „m űvészet-
politikájával", voltaképpen egész — koherensen dogmatikus és primitíven 
szektás -- , világnézetével, történelem- és' ember-, kultúra- és forradalom-
-koncepciójával. Szerzőink exkommunikálása ebből az ideológiából és ebből 
a mozgalomból egyféleképp egészen logikus volt tehát, s hogy erre egyaránt 
— csak más módon és más, ezúttal nem részletezhet ő  körülmények között 
— sor is került, az a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka annak, hogy e két anti-
barbarus alkotói személyiségszerkezetében volt valami megvesztegethetetle-
nül és „konokul" közös, valami, ami nem magyarázható mással, mint az-alko-
tószemélyiség goethei értelémben vett „démonával", fatális meghatározott-
ságával. 

Marijan Mátković  a bevezetőnkben sokat idézett remek Sinkó-esszéjében 
úgy véli, hogy az általa is relevánsnak talált.— mi úgy mondtuk: társadalmi-
-tipológiai és személyiségontológiai =- összefüggéseken, rokonságokon -túl 
Krleža és Sinkó „minden másban különbözik. Méghozzá radikálisan. AA 
temperamentumtól, tehát a költ ő  alapvető  jellemzőjétől kezdve."3 9 . 

' S csakugyan, ha az alkotói temperamentum legkövetkezetesebb megnyil-
vánulását az írói lexikában, szintagma-képzésben, az írói „mondattanban", 
vers- vagy prózaritmusban keressük, akkor a radikális különbség e két anti-
barbarus alkotói temperamentumában egészen nyilvánvaló. 

Azonban a forradalom és művészet rokon szintetizálás-kísérletében 
megnyilatkozó, rokon alkotóértelmiségi „démonok" nézetünk szerint olyan 
tipológiai egyezést jelentenek, amely joggal sorolható be az e gyébként csaku-
gyan radikálisan különböző  alkotói temperamentumok rokonságának a köré-
be is. 

Annak tanúságaként, hogy a . krležai és sinkói mű  1945 utáni kölcsönös 
genetikus kapcsolata épp azért lehetett olyan termékeny, mert mögötte és 
időben előtte ez az alkati rokonság állt. 

(1982) 

 

Bosnyák István 

38  Don Quijote útjai. Korunk, 1938/4. sz. 289-296. (I. rész) 
39 Marijan . Matković, i.m. 534. 
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6. ARCHAIKUS—MITIIgUS FORMÁK KRLEŽA ÉS BALÁZS BÉLA 
KORAÍ DRÁMASZÖVEGEIBEN 

Miroslav Krleža és Balázs Béla tízes évekbeli drámai, epikai, költ ői 
műveiben sajátos jelentősége van az archaikus irodalmi, zenei és folklór 
alakzatoknak, műfajoknak, szerkezeteknek. -E formalehet őségek "felismerése 
egyféle mitizáló törekvésre utal a két igen különböz ő  alkatú fiatal művész 
indulásában. A hagyomány ősi, keleti, ókori, középkori rétegeiben fogant 
.formagondolat és_ motivika megelevenedése alapján felmerül a kérdés, vajon 
hogyan hangolódnak össze á tradíció mélyrétegei azzal a mindkett őjükre 
oly jellemző  hagyományátrendez ő  kritikai elégedetlenséggel, amely a hu-
manista hagyomány krízisének)  élményéből 'fakad. 

Annak á szellemi forradalomnak 2, új kultúra-igénynek3, melyet • a fiatal 
Krleža és a /fiatal Balázs ízlésbeli különbségeik ellenére egyként sürgetnek, 
nem mítoszokra volt szüksége: antim,ítoszt kell megénekelni, mondja _Krleža. 
Eszmélkedésük alapja a polgári tradíció értékvilágának megingása, melynek 
nemcsak valós, hanem jelképes megtestesít ője is a végnapjait élő  Monarchia.. 
A jelenkortól való átmeneti elfordulás egyben az ősi kultúrák újrafelfedezése. 
„A 20. század • nem konvencionális m űvésze (:..) valami legelemibbhez 
és archaikushoz nyúl, amely gesztusban egyszersmind ő  maga van benne; 
önmagára találás, a régi színeváltozása a jelenben." 4  E közös irányAtság 
kifejeződésének s egyben a művészi Megoldások sokféleségének a szimbo-
lizmus világképe biztosít termékeny' kiindulópontot. A drámában ez a szim- 
bolista színházvízió kibontakozásában mutatkozik meg. A parabola-jelleg 's 
a mitikus elem •el őtérbe kerülése a szimbolista m űvészeteszménynek az uni-
verzális. jelentéstartalmakhoz való vonzódásával magyarázható. A szimbo-
lista szi házban a mítosz mint a szimbólum dinamikus világa (V. V. Ivanov) 
a keret, mely formát • ad a kor. m űvészét izgátó egyetemes - kérdések kifeje-
ződésének. A Balázsra és Krležára oly jellemz ő  szubsztanciális - általános-
ságra törekvés (Radnóti S.) az, ami elvezet a hagyományos drámafogalom 
és a szokványos színházfelfogás • elütasításáhaz. A végs ő  életproblémáknak 
érzéki szimbólumok "formájában való kifeježése 5  új színházi dramaturgia 
megalapozását igényelte. 

1  Jan Wierzbicki: Miróslav Krleža, Zagreb, 1980. 
2  Balázs Béla moszkvai naplójából idézi. K. Nagy Magda: Balázs Béla világa, Budapest, 

1977. 
3  Miroslav Krleža: Davni dani, Zagreb, 1956. 148-149. 
4  Balassa Péter: A színeváltozás, Budapest, 1981. 425. 
b  Lukács György: Ifjúkori mffvek, Budapest, 1977. 240. 
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Az átértékelés a drámaiság kérdésének újrafogalmazásával indult. A 
klasszikus dráma a tettben megnyilvánuló ellentétes akaratok, megütközését 
állítja a középpontba; a drámaiság a konkrét cselekvésben nyer közvetlen 
megnyilvánulási • formát. Ennek szerves tartozéka a tettek gondos lélektani 
motivációja. - Krleža.Legendája, e ciklusnyitó dráma, valamint Balázs Miszté- 
riumai• szakítanak a pszichológiai jellemzéssel, nem mélyülnek el az alakók 
lélektani alakításában, a cselekményessége* és a dinamikát nem á helyze-
tekből összeálló drámai történésben, hanem • a tudatfolyamatok, a gondo-
latok .belső  világában szituálják. Az egyéni akaratok és er ők helyett meta- 
fizikai kérdések szembesülnek egymással; a ;szellem és- az életérzés drámai . 
konfliktusai . keresik legmegfelel őbb mitikus-szimbolikus kifejeződésüket. 
A jelképes tartalmaknak mint állításnak és tagadásnak a szembesítése (Le-
genda), a sorseszmék.konfrontálása (4 szent sz űz vére), illetőleg „a szerelem 
kozmikus reménytelenségénék érzésszférája" ;(A kékszakállú herceg - vára) 
olyan belső . drámaiságot kölcsönöz. a szövegeknek, 'mely alapvet ően külön-
bözik. az élethelyzetek -  konkrétságában fogalmazó dráma feszültségét ől. 

A fölidézett példázatok, keresztény szimbólumok • az analogikus gon-
,doíkodás- és kifejezésmód, változatai. Abból, hogy nem žnetonímikus-kauzális 
jellegű  .formák, természetszer űen következik, hogy nem feltétlenül igénylik 
a cselekményes-plasztikus megjelenítést; e közlend ők az utalás éreztet ő, 
sejtető, felidéző  mozzanatai révén, s nem á küls ő-gesztuális Cselekvés révén 
tárgyiasulnak. A Legenda s a Misztériumok mélyén. rejlő  dilemmák a lét-

, fórmával s a • tudat- és 'lélektartalmakkal • állnak 'összefüggésben. Drámai 
felmutatásukra a dolgok összetettségét fel nem oldó, égyšégben láttató, 
szimbolikus forma, a mítosz és a példázat a legalkalmasabb. A -  kékszakállú 
herceg vára mintája a székely népballada, a Legenda , című  „fantázia" pre-
formája az -Olajfák hegyén gyötrődő  Jézus újszövetségi története. A legen-
dánák és a balladának. műfaji összetevője az epikai elem. A legenda • drámai 
formálásában azonban Krlé ža nem'az epikai nem a lírai jégyet er ősíti fel, 
hanem a drámait. Balázs hasonlóképpen • nyomatékosítja a • ballada drámai. 
vonásait. A legenda; a példázat s a dráma, illetve a ballada s a dráma ötvö-
zéséből születő  új formákban, a szimbolista haláltáncban és a balladavízióban 
a belsővé tett, elmélyített drámaiság . tengelye tartja össze a lírai s egyéb 
nem drámai elemeket. Mivel nem a tettekben, hanem a drámah ősök . pár-

-beszédében illetve monológjaiban fejlik ki a fel nem oldható feszültség, 
szükségképpen m,egnöveks';ik a beszédcselekedetek fontossága. A. beszéd-
szövés grammatikai-poétikai eszközökkel .nyomatékosítja az eszmék és lélek-
tartallmak bonyolult éllentmondásosságának tényét.' AZ égi s a földi szerelem, 
a lelki .  testvérség s a szenvedély, a barátšág s -az érzéki viszony,. a testiség 
s a szellemi vágy kett ősségét A szent sz űz Vére-a beszédszálakon belüli szó- 
lamismétlésekkel, szerpentinszer ű. visszatérítésekkel fokozza s teszi ' jelöltté 
poétikailag is. A Legenda ezzel szemben Jézus béls ő  vívódását, tudat-gomoly-
gását, a néki tulajdonított -két bels ő  hang vitáját külön. szólamokra -.szakítja, 
és Jézusnak s' a porból feléled ő  árnyának dialogikus küzdelmeként szólaltatja 
meg.. Jézus drámai monológja válik itt párbeszéddé, hogy az .alakmásos 
megoldás hátterében ismét felderengjen a formailag megszüntetett monológ 
'tömbszerű  egysége. Az ;ntitetikus krležai gondolkodás ölt itt formát s elő-
készíti a Legendák-ciklus egyéb darabjainak gyakori alteregó it, .kéttőzéseit: -  

8  Balázs Béla: Napló I. 524: 
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„Az ,alakok' antitetikús párhuzamossága a ,géniusz' legendákban mint a 
drámai dialógus szükségszerűsége, mint jelentős belső  drámaiság valósul meg, 
š mint létforma a .lényegileg Poétikus, szimfónikus, oratóriumszer ű , szét-
vetett- drámai . kompozíción belül. " 7  

Az Olajfák hegyi helyzet és 'a golgotai történet esztétikai misztérium 
Krleža. számára, olyan el őkép, melyből a hitnek és a kételynek,• a hivésnek 
és a tudásnak, irracionalitá snak és értelemnek; -szenvedélynek és tudatnak 
az antinómiája elemi érővel'mutatható fel; s melyben folytatható Nietzschének 
a kereszténységgel való polémiája. A krležai dilemmák, a kétezeréves tör-
ténélmi tapasztalat s „a fáradt európai kultúra” rezigná ćiója- rávetül a Jé- 

- zus-legendára., Mint. írja, 8  • a nagypénteki lamentáció és a katolikus liturgia 
kora gyermekkorától kezdve á drámai mise-en-scéne . katarktikus erejével 
hatott rá. A -Golgota religiót és vallási rítussal kiemelt tartálmait meghaladó 
jelképiessége mintha már ekkor megalapozta volna Krležánál. a jóval kés őbbi 
drámai változat -létrejöttét. S míg a vallási rítus színházi drámaként, meg-- 

' érzékített tragédiaként jelenik meg -  Krleža előtt, Balázs Hebbel 'hátása alatt 
így ír : „Az igázi nagy eredmény az volna, ha függöny legördülte után 
az egész közönség, míg felocsúdik, azt mormolná magában: »Ich ver stehe 
die Welt nicht m.ehr. e Ezen a fokon vállhatna - a dráma vallássá." 9  Másutt 
pedig a "„szóval megközelíthetetlen dolgok” kifelezésér ől elinélkedve a ;szitu- 
bólurn, a hasonlat s a dráma közös magvaként jelöli .meg a „szó ellen való 

- küzdelmet": „nem véletlen, hogy a. modern dráma á templomszertartášból 
keletkezett."lo 

A népi tudatra jellemz ő  anyagi és mitikus valóságszemlélet egységei' 
Krléžánál majd - egy későbbi korszakban válik ösztönz ő  forrássá: Balázsnál 
már a misztériumokban központi. szerephez jut az irracionális :mélységeket 
s a tárgyi világot természetes módon együttlátó, a . -dologiságot és a képiséget 
szét nem választó, • ősi népi szemléletmód. A lélekmagány gondolata köré 
rendezett ,szimbolikus ornamentika egyfajta architektonikus jelképiség for-
májában jelentkezik A kékszakállú her ćeg várában és A szent sz űz vérében. 
Az előbbiben • „A lelkem. ódo:z,. , babonás vár,/ Mohos g őgös . és elhagyott" 
Ady-sorok és az Égi kapuk nyíljatok kezdet ű  templomi ének _i,isszhangzik, 
a kiindulópont pedig -a  balladában felkínált helyzet, hangulat és .  érzéskör. 
A szent sz űz vére váza a Máriaszerelem, katolikus szimbolikája. A Kék-
szakállú alaphelyzete a herceg s Judit-megérkezése a várba, központi gesztusa 
.pedig a zárt ajtók felnyitása. A'N, ár, a csukott ajtó metafizikai jelentéstartalmú 
elemek. A. vár az emberi lélek szimbóluma , s a „közvetlen megérzékítettség 
maximumát"12  Balázs a vár képrendszerének kialakításával • kívánja elérni. 
A- vár ' •megnyíló, ' majd becsukódó lélek-ajtai, vagy Baldwinn kastélyának, 
hajlékának átalakulášai a másik drámában a szereleim feloldó harmóniájának 
lehetetlenségét jelképezik. Testi és lelki, szellemi és tudati tartalmak vetülnek 
ki e geometrizált metaforákba, szimbólumokba. Megszemélyesítés uralja e 
drámák nyelvét: sír a vár, vérzik a vár, 'sóhajt a vár, a gyönyör borzong: 

7 Maté Lon čar: Antiteze i analogije u Krležinim 'Legendarrta. In. Ekspresionizam u 
hrvatskoj književnosti, Zagreb, 1969.  106. 	- 

8 M. Krleža: Djetinjstvo u Agramu. .In. Republika, 1952. 12. 348. 	. 

9  Balázs: Napló I. 232.    
(3.0 i.m. 234.  

11,T  , Wierzbicki i.m. 248. 
12 Lukács i.rn. 473.. 
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„szimbólumokká válnak a dolgok, nem mert elveszítik él ő  voltukat, de mert 
élővé válik a még nem élő  is és a mozgató 'erők titokzatos nagysága túláradó 
életgazdagságot ad a legtriviálisabbnak is." 13  A szimbolista szemléletnek 
megfelelően a , képi élem az eszmeivel, tárgyival egyšéget alkot, „a drámai 
gesztusok és szavak pedig közvetlen revelációi a lényegnek." 14 . 

Balázs útja a Misztériumok és mesék évei után más irányt vesz, Krleža 
pedig röviddel a Legenda megírása után mind távolabbra kerül a szimbolista 
érzékenységtől. Krleža kritikusainak észrevétele értelmében azonban a 
Legendák világa és színházeszménye nem csupán kiindulópont és elhanya-
golható bevezetés a kés őbbi művekbe, hanem a pályakezdést vallomásszer ű  
művekkel gazdagító jelenség. Balázs és Krleža korai m űfajai, a szimbolista 
danse ma 'cabre-ok, bibliai legendák, misztériumok, ősi népballadák, távol- 

• keleti mesék, mondák, hellén mítoszok, keresztény szimbólumok, költ ői 
oratóriumok, szimfóniák, elválaszthatatlanak azoktól a hatásoktól, melyek 
az európai modern áramlatok részét ől érték őket. Megkerülhetetlen továbbá 
az az érzékenység és igény is, melyet egy új min őség megteremtésével kap-
csolatban kifejezésre juttattak: e min őség .— akkori intencióik értelmében 
— egy magasabb fokra ' .volt hivatott emelni „a szellem és az ejragadtátás 
spirálisán" a hazai kultúrát. 

(1982) 	 Thomka Beáta 

13 i.M. 240. 
14  i.m. 585. 
15 M. Krleža: Davni dani, 148. 

1 
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7. A FILIP'LATINOVICZ HAZATÉRÉSE ÉS AZ UTAS ÉS 
HOLDVILÁG TIPOLÓGIAI ÖSSZEFLUGGÉSEI 

I. 

Az összehasonlító irodalomkutatás az irodalom természetére vonatkozó 
fontos felismeréseket eredményezhet, amennyiben a kölcsönhatásokon, 
érintkezéseken alapuló genetikus kapcsolatok feltárásán túl az eddigieknél 
is jobban tudatosítja a Zsirmunszkij áltál stadiális-tipologikus párhuzamoknak 
nevezett kutatási területek adta lehet őségeket. Veszelovszkij eljárását követve 
Zsirmunsžkij különös hangsúlyt fektet az olyan jelenségek egybevetésére, 
„amelyeket kronológiai egyidej űség és történelmi kölcsönhatás nem köt 
össze, de a társadalmi fejl ődés ugyanazon fokán megtalálhatók", hisz „az 
,ideológia területén a művészetnek. mint a valóság képi megismérésének a 
társadalmi fejl ődés azonos fakán ... fontos egyezéseket kell mutatnia." 
Csakis ilyen alapon lehet megközelíteni „az irodalmi fejl ődés paralelizmu-
sának" kérdését, s a hasonlóságok és különbségek megállapításával feltárni 
az általános és a speciális jegyeket. 

Mindezek hangsúlyozására témánk szempontjából csak részben van 
szükség, ugyanis az összehasonlítándó művek keletkezési ideje azonos év-
tizedre esik, s földrajzi távolságok sem teszik lehetetlenné a közvetlen érint-
kezést. Mégsem kölcsönhatásról van szó, hanem két, 15-20, évvel azel őtt 
még azonos államközösségben él ő, sok hasonló jelenséget kitermel ő  tár-
sadalmi valóság diktálta érzékelési és értelmezési megfelelésekr ől.' A har-
mincas évek magyar és horvát társadalmi-történelmi légkörében természet-
szerűleg meglévő  hasonlóságok a művészi létérzékelés és -ábrázólás meg-
egyező  vagy hasonló mozzanatait hozhatták létre. ,  Ám a párhuzamok még 
szélesebb körben -  futnak. Hogy ezekkel a megfelelésekkel a horvát és a 
magyar irodalom a legaktuálisabb európái korproblémák és tájékozódási 
pontok bemérésére és a vélük való dialógusra érlelte ki igényét, bizonyítja 
a Broch által polihisztorikusnak nevezett regények vonulatának közelsége 
elemzett műveinkhez. 

Kiss Endre összefoglalásában a polihiszt őrikus regény „az, európai 
polgárság húszas-harmincas évekbeli általános ideológiai-emberképbeli újra-
tájékozódásának terméke", až I. világháború okozta traumák lecsapódása, 
aminek következtében írók és hőseik is a KERESÉS Odüsszeuszaivá válnak. 
A leomlott értékrendszerek új világkép kialakítását, az új világnézet új re- 
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gényforma kikísérletezését tette szükségessé. A kor kiélezte a m űvészet 
létjogósultságának -  kérdését, s így a polihisztorikus regények egy sajátos 
metanyelvet formáltak ki önnön létezésük esztéticizmust tagadó okairól. és 
távlataitól. A regényforma előremutató megújítása, a móntázsolás, az 
egyéni időkezelés, a hirtelen váltások, a különböz ő  nézőpontok, a bonyolult 
utalásrendszer-, a valóságrétegek sokasága, a cselekmény szervez őerejének 
eltűnése -- a polihišztorikus regény „teljes kor-reprezentációra", totalitásra 
való törekvésének szükségszer ű  következménye. 

Krleža Tilip Latinovicz hazatérése és Szerb Antal Utas és holdvilág 
című  regénye a polihisztorikus regények er őterében jött létre, s egymás - 
közötti párhuzamaik is ebből az Európa-szerte egybecseng ő  korérzékelésből 
erednek. Krleža és Szerb Antal regényének megszületésében minden bi-
zonnyal európai példák pozitív, integráló és aktív befogadása is közrejátszott, 
de ez is a már meglévő  igényről, alkotói diszpozíciókról tanúskodik. „A 
társadalmi-irodalmi fejl ődés meghatározott korszakaiban meghatározott al-
kotói diszpozíciók aktivizálódnak", írja Durišin,-  így a két író inventivitása 
is vitathatatlan, *annál is inkább, mivel műveik a nagy polihisztorikus re-
gényekkel kb. -egyidejűleg jelentek meg. 

II . 

Az irodalomtipológiai összefüggések sorában a főhősök" alakjának meg-
teremtése mutatja a legjelent ősebb analógiákat.. - 	 -- 

Filip is és Mihály is a talajtalanság emberei, egyéniségük legszembe-
ötlőbb vonása. a súlypontkéres ő  őrlődés. Gyökértelenségük, rendszeren kívü- 
liségük nyilvánul meg foglalkozásaikban- is: Filip szabadművész, homályos 
megélhetési forrásokkal, Mihály az arctalan hivatali munka . disszidense, 
de vallástörténésszé vágy m űvésszé válni is képtelen. Mindketten mene-
külnek: Filip a nagyvilágból haza, Mihály otthonról a . nagyvilágba. Filip 
számára a szül őföld a gyermekkora óta magával vonszolt komplexusok 
forrásvidéke, Mihálynak Olaszország a gyermekkori érzések utáni csilla-

_ pítkiatatlan - nosztalgiák tája. Mindketten tehát ,  olyan talajra teszik lábukat, 
ahol . az ingovány teljes bekebelezéssel fenyegeti őket, ám a megtisztulásnak 
is ez a pokoljárás az egyedüli feltétele. A gyermekkorból ered ő  lelki sérülések 
a beteges képzeletműködésig, a mazochisztikus játékokig, a közvetlen valóság 
helyett a lázálmok eksztázisáig, a bizonytalanságérzés az iszonyatig foko 
zódik. A gyermekkorra váló visszautalások mindkét m űben végig jelen vannak. 
Až elbizonytalanodást . és befeléfordulást Krleža élesebben motiválja: Filip 
számára titok apjának kiléte, így válik benne minden létez ő  eredete és oka 
homályossá, s „mint a paráznaság és. a b űn gyermeke" szenved „az erkölcsi 
lealacsonyítás sötét és mély komplexum,áival.lelkében, tele tisztátalan, vérrel 
és sötét - üldözési félelemmel." Szerb Antal főhőse egyfajta intellektuális 
túlérzékénységb ől jut hasonló tünetekig. Önvallomásában mondja: „ ... Nem 
voltam ,  egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam, és rette 
netes depressziók gyötörtek'. Hallucinációim kezdtek lenni .. Éjszaké 
rettenetes rémülettel. arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellet, és 
néz engem ... Mindehhez azután hozzájárult, mint legszörny űbb szimp-
tóma, az örvény .-.. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a 
föld, és • egy rettenetes - örvény szélén állok." A," šzínházasdik alkalmával 
Mihály mazochizmusa -  nyilvánul meg: legjobban áldozat -szeret -  lenni, majd 

270 - 



ifjúkori veszendőség-érzését dédelgeti keblén. Szerb Antal regényalakjának 
,megformálásában motiválás helyett inkább a különösség és csodálatosság 
felé hajlik, így a főhős divatos ifjúkori dekadenciájából az affektálás felhangjai 
is kicsengnek. S míg alakteremtésében a gyengeség jeleit véljük felfedezni, 
az elidegenedés tüneteinek teljességre . törekv ő  rajzát adja. 

A valóság elleni lázadás, a tudathasadásos tépel ődés űzi mindkét re-
gényhőst az ifjúkori bolyongások felé, Európa felé. A polihisztorikus regény 
alakjainak nyugtalan, tájékozódás-szükséglete nyilvánul meg az utazás, a 
csavargás motívumában is. Ugyanakkor e regények hajtóxr,otorja az elvont 
értelemben vett szellemi tájékozódás, csavargás is, -ami türelmetlen és túl-
tengő  reflexivitásként hálózza be, s nyeli el olykor a cselekmény szálait. 
Az Utas és holdvilágban _szószerint fogalmazódik meg a keresésnek Mihály 
számára dönt ő  fontossága: „Ő  egy keres ő  ... Valamit ,  keresett egész éle-
tében, valamit, ami Más. Filip vízióit még tudatosabb és bonyolultabb 
identitás-, értelem-, cél-,, lényeg- és valóságkeresés szövi át. Csak találomra 
idézünk: „Itt lökte el magát, már régen, az elején, az élet valóságától, s már 
harminc éve hajszolja ezt a valóságot és még nem tudta elérni." A két re-
gényalak érzelmi-világnézeti válságát egészen a gyermekkori kezdeményekt ől 
fogva az önkínzás; az önmegsemmisítés, s az öngyilkosság képzetei és tény-
leges próbája kíséri végig. Mihály Ulpius Taxasással együtt veszi be a mérget, 
majd- felnőttként - Rómában újra akarja játszani. Évával az- áldozat szerepét. 
Az ifjú Filipet kielégítetlen érzelmi lázai kergetik életveszélyes .fejesek pro-
dukálására „a híd alatt, csakhogy véres legyen a víz fölötte". A Filip körüli 
hősök is mind a pusztulás végs ő  stádiumának motívumait hozzák magukkal, 
s ezzel mintegy szimbolikus hangulati - aláfestést adnak Filip bels ő  küzdel-
meinek. 

-A polihisztorikus regények ellentéteket átfogó vibrálása -  is jelen van 
műveink gondolati-eszmei anyagában. Mindkét főhős az eksztatikus ra-
jongás és a csömör, az undor között ingázik. Filipre a .zaklatott, tombóló 
ritmus jellemző, Mihályra inkább az álmatag rezignáció, de mindketten 
a végletek emberei. Míg az Utas és holdvilágban csűpán racionálisán -  közölt 

_antinómiák tűnnek " fel (szabályosságesszabálytalanság, polgári értékrendes 
lázadó szabadság, realitás<->irrealitás), Krležánál a szövegszervezés módjában 
is állandóan-  jelen van álom és valóság, vágyak és tényék, múlt és jelen, 
álrend és rend, érték és értéktelenség, értelem és értelmetlenség, tisztaság 
és szenny drámai harca. Itt kezd eltávolodni egymástól a két regény, a Filip 
Latinovicz 'hazatérése a polihisztorikus regényeszmény bels ő  köreibe fér- 
kőzik, az Utas és holdvilág viszont a szolgai cselekménybonyolítás útveszt őiben 
kezd tévelyegni. Ezek az eltérések részben lélektani-tipológiai különbségekkel 
magyarázhatók. A lázadás, a keretek szétfeszítése, a megtisztító vihar tom-
bolása, az önmegsemmisít ő  indulat Krležánál nemcsak látomásók, kultúr-
beszélgetések vagy cselekménymozzanatok visszfényében van jelen, hanem 
magában a szövegritmus kialakításában is. Mondatszerkesztése a hálmozá-
sori-fokozáson alapszik; az ismétl ődő  azonos mondatrészek, szószerkezetek 
indulatos sodrása a nagyobb egységekre is kiterjed, -s immár montázsként 
olyan hosszabb-rövidebb, olykor az író által is jelölt szakaszok kialakítását 
teszi szükségesšé, amelyek kizárólag a bels ő  történések függvényei. A vízió 
eredetisége mellett a stilisztikai eszközök hangulati adekvátságát figyelhetjük 
meg a következő  félmondatban: „ ... S mindezek felett egy tömeg n ő i 
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hasat, nyers fehér női hasakat, hatalmasakat, mint a malomk ő, olyan hatalmas 
tömegét a női hasaknak, hogy felfúvódott sátáni dögöknek lássanak, hullák 
töm,lőiinek, részeg szaturnáliák fellegeinek, amelyek maguk falják fél saját 
testüket, büdös feneküket pedig odafordították mindahhoz, ami csillagos 
felettünk, s minden g őzölög, füstöl és zuhan a szakadékba!" 

Krleža id őkezelése is sajátos. Különösen a regény eleje b ővelkedik 
olyan vágásokban, amelyekben a jelen valósága a múlt valóságába t űnik 
át, majd a múlt valósága olvad össze a múltbéli látomásokkal, hogy azután 
ismét visszatérjenek a jelenbéli tények, illetve a :jelenbéli képzeletm űködés 
termékei. Komplex id őérzetet teremtenek a múlt hajszálnyira pontosan 
újrajátszatott jelenetei is (pl. a pékinas az illatozó zsemlékkel most is ugyanúgy 
csoszog el Filip mellett, mint hajdanán). Szerb Antal regényét vizsgálva 
az idő  szempontjából ismét csak az elkülönülés mozzanatára` kell felfigyel-
nünk. A higgadt, lineáris, prózai elbeszélés menetét, a dialógusok szabály-
szerű  beépítését itt semmi sem szakítja meg. A - kényszerképzetek, vissza-
emlékezések konkrétan körülhatárolt történések kereteiben zajlanak. 

A polihisztorikus regényekre jellemz ő  nézőpontváltásos technika elemzett 
műveinket érintetlenül hagyta. Az Utas és holdvilágban a narrátor igyekszik 
észrevétlen maradni, de egy-két elszólásban mégis a zavaró és avult. minden-
tudó elbeszélői -szerepet veszi fel, p1..: „így nekünk sem kell a városka nevét 
feljegyeznünk." Krleža elbeszélői nézőpontja is statikus, de teljesen azonosul 
Filip látószögével. Ez az elbeszél ői hangvétel azon az önszemlél ő, önkereső . 

szenvedélyen alapszik, amely a műben többször fogalmi nyelven is meg-
fogalmazódik. Filip — a regény szavai szerint — a saját létezése feletti át-
tekintést keresi, szüntelenül képet alkot saját szubjektív életér ől. Az elbe-
szélő  mintha csupán Filip alakmása lenne; el őadásmódja lehetővé teszi, 
hogy az olvasónak úgy t űnjék, mintha mindvégig a főhős monológját hallaná, 
aki saját szemével szemléli önmagát, tudatosít, értelmez és leltároz a világ 
és önnön maga felett. Ezt a fennhangon folyó virtuális monológot fordítja 
az áttetszőségig személytelen elbeszélő  bizonyos értelemben függő  beszéd-
nek is felfogható beszédre. A függ ő  beszéd -Báhtyin-féle impresszionisztikus 
modifikációja — amely a bels ő  beszéd, a gondolatok és élmények átvitelére 
szolgál — áll közel Krleža módszeréhez, azzal a különbséggel, hogy az ő  
elbeszélőjének ironikus véleménye, válogató aktivitása s jelenlétének egyéb 
jele sem mutatkozik sehol. Igy az írói nézőpont mégiscsak felbomlik, s a 
szövegben egy hullámzás jön létre: hol Filip szubjektív stílusa er ősödik 
föl, hol az elbeszélő  tárgyilagosabb hangja. Ezzel a finom bels ő  mozgással 
a szöveg a polihisztorikus regények többsíkúságát teremti meg.  

Az előrejelzések, utalások rendszerét részben már érintettük. Szerb 
Antal regényében az el őre- és hátrautalások ritkább hálózatot képeznek, 
keresettébbek, áttekinthet őbbek . Krleža szövegének bonyolult motívum-
rendszerénél. Szavak, képzetek, gondolatok szimbolikussá váló ismétl ődésén 
túl a szereplők alakjának megkomponáláša, a cselekménymozzanatok ki-
alakítása mind szerves egységként sodorják e burjánzó regényvilágot a vég-
kifejlet felé. 

Végezetül szólnunk kell még egy polihisztorikus vonásról, a Krleža-re-
gényben fontos szerepet játszó metanyelvr ől. Az Utas és holdvilág főhősét 
is körülveszi a művészet, .a tudomány, a kultúra légköre és kérdései, de 
saját megvallása szerint benne nincs elég lelkesedés és . nem tud annyira 
hinni ezeknek a dolgoknak a fontosságában. így e regényben teljesen el 
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sorvad a művészet létjogosultságának problémája, amelyet a polihisztorikus 
regények éles fénybe helyeznek s szenvedélyesen vitatnak. Krleža mát fe stő-
hősével premier plánba hozza a művészi hit korabeli válságtüneteit. Filip 
számára létkérdés, _hogy „kell-e egyáltalán festeni, s ha feltétlenül kell, 
akkor hogyan?" Rájön, hogy az emberek körében a festészet „alapjában 
véve ismeretlen és felesleges dolog." Minden márcangoló kétely ellenére 
is érzi, hogy -- ha lázadva is, de -- hinnie kell „a m űvészi ihlet tisztaságában, 
mint a még egyetlen tisztaságban, ami megmaradt ... ebben az állatias-
ságában ... !" Az egyetlen megtartó er ő, amit szembe tud helyezni a világ 
képtelenül értelmetlen kuszáltságával, az a bels ő, festői élmények ereje, 
igazsága, „az anyag alaki legy őzése em,otív áttételek segítségével:.." 

(1982) 	 Csányi Erzsébet 

IRODALOM 

V. Zsirmuns2kij : Irodalom, poétika, Gondolat, Bp., 1981. 
D. Durišin: Összehasonlító irodalomkutatás, Gondolat, Bp., 1977. 
Kiss Endre: Hermann Broch elmélete 'a polihisztorikus regényr ől, Akadémiai, Bp., 1981. 
M. Bahtin: Marksizam i filozofija jezika, Nolit, Beograd, 1980. 
H. Broh: Pesništvo i saznanje, Gradina, Niš, 1979.. 

18 	 . 	 " 	 . 273 



f 

/ 



8. CSALÁDTÖRTÉNETI MODELLEK A  KÖZÉP—,EURÓPAI 
IRODALMAKBAN: DABROWSKA, KRLEŽA, BABITS 

Vázlatunkban az európai irodalom egyik XX. Századi m űfaji változatának,. 
a polgári családregénynek három tipológiai  rokonát, Marfia Dábrowská : 
Éjjelek és nappalok című  regényét,. Miroslav Krleža : Glembay-ciklusát és 
Babits Mihály: Halálfiai című  regényét kíséreljük meg összevetni két szem-
pontból; egyrészt- az expozíció: hasonló és eltér ő  sajátosságait .vizsgálva, 
másrészt az expozíció családtörténeti visszatekintésében ábrázolt történelem 
néhány párhuzamós vonását érzékeltetve. 

Nincs módunk itt tüzetesen tárgyalni a modern polgári családregénynek, 
családtörténeti regénynek, nemzedékregénynek' ' stb.l nevezett m űfaji vál- . 
tozat poétikai sajátosságait. Arról a regénytípusról van szó, amelyet, leg-
gyakrabban az európai irodalom következ ő  párad.igniatikus műveivel szoktak 
jelölni : Thom.aš Mann — Buddenbrooks, Roger Martin  du Gard 	Les 
Thibault, John Galsworthy, — The Forsyte Saga, Makszim Gorkiij 	Gyelo 
Artamonovüh. Ennek a- műfaji változatnak az útját nemcsak a nyugat-európai 
és az orosz regénytörténetben lehet nyomon kísérni; születtek tipológiailag 
hasonló művek a. kelet-közép-európai irodalmakban is( További kutatásra 
váró kérdés, hogy a polgári családregény kelet-közép-európai változata 
rendelkezik-e csakis rá' jellemz ő  poétikai, sajátosságokkal, hogy elterjedé-
sének határai hol húzhatók meg. Annyi bizonyosnak látszik, hogy ez a regény-
típus régiónkban a nyugat-európai irodalmak által nyújtott minták ösztön- 
zésére 'született . meg. A kelet-közép-európai népek irodalmi gondolkodását 
jellemezve állapította meg az irodalomtörténeti kutatás egy-egy m űről, 
hogy tipológiai rokonságban áll a polgári családregénnyel, a m űfaji • váltóžat • 
tipikus műveinek említett listáját kiegészítette a saját nemzeti irodalomban 
született alkotással vagy alkotásokkal, nem föltételezvéín (azaz inkább nem 
ismerték) hasonló mű  létrejöttét a szomszédos irodalmakban. fgy rendeli 
a klasszikus. európai művek mellé Hankiss János például Tormay Cecil • 
A régi ház című  regényét, a léngyel Anna Frydrychs többek között Maria 

1  A gazdag siakiroáalomból csak -a legutóbbi időszak általam használt néhány m űvére 
utalnék. Gorilovics Tivadar: A modern 'polgri családregény. Budapest, 1974.; Anria 
Fryd,ychs: Problémes coricernant le „róman-feuve`.` I-iI. Zagadnienia Rodzajów 
Literackićh (Lódz) 1968. 1. sz., 2. sz.; m. Szász Anna Mária: Társadalmi tendenciák 
ábrázolása és műfaji sajátosságok a 20. századi` családtörténeti regényben. Kandidátusi 
értekezés. Szeged 1976. MTA Kézirattár 255 1. 

18• 275 



,Dabrowski Éjjelek és nappalok-ját, a horvát. Ivo Vidan Miroslav Krleža 
Glembay-ciklusát. 2  

A polgári családregény fontos szervez ő  elve az egymást követ ő  nemze-
dékek ábrázolása, ezért ezeknek a m űveknek a fölépítésében alapvet ő  sze= 
reget játszik az id ő . A családregényekben az időbeliséget általában nyelvileg 
pontosan kifejezik,. a történet ideje több évtizedre terjed ki, az elbeszélés 
ideje és a történet ideje. közötti kapcsolatot rendszerint diszkontinuitás jel-
lemzi. Számunkra most ebb ől elsősorban az a lényeges, hogy á - műfaji 
változatban a történet ideje „történelmi id ő", határai gyakran egy egész 
korszakot fognak egybe. A történelmi folyamatok .  makrohullámai meg-
határozó módon befolyásolják a családok mikróvilágát, s bár az "író .  ebben 
a viszonylag zárt világban mozog, a részben az egészt kívánja megragadnia. 
Föltételezhető, hogy az európai minták áthasonítása során Közép-Európában 
és Kelet-Európában mind az epikai hagyomány mássága (gondolunk pél-
dául a regény múlt századi útjának •jellegzetességeire, a ' megkésettségze, 
a diszkontinuitásra), mind a polgári' fejlődés nyugat-európaitól eltér ő  vo-
násai következtében az íróknak sajátos problémákkal kellett szembenézniük: 
Épp az epikai műnerc fejl ődésében tapasztalható sajátosságok (els ősorban 
a realista regény jellegzetességei) határolnak el egy kelet-közép-európai 
régiót, amelynek számos vonása nemcsák a nyugat-európai irodalmakétól; 
hanem az oroszétól is különbözik. A polgári fejl ődés -- mint ismeretes 
térségünkben felemás módon, a nyugat-európaitól eltér ő  társadalmi-gazda-
sági viszonyok között, nem saját nemzetállam keretében következik be: 
fgy természetesen itt nem lehet egy „szabályos" polgári család fölemelkedését 
és hanyatlását az ábrázolás tárgyául választani. «Nehéz volna ott a hagyo-
mányos polgári világ válságáról beszélni, ahol tulajdonképpen ez a világ 
igazán ki sem alakult, s ahol a nyugat-európai polgárságnak megfelel ő  tör-
ténelmi szerepkört 'a középnemesi, •gazdagparaszti vagy értelmiségi rétegek 
vállalták. • \ . 

A nyugat-európai család- vágy nemzedékregény tipológiai megfelel ői 
vagy rokonai a mi térségünkben tehát szükségképpen más környezetb ől 
választanak a' társadalom fejl ődési. törvényszer űségeit tipikus példaként 
illusztráló családot. (Műfaji változatunk részint a naturalizmus, részint a 
realizmus valóságfelfogásával bír, nagy jelent őséget tulajdonít a tipikus 
fogalmának). A családregény kelet-közép-európai tipológiai hasonlóságai és 
eltérései mindenekelőtt irodalmon kívüli okok következményei, . s e tipo-
lógiai összefüggések leginkább az ábrázolt tárgyiasságok rétegében ragad- 
hatók meg. Vizsgálódásunkban így óhatatlanul fontos szerepet játszik a 
művelődéstörténeti megközelítés. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 
a kelet-közép-európai családregény lehetséges hazai • befogadói is alapvet ően 
más meghatározottságok között éltek, mint a nyugat-eúrópai vagy orosž 
műveké. Író és olvasó viszonyában a mi térségünkben a polgári nemzetté-
válás kezdete óta markánsan jellemz ő  az irodalmi műnek tulajdonított er ős 
posztulatív funkció, a különböz ő  • irányzatokban — még a realizmusban -  is 
---tapasztalható didakticizmus, až irodalmon kívüli. célok, közvetlen 'vállalása. 

Teljesség igénye nélkül, . csak jelezni kívánjuk, hogy ' milyen konkrét 
művek állnak tipológiai rokonságban az_ európai család- vagy nemzedék- 

2  Hankiss János: Problémes 'du roman historique — Zagadnienia Rodzajów Literackich 
1959. 2. sz.; Anna,F'r.ydrychs i.m.. Ivo Vidan: 'Ciklus o Glembajevima u svom evropskoin. 
kontekstu. In: Hrvatska književnost prema evropskim književnostima. Zagreb 1970. 
461-539.  
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regény • műfaji változatával ' térségünk irodalmaiban. A lengyel irodalomban 
mindenekelőtt Mariit Dabrowska említett többkötetes „regényfolyamát" 
(No će i dnie — Éjjelek és-  nappalok. 1932-1934.) kell idesorolnunk, to-
vábbá Herminia Naglerowa (1890-1957) Krauzowie i .inni (Krauzéék és a 
többiek, 1936) című, be nem fejezett regényciklusának: három kötetét. A 
magyar iródalomból Tormay Cecil A régi ház (1914) és Babits Mihály 
Halálfiai (1927) című  regénye áll a legközelebb az említett európai család-
regények típusához. A román irodalomban Duiliu Zamfirescu (1858-1922). 
A Cománesteanu nemzetség (Neamul "Conacžnestilor, 1898-1902) cím ű  
regényciklusa rokon jelenség. A cseh irodalomból Anna Maria Tilschová 
(1873-1957) két regényét, a Stará rodiná-t (Régi család, 1916) és a Synové-t 
(Fiak, 1918), továbbá Karel Matéj Čapek`Chod (1860-1927) Turbina 
(1916, magyarul Századvég a Moldván címmel jelent meg, Pozsony 1956) 
című  művét kell említenünk. A horvát irodalomban a családregény tipo-
lógiai megfelelője Miroslav Krleža Glembay-ciklusa, amely három .  drámából 
és egy ` kötetnyi, esszéhež közelálló, elbeszélésb ől áll. „Ez a ciklus azonban 
már eleve öntudatosan, tervszer űen felépített egész" -=-- állapította meg 
Sinkó Ervin.3  Érdemes idéznünk 'L őkös  István megfogalmazását is; aki a 
Glembay-ćiklusról azt mondja: „ .. legtalálóbban az európai családregény 
,formabontásának' nevezhetnénk." 4  

A polgári családból Kelet-Közép-Európában 'gyakran lesz nemesi-bojári 
(Dabrowska, Babits, Zamfires ću, de Kiležánál is a Glembay nemzetség 
több ága), s a nemzedékek sora nemcsak a társadalmi emelkedés és hanyatlás 
lépcsőit járja, hanem egyik-másik esetben nemzetišégét és anyanyelvét is 
megváltoztatja (például a Kelet-Galíciában lengyellé váló Krauzéék Nagle-
rowa regényében, a megmagyarosodó Ulwingok Tormay Cecilnél, vagy a 
muraközi horvát-szlovén közegb ől származó Glembayok sajátos osztrák-ma-
gyar tudatú zágrábi patríciuscsaládja Krležánál). 

Most csupán arra szorítkozunk, hogy egy magyar (Halálfiai), egy 
horvát (Glembay-ciklus) és egy lengyel (Fjjelek és nappalok) mű  két mozza= 
natát, az expozíciót és a családtörténeti el őzményt, illetve a .kett ő  össze-
függését szemügyre vegyük. A három mű  kiválasztása nern volt esetleges, 
hiszen mindegyik a családregénynek vagy nemzedéki regénynek nevezett 
műfaji változat minta-érvény ű  alkotásaival tart tipológiai rokonságot — és 
természetesen egymással is --, továbbá mindegyik• igen fontos 'szerepet 
játszik saját nemzeti irodalma fejl ődésében. • 

A családrégénnyel foglalkozó szerz ők mindegyike 'nyomatékkal hang-
súlyozza a műfaji változat és a .történetiség szoros kapcsolatát. Itt most csak 
egy szerző  véleményét, Gorilovics Tivadarét idézzük: „ . a családregény 
lényegéből, fakadóan történeti beállítottságú, történelmi ,szemlélet híján 
létre sem jöhet." 5  Mint mondottuk, rendszerint egy történelmi korszak 
megjelenítésér ől van szó. Ezt a történelmi korszakot a családtörténet vala- 
melyik ' nemzedékének szemszögéb ől látjuk. Dabrowška, Babits és Krleža 
művében, a harmadik nemzedék, az unokák — Agnieszka, Sátordy Imrus 

3  Sinkó Ervin: 1Vliroslav Krleža műve. In: Korok, nézetek, alkotások. Vál. Petar Džadži ć . 
Újvidék 1968. 487. 1. 	 • 

4  L őkős. István: Krleža, a Monarchia és Közép-Európa krónikása. In: Hidak jegyében 
Budapest 1974. 97. 1. 

5  Gorilovics Tivadar: i. m. 21: 1. 
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vagy a Glembay-ciklusban  például, Marcel Fáber-Fabriczy, -- állnak a 
legközelebb az író néz őpontjához. _ A történelmi korszak tehát a közvetlen 
családi visszaemlékezésben és személyekben — szül őkben, nagyszül őkben, 

élő  kor, amelyet családtörténeti jelen id őnek is neveáhetünk. A történet 
idejét mindhárom műben konkrét történelmi. eseményekre való utalások 
határozzák meg. Dabrowska regényében a kezd ő  dátum aá 1863-as lengyel 
felkelés,, a befejez ő  jelenet Kaliniec (Kalisz) 1914-és bombázása: Babits 
„Tisza • Kálmán .érájaként" határozza meg a története kezdetét -  (az illétő  
politikus 1875 és 1890 között volt miniszterelnök), az .Epilógusban • Imrus 
.Erdőváron kapja meg az új folyóiratot, .a Nyugatot (1908). Krleža ciklusában 
a nagyszülők nemzedéke a hetvenes-nyolcvanas években ' .éli fénykorát, az 
unokák életét bemutató dráma, a Léda 1925-ben játszódik. Mivel család- -  
történetekr ől van szó; .utalniuk kell' az írónak arra is, honnan léptek a tör-
ténet idejébe a •szóban forgó családok. Ezért szinte. a m űfaj szükségszerű  
tartozéka a ćsaládregény elején közölt rövid ösš2.efogláló a nemzetség őseiről, 
a: család származásáról. Ahogyan látni fogjuk, .más-más módon • oldották 
meg íróink ezt a feladatot. El őbb, néhány szót arról, milyen családot vá-
lasztott a lengyel, a horvát és a magyar író. 'A történetek jelen ideje a pol 
gárosodás kora, ami közép-európai . viszonyaink között --- nagymértékben 
egyszerűsítve -- a középnemesi rétegek egyensúlyvesztését,. hivatalnoki 
és- értelmiségi pályákra kerülését, a polgári rétegeknek. a nemesi: életformához 
való asszimilálódását, gyors karriereket, az áílami'és nemzeti identitástudat 
ellentmondásos voltát is jelenti. A m űfaji követelményekhez úgy maradhatott 
hű  az író, ha a kiválasztott .család reprezentatív: részint mint egy réteg vagy 
osztály jellegzetés. • képvisel ője, részint mint az alapvet ő  történelmi folya-
matok hordozója. A horvát Glembay - család egy jellegzetes közép-európai.. 
képlet kifejez ője, Krleža egyik korai kritikusa, Marko Risti č  óta ismeretes 

• e történeti-szociológiai képz ődmény jelölésére a glembajevština (glembayizmus) . -
szó. 6  A zágrábi alsóvárosi patrícius. család plebejus sorból kapaszkodott. 
néhány nemzedéken át magasra,- s nemesi családokkal összeházasodva, a 
mindenkori uralkodó politikát kiszolgálva lett a báni Horvátország gazdasági 
és -  hatalmi elitjének tipikus képviselője. A lengyel Dabrowska- és a magyar 
Babits családtörténetének szerepl ői más világból származnak; a lengyel és 
a magyar történelem sajátos kultúrájú ;  évszázadokon át .vezet ő  szerepet 
játszó, rétegéb ől, a középnemességb ől, mely aXIX. század második felének 
politikai és gazdasági változásai - kövekeztében megrendült helyzet űvé válik, 
A • lengyel- Bogumil Niechcicnek az -1863-as felkelés után már birtoka sem 
marad; s intézőként kell magát és 'családját fönntartania,. az „úrigyerek" 
Sátördy Miskának a jogi Stúdiumok és a hivatalnoki pálya kínálkozótt a 
kiegyezés . utáni Magyarországon, , • 

A három író • különböz őképpen' ábrázolja a családok • „el őtörténetét", 
a, mű  jelen ideje ,  előtti eseményéket. A ,családregényekben ennek az el ő  ' 
történetnek els ődleges funkciója az információközlés "Az expozícióban-mii 
tatja be az író azt' á társadalmi-történeti közeget, ahonnan -  az illető  család 
származik. Régmúlt események elbeszélésér ől van sáó, amit id őhatározókkal, . 
megfelelő  igealakokkal érzékeltet a 'szerz ő . „Valamikor réges-régen a Niech-
cicek nagyjából. olyan formán éltek, mint a többi- falusi kk stély - lakói. " 7  .. 

6  Marko Ristić  használta először a Góspoda. Glembajevi (Glembya Ltd.)-r ől írt 1929-es 
bírálatában. Vö. Miroslav Krleža. Zbornik. Zagreb 1963. 99. 1. 

7 . .'Marja Dabrowska: Éjjelek és nappalok. Budapest 1958. 7. 1. Ford. Kerényi Grácia. 
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Ez Dabrowska_ regényének els ő  mondata. Az előtörténet tartalmazza a családi' 
legendákat,. rendszerint direkt írói közlésben; .a m űben. élmonć.ott törté-
nettől, valamilyen anódon, elkülöníti. az író. Babits például regénye els ő  
fejezetének- az Évek címet adja, ezután következik a Napok: Egyértelm ű , 
hogy más időviszonyokról van szó.. Dabrowska a regény -  elé illesztett rövid 
krónikát _nem számozza fejezetként, .s az els ő  fejezet els ő  mondatában sze-
repel -a most időhatározó, arni szembeállítható a bevezet ő  mondat réges-ré-
.gén-ével. Krleža ciklusa műfajilag-Is- különálló művekből áll, nála az elő- 
történet külön szöveg (Co Glembajevima — A Glembayokról). lPersáe nem 
mindig olyan egyértelműek és, világosak az el őtörténet határai, mint Krleža• 
vagy Dabrowska művében. A Halálfiaiban például Leszűkíthetjük az elő-
történetet az els ő  öt alfejezetre, eddig tart Nelli és Miska származásáriak és 
:összekerülésének bemutatása ;  vagy akár az els ő  alfejezetre, a „halálos szürét 
történetére."_Az els ő  (Évek) és a második féjezet (Napok) közötti legfontosabb' . 
különbség, hogy az - els őben az . elbeszélés .  jóval nagyobb • .időegységeket: 
„ugrik", mint, a másodikban. 

Az 'előtörténet többféle' viszonyban lehet a mű  többi -részével:, Dab-
rowska bevezetője és Krleža. családtörténeti esszéje metonimikus viszonyban 
van: a regénnyel, illetvé , a Glembay-ciklussal. ..Ez érvényes Babits, Évek 
című  elšő  fejezete és'áz egész m ű  viszonyában, de a szüretr ől szóló első  
alfejezet metaforikus viszonyban van a regénnyel. Természetesen .az  elő-
történet terj6delme és funkciója annak is függvénye, hogy a m űvekben 
mennyi visszautalás• történik. a család korábbi múltjára. Nyilvánvalóan ez 
regényben 'jóval könnyebben megoldható, s érthet ő , hogy Krležának drá-
máihoz hosszabb és ,részletesebb családtörténetet kellett írnia. . 

Az előtörténet műfaji formája különbözik a, három írónál. Krleža ter-
jedelmesebb írása • — Bori. Imre találó szavával „famíliatanulmány" -- a. 
történelmi .esszé m űfajához áll a legközelebb. _Az elbeszél ő  az értekező  mű  ' 
fajokhoz hasonlóan szerz ői többesben közli mondanivalóját, forrásokra 'pl. 
(plébániai anyakönyv) hivatkozik,' nem Mulasztja, el alkalmanként megadni 
az egyes alakok életrajzi adatait.- Még a Glembayok családfáját is elkészítette. 
Ugyanakkor ítéletet is 'mond a Glembay-jelenségr ől: „Hányszor átkozták 
el a Glembayok nevét heted- és kilencedíziglen a tenger sok gazság és nyo - 
morúság miatt, amit á glembayi kamatláb és érdek 'kérlelhetetlen logikája 
okozott felebarátaiknak csaknem három évszázadon keresztül: Mária Te-
réziától á 'férencjózsefi uralom, késő  alkonyáig." 8  De a családtörténet mellett 
Krleža impresszionisztikus képet rajzol .az egyes családtagok ,  életéről, szo-
kásairól, bélső  és külső  világáról is. Tulajdonképpen, nincs befejezve, nem 
zárt szöveg, folytatják 'az, egyes családtagokról szóló novellák és' a három 
Glembay-dráma..Dabrowska rövid bevezet ője a polgári kor ihlette család-
krónikákkal "mutat rokonságot, nincs pontosan megjelölt id őbeli kezdete 
a történetnek, ..a homályos el őidőkben .ered, mint a mesék. Közvetlen írói -
közlés az .egész bevezet ő , szoros időrendben következnek egymás után az 
események. Babits regényének Évek cím ű  első  fejezete az id őviszonyokon 
kívül nem sokban különbözik. a :regény egészét ől. Viszont maga az első  
alfejezét,. a szüreti történet az . anekdota műfajához áll közel. 

HK, .1982. 3. (:52.) sz. 	 • Kiss Gy. Csaba 

8  Miroslav Krleža: A. Glernbayakrbl. In:, Miroslav Krleža: A Glembay család. Budapest 
'1956. Ford: Dudás Kálmán. 5. 1. 	• 
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9. BABITS ÉS JUGOSZLÁVIA  

• . A dunai népek irodalmának megismerése, .a szomszéd népekkel való 
együttműködés törekvése a köztudatban Németh László és az Apollo ne-
véhez 

 
 fűződik. Emlegetjük ugyan Adyt,, 'Szabó Dezs őt, hivatkozunk Bartók 

példamutató teljesítményére, de nincsenek .még föltárva és bemutatva annak 
-a roppant szellemi mozgalomnak ered ői és ösázetevői, amelyek a XX. század 
magyar külföldi kulturális orientációjának egyik fő  áramlatát jelentik. Egyedül-
álló, úttörő  érdeme van Jászi Oszkárnak és a 'Huszadik Századnak, de alig. 
van a Nyugat nagy generációja közül bárki is ;  akinek ne létt volna meg .a 
maga egyéni érdekl ődése; személyi összeköttetése a . szomszéd. népekkel 
vagy azok egy-egy kimagasló írójával. 

Nagyon is Sokféle szál fűzte e generációt a szomszédokhoz, különösen 
pedig Jugoszláviához. Babitsnak a délszláv származása egész életében vissza-
visszatérő  problémája . volt. .I-Iozzá való változó viszonyai nyomán le lehet 
mérni nacionalista és internacionalista felfogását, a faji kérdéssel és a. hu-
manizmussal kapcsolatos álláspontját, sokkal inkább, mint akár Széchenyir ől 
kifejezett nézetei alapján. A magyar társadalom és irodalom szerb származású 
nagyjait idézte nemegyszer, . hol mint Damjanich, szabadulni igyekezvén 
a nem magyar származás gyanújától, hol Zrínyire és Pet őfire utalva, hival-
kodva ezzel maga is. Legels ő  itáliai útján kiszállt Zágrábban és a tenger- -
parton, majd újra. meglátogatta a horvát f ővárost az els ő  világháború előtti  
útján, ez alkalommal éppen Móricz Zsigmond társaságában. _ A szerbek és -
horvátok azonban' jelen voltak egész életében, a legkülönböz őbb -társadalmi  
viszonylatokban. Műveiből is természetesen lépnek~elénk, nem mint idegenek, 
hanem mint a magyar társadalom szerves, tagjai.  Valósággal freudi elszólás  
a Halálfiai egyik hősének, köztudomásúan az' író. nagyanyját megtestesít ő  
Cenci néninek Rácz családnéve. Egy, • a szekszárdi kadarka történetével  
foglalkózó esszéjében a szekszárdi bikavér balkáni, szerbiai eredetét hang-
súlyozza.' De gyerek- és. ifjúkorában, s őt, első  tanári éve idéjén is a • délszláv  
elemekkel b őven tarkított kisvárosokban, telt élete. De nemcsak Szekszárdon  
és Pécsett, Baján és Szegeden, még. Újpesten is találkozott szerbekkel.  

NAGY KORTÁRSAI A „DÉLSZLÁV BÁBITS"-RÓL  

Első  írott nyoma a vádnak, hogy Babits „délszláv", Szabó Dezs ő  tollából  
csúszott ki, amikor még élénken . élt benne Babits . visszautasító gesztusa  
-az 1919. augusztus végi Magyar írószövetség alelnöki tisztségér ől:  

280 	_ 	~ 



„Ez új nemzedék írói a magyar nyelvet a magyar nyelvb ől vett elemekkel 
és eszközökkel, a magyar nyelv. élettörvényei szerint rágazdagították minden 
humánum kifejezésére : . Olvasd végig Ady, Móricz, -Tóth Árpád, Juhász 
Gyula, Kosztolányi, Babics m űveit — az egy Kaffkát kivéve —, ezer szín ű  
és ezer hangú szeplőtlen magyar nyelvet találsz, szepl őtlenebbet s talán több-
hangút, mint Vörösmarty vagy Arány m űveiben. Ennek az irodalomnak 
minden Számottev ő  tehetsége, az egy délszláv Babicsot kivéve, vér és hús 
szerint /magyár volt:” (Panasz; Bp. 1923. 35--37. 1.) 

Egy • évre rá, a -  Nyugat Babits-számában, ünnepi cikkében Móricz  
Zsigmond -  magasztalásnak. szánta • ezt a jellemzést: • 

„Fekete ember. Hosszas feje, jelentékeny orrá, egyenes sírna, magas 
homloka, rettenetesen fekete, bui41 bajúsza, haja, szikrázó fekete szeme, 
olajbarna bőre, jó fogai: igazi délszláv típus. Mikor Zágrábon átjöttünk, 
kiszállottunk egy-két napra, nagyon megszerettük ezt a s zép, mezőszéli • 
úri várost, amit az a gesammt-monarchia ízlés hozott létre, ami Szegedet  
a víz után. A szénásszekér mént át a városon,, otthonosan. S minden sarkon  
egy-egy 'Bábié cégtábla._ De mikor erre célzást tettem, Babits szinte meg-  
rettent : Kérlek, mondta,• az én őseim élőkelő  magyar nemes család.  

' Az valám,i csudálatos szép volt benne, ahogy meg tudott zavarodni.  
Gyermeteg lett;, egész férfias szerkezete megbillent s imbolygott, mint ingó  
víztükrön. a szikla képe.  

Ez is valami délszláv: a vasból • kalapált' keménység és a misztikusan  
izzásba jövő  érzékenység." (Móricz Zsigmond: Válogatott irodalmi tanul-
mányok, 1952.)  

Gellért Oszkár közli egyik följegyzésében Osváth nézetét, aki a követ-
kezőket fejtette ki neki egy alkalommal Babits faji. képletér ől:  

„ ... Ha fajtáról — és nem fajról — van szó, .akkor Ady és Móricz • 
elmondhatják, hogy az ő  fajtájuk tiszta magyar fajta. Nern. úgy, mint az övé  
(Babitsé tudniillik). Utazz csak el a délvidékre-: mennyi Babitsot fogsz ott .  
találni. Ha nem is ts-sel, hanem c-vel ékezettel a cé fölött." (Kortársaim,  
1954. 2.19. 1.).  

• Illyés -Gyula „Babits horvát koponyáját" sorolja be irodalmunk annyira 
különböző  megjelenésű  nagyjainak jellegzetességei .közé, de ő  már mint  
a magyar. nemzet mindent átgyúró, áthasonító erejének igazolását A .faj  
védői című  vérsében. Teljes egészében idézem, mert Eurázsia valamennyi  
népe megjelenik Illyés idézésében:  

„Ady' dúlt örmény-arca,' Babits .és Zrínyi horvát  
koponyája, Petőfi szlovákos fekete  
s Péterfy és Tömörkény németes kék szeme  
s a bulyb-tárász Móricz s a Cyrano nagy orrát 
hordó' Vitéz . Mihály (s Mátyás király) s • a hajdu  
vagyis — hajjaj ! -- balkáni Arany • János, Veres  

.Péter s a Don Quijote Krúdy, a lengyeles L őrinc, a mongol  
Áron és Gyuri, a hindú.. ajkú; 	.  

s a janicsár Szabó Pál, a szép-finn Kosztolányi  

(a szép-olasz Széchenyi és a szép-kurd királyfi :  

nagy Rákóczi Ferenc!) s a fél-kún, fél-román ' l  

~ 
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Attila (meg Erdélyi) s én, a fél-beseny ő  -=- 
Belül épp ettől oly más s pompás a gyúromány," 

mi kelt örök kovászod, páratlan Teken ő ! _ 

SZERB ÍRÓ VAGYOK-E?" 

. Nem csoda, ha Szabó Dezs ő, Móricz és Osváth véleményét a királyi . 
Jugoszlávia nem mindig magyarbarát sajtója is visszhangozta. Babits maga is .• 
szükségét érezte, hogy ha már nagy magyar kortársai karakterológiai amat őr-
ködéseire nem válaszol, a szomszéd visszhangra kifejtse saját nézetét. Jó 
alkalomnak kínálkozott erre az új határokon túli magyar irodalom legmagasabb 
rangú orgánuma, az Erdélyi Helikon, amelyet egyébként is nemzedéktársa, és 
közeli barátja, Kuncz Aladár szerkesztett. • Az Erdélyi. Helikon 1928. évfolya- 
mának 89-90. oldalán ,és egyidej űleg a . budapesti Az Est 1928. június 10-i 
számában jelent meg az alábbi,. Szerb író vagyok-e? című  önvallomása. Ez tanul-. 
mányköteteibe nem került bele, az Erdélyi Helikon ritkasága miatt pedig meg- 

' érdemli az újraközlést : 
„Ezt hallom; 
Szerb lapok és folyóiratok hašábjain föl-fölbukkan a nevem. Az író az 

egész világé: örülnie kell, ha nevét olvassa, akár latin, akár cirill bet űkkel. • 
Alig» is van író, • aki meg nem felel a posztulátumnak.. S igazán megtisztel ő, 
ha 'a szomszéd nemzet.orgánumaisaját irádalmuk becsült nevei közt az idege-
inétzo is leírják olykor... 

Csakhogy, ami feltűnő  — s amiért a dolgot értésemre .hozták — az 
én szegény nevem nem is idegenként szerepel a szerb nevek'közt, hanem mint- 
ha maga is szerb név' volna: legalább is egy szerb származású'író neve, akit 
nem .a magyar kultúra iránti érdekl ődés, hanem a szerb nemzeti önérzet idéz 
és vindikál... , . - 

Nagyon hízelgő, de mégis egy kissé.. 
Előre kell bocsátanom : az értesülést nem ellen őrizhetem. Alappéldányok-

ból egyik sincs kézexrinél, de ha itt volna is ! Szerbül, Sajnos, se más szláv 
nyelven, árva szót sem értek, s a cirill bet űkben talán a magam nevét 
is bajjal ismerném föl. Eszerint csak feltételesen beszélhetek az ügyr ől. 
s - mintegy matematikai általánossággal ; mégis beszélni unszol a téma, mely-
. nél alig van ma érzékenyebb. Viszonyod a nemzethez és a nemzetekhez --
magadéhoz s az idegenekhez lehet közömbös, író és ember, ha világ elé állsz! 
Engem már sokszor gyanúsítottak »délszláv« eredettel, nem igen jóakaratúlag. 
Amíg . kicsinylés -volt, nem tiltakoztam. Most,. hogy hízelgő. is lehet.: :ideje 
fölemelnem szavamat. • 

Ismétlem,: hízelgő . Én minden nemzetet tisztelek s mindenképp kitün-
tető  érés számomxa,.hogy egy szómszéd nemzet kultúrája .  bármily mértékben. 
vagy értelemben magáénak • szeretne vallani. De ki kell térnem a kitüntetés 
elől;  'egyszerűen •azért, mert téves premisszákon alapul. Én nem vagyok. 
szerb, sem egyáltalán szláv s nem' is tudok róla, hogy valaha is valamelyik 
ősöm az lett volna. Fia úgy volna, nem tagadnám, s őt talán büszke is lennék 
rá. Elvégre méltó büszkeség volna egy írónak, abból a fajtából származtatni . 
magát, mely Tolsztojt hozta e világra; amely a nagyszer ű  orosz irodalmat 
teremtette. Magyarságomon sem esne .evvel csorba. Szláv vér Pet őfi ereiben 
is folyt ;s magyar lelket táplált! 
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S elvégre, senki sem tudhatja, milyen vér ,folyik, ereiben.. Nemzétek . 
vannak,'dé ki látott tiszta fajt? Kortankban a lélek alkot népeket s nem a vér: • 
kiállhat jót, hogy nincs benne szláv; vagy-német vér, vagy más? (...) Damja- 
nichnak nem volt igaza, mikór .önmagát is a gyűlölt néphez számította 
noha ő  talán valóban ennek a népnek véréb ől származott. Nálam más az 
eset: Its és ich és ics és ic talán mindegy lehet : vannak szerb Babicsok, s őt 
ha jól tudom, egy szerb írót is Babics-Gyalszkinak hívtak: Ezekhez nekem sere-_ 
mi kgzöm.. A név . még nerci' vérség s mégha 'a név csakugyan szláv szárma- " 
zású lenne is, micsoda elhanyagolhatóan minimális szláv vért jelentene ez 
például  az én esetemben! Egyszer ű  matematikai problémáról van szós a 
Geneálógia hiú ördöge, aki, mondják ;  minden magyar nemesben ott szúnnyad, 
,már súgja is a tételeket s kínálja .a krétát. ehhez a családi matematikához. Az 
én »szlávhangzású«. nevem valóban régi magyar nemesi név; a stiéntistváni 
Babitsok nemességét, a múlt század els ő  évéiben írták át Somogyból Tolnába. 
Itt függ. a'szobámban a_ dédapám képe; Tolná vármegye f őfizikussáé; a kép, 
mint ' latin fölírása mutatja, 1814=b őt való. Ez a régi Babits Mihály különös 
gőggel veti hátra fejét ,a csipkés kravátli "red ői közt: nemcsak. a. tudós orvos 
gőgje ez, hanem a magyar úré is. Mit szólna ő  hozzá, ha hallaná, hogy szláv 
származással gyanúsítják! A Babitsok bizonnyal az ő  emlékezete 'szer,int is, 
mint az . enyém szerint; mindig csupa jó magyal famíliából házasodtak. Leg-
feljebb svábnevű  akadt .közöttük, de az is magyar-nemes. Tessék alkalmazni a 
családi matematikát, csak az ő  korától: már e pártagú haladványban .oly 
csekély törtszám marad a .szláv vér számára, hogy biztón mondhatom: legtöbb 
hazámfiában mérhetetlenül ,több a szláv, mint bennem! .  

íme, milyen kedvtelve íróm, amit a Genealógia hiú. ördöge diktál: mintha 
büszke volnék a származásomra !.Holott ki tudhatja jobban, Mennyire nem ,  ér-
demes a származás, mint az író, ki szokva van az em.beri értékeket csupaszra 
vetkőztetni? Nem születnek-e' különb emberek — és különb írók is szláv; . 
vagy proletár, vagy Mondjuk, zsidó vérb ől, mint a legkékebb spanyoléból? 
És ha talán proletár-vér folyna bennem' , bizönnyal arra volnék" éppoly büszke! 
Dehát így van ez s tán így-is kell. lenni ! Mindenki arra büszke, aki ő  —.ahonnan 

.ő  jött, amit ő  hozott: mi mást tud adni az .Emberiségnek? Minden faj tele 
ajándékokkal --- minden nemzet és minden osztály tele de mindenki csak 
a, magáét' adhatja. Mindenki. gazdag lehet a magáéval, de csak á magáéval. 
Milyen értelmetlen kérdés : ki szeretnél lenni, ha nem te volnál? Mit érne. 
bármi kincs teneked akkor? nem te volnál .gazdag ! Egyetlen kincsed magad 
vagy; akit örököltél: nemzetedb ől kinőtt egyéniségei.d értékei. Ezekb ől,adhatsz, 
valami újat a világnak : idegenb ől csupán kapnod lehet. 

'Ezért tiltakozik valami ösztönösen az íróban nemzetiségének meghamí; 
sítása ellen: »missziójának meghamisítása az. Az író missziója a nemzete 
öröklött lelkének mélyeib ől hozott vagy abból benne kitermel ődött színekkel, 
kincsekkel»  gazdagítani . az  emberiséget. Ez nem valami nacionális elzárkózás, 
hanem ellenkezőleg-: aktív részvétel az emberiség lelki életének sokhúrúvá 
szerelésében. Nem: is megvetése az idegennek, hanem inkább az igazi tisztelet 
és . megbecsülés álláspontja minden becsületes nemzeti kultúrával szemben, 
akár már kifejlett, magas értékek termel ője az, akár Mint gondolom a szerb is, 
inkább ifjú erők, mint kész értékek letéteményese. Tisztelet és becsülés mind-
addig, míg valóban autochton nemzeti kultúra s nem akar lenni hódító és 
ragadozó nacionalizmus. Mert az — 'er őszakós vagy_ álnok -- hódítás éppoly, 
kevéssé tiszteletreméltó a kultúrában;- mint a — politikában." 
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Amikor a harmincas évek végén az- okmánybeszerzés kötelez ő  és a csa-
ládfa-összeállítás ajánlatos volt, Babitsot is több szervezet fölszólította szár-
mazási- okmányainak benyújtására. (Például az ,Újságíró Kamara.) Babits 
Nevek, ősök, címerek .  című  szép tanulmányában fgglalkozott a kor divatjával 
és kényszerével, de felesége rábeszélésére nem tette közzé írását. Török 
Sophie csak a Magyar. Csillag 1942. évfolyamának újévi számában közölte 
az 1939-40 telén írt, önmagával szemben -is kegyetlen vallomást, -  amely a 
faji kérdésben 'szigorúan körülhatárolja álláspontját:, , Ebbén írja a' követke-
zőket : 

,,. .. Eszem ágában sem volt, hogy az embereket vérük vagy kitenyésztett- 
ségük, alapján ítéljem, mint. a kutyákat vagy a lovakat. >Ha élt bennem valami 
»családi kegyelet«, az csak -olyan volt,. mint ahogy a hazát . -szeretjük, noha 
ismerjük kicsiségét, s megrójuk hibáit. 

Így ragaszkodtam a nevemhez is; nem mintha Szépségében és el őke-
lőségében tetszelegtem volna (...) • A magyar ember viszonya nevéhez nem 
mindig olyan egyszerű, mint más nemzet fiáé. Nem váltam meg, nevemt ől; 
de titokban sokszor keserített, hogy a gyűlölt vércsöppre emlékeztet. S nemrég 
is még, bevallom, bohó -  örömet éreztem, mikor egy kedves barátom figyelmez-
tetett, hogy a babics szó honi magyar szóként is élt a régiségben és a tájnyelv-
ben. Mintha egy kedves családi tárgyat valaki megszabadítana a rátapadt 
szennytől ! Magyar szó,. és varázslót, vajákost jelent :. s őt ősmitológiai eredetű ! 
Ipolyi Arnold Magyar Mitológiájában is szerepel a babicsolás „varázslás" 
értelemben. Íme mily • alkalmatos, költ őhöz • és magyar költ őhöz illő  -név! 
,De sietek hozzátenni, hogy talán a hiúság délibábja ez az egész; és különben 
az -i$ régen volt már, hogy és a vércsöppekre liar-.agudtam. Zrínyi is horvát 
volt, és Pet őfi Petrovics ! Ezek až idegen vércsöppek teszik talán olyan gazdag-
gá és . színessé a magyar vért! .Ezek az ics-vicsek jobban mutatják a. magyar-
ság erejét, mint a duplaékezetes ypszilonok. Mi célja a vért és nevet elemez -. 
ni ? Az én nevem egy híres horvát író nevével egyezik. De én magyar vagyok." 

Súlyos operációja után, nem sokkal halála el őtt .újra visszatért származá-
sára. Jegyzetei között találhatók a következ ő, ide vonatkozó sorok : 

;,... Bebizonyult, hogy Babits ősmagyar szó. Ipolyi Magyar Mitoló-
giájában is benne van a babicsolás. Babits varázslót jelentett az ősmagyar 
nyelvben. Dehát .ha idegen lettem volna is, oly régóta magyar nemes a család, 
hogy már nem tekinthető  idegennek. Egy dédapám tót volt (de igaz magyar 
szívvel), egy dédanyám sváb." (Beszélget ő  füzetek, 9. f. 30. 1.) 

HORVÁTORSZÁGI- ÚTIJEGYZET ÉS VERSTÖREDÉK 

• 
1908 augusztusában, Szegedr ől Fogarasra történt áthelyezése el őtt 

indult á fiatal költő-tanár els ő  itáliai útjára. Velencébe vezetett ez, Juhász 
Gyulához írt elragadtatott levelén kívül köztudomású, hogy ennek az útjának 
a hatása alatt keletkezett három nagy verse: a Zrínyi Velencében, a San Giorgio 
Maggiore és az Egy régi szerelmes Velencében. Hogy Fiitmét is megnézte, 
arról egyetlen mondata tanúskodott eddig Juhász Gyulához írt levelében: 

„Az olasz architektúra már Fiumében kezd ődik, s innen kezdve a kö-
zépkori városok igazán a mesék .varázsával hatnak." 
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. Az.Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Babits-hagyatékban jegy- 
zetei között azonban egy érdekes - útinapló-töredékr• akadtam, Velencébe • 
Horvátországon és a tengerparton .át vezető  útjának állomásain készített 
följegyzéseire. Babits éles megfigyel őképessége, realista látásmódja és tömör 
jellemzőkészsége nyilvánul meg ezekben az epigrammatikusan zsúfolt so-a 
tokban. 

„Hegyek Zágráb körül. Nem . a mi kedves, gömbölyű  hegyeink. Haném 
szeszélyes,. ellen őrizhetetlen, Meg-megtör ő  görbék. 

A hegy itt csakugyan olyan mint a-felh ő ;- színe is, alakja is. 
Szürke kő, vörösbarna. föld; zöld fák. 
Fehér kövek sötétkék ég:, .. 

Úton Abbáziába. Minden halványkék, tenger, ég, hegyek. Finom, lágy, 
fátyolos. Ha a part felé nézek; más a •tenger:. sötétkék, ellentétben a fiumei 
dörra,bok sötétzöldjével: 

Mintha kék tinta hullámzanék enyhén. 
Fiúmé..Nem tudnak magyarul, de erőködnek tudni. Kedvesek, közlé-

kenyek. 	 , 
A láthatáron mintha léniával csinálták volna, egy élesen fekete vízszintes 

csík 'ég és tenger közt. . 
Abbázia. Zsidóasszonyok fehér - villák és délszaki 'növények közt.. Korcs 

hatás. — Sétányon nem szabad uszályt hordani, a por miatt: — Német—ma-
gyar 

 
 szo.. 	 . 

\ Abban is pesties, hogy villanyos jár. --..Boltban igen szépen megköszön-
ték, mikor. 3xos, lapot Vettem.. 	. 

Egy bakfis a szomszéd padon elpanaszkodik az apjának, hogy egy idegen 
(horvát) asszony a fürd őben --- megverte. Azt mondta neki németül: „Meglá-
tszik, hogy magyar!" 

A másik padon egy olasz asszony, aki képeslapokat árul, németül tanítja 
a kisfiát. 

Könyvboltokban szláv és angol könyvek; f őhercegek arcképei képesla-
pokon (...) szobron meglátszik, hogy bécsi szobrász m űve! Kicsinyesen 
szép, ízléstelen, osztrák ,szépséggel. • 

Abbáziában már látni fehér oszlopokon át kék tengert. De az oszlopok 
fölött ízléstelen vörös vázákban sablonos kaktúszok unatkoznak. 

A tengeí" vize á part mellett bámulatosan tiszta és átlátszó. Csodálatos 
szép zöld színű  mohák vannak a fenekén. 'A barna, sötét föld is kilátszik s őt 
kibukkan nedvesen s igen szép színharmóniát alkot. ; 

Felgyűrt karú, széles sárga kalapú lányok . élénken, nagyon is fesztelen 
mozdulatokkal diskurálónk .  és újságot .hordának a kezükben ,. 

Közvetlen a part mellett, a part felé hajóról nézve (a fiumei zöld partok 
mellett) sötétzöld a tenger. - 

Nem barbárság á tengerbe köpni? . 
Inkább hasonlít néha aszürke Dunához soha a sárga Tiszához. 
Nem felséges, hanem, bájos , 	- 
A nagy hajófüst barna árnyé, a vízen 
Most az egész .hegysor finom fátyolos szürké jét finom fátyolosan bebar-

názta a húzódó hajófüst — gyönyör ű ! 
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Felírás egy (fiumei) templomban: per rispotto ' đel lttogo santo si prega 
di non imputare 

„Itt olyan ázsiai állapotok vannak; hogy közvetlen a parkom mellet 
.van . a közönségnek ' egy.szalmával- és rongyokkal fedett kunyhója kémény 
nélkül, ahol (. .) • A villám,... kurjongattak. 

Pár ezer ember... piszkot hagytak..: esztétika.. . 
Gorove Jakabné panasza a Tengerpart ép aznapi - (III) 4. számában. 
Hajón Veneziába. 

Kora reggel a víz kelet felé közel fekete, távol fehér; á másik oldalon csupa 
tejszürke 

A bácsi aki a székkel meg volt akadva, a nap fölkeltét átaludta s véres 
zsebkendője volt 

A hullám, ahol a hajó felhasítja, halványzöld; messzebb azúr szín, vilá-
gos, nagyon világos Y 

AZ ember olyan mint a . gyermek, aki csak' egy-egy szót ért a feln őttek 
beszédjéből, akit támogatnak, akire mosolyognak. (Venezia)" 

Nyomtatásban megjelent versei között mindössze két sor utal arra, 
hogy az Adriai-tengerben gyönyörködött : 

„Láttam a delfineket cicázni 
láttam az `édes Adriát" 

(Arany kisértetek) 

Verstöredékei között azonban nagy örömmel bukkantam erre a pár sorra, 
nyilván  egy mtegkezdett vers hangütésére. 

„Kék Quarneronak 
vizén 
az én 
lelkem hajónak 
beillenék 
hogy semmi korlát 
ne volna, 
hajómra 
vörös vitorlát 
feszíténék 

ISMERETSÉG JOVÁN DUÖIČTYAL. BUDAPESTI KÖVET 
• 

KORÁBAN 

A Nyugatnak a .budapesti Pen kongresszus alkalmából kiadott különszá-
mába Babits három verset - fordított a nagy szerb szimbolista költ őtől, aki 
akkoriban Jugoszlávia budapesti követe • is volt. 

A szomszéd népek irodalmából Babits nem is fordított mást, mint három, 
Dučić-vérset: A Nyugat 1932-ben -ünnepelte fönnállása . 25. évrordulóját 
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és a' Pen Club ugyanakkor rendezte Budapésten világkongr'essžusát. Babits, 
mint a folyóirat költői és kritikai rovatának sáerkészt ője, , Kosztólányival, 
mint á, Pen Club elnökével együtt ,közös levélben fordult a világirodalom 
nagyjaihoz. Ebben közölték, hogy a kongresszus idejére a Nyugatnak egy 
jubileumi kettős számát készítik .elő  és a címzett egy újabb, lehet őlég kiadatlan 
írását'szeretnék közölni, fényképével együtt. »van Du č ićhoz, a modern Szerb 
líra kiemelkedő  nagyságához, aki akkoriban Jugoszlávia budapesti követe volt, 
Kosztolányi Dezs ő  fordult. . Ő  nyilván már régebbről is ismerte, hiszen a 
Modern költőkben már 1913-bán fordított t őle. Válaszát a Szerb, költ ő  való-
színűleg a Nyugat szerkesztőségébe címezte, mert annak eredetije a Babits-
hagyatékban maradt fönn ' 

. „Kedves uram!. 
. Tde -csatolva van szerencsém megküldeni Önnek három versemet franci-

ára' fordítva, szabadvers formájában. Ön volt olyan kedves és nagyrabecsült 
folyóiratának jubileumi számába való közlés céljára kérte ezeket: . 

Megköszönve kedves figyelmét; mellyel 'a Nyugat vendégszeretetét 
fölajánlotta számomra, kérem, tolmácsolja tiszteletemet Babits úrnak; Qn 
pedig, kedves uram, fogadja Megkülönböztetett tiszteletemét. 

•''J. Dučić"  

A Nyugat 1932. májusi „Jubileumi kettős szám"-ában négy oldal 
műmellékleten szerepelnek „A Nyugat vendégei".. Közülük Du čić  a legelső . 
A számot Babits vezércikke 'nyitja m,eg, java részét a külföldi íróvendégek 
művei töltik meg. Du čić  három verse két számban jelent meg. A májusi 
dupla számban Éjszaka című  verse „A Nyugat ünnepéré" dedikálással, de 
Babits fordításának fennmaradt 'kéziratából látható, hogy ez a dedikáció 
Gellért Oszkár betűivel került oda. A június elsejei számban két verse is van: 
a Teremtés, újra „A Nyugat jubileumára" dedikációval és a Refrén. 
Az 584.'öldal fölsorolja a fordítókat, itt ennyi áll: „A jugoszláv Yovan Ducsics 
három verse B. M. fordítása franciából." Bábits három Du čić-fordítását 
a~ Jugoszláv költ ők antológiája újraközölte 1963-ban. (Erről elfeledkezve 
Réz Pál mint Babits ismeretlen, fordításait adta ki újra, a Nagyvilágban' 1966-
-ban, az 1563-64. oldalon.) 

„VÁLASZ EGY JUGOSZLÁV FOLYÓIRATNAK" 

Kázmér Érnő  1938. Szeptember 8-án a Nyugat szerkesztőségéhez, 
Gellért Oszkárnak címezve a' következ ő  levelet írta 

„A XX. VEK (Iúszadik Század) cím ű  folyóirat jár a Nyugatnak csere-
példányként. Ez a mai állami vezetés köré csoportosult íróknak, tudósoknak, 
szellemi kutatóknak nevűje. Ebbe a folyóiratba, melybe én is több tanul- ,  
mányt írtam — „Beszélgetés Európával", „Európa kiválasztottjai" címen 
érdekes ankétot nyitottunk, melyet Guglielmo Ferreróvál kezdtünk. 

A lap főszerkesztője dr. M.ladenovics,_aki egyébként a belgrádi Nemzeti 
Színház igazgatója is, megbízott azzal, hogy egy, a mai magyar szellemi' életet 
reprezentáló egyéniséggel csináljak egy ilyen ankétot. Természetesen, nem 
is gondolhattam másra, mint Babits Mihályra. Mivel jelenlegi címét nem 
tudom, tisztelettel kérem, küldje meg neki a cs őtolt kérdőívet éš kérje a fo-
lyóirat nevében is, hogy a feltett kérdésekre lehet őleg részletesen válaszoljon. 

■  
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A XX. VEK szerkeszt ője felkérésére Babits úrnak megkülönböztetett 
tiszteletünket és hálás köszönetünket tolmácsolom. 

Kérek egy Babits portré-rajzot, skizzet és egy autogramot!" 
,Kázmér ugyanaz év november 1-én kelt leveléb ől arra lehet következtetni, 

hogy beleegyez ő  válasz érkezett Babits részér ől, mert erre megküldték a 
kérdéseket 

„Mélyen tisztelt  Szerkeszt ő  Ür ! 
Csatolom az ankét másolatát, s tisztelettel kérem Babits úr válaszait. 

Csak arra válaszoljon, amire okvetlenül akar, s ha kedve lenne hozzá, változ-
tathatja a kérdéseket, s őt, új kérdéseket is adhatna fel önmagának, de azt 
tessék velem közölni. Szeretettel kérem, ha lehet, mindezt, a hó 8-10-éig 
elküldeni. 

Hálás tisztelettel évtizedes régi hívük." 
Babits különös gondossággal fogalmazta feleleteit. Szerencsére megmaradt 

a hasábkorrektúra saját javításaival és betoldásaival. 
„A kérdéseket érdemesnek tartom a magyar olvasóval is megismertetni — 

fűzte hozzá --, mert nagyon jellemz őek szomszédaink kulturális. érdekl ő-
désére és problémáikra. Hozzá csatolom a válaszokat, melyekben, persze 
kissé sommásan, de őszintén, próbáltam számot vetni mai gondolkodásommal 
ezekről az izgató problémákról." i - - 

• 

- KÉRDÉSEK: 

L Mit jelent Önnek ez a szó, .hogy Európa? 
Mit jelentett a magyar -szellem számára Európa? 
Mit jelent a mai Európa a mai magyar szellemnek? 
Miben látja Ön az európai erkölcsi, szellemi válságnak és az egyete-
mes irodalmi válságnak szoros összefüggését? 
Mi az európai író feladata ebben a válságban? 
Érzi-e a magyar szellem,.és a magyar író különösebben ezt a válságot? 
Mi lenne az európai és a magyar irodalom feladata, hogy a «szellem 

válságát csökkentse és az élet értékére, az életkedv fokozására és az 
Ember felelősségére mutasson? 
Mit tehetne és tesz az európái és a magyar irodalom is az új tiszta 
emberért és a neobarbarizmus elleni harcbaszállásért? 

8. a Látja-e már Ön és ha igen, miben, a szellem válságának tisztu-
lását?  
Van-e a mai Európának uralkodó szellemi iránya és filozófiája? 
Merre tart a mai magyar szellem? 
Van-e külön magyar filozófia? 
Gépkorszakunk és tömegéletünk hogyan formálja át az európai 
és magyar ,  irodalmat? (Film, rádió, repülés) 
A mai magyar szellemi, művészi és irodalmi élet irányait mily 
hatások, eszmék, források táplálják? = 
Van-e mélyebb kontinuitás a múlt szážadközepi nagy magyar 

lírikusok, az adyi líra és a mai magyar líra között? 
Hogyan és miben látja Ön a magyar irodalom szerepét és helyét' 
a világirodalomban? 	- 
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Melyik az a tíz ínagyar ' irodalmi m ű, amelyet minden nemzet intel-
ligens, olvasójának ismernie kellene? 
Mit tud Ön a szerbek, horvátok, Szlovénék irodalmáról? 
Volt-e és van-e a szláv szellemnek észrevehet ő  hatása' a magyar 
szellemre? 
Hogyan képzeli el a, jugoszláv-magyar szellemi együttm űködést 

• és mit tudna Ön a,szerkesztése alatt megjelen ő  harmincéves „Nyugat" 
és a mi „XX Vek"-ünk (XX. század) ennek a hovatovább elengedhe- 
tetlenül -  szükséges feladatnak érdekében tenni? 
Az Ön neve szláv eredetre m űtat. A- jugoszláv szellemi életet, . 

túl a sablonos kíváncsiságon, érdekelné az Ön nagy szellemének és 
a mai magyar irodalom számára utat mutató egyéniségének mély 
tiszteletében az is, ha felfedezhetné Önben a rokont, aki éppen ezért. 
a két szómsžédos nép szellemi együttm űködésének útmutatójává 
válhatna? 

VALASZOK : 

1 -3. „Európa" számomra, ahogy egyszer versben -írtam, ;,nagyobbik 
hazámat" jelenti. Hogy mit - jelent általában - magyar Szellem, számára 
Európa, mit jelent a mai Európa a mai magyar szellemnek? , De-
hisz a magyar szellem már régóta maga is Európa, csak belülr ől 
nézheti Európát, nem állhat szervben vele ;  mint valami küls ő  és 
idegen szellemmel. .. 

4-6. Éppen azért az európai szellem betegségét és válságát a-magyar. 
szellem is érzi._Talán fokozottabban érzi, mint ahogy a kicsi és gyenge 
mindig . jobban érzi a betegségét, mint az er ős és óriás. Ami egyébként 
ennek a szellemi és irodalmi válságnak az erkölcsi válsággal való 
összefüggését illeti : arról egyszer nagy tanulmányt írtam. Nem te-
hetnék mást, mint hogy ismételjem magamat, amit sohasem szíve-
sen :  teszek. 

7-8. Az irodalom feladata az alkotás. Az -alkotás egyszersmind már 
magában is gát és töltés a válság hullámaival szemben, s. bástya a . 

barbarizmus ellen. 
a (Ezt a kérdést válasz nélkül , hagytam.) 
Ezt majd csak egy más kor láthatja még, amely már kívülr ől néz-

heti. 
Erre csak egész tanulmány felelhetne. 
Éppoly kevéssé, mint ahogy külön magyar matematika sincs. 

12-13. A felelet megint külön tanulmányokat kívánna. 
A líra -- mint maga a lélek, melyet- kifejez — mindig összefügg 

önnön múltjával s gyökeresen n ő  ki abból, -  ez lényege. A magyar 
lírának még forradalmai is 'hagyományszer űek, s pl. az Ady forra-
dalmában félreismerhetetlen' a Pet őfi forradalmának hatása és tra-
díciója. 
Erre á kérdésre megfeleltem egy régi nagy tanulmányomban, 

mely eléggé ismeretes. E tanulmányt a külföld számára is megfo-
galmaztam. Az ott írtakhoz ma sincs hozzátenni valóm. 
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16. Rangsorokat szabni s numerus clausust állítani irodalmi m űvek 
között nagyon nehéz. Azonkívül a magyar irodalom f ő  értéke éppen 
a lírában van. Idegen nemzet olvasója pedig ežt élvezheti legkevésbé. 

17-18. A délszláv irodalmakról bevallom, nagyon keveset tudok. 
A r. yelveket nem értem, s igazán m űvészi fordítást, amin át az eredeti 
lelkét megsej tettem volna, még nem sokat láttam. A szláv szellem 
hatását azonban én is éreztem, mint az egész újabbkori magyar' 
irodalom; s hálás vagyok ennek a' hatásnak. S nemcsak a nagy orosz 
irodalom döntő  hatására gondolok. Hanem például szláv szomszé-
daink népköltészetének hatására is, amely a magyar irodalomban 
már Vitkovicsnálr, Bajzánál megjelenik, s a magyar népköltésben bi-
zonnyal már sokkal régebben. 

,19. A szellemi együttműködés alapja két nép irodalma között semmi eset-
re sem lehet polirikai alap. Nem arról van tehát szó, hogy egymás szel-
lemi termékeit udvariasan vagy valamely barátkozási politikának 
megfelelően portáljuk vagy dicsérjük. Inkább arról, hogy egymásban 
ne az idegent lássuk, hanem egyazon nagy európai 'kultúrának test-
véri részeseit s ;eszerint figyeljük, ismerjük és ítéljük meg egymást, 
ugyanavval a tárgyilagos szeretettel és szigorúsággal, mint magunkat. 
Az első  lépés persze: figyelni egymásra : s mi még ezt az els ő  lépést 
sem igen tettük meg. 

20. A nevem cšákugyan szláv eredetre látszik vallani. Persze az ilyesmi 
sohase biztos. A babics szó megvan az ősmagyar nyelvkincsben is; 
Ipolyi Arnold is említi a babicsolást, ami varázslást jelent. őseim 
Somogyból származtak Tolnába, s magyar nemesek voltak. A szláv 
eredetről tehát semmi pozitívumot nem tudok. A rokonságot szí- 
vesen és büszkén vállalnám. Ha van bennem szláv vér, avval több 
és ' gazdagabb vagyok. A kevert fajok adják a legnemesebb ember- 
példányokat. Szláv vér folyt Zrínyiben és Pet őfiben. A magyar, 
történetének századai folytán, sok más néppel keveredett, s ez` a 
keveredés a magyar szellemet nagy mértékben gazdagította és 
mélyítette. S talán nem utolsó sorban éppen a_ szláv keveredés." 

HITK, 1975. 25. sz. 	 Gál István' 
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1. ASBÓTH JÁNOS BOSZNIAI NÉPKÖLTÉSZETI GYŰJTÉSE ÉS 
• A BOSZNIAI IRODALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 

Asbóth János, a XIX. század második felének egyik jelent ős politikai 
egyénisége; elfeledett írója korának. Újrafelfedezésére Rónay György 1947-es 
próbálkozásai' után' Németh G. Béla tett kísérletet az 1950-es évek második 

' felében, egy -  jelentős és nagy' terjedelm ű  tanulMányban ismertetve Álmok 
álmodója című , 1878-ban -megjelent regényét, 2  amelyet: joggal tartunk az els ő  
modern magyar regénynek általában is. Konzervatív politikai nézeteinek kri-
tikai ismertetésére,. azonban mindmáig nem került sor, holott Asbóth volt 
az ún. Sennyey-párt3  ideológiájának a propagátora: ő  védte egy kissé Don 
Quijote módján a legelszántabban a magyar liberalizmusnak az eszmei 
tisztaságát és követelte gyakorlati alkalmazását olyan id őkben, . amikor már 
egy Déák Ferenc nézetei is a klasszikus, _ 1848 el őtti évek liberalizmusának 
elárulását jelentették, s amikor nyilvánvalóan az 1867 után kialakult politikai 
gyakorlatot 1875 után pedig korrekcióját nem Sok értelme volt ókonzervatív 
pozíciókból bírálni. Nem bírjuk kritikai-irodalomesztétikai nézeteinek a 
rajzát sem, holott ő  a „három nemzedék" 4  Szekfű  Gyúla nevéhez fűződő  
korszemléletének a szül ője. A Széchenyi—Vörösmarty ;  a , Kossuth--Petőfi 
és az Arany—Deák párosítás az ő  ötlete' volt. Azonban nemcsak a modern 
szenzibilitás első  ,;regényes" megfogálm,azójá Asbóth János, hanem modernek 
voltak irodalmi: nézetei is :a maga korában, éppen ezért az irodalmi Deák-
párttal neki voltak fontos vitái - többek között az irodalom „nemzetnevel ő" 
feladatait illetően. Preraffaelita ízlésr ől tanúskodnak némely megnyilatko-
zásai — ő  már a középkor boldog harmóniája vágyának_ -az ihletében is alkot, 
mert tudja, hogy a maga 'korában'. nem .lehetségesek_ á Madonna-képek, 5  
hiszen -  a festők modelljei ez látszik a képeken — fels őbb leányiskolák 
romlott növendékei, és egy Palestrina zenéjében gyönyörködik. Szinte termé-
szetes lesz, hogy Kelet els ő  magyar felfedez ői közé tartozik. Aki előbb Svájc 

1 Rónay György: Regény és élet. Bp. 1974. 
2  Németh G. Béla: A próza zeneiségének' kérdéséhez (Asbóth. János regénye, az Almok, 

álmodója). A MTA' Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. XIII. 
Bp. 1958. 

3  Mérei Gyula: A magyar polgári pártok :  programjai 1867-191 Bp. 1971. 
4  Asbóth János: Három nemzedék. Bp. 1873.  
5  Asbóth János: Alrríok álmodója. Bp. 1878. 
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havasainak zordon szépségeiben gyönyörködött, s 'a Mont Blancra szögezte 
szemét, majd Párizs polgári életér ől értekezett, eljutott Egyiptomba és Palesz-
tinába is, egészen modern vágyak által ösztönöztetve: „Ifjúságom egyik álma, 
legrégibb ábrándjaim egyike volt Egyiptom és Palesztina, országai csodáknak 
és meséknek; őshazája a civilizációnak és vallásnak. Talán honvágy volt, ami 
oly állandó hatalommal vonzott. Honvágya az embernek az emberiség böl-
csője után.. "s 

Asbóth Jánost azonban nemcsak eszmetörténeti szempontból ér-
tékelhető  vágyak kapcsolták a »Kelethez«, hanem egyértelm űen napi politikaiak 
is. A Sennyey-pártban elvbarátai Magyarország »keletin politikájának az is-
merői és szószólói voltak, minthogy a párt öröksége -- ez pedig Széchenyi 
István gondolkodásának politikai testamentuma volt -- a »Kelet népe« kérdé-
sét is jelentette, az orosz-törökháború pedig éppen akkoriban mintegy napi-
renden tartotta. ,Különben is Egyiptomban és Palesztinában tett utazása 
csak intermezzója . boszniai útjainak. Nem véletlen, hogy közel-keleti útiraj-
zának bevezetőjében (1883) már  így vélekedik: „De még égy : ha Nyugat-
Európa beutazása után behatolunk Kelet bensejébe, meggy őződünk, hogy 
sok tekintetben nemcsak fajunk eredeténél, hanem a hosszas török uralomnál 
fogva is, még - mindig közelebb állunk Kelethez, mint Nyugathoz, keleti jel- 
leme van nemcsak néha glóriósus világítási tünetekkel ékített, de rendszerint 
fehér-fakó egünknek, nagy síkságunk fátlan pusztáinak, némely szélesen 
elnyúló kopár hegyeinknek, hanem sok tekintetben keleti életmódunk, szo- 
kásaink,` hajlamaink, ,felfogásunk is. A Keleten-kapjuk meg ezekeknek igaz 
magyarázatát ... " Nem . nehéz azonban érintkezési pontokat találni Kállay 

• Béni és Asbóth János nézetei között sem, éppen a „keleti politika" felfogásában. 
Ha Kálláy Béni 1878-ban Oroszország keleti törekvései címen írt könyvet,? 
1883-bán már Magyarország a Kelet és a Nyugat határán8  címmel tart felol- , 
vasást a Magyar Tudományos Akadémia közgy űlésén. Ásbóth János, aki 
Kállay Bénivel együtt volt a Sennyey-párt vezet őségében, nyilván követte 
a magyar konzervatív politika keleti szakért őjének útmutatásait. Nélküle 
létre sem jöhetett volna Asbóth János „utólsó" utazása —. Boszniába, köz-

-vetlenül annak okkupációja után, hiszen  Asbóthnak éppen Kállay Béni kísé-
rőjeként volt alkalma több ízben iš beutaznia Boszniát 1882 és 1884 között, 
s ennek alapján megírni Bosznia és a Hercegovina (Úti' rajzok és tanulmányok) 
I-II. Bp. 1887. című  könyvét 9  Majd érdeklődésének mintegy a határpontja-
ként az akkor kapott indítások alapján írja meg 1901. november 11-én, a Ma.. 
gyar Tudományos Akadémia II. osztályán tartott felolvasásának a szövegét 
Az őslakók hatása a bosnyák faj kialakulására címmel,10  most már a Bosz-
nia okkupációja és ánexiója közötti interregnumban. 

6 Asbóth János: A Zaharától az Arabáhig. Utazás Egyiptomba és Palesztinában. Bp. 1883. 
7  Kállay Béni: Oroszország keleti törekvései. Bp.. 1878. 
s Kállay Béni: Magyarórszág a Kelet és a Nyugat határán. Bp. 1883. 
9 Asbóth János: Bosznia és a Hercegovina. Úti rajzok és tanulmányok. 33 egész oldalas 

képpel és 184 szövegrajzzal. Mienzil cs. kor. hadnagy felvételei. Königsberger szarajevói 
műárus eredeti fényképei s mások után. Egy történelmi és három statisztikai térképpel 
és táblázatokkal. I—II. Bp. 1887. 

10 Asbóth János: Az őslakók hatása a bosnyák faj kialakulására. Bp. 1901. 
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„Azón kedvező  viszonyok, melyek közt az országot és -  népet tanulmá-
nyózni alkalmam nyílt, midőn négy éven át kísérhettem az ország minden ré-
szeire kiterjed ő  utazásain Kállay, Benjámin közös pénzügyminiszter urat, 
a tájékozódás, melyet magából a kormányzati igazgatás adataiból merítettem, 
bátorítottá jelen kísérletre, mely:talán némileg el őbbre viszi az ország isme-
retét és egyik-másik tekintetben hozzájárulhat egyes eddig homályban marad 
kérdések felderítéséhez ... ” 

így vall Asbóth János boszniai útirajzainak keletkezési körülményeir ől, 
szövegéből pedig kiolvasható utazásainak „történeté" is. Ezek szerint Kállay 
Béni kíséretében 1882 júniusában indult Pestr ől Eszéken át Slavonski Bródig, 
onnan a Bosna folyó völgyén Szárajevóba (Asbóth szóhasználatában Szeraje-
vóba) érkezett. Ínnen, több mint egy hónapi tartózkodás után, kisebb, nyil-
ván tájékozódási célokkal, , egy kisebb körutat tesz Kállay, társáságában a 
Goražde—Fo ča—Rogatica—Romanija hegység útvonalon.. Hazafelé Sza-
rajevóból a Neretva völgyén vitt útjuk, Mostáron át, a tengerpartra, ahonnan 
hadihajón indultak Triesztbe. Asbóth (tehát Kállay Béni) újabb boszniai 
utazása 1883 júniusában kezd ődött. Ismét Pestr ől indultak, most azzal a 
céllal, hogy elsősorban a Száva melléket járják be. Slavonski Bródban hajóra 
szállnak, majd Br čkón át Zvornikba mennek. Zvornikból Tuzlán át Dobojba 
látogatnak, Szarajevóban állapodnak meg. Szarajevóból újabb kisebb kört:-
tat tesznek, most az úgynevezett boszniai Zagorjéba, Gackón át beutazzák 
Bileće és Trebinje vidékét, tehát Hercegovina égy jelent ős részét. Asbóth 
János harmadik boszniai utazása 1884 nyarára esett. Mivel most Nyugat-Bosz- - 
nia volt úticélja Kállay Béninek és kíséretének, Zágrábon át Kostajnicánál 
jépték át Bosznia határát Bosanska Krajina megszemlélésé céljából. Az 1884 
júliusában kezdődött utazás Banja Luka, Jajce és Travnik érintésével ismét 
Szarajevóban ért véget, ahonnan írónk, magánutazásként, kirándul még Fejni 
cára, „főkép az ottani barátzárda Bosznia múltjára -  vonatkozó érdekes régi-. 
ségeinek megtekintésére". 

Asbóth boszniai útirajza több szempontból is figyelmet érdemel és több 
szempontból jellemezhető  is. írónk szellemi életrajzában ez -az egyetlen nem 
öncélú útleírás. Svájcban és Franciaországba 12  emigrációs sorsa vetette, ,és 
szövegén átüt az érdekl ődő  utazó tanulásra és figyelésre hangoltsága, ennek 
körén belül egyfajta világfájdalom is a felt űnő  életrajzisággal egyetemben. 
A Közel-Keletre ugyanakkor már csak bens ő  szükség kielégítésének céljából 
indult, míg Boszniába „politikai" utazás szándékával érkezett.. Azt hiszem, 
bátran feltételezhetjük, hogy egyenesén Kállay Béni megbízásából írja úti-
rajzait, és tollát annak mintegy politikai céljai szolgálatába állítja. Hogy meny-
nyire szoros a kapcsolat Kállay Béni és Asbóth János között, azt a boszniai 
útirajz több utalása is elárulja. Asbóth már a bevezet őben beszél utazásuk 
céljáról; szövege kés őbbi részeiben pedig elárulja, hogy Kállay Béni feladtata 
volt a „rend és a jogbiztonság" helyreállítása az okkupációt követ ő  ellenállás 
letörése 'utáni években, Bosznia „pacifikálása" egy sajátos módjának alkal-
mazása, amelyben még az egyházak egyfajta „államosítása" iš helyet kapott: 
az egyházi méltóságok ugyanis állami fizetést kaptak Kállay Béni elképzelései 

11 Asbóth János: Egy bolyongó tárcájából. 1—II. Bp. 1866. 
x2 Asbóth János: Párisból. Bp. 1867. 
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szerint. Nem is lehetett más feladata Asbóthnak, mint „szemtanúként" bizo-
nyítani, milyen sikéres Boszniában a Monarchia közös pénzügyminiszterének 
ténykedése, milyen áldásosak azok a „gyökeres adminisztratív és igazságügyi 
reformok", amelyeket az „1882-iki els ő  útja alkalníával az újonnan kinevezet 
miniszter akkor concipiált". "Asbóth mintegy Kállay Béni helyett írja az úti-
rajzot, hiszen főnökének és politikai elvbarátjának is van egy boszniai nap-
lója: belgrádi konzulként 1871. július 12-e és augusztus 12-e között utazik 
Boszniában, kétségtelenül már azért, hogy egy ,lehetséges okkupáció szem-
szögéből vizsgálja meg -a boszniai helyzetet. Írja is Asbóth a szarajevói görög-
keleti templommal kapcsolatban, amelyet a város mohamedán lakosságának 
ellenkezése miatt csak nagy nehézségek árán tudtak felépíteni: „A miniszter, 
aki most idejött az országot szervezni, véletlenül éppen akkor is itt volt. 
Lóháton utazta be Boszniát, akkoriban belgrádi f őkonzul, a viszonyok tanúi-
mányozása' végett ... " - 

Asbóth János tehát nemcsak „viktoriánus" 14 . utazója és útleírója Boszni-
ának az 1880-as évek els ő  felében, hanem Kállay Béni boszniai politikájának 
exponense is. Ezzel magyarázhatjuk, hógy kétkötetes :m űvének bármelyik 
mozzanatát is- vesszük szemügyre, a .,,viktoriánus" érdekl ődő  megfigyelései-
ben lépten-nyomón felfedezhetjük az „angazsált" írót, aki még tájleírásaiban, 
a boszniai „regényesség" rajzaiban is tendenciézús szándékát áruija el. Talán 
csak a római kor leleteivel kapcsolatban tanúsít semleges, legfeljebb ,,.tudósi" 
álláspontot: „Ilyen római faragványok különben sokkal ritkábban fordulnak . 
elő  bosnyák földön, melyekét "Mommsen legnagyobbrészt publikált. -  Gosti 1 j 
helységnél azonban az egész terület be van hintve római kövekkel. Nemes 
faragású párkányzatok mellett emberi alakzatot is találunk, a szerajevóinál még 
durvábbakat, nyilván- az utolsó császárok korából, er ős barbár befolyás 
alatt. Némelyik már a valóságos .átmenetet képezi a középkori bonyák k őfa-
ragáshoz, amint az oly s űrűn-található országszerte a nemzeti korszak sírkö-
vein. Külön az érdekesebbeket, minthogy tudtomra még ismeretlenek ... " 

• Kállay útmutatását kell látnunk Asbóth politikai „állásfoglalásában" is -- ami-
k& például a boszniai ellenállási mozgalmakat a szerbiai radikálisokkal hozza 
kapcsolatba: „Travriikból másnap távoztunk -- írja —, miután még ottaitóz-
kodásünk alatt-hírét vettük, hogy a közel erd őségben egy őrjárat agyonlőtte 
a Trzsics nevű  rablót. Éppen utazásunk alatt több ponton merültek volt fel 
akkoriban apróbb bandák anélkül, hogy keletkezésük a viszonyokból és köz-
hangulatból érthet ő  lett. volna. Csak hetekkel kés őbb derült ki, hogy össze-
függésben vannak azon kalandos mozgalommal, melyet egyes szerbiai t:adi-
cálisok az Obrenovics ház ellen ugyanakkor megkísérlettek, és melyet a 
boszniai . mozgalommal is secundálni; akartak .." 

Asbóth János szemlélődéseinek, kutatásainak és értekezéseinek politikai 
célzata . egyértelműen kitetszik, ha a minket közelebbr ől érdeklődő  törté= 
nelmi, irodalmi kutatási ténykedését vizsgáljuk. A „viktoriánus" utazó fi-
gyeli Bosznia népének életét és mutat felt űnő  etnográfiai érdekl ődést, meg- 
rajzoltatva a Sana és az Una folyókon látott vízimalmok szekezetét és' jegyez- 
getve a boszniai népköltészetet, de -  már az exponált politikus magyarázza a 

13  Kállay Béni naplójegyzetei els ő  boszniai útjáról 1871. július 12-t ől augusztus 21-ig.' 
Megjelent Kállaynak A szerb felkelés története 1807-1810. cím ű  könyve II. kötete 
függelékében. Kiadta Thallóczy Lajos.- Bp. 1909. 

14 Halász. Gábor: Magyar vitkóriánusok. Halász Gábor válogatott írásai. Bp: .1959. . . 
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bogumilizmust éš"  ennek -a politikusnak fordul figyelme els ősorban a mohamedán 
népköltészet s általában •a ; ;külön bosnyák kultúrai élet" bizonyságai felé. 

Asbóth . János útirajzában több alkalommal is kitér a boszniai" népkölté-
szet kérdésére, két ízben nagyobb dal-csokrot iktat szövegébe, gyakran idéz 
részleteket, nemegyszer egész 4erjedelmükben is publikál h ősdalt, megala-
pózott feltételezésünk szerint saját fordításában. Gy űjtött,, illetve átvett mon-
dákat is, .és ily módon a figyelem körébe avatta a népdal és a h ősdál mellett a 
népi helyi mondákat is. 
— A délszláv «népköltészet - magyar irodalmi élete történetében 15  helye van 

tehát Asbóth János boszniai útirajzának is. A boszniai népköltészet általa 
válik ismertté Magyarországon, és eészíti ki az el őtte annyira 'Vuk Karadži ć-
központú szemléletet, s minthogy maga is a gyűjtők közé Sorolható, Asbóth 
"Jánost kell tartanunk az egyetlen magyarnak, aki nemcsak érdekl ődött a 
délszláv népköltészet iránt, hanem e költészet följegyz ője és fordítója is volt. 

Mindezekkel kapcsolatban pedig nyomatékosan merül fel Asbóth " Já-
nosnak és gyűjteményének viszonya Kosta Hörmann híres, máig emlegetett 
nagy gyűjteményéhez, a kétkötetes Narodne pjesme -Muhamedovaca u Bosni 
i Hercegovini (1888) címűhöz, amelynek tudománytörténeti értéke kétség-
telen. 16  Kosta Hörmann neve Asbóth-útleírásának bevezet őjében is felbukkan, 
amikor köszönetet mond „Hörmann szarajevói kormánybiztosnak, Kvašsay 
consul és báró Mollináry járási főnök uraknak . akik az - ethnográphiai 
adatok és a népdalok gyűjtésében támogatták". Tudnunk kell, hogy Hörmann 
Kállay 'Béni embere volt, els ősorban- a boszniai kulturális politika realizálásában 
játszott nagy szerepet. Már 1878-ban Boszniában van, ő  .á Filipović  báró 
katonai parancsnokságán a polgári megbízott, majd a , kormányzat titkára 
(1879), később tanácsosa (1885), 1888-ban pedig a szarajevói országos mú-
zeumnak szervez ője és első  igazgatója lesz. Asbóthtal 1882-ben találkozik, 
ha hinni lehet nyilatkozatának, amely_ szerint már 1880-ban hozzáfogott a 
bosnyák népköltészet gyűjtéséhez, neki kell tulajdonítanunk Asbóth feltűnő  
érdeklődését is. Nyilván Hörmann hatása alatt kezdte maga is figyelni a nép-
költészetet, jegyezgetni az utazások közben hallott dalokat, illetve keresni-
egy-egy megállás idején a népi dalosokat. Bár elképzelhet ő  az is, hogy kö-
rülbelül egy időben kaptak jelentős indításokat attól a Dervis-beg Čengić-
től, akit nemcsak Hörmann emleget, mondván, hogy ennek á történetei er ő-
sítették meg elhatározását; hogy agy gyűjtéshez kezd, hanem Asbóth i's. Akár-
hogy is voltak a' kezdetek, annyi mindinkább bizonyos, hogy Asbóthnak .is 
szerepe volt abban, hogy Kosta Hörmann nagy 'gy űjteményének erősen 
mohamedán akčentusai legyenek. Feltételezhet ően' nemcsak Kállay Béni 
hatott Asbóthra, .Asbóth is befolyásolta Kállay Béni nézeteinek alakulását. 
S ha elfogadjuk, hogy .Kállay Béni Asbóth Boszniával kapcsolatos politikai 
nézeteinek, szemléletének kialakítását szabta meg, f őleg irodalmi-ideológiai 
kérdésekben Asbóth szempontjai érvényesülhettek. Ezt engedi feltételezni 

15- Magdalena Veselinović-Anđelić ; Srpskohrvatksa narodna poezija u rn,a đarškoj knji- 
ževnosti XIX i XX veka. Novi Sad; 1968 .. 

18  Narodne pjesme Muslimana ú Bosni i Hercegovini. Sabrao Kosta Hörmann 1888- 1889 
Priredila Đenana Buturović . I--II. Sarajevo 1976. Valamint: Denana Buturović : Stu- 
dija o Hörmannovoj zbirci rntuslim.anskih narodnih pjesama. Sarajevo, 1976.  

- 
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Asbóth útleírásának az a mondata is, amelynek szavait .majdnem teljes ter-
jedelemben ,Kálláy Béninek Hörmannhoz írott utasításában látjuk viszont. 1-7  
Asbóth írja a . mohamedán dalok gyűjtésével kapcsolatban: ,;E dalvilágnak 
Cazin a központja, az ottani mohamedánok fő  ápolói. Általán elég ismeretesek 
á délszláv dalok és énekek, 'de természetesen, hogy, a délszláv gy űjtők éppen . 
a mohamedánok nótáit kevésbé vették figyelembe. Már pedig az itteni nóták 
a mohamedán bosnyákok nótái és ezért érdemesnek tarottam gy űjtésüket . " 
Kállay Béni, amikor Bécsben jóváhagyja Hörmann gy űjteményének megje-
lentetését, nyomatékosan követeli, hogy Hörmann a gy űjteményhez írott 
előszavát átdolgozva azt hangsúlyozza, hogy a boszniai keresztények népköl-
tészetével szemben a mohamedánok dalaira mindeddig nem figyeltek fel. 
„Ova alineja ne bi sm,jela biti objavljena u ovom obliku, jer nije oportuno u 
ovom političkom: momentu godine, riaro čito da se ne bi ovom, momentu po-
mislio da se nekoga (Muslimane) preferira. Preporu čuje se da se umjésto 
napisanog, na pogodan na čin izrazi da sé u prijašnjim-vremenima nije obra ćala 
pažnja na m,uham .edovske narodne pjesme." Az sem mellékes természetesen, 
hogy Kállay Béni megköveteli Hörmanntól, hogy hangsúlyozza könyve el ő- 
szavában, miszerint a mai mohamedánok Boszniában a középkori bosnyák 
nemesség egyenes leszármozattai, tehát nemcsak a mohamedán tradíciók 
őrződtek meg dalaikban, hanem a középkoriak is, éppen ezért „doprle su u 
tom stupnju do izraza duha toga naroda". Ebben a szellemben tárgyalja 
Asbóth is az összefüggést a bogumil bosnyák nemesség és a mohamedánság 
között a Bosznia történetét vááoló részben. De már az a tény is,: hogy Hör-
mann azért sürgeti könyve kiadásának jóváhagyását, mert a Matica hrvatska 
is készíti a mohamedán énekesek dalainak kiadását „horvát dalokként", 
azt mutatja, hogy Hörmann is kit űnően ismerte bécsi főnökének politikai 
irányvonalát, amelyet Asbóth is szolgált a maga módján. 

Nem _ Asbóth jellemzi-e a következ őképpen a boszniai mohamedán arisz = 
tokráciát? 

„Messze a legérdekesebb emléke azonban a törökországi Szerajevónak 
az a fajára és nyelvére szláv, hitére muhamedán, intézményeiben tisztán kö-
zépkóri feudális arisztrokrácia, mely az egész törökkoron végig, a szultán 
helytartó vezírjeit csak t űrve, néha nem is tűrve, olygarchikus köztársaság 
gyanánt csaknem, függetlenül kormányozta az országot egész a mi napjainkig.. . 
Bosznia . mintha varázsálomba merült volna abban a pillanatban, mid őn 
a szultán hatalmába jutott, tovább élt, de mozdulatlanul maradt akkori álla-
potában. Csak az izlám lépett a bogumil hit helyébe, török jelmezek és bizo-
nyos stambuli etiquette váltotta fel a lovagkor jelmezeit és küls őségeit anél-
kül, hogy ez változtatott volna lényegén ... " 

Ennek a felfogásnak a csíráit pedig már Kállay- Béni els ő  boszniai uta- 
zásáról készült naplójának bevezet őjében is megtaláljuk. 

Milyen kapcsolatok létezhettek Hörmann és Asbóth között, tehetjük 
fel a kérdést, mielőtt közelebbről szemügyre vennénk Asbóth gy űjteményét. 
Elképzelhető-,e egyfajta munkamegosztás kettejük között? Felt űnő  ugyanis, 
hogy míg Hörmann a mohamedánság epikus dalait gy űjtötte, Asbóth figyel-
me nagyobbrészt a lírai dalokra irányul, s azokból közöl két nagy szemelvény-
anyagót is, míg az epikus dalokra való hivatkozások zömmel másodkézb ől 

17  Kiadva ezek Denana Buturóvi ć  id. tanulmányában. 
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eredőknek _látszanak, s nem is a _mohamedán bosnyákságnak, hanem a szerb-
vagy a "horvát lakosságnak a népköltéšzetét jellemzik. 

Könyvének Szerajevói világ cím ű  fejezetében, a n ők helyzetét és erköl-
csét ismertetve, azt írja, hogy „a bosnyák szívvilágot a -lányok .szerelmi dala-
iból ismehetjük meg", š nyomban közzé is tesz egy kis gyűjteményt bel őlük. 
Összesen 21 szerelmi dalt .közöl magyar fordításban, vegyesen mohamedán, 
szerb és horvát dalt, m,ikérit ezt a bennük szerepl ő  nevekből, más ízlésre és 
történelmi eseményre vagy szituációra utaló mozzanatból kikövetkeztethet-
jük. Asbóth egy szóval sem említi forrásait, minthogy azonban olyan dalt is 
felvesz, mint amilyen Ah erdélyi bánné vagy a Doitsin Péter című , bizonyosra 
vehetjük, hogy az általa is említett Bogiši ć-gyűjteményből való, fordítása 
pedig jobb; minta pár esztend ővel azAsbóthé előtt megjelent Radics György-
féle fordítás, amit az alábbi összevetés is bizonyíthat. 

A Radics György-fordítás els ő  szakasza így hangzik :1 8  

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

Asbóth kötetében így hangzik: 

Nagyot išzik DoitSin Petar 
Varadinnak vitéá bánja. 
Darab aranyt háromszázat 
Eliszik egy éjszakára, - 
El aranyos buzogányát 
A fekete lovát rája .. . 

Kiilönben Asbóth Bogiši ć  gyűjteményén kívül összesen még négy kötetre 
hivatkozik, közülük azonban egyik sem tartalmaz mohamedán szellem ű  
dalokat. Ezeket kaphatta Hörmanntól, illetve ezeket kell Asbóth gy űjtésének 
tekintenünk. Ha szabad általánosítanunk, amit a Cazin vidéki dalokkal kap-
csolatban mónd, tudniillik, hogy maga gyűjtötte őket, mert mohamedán dalok;, 
akkor a szerelmes dalok fentebb említett nagyobbik részét is Asbóth gy űjté-
sének kell tártanunk, s -m.int eredeti kísérletét kell értékelnünk, s úttör ő  
szerepét is hangsúlyoznunk. 

Tehát dícsérhetjük Ašbóthnák . a lírai dalok iránti érdekl ődését azzal 
együtt, hogy ő  az első, áki felfigyelt a délszláv helyi mondákra is. Útleírásá-
ba szőtte _a mondát Jajcáról, Zvornikról, .valamint Pirlitor várának mondá-
ját, amit Sutjeska-legendának is nevezhetünk. Forrásait esetleg a Bósanske 
narodzie pripovedke (Sisak., 1870)" című  kiadványban kereshetjük. 

Természetesen az epikus dalok sem kerülték el figyelmét. Nem. mentes 
természetesen ő  sem a magyar irodalomban oly népszer ű  felfogástól, éppen 
ezért idillikus képet fest a h ősdal éneklésér ől egy lakoma leírása kapcsán:" 

18 Dávid András: Délszláv epikus énekek magyar történeti h đsök. Forum, Újvidek. 1978. 
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„A táncot énekek váltják fel.. H ős dalok, melyeknek néha vége-hossza 
nincs. A régiek között el őfordulnak egészen közel álló eseményeket tár-
gyalók is, melyek rendkívül érdekes betekintést engednek a politikai mozgal-
mak felfogásába, a modorba, ahogy a világ e részében a politikát kezelik. 
Érdekes és jellemző  az az úri objektivitás, mellyel .a muharr,edán h ősdalok 
a keresztény ellenfelekről >szólnak, szemben a török-gyűlölettel és megvé-
téssel, mely a keresztény nótákban található .. ” 

Fókozza a helyzet „romantikáját" a Bajo Pivljaninról szóló dal kapcsán: 

„Ezen a talajon, ilyén emberek közt teremnek azok a vad és mégis ne-
mes szellemtől áthatott dalok, melyek hatása annál megkapóbb, minél egy-
szerűbben és hívebben tükrözik az életet . " 

Asbóthot jól informáltnak kell tartanunk a délszláv h ősdalköltészet 
ciklusait illetően is, s mi több, sokkal differenciáltabban nézi őket a kelet-
kezés . idejét tekintve, mint a korabeli délszláv folklórtudomány nézte. Fi- 
gyelme mintegy a- középkortól a korabeli események megénekléséig felöleli 
a múltat, s Cazin környékén feljegyez olyan h ősdalt is, amelyet ,  Bosznia 
okkupációja ihletett, s , foglalkozik a „gusinjei rrótával", amely — mint írja — 
„a jelenlegi montenegrói fejedelem harcairól szól", Ez a tény -pedig arról vall ;  
hogy Asbóth, amikor szemmel tartja az addigi gyűjtéseket; valójában a nép-
költészet adott, egészen alkalmi pillanatait örökítette meg, szemben Kosta 
Hörm,ann-nal, akinek érdekl ődése .a „klasszikusabbnak" tudott epikus dal-
világ felé fordult. Asbóth gyűjtésének eredetiségér ől . tanúskodó adatra is 
az ilyen hősdalokkal _ kapcsolatban bukkanunk. Jellemz őnek kell ugyanis 
tartani, hogy Kosta Hörmann nem ismeri a Bešir-basa Čengićrő  szó'ó hős-
da't, noha maga mondja, hogy Derviš-bég Čengić  indította el gyűjtését, 
s Hörrnann elő  is' adja,, akárcsak Asbóth, a Čengićek történetét, s Asbóth - 
minden bizonnyal a Čengićek körében jegyezhette le, mondvan, hogy„ egyike 
a legszebbeknek a délszláv nép költészetében". Ugyanakkor Asbóth azt is 
megállapítja, hogy ,e . szép régi dalnál sokkal . ismeretesebb az Izmail Aga-
Csengics haláláról szóló ének, a m,ontenegróiákkal a század elején folyt har-
cok epizódja, mely Mažuranics horvát bán' feldolgózásábán több nyélvre 
van fordítva." 

. Források nyómán beszél azonban a .hajduk-dalokról: 

„Számos vitézi ének szól a junakokról, szabad. hajdukokról, akik akár 
kalandvágyból, akár -  politikai okokból, akár mint közönséges rablók, e he-
gyekbe vetették magukat. Itt szerepel a Novak-mondakör is ilyen rabló 
dalok egész sorozata .. . " 

• 

S innen idézi a'Bajo Pivljaninról szóló hősdalt is. 

Azt már csak érdekességként jegyezhetjük meg, hogy közöl varázslevél- 
szöveget is, amelyet a „népdalok is emlegetnek": 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Asbóth gy űjtése kiegészíti .Kosta Hörmann 
nagyobb terjedelmű  és rendszeresen készült gy űjtését, s a két munka mintegy 
"magyarázza is egymást. Hörmann tárgyi ismeretei talán részletesebbek voltak, 
eredeti koncepciót mégis Asbóth, gyűjtése és a szövegekhez fűzött magya-
rázátai mutatnak. 
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4. 

Asbóth János bószniai kultúrával kapcsolatos nézetének középpontjá-
ban az „egy külön bosnyák kultúrális élet- létének" a kérdése áll" - a nép-
költészettel kapcsolatos nézetéi énnek csak részét alkotják. Kállay 'Béni fel-
fogását -tükrözi ilyen álláspontja. . Káilay volt ugyanis, annak a politikának a 
szószólója, amely a szerb és a horvát aspirációk, ellensúlyozására, a bosnyák 
„nemzeti öntudat" ébresztésének-lehet őségére játszott, és a boszniai kultúra 
autochton jellegét hangsúlyozta ki. 

Szérzőnk a fogódzóját a bogurriilizmus interpretációjában találta meg. 
-Nem véletlen . tehát, hogy jelent ős teret széntél útleírásában a bogumil em-
lékek és feliratok kérdésének ;  Írja tehát: 
- „Sem az orthodox, sem a katolikus nem konstatálja szívesen, hogy a 
bosnyák nemzet eretnek volt. Az orthodox Szerbiához számítja Boszniát, 
szerbnek a. bósnyákót; a. katolikus Horvátországhoz az országot, .i horvát 
nemzethez népét. Egyik sem látja szívesen, ami egy önálló nép, egy külön 
bosnyák, kultúrai élet létét bizonyítja ... " . 

Ám ezzel a m,égálapítással sem elégszik meg, hanem jelent őségét is 
hangsúlyózza. 19  

„Egészben véve azt kell mondani, hogy e középkori" sírok híven és gaz-
dagon-  tükrözik a 'középkori boszniai életet, és olyan kultúrának a nyomait 
őrizték meg; mely nem maradt el a XII--XV.. századbeli általános európai, 
különösen nem a közép-európái kultúra mögött ..." 

Nem kétséges, hogy egy ilyen felfogásból kiindulva írta meg Asbóth 
boszniai útirajzának a zárórészeként Irodalmi mozgalmak és népköltészet 
című  ősszefoglálását -- alighanem az els ő  boszniai irodalomtörténeti váz-
latot, kísérve a ,Bosániában született irodalmat a „régi bosnyák irodalom nyo- - 
maitól" kezdődően a XIX. század második felének Irodalmi jelenségeiig. 
Itt is a bogum,ilizmus a kiindulási pontja, megállapítja róla, hogy Boszniában 
nemcsak egyedúralomra tett szert az eretnekség, hanem „nemzeti . jelleget 
öltött ``; azért, ' mert „védelme összeesik a politikai önállás védelmével az 
orthodox -szerb és a katolikus horvát hódítási törekvésekkel szemben". Hang-
súlyozza Boszniának az eretnek mozgalmakban játszott kivételes szerepét: 
központja volt és támogatója minden ilyen jelleg ű  európai mozgal'omnak, 
egyben pedig az üldözött eretnekek mentsvára is. Ez a , vallás szükségszerűen 
támaszkódott tehát á népnyelvre, vallja Asbóth, dé az is érthet ő, hogy „ez 
az, irodalom elpusztult, mid őn elpusztult maga a felekezet", annál is inkább, 
mert pusztították mind a görögkeletiek, mind a katolikusok, mind . pedig 
a mohamedánok. Írott emlékei között emlegeti a Hrvojé hercegnek ajánlott 
bogumil-kódexet, s egy Apokalipszis-szöveget, de Trója- és Nagy Sándor-
regények szövegeit . is, nem különben jogi és politikai iratszerkesztéseket, 
például Kulin bán oklevelét 1180-ból. Asbóth figyelmet ,. szentel a ste ćakok 
felirataira is, amelyekkel útirajzában részletesen . foglalkozott Itt a követ- . 

kezőkét mondja : „Utalnunk kell végre azon középkori síriratokra; amelyek-
nek némelyike azon egyszer ű  fenséget leheli, mely a költészetnek legnemesebb 
virága, és itten egy élet-halál harcot küzd ő  puritán egyháznak hatása alatt 

19 . Kritikai szemléletét adja á kérdésnek, többek között Asbóthra való hivatkozással is, 
Alojz Benac: Ste ćci. 'Bgd. 1967. 
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keletkezett .. ": Asbóth szerint Boszniában meg volt minden feltétele egy 
„nagy irodalmi lendületnek", mint amilyen Dubrovniké volt, csakhogy a. 
török megszállás ezt megsemmisítette. • 

Jellemző  Asbóthra, hogy a boszniai irodalom továbbélését a dubrov-
nikiirodalomban véli fellelni, mondván, az olasz m,iritákat követ ő  dubrov-
niki a boszniai hatások alatt telít ődik „nemzeti" tartalmakkal, Vetrani ćnál 
pedig a` „tengermelléki nyelvjárást" is kiszorítja a „tisztább és hangzatosabb 
bosnyák nyelvjárás". A dubrovniki---boszniai irodalmi kölcsönhatásoknak 
szentelt sorokat nyilván kritikusán lehet csak kezelni, de elgondolkodtató, 
ahogy a dubrovniki irodalmat ért hatások után mintegy visszavezeti a figyel-
met a dubrovnikiaknak a boszniai írókra gyakorolt r hatásaira -- a 
népnyelv uralma kérdésére összpontosítva érdekl ődését. Itt a feren-
ceseknek a XVIII. században kivirágzott irodalmára - gondol mindenek-
előtt, emlegetve „Divkovics Mátyásnak", Matjevi čnak, Posilovićnak, Ban-
dulovićriak, Glavinićnak és Ančićnak a nevét. Jelent ős egyéniségnek tartja 
Kačić-Miošić  Andriját -- els ősorban - a- népköltészet iránti érdekl ődése, 
azonkívül a szerb és a horvát irodalomra gyakórolt hatása, s európai befo-
lyása miatt: „ :. - a szerb és a horvát irodalom újjászületése egyenesen annak 
köszönhet ő , hógy szerb és horvát írók és költ ők az ő  példáját követve ;  a 
bosnyák népköltészetb ől merítettek nem csak gazdag anyagot, hanem az iro-
dalmukban addig használt nyelvnek ejtésével a Boszniában használt tiszta, 
romlatlan, hangzatos nyelvjárást fogadták el irodalmi nyelvüknek". As- 
bóth talán csak ott kritikátlan nagyon is felt űnő  módon, ahol az állítja, hogy a 
bószniai népnyelv vált mind a horvátok, mind a szerbek irodalmi nyelvévé. 
S egészen megbízhatátlanná.válik, amikor á boszniai irodalomtörténeti váz-
latában tárgyalja Dositej és Vuk m űködését is. Szembetűnő  az a törekvése, 
hogy a boszniai népköltészetet úgy szigetelje el a szerbt ől, hogy nyomatéko- 
san hangsúlyozza, abban „jelentékeny része van a bosnyák-hercegóc népnek", 
minthogy szerinte a „szerb népköltészeti gy űjtemények fajta legtöbb és 
legszebb darabjai Boszniából és Hercegovinából erednek". . 

A boszniai (és általában a szerb és horvát) népköltészet, külön a h ősdal-
költészet jellemzésében ugyan nem mutat nagyobb eredetiséget, részben 
Vuk jellemzését, részben a magyar irodalomban akkor honos felfogást tük-
rözi —, életéről a XIX. század második felében rugalmas, történetiséget 
tükröző  szemlélettel ír. Minthogy maga is találkozott az  „él ő" népköltészet-
tel, felmerült benne .is a kérdés, hogy az újabb eseményeket megénekl ő  nép-
dalok, a frissen szület ők esztétikai szépségben . miért különböznek az ún. 
klasszikus hősdalok „nemes egyszerűségétől" és formai tökélyét ől. „Vajon, 
hanyatlott-e a gazdag őserő  -- kérdezi -, melyből e költészet fakad? -- ne-
héti eldönteni. Nem szenved kétséget, -  hogy az újabb énekek szélesebben, 
laposabban folynak, pongyolábbak, mint a régiek. Minthogy :azonban min-
den feltűnőbb esemény azonnal, megtalálja énekesét, és a tömeges produk-
ció nem teremthet csupa remeket, hihet ő, hogy -látszólagos .hanyatlás csak 
arra vezethető  vissza, hogy a mindennapi produkciót megrostálja az idő, 
az új dalok gyengéje gyorsan feledésbe merül, java folyton javul, és ezért 
múlja felül annyira az újnak törr,egét a régi ...." Azt is tudja, hogy az ,él ő" 
népköltészet , adott történelmi-társadalmi .körülmények függvénye, éppen 
ezért hiszi, hogy ezek megváltozásával a népköltészet is talaját veszíti majd. 
A népköltészetnek, különösen pedig a h ősdalköltészetnek až alapjait a „ter-
mészet szabadságában folyó kalandos életben" látja, ebb ől következően 
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magyarázza, hogy miért éppen Bosznia és Hercegovina produkciója . a leg-
gazdagabb.:  „Itten legkevésbé volt korlátozva a kalandos élet". „Ki lehetne 
mutatni, hogy mind, e népeknél minél előrehaladottabb a kultúra, régibb az 
állami é$ közigazgatási rend, annyival inkább t űntek el a hősdalok, áten-
gedték a tért szerelmi és tréfás daloknak." Ezért, mondja Asbóth, elt űnt 
Szerémségben és Bácskában a délszláv h ősi ének, apadnak forrásai Szerbiában 
is, míg Boszniában és Crna Gorában „máig is b őven folynak". Az azonban 
feltűnő  lehet, hogy szemléletében itt nem differenciál. Elmossa a határokat 
á mohamedán, a szerb és 'a horvát dalok között, holott útirajza szövegében 
éppen az ilyéneken inszisztált. Kultúrtörténeti jelent őségűnek kell tartanunk, 
hogy dallam-példát is közül, leválasztva az énekes el őadásából 'az énekdalla-
mot, és külön adva .az „egy húrú -  guzla" kísérő  dallamát, míg egy lírai dal 
melódiáját —=- a szöveget elhagyva — teljességében mutatja be.- 

Jó tájékozottságot mutat a _ bošzniai népköltészet gy űjtői és kiadói név-
sorában: egy kis bibliográfiát is ad ezekkel kapcsolatban. Itt emlegeti mind 
Fra Grga Martiénak (Ljubomir Hercegovacnak), mind Ivan Franjo Juki ć- 
nak20  a nevét és működését. Mind a kettejüket a Ka čić-iskola folytátóinak 
tártja, Grga Marti ćot pedig „Bosznia legjelent ősebb élő  költőjének" nevezi. 
Teljesen - érthet ően — a ferences , irodalomról éppen Martié volt Asbóth 
informátora Fojnicán, akivel útirajza szövegében is találkozunk. Természe-
tesen nem mulasztja el Asbóth megjegyezni, hogy a boszniai ferencesek 
közül sokan „folyékonyan beszélik ,nyelvünket", mert magyarországi isko-
lákban tanultak. Nem értjük azonban Asbóth érdektelenségét a-mohamedán 
irodalorr,,2' a boszniai török nyelv ű  irodalom - iránt. Jele lehet ez annak; hogy 
Asbóthban nem alakult ki egy' teljes boszniai művelődési, kultúrpolitikai 
koncepció - azaz; hogy a boszniai „külön kultúra" kérdését nem tudta 
dialektikusán szemlélni, az övé ,Kállay Béni politikai szemhatárával esett 
egybe. 22  

IIK, 1979. 38. ,  sz. 	 Bori Imre 

20  Ivan Franjo Jukić : Sabrana djelá. I—III. Sarajevo, 1973. 
21 Ehhez a kérdéshez összevet ő  anyag Muhsin Rizvić : Književno stvaranje muslimanskih 
' pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine: I—II. Sarajevo, 1972. 

22 Ez rr.agyarázhátja a Budapesti Szemle kritikájának Kállay politikáját ünnepl ő sorait is 
L.B. tollából. Budapesti Szemle 1887. CXXXII. szám. 467-473. old. 
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2. PAVEL ÁGOSTON, A SZLÓVÉN—MAGYAR KAPCSOLATOK 
ÚTTÖRŐJE 

A szlovén---magyar kulturális kapcsolatok igen régiek, amit a keresz-
ténységre és mezőgazdaságra vonatkozó, honfoglalás kori, magyarba át-
származott szavak is bizónyítanak. A magyar nyelv szláv . jövevényszavainak 
nagy része lehet a tanúja ezeknek az ősi kapcsolatoknak. A szlovénség zöme 
később német politikai és kulturális hatás alá került, osztrák fe űnhatóság 
alatt élt, egy kis része azonban a Mura és Rába közti Muravidéken (Ma: 
Prekmurje) a magyar állam keretei közt élt 1919-ig. Ezt a lakosságot régebben 
különösen latin .írásokban, Vandalus-nak, magyarul tótnak, a vidéket Tót-
ságnak, újabban pedig (a német Winde hatása alatt) Vendnek, Vendségnek, 
Vendvidéknek nevezte a köznyelv. A nép maga Sloven, Slovenje,. Slovenec, 
Slovenci, slovenskinek nevezte magát. De már a ,XIX. század elején Bitnitz 
Lajos, a Tudományos ' Gyűjteményben nyomatékosan szlovéneknek* . nyilvá-
nította őket, s a magyar tudomány is a, XX. század elejét ől kezdve (Melich 
J., Asbóth O., Kniezsa I., , Hadrovics L. stb.) hazai v. magyarországi szlo-
véneknek nevezi „őket. 

Ennek a lakosságnak kb. negyed része evangélikus vallású. Ezek közt 
született meg 1715-ben egy nyelvjárásos, vallási-és iskolai -irodalom, amelyhez 
később a katolikusok naptárai és újságai járultak hozzá. Ez az irodalom 1913-
ig majdnem kizárólag a magyar helyesírást használta, magyar jövevénysza-. 
vakkal élt, némely terméke pedig magyar fordítás, és így magyar kapcsola-
tai állandóak voltak. 

• Pavel Ágoston, mint e vidék szülötte, nemcsak szül őföldje műveltségét 
tanulmányozta, hanem az egész szlovénség kultúráját közvetítette a magyar-
ságnak: 

Cankován (Vashidegkút) született 1886. augusztus 28-án. A gimnázi-
umot - Szentgotthárdon és Szombathelyen végezte, majd a budapesti böl- 
csészeti karon magyar és latin nyelv és irodalom mellett szláv nyelvészetet 
is hallgatott- Asbóth Oszkárnál, Melich Jánosnál, Margalits Edénél stb. 
A lelkes diák, aki saját nyelvjárásán kívül magyarul is . ügyesen . verselt, ol- 
vasott, irodalmi szlovén nyelven írt könyveket is, s tökéletesen megtanülta 
a szerbhorvát mellett az oroszt és a lengyelt is.  magyar stílus-
gyakorlatokon szlovénból és . szerbhorvátból fordított népdalokat olvasott 
fel. Mikor 1909-ben elhagyta az egyetemet, a MTA kiadásábán már könyv-
ben is megjelent későbbi doktori értekezése: 'A vashidegkúti szlovén nyelv- 
járás hangtana. Katonaéve után 1911-ben kinevezték az újverbászi községi 
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gimnázium segédtanárának, de mindössze három nap múlva Tórdán kapott 
állami elhelyezést. A világháború kitöréše után .  bevonult és rokkantsága 
ellenére a háborúvégéig szolgált. Közben meghalt Margalits Ede, s Asbáth 
Pavelt ajánlotta utódjául, de a miniszter „túl fiatalnak találta erre". 1919-ben • 
a Károlyi - éra és • a Tanácsköztársaság idején több közéleti tisztséget vállalt. 
Közben Szlovéniába is •hívták, amiért aztán az új rendszer felel ősségre vonta, 
és csak' nehézen tartotta meg állását a szombathelyi gimnáziumban. Itt mú-

- zeumi igazgatóhelyettes lett. 1934-ben .megindította a Vasi — később . Du-
nántúli —, Szemlét, amelynek főszerkeszt ője volt. Többszöri próbálkozás után 
csak 1941 elején szerzett magántanári képesítést a szegedi egyetemen. 1946. 
január - 2-án halt m,e,g Szombathelyen. 

I. 

Pavel Ágoston a magyar—délszláv kultúrkapcsolatok terén úttör ő  ér-
demeket szerzett annak ellenére, hogy életkörülményei és a politikai viszo-
nyok miatt nem tudott kell ő  tevékenységet kifejteni. 

Mint szlavista nyelvész már azzal is hozzájárult e kapcsolatok fejlesz-
téséhez, hogy magyarul írta délszláv vonatkozású tanulmányait, továbbá az-
zal;  hogy legtöbbször az akkori Magyarországon él ő  szlovének életéből me-
rítette témáit. Az els ő  munkája ebb ől a tárgykörb ől A vashidegkúti szlovén 
nyelvjárás hangtana (1909). A nyelvjárás terbve vett szisztematikus feldol-
gozása, sajnos, nem valósult meg. Kisebb dolgozatai e tárgyból: A legújabb 
vend irodalmam nyelve (Nyelvtudomány, VI., 1916) és a Verid szöveggy űjte-
mény és az eddigi gyűjtések története (1io. VI., 1916-1918). A_ muravidéki 
nyelvjárás nyelvtana, amelyet a háborús évek alatt írt, kéziratban maradt. 

Néprajzi és nyelvészeti jelleg ű  két tanulmánya: Nyílttűzhelyű  konyhák 
a hazai szlovéneknél (Ethnographia, Népélet, 1937) és Rigaszás a Vendvi-
déken és az Orségben (Néprajzi Értesítő, 1942). Három, részben irodalom-
történeti jellegű  tanulmánya van a délszláv népköltészetr ől. Katona Lajos-
nál mint egyetemista írta latin filológiai dolgozatát: Az Orpheus-monda 
rokonai a délszláv népköltészetben (Ethnographia, 1909). Ebben á Gunduli ć  
Osmanjában előforduló Orfeus-hagyományt, b ővebben pedig azt a szlovén 
népi ballada-kört elemzi, amelyben Mátyás király, Deveti kralj és Deveti 
mož szerepelnek. Ezek motívuméit hasonlítja össze az Orfeus-motívummokkal 
az európai irodalmakban. Pavel itt tárgyal el őször a Mátyás-hagyományról 
és más magyar h ősökről a délszláv népköltészetben. Kifejezi azt a véleményt, 
hogy Mátyás a szlovén népköltészetben „egy el őbbi, talán mitikus szlovén 
hős" helyett lépett fel. 

Másik korai dolgozatával a szerbhorvát népköltészet világába lépett: 
A Béla királyról és Bankó leányáról szóló széphistória délszláv forrásai (Egye-
temes Philologiai Közlöny, 1913). Előtte már több magyar kutató igyekezett 
feltárni az 1570-ben magyarra fordított széphistória névtelen horvát for-
rását.° Pavel azt állítja, hogy a közvetlen szó szerinti forrást lehetetlen meg-
találni, de több Új forrásra is bukkant, amelyek helyenként teljesen azonosak 
a magyar szöveggel. Legközelebbi rokonságban a Sestra Marka Kraljevića 
dvori tara c. románccal van éš egy hasonlóval: Kako Peimana kći Dizdar-
age iznujeni oca ičduć ' na carevu vojsku c. énekkel. ' 
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• Csak áz els ő  világháború után jelentkezett Pável hasonló témával: A 
Hunyadiak a délszláv népköltészetben ( Vasvármegye és Szombathely . évi jelen-
tése 1927). Ezzel a dolgozatával el őször nyúlt alaposabban a Mátyás-témakörhöz. 
Egyúttal tudatos közvetít őként lépett fel délszláv —magyar vonatkozásban. 
A bevezetésben örömét. fejezi ki a Magyarország és Jugoszlávia közötti kö-
zeledés felett a mohácsi vész négyszázadik évfordulója alkalmával: „ ... e 
kézlendületben évszázados közös sorsnak, közös céloknak és harcoknak, kö-
zös • szenvedéseknek emlékei melegedtek fel megértést, váró szimpátiává". 
Ehhez a. közös megismerkedéshez és együttérzéshez Pavel a -két nép _költé-
szete " közös - motívumainak ismertetésével akar hozzájárulni. B őven beszél 
á szerbhorvát népköltészet sajátságairól, jellemér ől és jelentőségéről. „A 
mai európai népek közül talán a délszlávoknak van a legvirágzóbb. és legere= 
detibb "epikus népköltészetük." Tervezett munkásságának programját így 
jelöli Meg: „Rendkívül érdekes. és tanulságos volna a Hunyadiak egész tör-
téneti szereplését ízr ől-ízre végigkísérni a délszláv népköltészetben." De 
itt csak „a -  leglényegesebb tárgykörök megjelölésével" kell megelégednie. 
Felsorolja a Hunyadiak előfordulását INicolettit ől, a XVI. századtól Gundu-
lićig, majd Zrínyi Péter, Palmoti ć  műveiben; tárgyaljá .a Hunyadi Jánosról 

-szóló népdalokat, és különösképpen sokat foglalkozik a szlovén Mátyás-ha-
gyománnyal. Eredetiben és fordításban közli a Vogri na krala Matjaža (Ma-
gyarok. Mátyás királyra) c. népdalt, ismerteti a szlovén Mátyás-mondákat és 
néhány balladát. - 

• Pavel rendszeresen kutatta a Mátyás királyrá, vonatkozó szlovén nép-
'költési,- szépirodalmi, képz őművészeti és zenei anyagot, s egy nagy mono- ,  
gráfia megírására készült, "amelyben egybe akarta vetni a-magyar és a szlovén 
hagyományt. De mivel ezirányú munkáját csak nyári szabadsága - idején vé-
gezhette szlovén vidékén, távol a nagy - könyvtáraktól, s emellett oda se me-
hetett minden évben, anyaga csók lassan gyarapodott. Ugyanakkor nem ju-
tott tudomására a szlovén és más kutatás minden' idevágó - eredménye — 
Ivan Grafenauer alapvet ő  tanulmányai pedig:csak - 1950 körül jelentek meg--, 
s így nem juthatott el a problémák - végleges megoldásához. (Vö. V. Novak, 
Avgost Pavel in slövensko lju -dsko pesništvo, Narodno stvaralaštvo - Folklor, 
1965,. sv. I5-16, - 1261. 1. (Mikor kevéssel a második világháború el őtt meg-
kapta a jugoszláviai kutató-utazási ösztöndíjat, nyár kés ő  volt . Szegedi 
magántanári próbael őadása: Mátyás király és a szlovénok (Sorsunk, 1942, 
197-202. 1.) csak addigi kutatásainak rövid összefoglalása lehetett: Más 
anyaggal együtt ezeket a kapcsolatokat az. Ungarn und die Slowenen c. ta-
nulmányában összegezte. (Gal I., Ungarn und die Nachbarvölkern, Bp. 1943, - 
123-140; mágyarul is megjelent). 

II. 

A felsorolt tudományos munkákkal Pavel inkább csak a tudományos kö--
rök érdeklődését terelte a délszláv problémák és népek felé. A szélesebb kö-
zönségnek szánta a délszláy nyelvekb ől fordított szépirodalmi műveket. 
Kisebb versfordításaitól eltekintve csak kés őn látott hozzá nagyobb , m űvek 
fordításához.. Ez talán saját költ ői fejlődésével is magyarázható: annak elle-
nére, hogy már diákkorában is verseit, érett verseit csak 45. életévé körül 
kezdi közzétenni, s els ő  verseskötete csak 1933-ban lát napvilágot .. 
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l Iogy oly. későn kezdett " szlovén regényeket fordítani, annak Iegfonto- 
sabb oka aá, hogy több irányban is él volt, foglalva tudományos, .szervez ő  
és kulturális ' munkával. Továbbá .a fordítások kiadása a mindenkori politi-
kai helyzettől függött (vö. Szeli István. Madách Tragédiájának délszláv 
fordításairól írt tanulMányaival: Utak egymás felé, 1969). A politikai viszonyok 
pedig majdnem állandóan rosszak voltak. Pável többször néni is mert íreli , 

rokonainak és barátainak Jugoszláviába, .utazásairól pedig szó sem lehetett. 
Az ide küldött könyvek és folyóiratok rendre visszajöttek .hozzá!, 

A szlovén irodalom teljesen ismeretlen volt Magyarországon, mint ahogy 
a magyar irodalom is Szlovéniában. (A 30-as években pl. Lázár Istvánt for - 

. dították, és csak itt-ott jelent .még • napilapokban .egy-egy kisebb novella, 
tárca jó íróktól.) El őször Ivan Cankar : Jernej szolgalegény és az ő  igazságci 
c. • regényének külföldi sikere hívta fel Mohácsi Jen ő  :figyelmét a szlovén 
irodalomra. Mohácsi a ' Nyugatban (1930) ismertette a regény német fordí-
tását. Akkor határozta el Pavel is, hogy legel őször ezt a művet fordítja le 
magyarra. Hosszú ideig- tartott terve megvalósítása. Alább ezt a küzdelmes 
és tanulságos utat, á szlovén—magyar közeledésnek e szakaszát akarjuk be-
mutatni Pavel levelezése alápján, amit .'e cikk szerzőjével folytatott.. , 

Legelőször Cankar idegen nyelv ű  fordításainak jegyzékét kérte el t ő-
.lern, amelyért ,1930. dec. 26-án mond. köszönetet : „Igazán szép sor fordítás! 
Én legelőször 'a Hlapec Jernej-t szándékozom fordítani, de hogy mikor, ezt 
csak, az Isten tudja. Fejem tetejéig munkával vagyok elfoglalva." Err ől a sok-
oldalú munkásságról (tanár, múzeumigazgató, könytárvezet ő, - Vasi-Dunántúli 
.Szemle szerkesztője stb.) majdnem minden levelében említést tesz. Emel-
lett állandóan támadták, els ősorban szláv származása és munkássága miatt. 
s nemcsak a sajóban, hanem • béverték az ablakát, intrikáltak 'ellene :stb. 
Az idézett levélben kéri Cankar Potepuh Marko, Križ na gori, - 2á križem 
és Kurent - c. munkáit is. „Pillanatnyilag .a Hlapec és Potepuh fordítására kér- 
hetne engedélyt." 

Ugyanebben a levelében kitér az irodalmi közvetítés egy másik formájá- 
nak a kérdésére is : „A' Modra ptica-t (szlovén irodalmi folyóirat) januártól 
én is fogom járatni. A magyar irodalom ismertetését szívesen elvállalom, úgy 
ahogy Maga írta' én. Megírom magyarul, Maga aztán lefordítja szlovénre. 
De .egy kis türelmet ezzel is kérek. Ismétlem azonban :.nagyon örülök, ennek 
a feladatnak.. Mint minden irodalmi. 'feladatnák (újabban nekem is • egymás 
után jelennek meg a verseim)." Ebb ől és más hasonló tervekb ől azonban nem 
lett semmi. A Dom in svet c., folyóirat számára is felkértem, 'hogy írjon a ma-
gyar,iródalomiól. Egy. keltezésnélküli (1933 ... márc.) levelében írja.: „És még 
ez (utoljára hagytam,. mert ezért igazán szégyellem magam).: a Dom in gvet 
meg várjon egy kicsit, mindenáron összeállítom a dolgozatot. Csak id őre 
van szükségem ! Ez az év nem múlik e1 a megírt dolgozat nélkül!" Valami meg 
is lett a tervb ől: az említett folyóiratban nyári, Szlovéniában töltött vakációja 
alatt-írt egy cikket: Kongres- madž. kat. pisateljev v • Esztergomu (Magyar 
katolikus írók kongresszusa Esztergomban, DS, 1933), és ugyanabban az 

' időben megjele:it egy másik rövid írása is „Jugoszláv irodalmi . levél", a 
Magyar .Írásban (Košice, 1933, 458–=-460). Így aztán nekem kellett írni a 
Slovenec C. napilapba rövid könyvismertetéseket, irodalmi híreket, :ami a 
források hiánya miatt - igen csekély eredmény volt kívánságainkhoz képest. 
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Kértem, , válasszon néhány jó magyar novellát és regényt, amit -le pró- 
bálnék fordítani szlovénre. Kérésemre ezt írta: „A novellákon még gondol- 

. kozorn. Muszáj keresnem valami egészen megfelel őt. Gárdonyi nagy nyelv- 
művész és így nehéz fordítani és hálátlan. Herczeg szép, de nem elég modern.. 
Majd találok valamit" -- s áttért a regényekre: „A regények közül legjobban 
Zilahy : Két fogoly című  regényét ajánlom;. Ezt az idén fordították le fran- 

, ciárá is, • akkór olvastam,. hogy igen nagy hatást tett .  francia nyelven is. Ezt 
kell lefordítani. Ez modern felfogás, modern téma, pompás lélekanalízis és 

, érdekes bonyodalom, (2 kötet). Ha erre határozza-el magát, írja. meg nekem 
es akkor én írok Zilahynak, kérek t őle engedélyt és egyúttal megkérdezem 
tőle az adatokat a, regény külföldi fordítására vonatkozólag." 

Erről a ,tervről beszéltem' is Ljubljanában, de nem volt elég bizalmuk 
az -ismeretlen Magyar irodalom, valamint a fiatal fordító iránt ... . 

. Ezekről a nehézségekr ől_ 1932. I.. .16-án írtara Pavelnak Ljubljanából: 
„Fordításaink mind .a két oldalon borzasztó lassúsággal haladnak el őre — de 
másképp lehetetlen. Most, érezzük mindketten, mit jelent utat törni egy is-, 
Meretlen irodalomnak . j  

Pavel.hosszú, valóságos keresztutatjárt meg . a Jernéjjel kiadótól. kiadóig. 
1931. október végén ír az els ő  stációról: ;,Jártam Pesten egy jó katolikus szép 
irodalmi folyóiratnak a szerkeszt őségében, amelynek szerkeszt ője volt egye-
temi diáktársam (az Élet . c. folyóirat, V. N.). Beszéltem vele Cankárról és 
határozott szándékomról, hogy lefordítom a m űvet: Nagyon örült, és azt 
.mondta,,, hogy szívesen ad helyet .'egy rövidebb regénynek folyóiratában; a 
két regény pedig együtt jelenhetne meg egy .kötetben a .külföldi regényírók 
sorozatában, amit közösen szerkeszt egy társával. De egy (csak egy) feltételt 
is szabott: . el őbb tudnia kell, mit jelent az ő  (Cankar) munkássága katolikus 
tekintetben. Valami fojtogatott, mikor ezt kijelentette (itt els ősorban a nagy 
íróról Van szó és csak másod- vagy harmadsorban a szerz ő  világnézetéről; 
illetve vallási nézetér ől). De be kellett látnom, hogy igaza .  van saját szerb,- 

_pontjából, mint kifejezetten katolikus folyóirat szerkeszt őjének és a katolikus 
Mozgalom • ismert férfiának: Én err ől nem tudtam neki semmit se mondani, 
mert nem ismerem annyira életét és ;gondolkodását, s azt sem tudom, hogy 
ítél erről a kérdésr ől a szlovén egyházi és irodalmi nyilvánosság. De megígér-
tem neki, hogy ; ,hazulról" megbízható adatokat fogok kérni. Már írtam' is 
Alfonz öcsémnek (szaléziánus pap Ljubljanában, V., N.) és magát is :kérem; 
hogy küldjön Valami kritikát ebb ől a 'szempontból: Talán elég lenne össze-

' gyűjtött műveinek valamilyen katolikus :recenziója..  Nagyon örülnék, ha si 
kerülne 'ez a vállalat, különösen, azért, mert a Nyugat a Mai gazdasági krí-
zisben semmit 

sem. 
 akar hallani a fordításról." — A továbbiakban itt is ígéri 

„dolgozatát a. modern magyar irodalomról". és említi a fordításra •alkalmas 
magyar regényt. • 

Egy keltezés nélküli levelében pedig -ezt - írja: „Hurrá! Kalangya! Ennek, 
pedig nagyon . örülök. Türelmetlenül várom a szerkeszt őségtől az értesí-
tést, cje eddig semmi sem érkezett meg! Csak tartsanak ki az el őző  szándék-
nál. De félek, hogy a végén ők maguk akarnak a: fordításról gondoskodni 
(ti. a Kalangya szerkeszt ősége.);: Nem, szeretném senkinek. átengedni ezt a 
'munkát. • Ez már úgyszólván az én szívügyem." 

A Cankarról szóló szlovén 'világnézeti szempontú információkra vonat-
kozik 1932. január 5-én Írt levelében a következ ő  visszhang: „Cankar! Amit 
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róla írt és amit Farkas úr, a szaléziánus lelkész közölt velem Ljubljanából 
(egész dolgozat, 4 oldalon), magyarra fordítottam és elküldtem az Élet szer- -

kesztőjének, akit személyesen is jól -ismerek, mint egyetemista' barátomat, 
de ő  nem jelentkezik. Nem tudom elképzelni, miért hallgat. Most majd meg-
sürgetem , a .válászt. Látja, ilyenek a mai szerkeszt ők, , még a -legjobbak is! 
Annak alapján, amit Farkas úr írt; nehezen tudom elképzelni, hogy az Élet 
elhatározná magát 'a kiadásra. Ha visszautasítja, majd más kiadónál fogok 
próbálkózni." 
. . Közben a magyar irodalom szlovén fordításával is foglalkoznak levelei. 
1931: augusztus 3-án'írja Šoštanjból: „Zilahynak, a Két fogoly írójának.tény-
lég azonnal írtam, amint a Maga levele megérkezett. Ajánlottan írtam, azon-
ban választ nem kaptam ... Kés őbb tudtam meg egy íróbarátomtól,' hogy 
Zilahy éppen Amerikában volt, Hollywoodban; - valami filmhistória miatt, 
s ott is maradt pár hónapig. Ezért nem válaszolgatott; hogy miért- nem fe-
lelt. Amerikából való megérkezése -után (mert már hazajött) azt nem tudom. 
Talán közben elkallódott a levelem a• bizonyára nagy számban össze-
gyűlt egyéb levelek között. Nem tudom! Most, persze megint nincs Pesten, • 
hanem, feltehet ően nyaral valahol fiatal ,feleségével (tavaly n ősült), s: így hi-
ába is .írnék neki a fordítás ügyében. Azt ajánlanám : halasszuk ezt az ügyet 
szeptemberre, mikorra bizonyára már ő  is hazajön. ( . . ) Zópét Zankar! 
(Ezt szlovénul írta a magyar levélben, V. N.) Megint Cankar! Miként az 
öcsémnél olvasott verseimb ől láthatta, engemet az utolsó évben a költészet 
erősen eltérített a prózával. való foglalkozástól. Tudja úgyis, hogy történik 
az ilyesmi. Az ember beleszeret egy gondolatkörbe, nem tud szabadulni 
tőle s minden mást elhanyagol. Én is így jártam. _Összeírtam. körülbeül 2 
kötetre való verset, de a Cankar fordítás adatai ott hevertek. hónapokig az 
asztalomon, anélkül, hogy hozzájuk nyúltam • volna. Talán az idén több id őm 
és több -szerencsém lesz. Még • innen fogok, írni ' a Nyugatnak, hajlandó 
lesz-e kiadni a Hlapec Jernej-t,? És ha igen, akkor -  még itt hozzá foghatok a 
fordításhoz. Azt már is látom, hogy sok tanácsra és útbaigazításra lesz szük-
ségem., melyekért :majd . annak idején Magához fogok fordulni." 

Hogy a fordítás elhalasztásának az oka nemcsak költ ő i tevékenysége 
volt, arról ugyanez a levél is' tanúskodik, a Pavel egyéniségére egészében is 
jellemző  'vallomással. A magyarul írr levél elején. így nyilatkozik: „Hossza-
dalmas volna minden okot felsorolnom, miért nem, írtam olyan sokáig . 
(szemfájás, sok munka); én .  csak annyit teszek hozzá:, főleg pszichológiai 
okai voltak a hosszú hallgatásnak; sok van bennem az oblomovokból, főleg 
ha valami lelkibaj fekszik- rám; akkor csak • nézem tétlenül, ölbetett kezekkel 
a világ folyását. Tudja, ez a költők bolondériája,abnormalitása. Ha egészen 
normális ember lennék, akkor már' isten tudja hol tartanék. Itt pedig való-
színűleg csak magammal maradok ' egész életemben. Mi tudjuk, hogy ez is 
valami. Persze a küls ő . világ másképpen ítél. De tudom, hogy Maga nem, a 
külső  világ emberei közé tartozik s nem ítél a láthatók után." S a levél végén -
tovább részletezi a munkájában ,zavaró, késleltet ő  körülményeket: „Még egy-
szer kérem, ne haragudjék öreg barátjára, hisz sohasem a jóindulat hiányzott, 
hanem ezernyi egyéb baj zavart - ki a -  normális kerékvágásból. Amiket beve-
zetőben leírtam és sejtettem, az csak az okok egy részét képezi. Vannak aztán 
további, mélyebbre nyúló pszichológiai okai is ennek az oblomovizmusnak. 
Én azonban hiszem, hogy van feltámadás ebb ől a kínzó letargiából és, remélem 
— szemeim is meggyógyulnak majd. Az .összel különben specialistához ké- 
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szülök, mert bosszantó lever ően hat az emberre, ha a test nem, engedelmes-
kedik a szellem,nek.. Főleg az olyan nyugtalan, izgékony szellemnek, amilyen 
az enyém is. Se olvasni, se írni 'nem tud az ember. Az iskolai munkát sem 
tudom rendesen elvégezni, sokszor hónapokig nem tudtam rendesen megcsi-
nálni a dolgozatjavításokat. Legjobban azonban az fájt, hogy nem olvashatok. 
Sokszor -- főlég télen éjfél után 1-2 óráig elüldögéltem a hallban, egye-
dül, munka nélkül, csak gondolataimba temetkezve. Keserves hónapok 
voltak ezek." 

Ezek szerint tehát nyilvánvaló, hogy téves Filo állítása: . , . arra követ-
keztethetünk tehát, hogy Pavel 1930 végén és 1931-ben már .megkezdte a 
Jernej szolgalegény fordítását, de lehet, hogy már a Potepuh ,Markot is. A 
fordítás, minden valószín űség szerint, hamarosan el is készült ..." (Avgust 
Pavel . '.. M. Sobota Szombathely, 1967. 60.) Holott Pavel még 1935 
ben is ezt írja egy keltezetlen levelében: „Cankarról nem feledkeztem el!." 

1936 februárjában pedig ezt közli egyik levelében: ;,Még ezen a tavaszon 
elhagyom a múzeumi könyvtárat .. Akkor aztán sorra jön a Hlapec Jernej, 
a többi fordítás és az irodalmi áttekintés is." A következ ő  hónapban, 1936. 
március 18-áh még mindig panaszkodik körülményeire: „Kevesebb admi-
nisztrációt akarok és több alkotást. Akkor lesz elég id őm a mi kedves Hlapec 
Jernejünkre és más hasonló dolgokra." Az év végén, dec. 29-én értesültem 
róla, hogy elkészült a fordítással:, „Kétszer voltam Budapesten. Az Aki el-
vesztette a meggy őződését c. novella fordítását nagy örömmel elfogadta a 
rádió. De még . nem tudom, mikor kerül sorra. Jernejt a Nyugatnál és a Ma-

. 'gyar írásnál hagytam. Egy kicsit félnek az er ős szociális tendenciájától, 'de 
a regény nagyon tetszik nekik. Valószínű leg a Nyugat adja ki éspedig úgy, 
hogy még valamit le kell fordítanom, hogy a kötet a Jernej-jel, a novellával 
és az Itélet c. költeménnyel kb. 200 oldalt tegyen ki." 

Ebből az időrendből világosan kitűnik, hogy min a Jernejt, mind a 
Mihaszna Markóc 1936 közepén fordította le, mégpedig javarészt a nyári 
szünidőben, Szlovéniában, és az els ő  őszi hetekben. De ebből az időből 
nincsenek Meg levelei. Hogy azonban még nem volt teljesen kész vele, azt 
az 1937. augusztus 18-án Golnikon kelt levele tanúsítja: „Írjál meg mindent, 
amit tudsz a „Matjaževanje" szóról. Pleteršnik (szlovén szótára) nem ismeri 
ezt a kifejezést: Azt gondolom, hogy Cánkar magá találta ki elbeszélésében. 
A fordításban (ti. a Jernej szolgalegényben! V. N.) jegyzetet akarok írni 
erről a szóról és valódi értelmér ől (a. „m,átyáskodást" meg kell magyarázni, 
mert a magyarban ilyen szó nincs, és alkottam, mert kényszerítve vagyok 
rá a fordításban)." Egyik, Šoštanjból 1937. VII. 24-én írt lapján is a Cankarról 
való foglalkozásáról tudósít: „Cankar Összes m űvei itt Šoštanjban is ren-
delkezésemre állnak." 

Amikor a Jernej szolgalegény és Mihaszna Markó fordítása 1937 őszén 
napvilágot látott, Pavel nagy érdekl ődéssel kísérte a róla megjelent magyar 
és jugőszláv ismertetéseket, bírálatokat. Gondoskodott róla, hogy a folyó-
iratok szerkeszt őségei és a kiváló írók megkapják, s végtelen örült, hogy a 
szlovén nemzet és Ivan Cankar neve, lelki gazdagsága sokaknak tudatában 
szerzett kellő  dicséretet, szeretetet,. elismerést. 

Pável Ágoston teljesen .egyéni nézetei szerint válogatta Cankar m űveit, 
mit sémy törődve a szlovén irodalomtörténet értékelésével és az általános 
véleménnyel, amely pl. a Potepuh Marko in kralj Matjaž _c. művét (Mihaszna 
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Markó és Mátyás király) nem sorolta a legjobb és 'reprezentáló m űvei közé. 
De Pavel már kora ifjúságától szívén viselte a Mátyás-hagyomány közös 
magyar—szlovén voltát, és ez a téma állandóan vonzotta tudományos ku-
tatásaiban is. 

Hasonlóan járt el, mikor az első  siker után Cankar más m űveinek a 
fordításár á gondolt: a ;  Na klancu c. regényét (magyarui A szegénysoron) 
választotta. Erről a munkáról leveleiben a következőket találjuk. 1939. dec. 
26-án kelt levelez őlapján írja: „Szeretném lefordítani Cankar Na klancu c. 
elbeszélését. A kiadónak be kell terjesztenem a regény tartalmát. Olvastam 
ugyan, de a részleteket elfelejtettem, csak az általános benyomás maradt 
meg bennem élénken. Ha van valami nyomatott dolgod err ől a regényről, küld 
el." 

1940. I. ' 21-én is ennek a műnek 'a fordításával kapcsolatban ír leve-
lében:" A M: Kir. Egyetemi nyomda . . felkért, hogy fordítsak le két 
szlovén regényt, egyet már tavaszig. Szívesen vállalkoztam erre a. munkára. 
Elsősorban Cankar Na klancu c., regényére gondoltam. Mivel " azonban te 
jobban ismered a modern szlovén irodalmat, kérlek, adj tanácsot, mely 
regények jöhetnének els ősorban figyelembe' (a két legjobb regényt javasold, 
de ajánlhatsz hármat, négyet is; összesen 250-300 ,oldal lehet). -- A Na 
klancu c. regényről mar megírtam az ismertetést ' a kiadónak.," 

Február' 10-én arról számol be, , hogy már sorban olvassa az ajánlott 
szlovén műveket: „A Visoška kronika megvan (Ivan Tav čartól). Most ol-
vásom a Prerokovanát (Fr. S. Finžgar), holnap kezdem Tav čart. Kellene 
egy regény Cankartól! Akármit mondanak, ő  a legjobb. Ha nem a Na klancu, 
akkor. valami más ! Küldjél el gyorsan egy példányt a Na klancu-ból és egy 
másik regényét (legalább 200 oldal), amit a . le gjobbnák tartasz. — Kérd 
meg Finžgart, Bevk-ot s Tav čart is, hogy ' díjmentesen. engedélyézzék le-

' fordítani egy-egy regényüket, ha pedig valamely .kiadónak lenne szerz ői, 
joga ezekre, akkor ők is adjanak' engedélyt." 

A következő  fennmaradt levelez őlapon, május 22-én már ezt írja: „Én 
éppen a napokban fejeztem be Cankar „Ná kláncu" c, regényének fordí- 
tását. . Kedvesem, .majd meglátod, mit alkottam!" Sitt újra kérdezi: „Vajon 
a . „rrmtjaževanje" Szó általánosan ismert és népi? Vagy Cankar csinálta? 
Küldjél valamikisebb könyvet Cankar életér ől (az előszóhóz,használni fogom)." 

Amikor 1940 nyarán a háborús viszonyok miatt nem volt szabad el-
hagynia szolgálati helyét, további fordítási tervékkel -  foglalkozott. Július 
6-án így írt: „Most egy másik szlovén regény fordítását szándékozom meg-
kezdeni, de még egyszer szeretném hallania szavadat: igazán Finžgar .Pre-
rokovanajára gondolsz?" 

, Előzőleg, 1940. I. 24-én írta : ,„Amit múltkor írtam neked új fordí-
tásaimról, egyszerre sürg ős lett; az els ő  májusban `jelenik meg, a második 
ősszel; Tehát: -á legsürg ősebben ajánlj két jó szlovén regényt. Az' egyik 
lehetne Cankar Na klancu c. m űvel. Mit gondolsz, némi lenne jó lefordítani 
egyet Miško Kranje ćtól? . Teljesen rád bízom magam. Elsőrangú »áru«-nak 
kell lennie és jellemzőnek a. szlovén lélekre és szlovén életre. Eredeti 'legyen, 
a mi hegyi világunk lélegezzen,, a mi embereink tükröz ődjenek benne. Cankar 
a hegyeket képviselné, Kranjec (vagy valaki más?) pedig 'Prekmurjet: Nem 
akarlak befolyásolni. •Az egyetlen feltétel: az áru tiszta arany legyen! 
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Most egymásután következtek a. levelez őlapok. Már február 20-án 
értesít: „Cankar Na klancu és Finžgar Prerokovana c. regénye mellett 
döntöttem, amíg valami jobbat nem fogtok küldeni! A Visoška kronika (Ivarr 
Tavčartól) érdekes Ugyan, de belőle nem kapunk általános benyomást a 
szlovénségről. Kérdezd meg Finžgartól .:. , megengedi-e díjtalanul a . for- 
dítást ..." a 	 . 	• 	. 

1940. I. 31-én a többi figyelembe vehet ő  íróról beszél: „Prege1j' megvolt 
nekem. Jól ismerem 'a regényét. (Plebanus Joannes, V. N.), de túl rövid! 
Legalább 200 oldalt szeretnénk. 'Ugyanez vonatkozik Bevk Ljudje pod Osoj- 
nikom c. elbeszélésére. Rövid elbeszélés senkinek sem kell. Küldjétek 
el Finžgar Prerokovaná-ját. Terjedelme megfelelne a követelményeknek. 
És még másokat is. Nektek tudnotok kell, mi a legjobb a szlovén irodalomban. 
Miško Kranjec??? — Nem értem, miért tanácsolják el a Na klancu-t? 
Hiszen ez `egyik legjobb műve. Talán valamely más Cankar-regényre , gon-
dolnak? Nekem mindegy, de nehezen hiszem el,'hogy találnak valami jobbat 
Cánkar regényeinél. -- Sürg ős, mert már el kell kezdenem a munkát, ha 
május 1-jéig be akarom fejezni a fordítást. -- 'A kiadónak ajánlani fogok 
két rövid elbeszélést egy kötetben, de -nehezen remélem, hogy elfogadják. 
És szívesebben is fordítanék egy nagyobbat, 'mint két kisebbet. Minél el őbb 
határoznunk kell azonban, mind á két kötet ügyébén a propaganda miatt. 
Tehát: törjétek a fejeteket, és gyorsan küldjétek a könyveket." És a lap 
végén újra visszatér, a fordítás ügyéhez: „T őleték függ, mit fogok fordítani. 
Ez azonban valamennyiünk becsületének és az egész szlovén nemzetnek 
az ügye. Törekedjetek, hogy bölcs tanácsot adjatok nekem!". 

1941. február 24-én a lap végén röviden megjegyzi: „Cankár a napokban 
jön napvilágra, . Finžgar valószínű  ' ősszel." És március 14-én „Cánkart még 
nem láttam. Minden nap várom az els ő. példányokát. Az els őt maga a (ju-
goszláv) miniszterelnök kapta meg." . 

Ezek 'után jött Jugószlávia összeomlása, és Pavel nagyobb fordítási 
tervei nem valósultak meg. De nem pihent: mint addig is, tovább fordította 
a . szlovén költőket, Aškercet, jenkot, Ketet, Sardenkot, Župan čičot s . a no-
vellistákat : Prežihov Vorancot, Meškót, Levstikét. 

' Legélénkebben továbbra is, a szlovén ,Mátyás-hagyomány érdekelte. 
Még 1940 . decemberében írta e témáról egy budapesti el őadása után: „Nagy 
lelkesedés, nagy eredmény, testvér! Én érzem; hogy ütött az óránk. Nem 
szenvedtünk hiába az eszméért. Ugyanakkor pedig szomotú szívvel látom, 
hogy semmirevalók gyülekszenek éhesen a konjukturális zsákok körül . és 
lesik a részüket. Sok hangoskbdó van, akik el őbb más trombitát fújtak, most 
pedig felvértezve állnak az új széntély körül. Tudom, hogy ez mindig így' 
volt és így lesz a világon. De ez fáj a becsületes harcosoknak. Nágy viga-
szomra szolgálna, ha ,legalább ott megbecsülnék munkásságomat. (...) 
Jövőre szeretnék kiadni egy- nagy .könyvet Mátyás királyról a szlovén iro-
dalomban. De e célból át kell néznem az egész.szlovén irodalmat, valamennyi 
folyóiratot stb." 

Ösztönzést jelentett a további lelkes kutatáshoz mágántanári képesítése. 
1941. február 7-én számol be err ől Budapestről íxt levelezőlapján: „Nagy 
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örömmel értesítelek, hogy tegnap, február 6-án tartottam a szegedi egye-
temen első  magántanári el őadásomat Mátyás király alakjáról a szlovén nép-
hagyományban és irodalomban. A katedra neve: délszláv—magyar nyelvi 
és irodalmi kapcsolatok tanszéke. Nagy sikerem volt. Nagy .és őszinte lel-
kesedést keltettem. Az új szegedi egyetemen ez volt • az els ő  habilitáció. 
Remélem, hogy hamarosan rendés szlavisztikai tanszéket állítanak fel. A 
nyáron hosszabb id őre »haza« jövök, hogy befejezzem nagyobb munkámat 
Mátyás királyról. Azért az, egész szlovén irodalmat át akarom nézni." 

Március 14-én szegedi munkásságával kapcsolatban ezt írja: „ ... egyen-
lőre Szombathelyen maradok, és innen utazok kéthetenként Szegedre, amíg 
nem jön létre' a rendes szlavisztikai tanszék." 

A háború kitörésével félbemaradtak Pavel szegedi . el őadásai, és nem 
valósulhatott meg szlovéniai utazása sem, hogy ott tanulmányozza a Mátyás-
hagyományt. Szertefoszlott egy harmincéves álom a szlavisztikai tanszékr ől, 
'amely egyedül tette volna lehet ővé számára, hogy tudományos munkássága 
tehetségéhez méltóan fejl ődjön a magyarság és a szlávság nagy hasznára. 
Félbeszakadtak annak a nagy munkának az el őkészületei is, . amelyek szintén 
harminc évig lebegtek el őtte: a nagy Mátyás-monográfia. Pavel Ágoston 
ugyan még remélte, hogy a háború után majd megvalósulnak álmai, de 
mindez hiú remény maradt ... így aztán sokoldalú munkássága ellenére 
életműve torzó maradt. A délszláv—magyar kulturális és tudományos kö-
zeledés és együttműködés terén azonban maradandó érdemei vannak, és 
ennek a munkásságnak a gyümölcsei megérdemlik, hogy összegy űjtsük és 
átadjúk őket az utókornak. 

HITK, ' 1970. 3. sz. 	 Vilko Novak 
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. KÁZMÉR ERNŐ  ÉS A DÉLKELET—EURÓPAI KULTURÁLI$ 
PROGRAM 

,Van abban valami leverő, hogy Zrínyi Péter és Zrí-
nyi Miklós népe, mint Jellasich és Kossuth népe állha-
tott egymással szemben (inkább á köztudatlanságtól, 
mint valódi érdekekt ől elválasztva) s hogy a szerb 
balladákban egymás tulajdonságait oly jól ismerő  két 
katona nemzet, a szerb és a magyar, Sabácnál egymás 
hazug fantomjának ugorhatott neki"  

Németh László 

Jugoszláv kisenciklopédia • -- magyar nyelven Kázmér Ernő  belgrádi 
munkásságinak egyetlen igazi visszhangja volt még az életében (amit két 
évtizedig, Majtényi Mihály portrévázlatáig )  néma csönd követett), s ez • Gál 
István nevéhez fűződik, aki a magyar—délszláv" barátságot hirdet ő  és a 

_kulturális kapcsolatok intézményesíthet ő  formáit puhatoló cikkei egyikében 
így. ír : ,;Kázmér Ern ő  nagy kitekintésű  tanulmányokban mutatta be szinte 
az egész délszláv. múltat és jelent. Kázmér m űveinek összegyűjtése nagyban 
elősegíthetné a magyar közönség . érdekl ődésének "megnyerését a délszláv 
irodalom iránt "2  

Kázmér valójában až enciklopédikus teljességet megközelít ő  alaposság-
gal.  tekinti át a jugoszláv kultúra jelenét és múltját egyaránt. Ahelyett,. hogy 
csupán az irodalomra korlátozódna érdekl ődése, a történelem, • a nyelv 'és • 
a festészét is érdekli, s őt a folklór területére is tesz kirándulást. Az övéhez 
hasonlítható: megértéssel, - a hozžá mérhet ő  szellemi perspektívából el őtte 
senki,- s utána is csak kevesen tanulmányozták a délszlávokat magyar nyelven. 
Szempontjait és értékítéleteit, némi kib ővítéssel és .  helyenkénti módosítással, 
ma is elfogadhatjuk; pedig egymaga,. rendszeres filológiai képzettség nélkül, 
autodidaktaként gyürk őzött neki annak a munkának, amit a két háború 
között a 'magyarság legjobbjai .(többek között Balogh Edgár, Gunda Béla, 
Féja Géza,. Németh László és Gál István) hasztalanul képzeltek el egy nagy 
kelet_ európai tudományos intézmény formájában, 3  mert Dávid parittyája — 
legalábbis egy időre — csütörtököt mondott Góliáttal 'szemben. S amit 
Gál István vetett fel egyik cikkében -- hogy a magyar részr ől lelkesen fo-
gadott belgrádi Balkán-Intézet mellé Magyar Ház (miként Budapesten 

x' Szikra és hamu. Novi Sad, 79-107. 
2  írók hídja a Dráván át. Magyar Nemzet, 1940. XII. 22. 10. 
3  Vö. Magyarország és a Balkán. Szerk. Gál István. Bp. 1942. 
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Szerb , Ház) is kellene, lévén, hogy a magyar délkélet-éurópai filológiának 
is nagy hagyományai és eredményei vannak (  --, szintén egyedül, ,mindén 
erejét latba vetve igyékszik megvalósítani. Mi aszást tehetne, ha a sokszor 
tarrtózkodó szerb polgári írókörökön kívül csak a Kalangya és a Láthatár 
szerkésztőjével van kapcsolata. Ekkor már annyi súlya sincs a szavának, 
Mint korábban, hiszen a megbélyegzettek közé tartozik. 

Tanulmányok a délszláv irodalomról. Mivel Kázmér a legtovább Bel-
grádban élt, természetes, hogy 'els ősorban a szerb irodalom került érdek-
lődésterébe. Róla nem is csupán általános képet ad, mint a horvátról, 5  hanem 
arcképvázlatokat; méghozzá nem csupán a huszadik századból, hanem a 
tizenkilencedikből is: A Vuk Karadži ćról,6  Jovan Jóvanović  Zmajról7  és 
Laza Kostićról8  írt tanulmányai közül különösen az els ő  kettő  mondható 
elmélyültnek és megalapozottnak. Hozzáállásában a , leplezetlen rokonszenv 
mellett a Szület őben levő  nemzeti irodalom küls ő, és belső  arányainak tiszte-
letben tartása, egy emelkedettebb szempontú tárgyilagosság is dicséretre 
méltó. Vuk munkásságában a népi kultúra forradalmát ismeri fel,, az okos 
igazodást a, haladás követelményéhez;  Zmajban viszont a napi politikai 
forrongásokban ' gyakran alámerülő  nacionalistát, 'aki a magyar nemesség 
erőszakos magyarosítási törekvései ellenére: is becsülte . a nagy költ ői által 
megnyilatkozó magyar népi lelkületet. Végkövetkeztetése pedig legalább 
annyira jellemzi a kritikust, mint a bemutatott költ őt: „A világirodalom, 
elsősorban a magyár irodalom mindig jóles ő  érzéssel, kegyelettel fog gon-
dolni Zmajta, Nyugat és Délkelet irodalmának lelkes hídver őjére". 9  

A magyar. közönségnek bemutatott huszadik századi íróknak már hosz-
szabb -a névsóra. El őször is Kázmér kedvenceit, a diplomatákat kell meg-
említenünk:" Rakićot, Du čićot és Andri ćot. Meglátásai és terjedelme miatt 
a Manojlovićiól, Stanislav Vinaverr ől, Velmar Jankovi ćról és a. Svetislav 
Stefanovićról írt esszéket is kiemelhetjük. Míg Du čićnak csupán egyik művét 
méltatja, megállapítva róla, hogy „szinte csodálatos rokonulással Babits 
felé társul, akinek essayi lírája és intellektusa oly közös funkciója, mint 
Du č ić  utazásélményei lirizmusa."?° Raki ć  pesszimizmusának gyökerét vi-
szont az impresszionizmusban és a szeces szióban ,keresi; de e terminusok 
nélkül határozza meg a korszak m űvésžpszlchológiáját; miközben a saját 
egykori (és még mindig kísér ő) "énjéről beszél: „A huszadik század' kezdeti 
éveiben "a modern ember gondolkodása még tartalommal telít ődött meg 
és á. tüleked ő  életnek, a nagy háborúnak üressége csak kés őbb dermedt á 
lelkekbe. 'A -  Rakics indulásakor jelentkező  pésszimizmusnak tehát nincs 
külső  eredője. , Pesszimizmusa 'csalódottságból származik, abból; hogy költ ői 
képzelete nem talált módot bels ő  lelki világának a külső  dolgokkal való 
összeegyeztetésére. A racionális világképpel szemben, minden apróságból 
az irracionális ütközik ki és költ ői látása, ezzel a racionálisba. ojtott "irracio-
nalitással nem tud megbékülni". A raki ći költői attitűd iránt rendkívüli 

4  Collegiutrx Hungaricumot Belgrádba! Magyar Nemzet, 1940. XI. 15. 
5 A horvát irodalom múltja, jelene és jöv ője. Nyugat, 1932. II k. 79-84. 
6 A szerb irodalmi nyelv megteremt ője. Vuk Karadžić  születése sáázötvenédik évfordu-

lójára. Kalangya (a továbbiakban: K), 1938. 1-6. 
7  Zmaj éš a „szerb Athén" K, 1938. 171-8. 
s  Laza Kostić. Láthatár, 1941. 101 .-4. 
3  Zmaj és a „szerb Athén". uo. 178. 

10 Almok városa, Napló, 1933. III. 5. 29. ii Milan . Rakics." K, 1940. 113. 
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fogékonyságot mutató kritikusnak e tanulmánya is bizonyság arra, hogy az  
általa legtöbbsz'e'r művelt irnpressziónista kritikaforma inkább a • körülmé- 
nyekben gyökerezett, mint egyéniségében legalábbis a harmincas években.  

iKázmér Ivo Andri ćnak a jelentőségét abban érzékelteti, amiért az két  
évtizeddel később Nobel-díjat kapott. Két világ keveredése ny űgözi le  rr~ű-
veiben, olyősféle regionalizmus, melynek egy-egy sajátos változatát az er-
délyi Tamási Áron és a svájci Ramuz alakította ki. Kázmér mégis eltekint  
a világiródalmi párhuzamoktól, mert „túlközel értünk egymáshoz és, lé-
lekben is szomszédok lettünk. Ivo Andrics novelláiban a szomszédunk lelke  
beszél hozzánk. Illő  és érdemes rá hallgatni. Másképpen beszél mint ,  a  
többiek .  ott Nyugateurópában. S ez a friss déli szélhez  . hasonló írói kifejezői  
bátorsága az, amivel még hosszú ideig nem tudunk eléggé betelni." 12  A 
kritikus bírálói beleérzése iránti tiszteletünket még fokozza az a. körülmény, 
hogy Kázmér nem is eredetiben, hanem német fordításban olvasta Andri ćot. 

A Manojlović-esszé viszont már nem csupán portré voltában; hánem, 
kapcsolattörténeti szempontból is forrásérték ű . 13 ' Kázmér ugyani Š azt mondja 
el benne, amit az írótól, mint személyes • ismer ősétől hallott annak egykori 
kapcsolatáról Adyval éš a Hólnap -antológia írócsoportjával, amikor még  

Manójlović  Váradon diákoskodott.. EZ az íróvallomás nagyszerű  alkalom 
Kázmér számára, hogy aggályos filológiai megalapozás helyett a rá jellemz ő  
impresszionisztikus szabad elmefuttatások formájában, szabadon merítve 
gazdag irodalmi tapasztalatainak tárházából, felvázolja Ady Endrének a 
magyarságon túlmutató jelent őségét: a Pannóniában élő  más ajkú népek 
költőire gyakorolt hatását. Ismert és kevésbé ismert neveket is emleget, 
s egyáltalán: nem biztos, hogy azóta egy-két kivételt ném számítva meg-
nyugtatóan letisztázta ezeket a kérdéseket a komparatisztika. Kázmér szerint  
a román Emil Isac, Goga Octavian; a szlovák Iván Krasko, Emil Boleslav  
Lúka č , Jan Rob Poni .čan és Laco Novómesky; valamint ,a jugoszláv Krleža  
és Manojlović  kapott indítást a „magyar Ugar" poétájától. Természetesen  
nem álLm,eg ennél a megállapításnál; s azt a többletet is kiemeli, amit a szerb  
írónak a műfordítástól és a tanulmányírástól sem elzárkózó, nyugat-európai  
hatások előtt is nyitott' munkássága hozott.  

Klasszicisztikus igények. Az újabb szerb költészetben ismertebb a „ha-
zafias versek" (rodoljubiva pesmá) kifejezés, mint a magyarban. A :szó  
kapcsolat gyakoribb, illetve ritkább el őfordulására nem els ősorban az ad  
magyarázatot, hogy a tudományos. gondolatban mindig vezet ő  Nyugathoz  
térbelileg és' hagyományai szerint is közelebb lev ő  magyarság el őbb jött  
rá, miszerint a kifejezés — sz űkös egyértelműsége, „skatulyává" m•ereVedett 
volta miatt =: századunkban már használhatatlarí, vagy estipán csak jelz ők 
és más fogalmak, tehetik. rugalmasabbá, -- hanem a történelmi események 
fáziseltolódása.. Míg ugyanis a magyarság. a kiegyezés után az osztrák gyám- 
kodás mellett polgárosodhatott, s csak nosztalgiával gondolhatott a szabadság-
harc és ,a kuruckor, bukásában is nemzetet edz ő  korára, addig a szerbség 
_számára a ,századforduló kora nem a békés fejl ődés (esetleg agresszív ter- 
jeszkedés), hanem .a nemzeti önvédelem : sžükségletével köszöntött be. Először 
a fél évezredes déli; majd pedig újdonsült „segít őkész" északi szomszédját 
kellett leráznia a nyakáról. A. csak távoli, északkeleti rokonban` bízható 

12  Ivo Andrics novelláiról. Láthatár, 1940. 146-8. 
13 Ady szerb barátja és fordítója. Todor Manojlovics. K, 1938. 409--'16: 
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szerbség ..költői közösségi szükségletet elégítettek ki hazafias' költészetükkel, 
ami amellett, hogy történelmi szükségszer űség terméke volt, tartalmi és 
formai tekintetben egyaránt -  táplálkozott a példátlanul gazdag népköltészetb ől. 
Kázmér Ernő  tulajdonképpen ezt ismerte • fel, ,  mikor tanulmányt írt Sta-
nislav Vinaver munkásságáról, újonnan megjelent verseskönyve (Ratni 
drugovi) ürügyén.14  De nemcsak a költ őt méltatja Vinaver munkásságában, 
hanem a begyöpesedett konzervatívokra és az elvakult radikálisokra szakadt 
szerb irodalom parodistáját is, akit' humorában és gondolatiságában is Ka-
rinthyval vet össze. 

Kázmér megértése Vinaver hazafias költészetét illet ően, a kritikus klasszi-
cizmusában gyökerezik, mely . csak akkor meglep ő , ha arra gondolunk, hogy 
A Hét egykori munkatársa mily kevéssé becsülte .Pet őfit, ami egyébként. 
nem más, mint a korral való együtthaladás igénye, amivel kapcsolatban elég, 
ha csak a kortárs magyar irodalomra, Németh László és Illyés Gyula - tö-, 
rekvésére emlékeztetünk. Ez a közelítésmód. jut érvényre a Velmar Jankovi ć  
dramaturgiájáról írt esszéjében is. 15  Az akkori Belgrádban népszerű  polgári 
író kibontakozásának útját a darabos pszichologizálástól a 'korkérdésekre 
adott elvont humanista . válaszig rajzolja meg. Ez most ,számára nemcsak 
alakulás, hanem min őségi féjlődés is. „Megjelenítő  formája, technikája sem 
forrott ki még, — írja —. Még mindig érzéséi a legfontosabbak. Nem készült. 
el az élet teljes taglalására,, de már •megpróbálkozik a legmélyebb kérdésekig 
érni. Készül nagy távolságokra is; a teljes színpad felé, de míg elér odáig, 
a finom részletek és a lelki árnyalatok feltartóztatják." Ha most netalán eszünk- 
be jutna, hogy a szovjet íróknál viszont a lélektani motiváltságot, a h ősök 
belső  életének árnyaltságát hiányolta, akkor sem szabadna itt ellentmondást 
látnunk. Kázmérnál ugyanis e két mozzanat : az individuum 'válságának el-
mélyült ábrázolása és a kor id őszerű  kérdései • irányában való nyitottság 
dialektikusan kiegészíti egymást; bizonyos fokig hasonlóan ahhoz a 'rea-
lizmuseszményhez, Mély Lukács György és Halász Gábor m űvészetszem-
léletében alakult ki a harmincas évek els ő, illetve második felében. 

A másik szerb író, akinek munkásságával kapcsolatos állásfoglalását 
szintúgy nem igazolta az id ő  : Svetislav Stefanovi ć.ló A túlértékelésre az 
a tény ad magyarázatot, hogy Kázmér személyes kapcsolatban volt a szerb 
íróval, s sáámított annak dicséretére, ami a _lelkendez ő  tanulmány .megírása 
után nem is "maradt el. S' még valami: a -„túlértékelés” fenntartását csak ma, 
jóval a világháború után, tehát — ahogy szokás 'mondani — „másnapos" 
.okoskódásként írhatjuk le, mivel már tudjuk, hogy. Stefanovi ćot a háború 
végén a nép ellenségeként, ahogy a lexikonban olvasható,l 7  kivégezték. 
Kázmér nem láthatta meg Stefanovi ćnak a viszonylag sokoldalú opusában 
(orvos, költő, esszéíró és .műfordító volt) azokat az elemeket, melyek néhány 
év múlva a néphatóság el őtt hazaárulóvá tették.• Mi a „túlértékelést" nem is 
ebben a vonatkozásban látjuk, hanem az egyoldalú dicséretben, amely, en-
gedve a kázméri verbalizmus csábításának, önellentmondásba • is képes 
bonyolódni. Először kijelenti, hogy Stefanović  „Verseit magyarázni felesleges,. 
mert sohasem jelképes. Ösztönös és egyszer ű, mint a természet, amelyben 

14 Sztaniszlav- Vinaver. K, 1940. 216-20. ' 
15 Vladimir Velmar Jankovics. K, 1940. 312-21. 
16  Szvetiszláv Sztefánovity. K, 1938. 106-16. , 
17 Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad, 1971. 509. 
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minden Verse él s amelynek titkát keresni, egyetlen versétien sem sz űnik 
meg." Négy sorral lejjebb viszont ennek éppen az ellenkez őjét állítja: „Ne-
vezhetném néha a szerb Shelley-nek. Sok van benne az ő' elvóntságából, 
a külső  világgal való nem.törődéséből. Mint az angol költő , ő  is 'az ideális 
költészet hűs forrásán oltja szomját."rs Az ellentmondást csupán a „néha" 
időhatározószó enyhíti-  némileg. Az elhamarkodottság, az átgondoltság 
hiánya,_ a kritikátlan lelkendezés a leggyakoribb hibája Kázmér Ern ő  bírálói 
gyakorlatának. Ezt azonban az évtized második felében, belgrádi szoron- 
gatottságaidején aligha vethetjük a szemére. 

Az sem véletlen; hogy Kázmér igen sokra becsüli Stevan Jákovljevi ć  
regényírói munkásságát — ezúttal nem barátságból, hanem esztétikai okok- 

 melyeket korábban már említenünk. A Srpska trilogija c, regényt azért 
dicséri, 19  mert a m ű  annak ellenére, hogy alkalmazza az újabb próza írói 
eljárásokat s ezzel szakít a tolsztoji epikai formával, lényegében mégis realista 
maradt, mondanivalója súlya nem bontja meg benne ember és világ egy-
ségét. A Másik Jakovljević-kritikájának már a címe értékel: A háború utáni 
Belgrád nagy regénye. 2 ° Kázmér mindig rajongott a családregényekért, s • 
Most, realista korszakában, különösen ~kedvesek számára. Nem csoda hát, 
ha Zola, Galsworthy, Romain Rolland, Roger' Martin du Gard, Knut Hamsun 
és általában az északi šagák tisztel ője Belgrád nemzedékregényét is örömmel 
fogadja. Bírálatának utolsó mondata egyébként nem más, mint az ariszto-
telészi esztétika kázméri definíciója: „Nagy érdeme, hogy mély hatást ki-
váltó regényében sikerült visszatükrözni Belgrádot, sötétségében is `a fény 
városát, amint dombjai hátán az 'alkonyi lámpák fénye kigyullad, hogy . 
áradatában bűnös és' szenved ő  egyaránt elinduljon -az élet felé.- Vajon 
Kázmér - ez id őben is olvashatta Lukácsot? =-' Erre nincs. bizonyítékúnk. 

Horvátok, szlovének, crnagoracok, bolgárok. A horvát irodalom.,képvi-
selőiről, a Nyugatban közölt átfogó . 'tanulmányán kívül, két esszéje van 
Kázmér Ernőnek: Az egyik Kranj čevićtye.l, 22  a másik pedig Ivo Vojnovićtyal23  
foglalkozik. Közülük az els ő  elmélyültebb, mivel kevesebb benne a min ő-
sítő , 

 
 mint az ismertető-felsoroló mozzanat. Itt Shelley rhez és 	Sirrío 

Pandurovi ć  után — Đúro Jakšićhoz azért hasonlítja Kranj čevićet, hogy . 

árnyalatokig menő  pontossággal meghatározhassa pesszim,izm.usát , és me-
lankóliáját. Érdekes, nem. fogadja el Matcšnak és Krležának a véleményét, 
mely szerint Kranj čević  világképében nem az alkati-pszichológiai el őfel-
tétel a sorsdöntő . Krleža művészete egyébként . nem, ellensženves neki. Már 
említett cikkében, A horvát irodalom -múltja, jelene éš jöv ője24  címűben máig 
is érvényes telitalálattal ezt írja róla: „A modern próza már szervesebben 
kapcsolódik a hagyományokba. Az elbeszél ő  . irodalom valóban friss és új 
lehetőségeit Miroslav Krleža, á mái horvát irodalom legérdekesebb alakja 
hozza, aki keres ő, önmagából és a világból kivágyó, önmarcangoló ver-
seken túl, a világháborút végigharcolja, hogy megírhassa a horvát hónvéd 

18 Szvetiszláv Sztefánovity. uo. 411. 
19 K, 1937. 41-3. 	 . 

20  Láthatár, 1941. 59-61. 
21 uo. 61. -  
22 K, 1939 : 349-55. 
23  Láthatár,'  1940.  - 323-6.  
24 Erre a zágxábi Obzor is reagál, vö. K.E.: A  „Zabavna Biblioteka" és a magyar irodalom. 

Napló, 1932. XI. 20-29. _ 

319 



céltalan szenvedésének nagy novelláit, á legtöretlénebb dosztojevszkiji 
hatásból fakadó nagy . elbeszélését a „Vražji otok" (Ördögsziget) diákjáról, 
majd több nagysikerű  drámában az 'austricizmustól megfert őzött horvát 
polgári társadalom eszmenélküliségét ostorozza.« 25  

A szlovén irodalmat legnagyobb írójáról szólva méltatja. Cankar f ő-
műve, a jernej szolgalegény és az ő  igazsága szerinte „lángoló írás annak 
a világirodalomnak az élén is, amely nem lapul ,meg az igazságtalanság el őtt 
és nem megy félszegen behúzott nyakkal el őre, a szenvedések reménytelen 
országútján."26 . . 

Még a crnagoracok sem kerülik el figyelmét. Meséikben és anekdo-
táikban elmélyedve úgy találja, hogy a földrajzi életfeltételeik, harcos múltjuk, 
és sajátos életbölcsességük, melynek Njegoš Gorski Vijenaca a tárháza, a 
székely magyarokhoz teszi őket hasonlóvá. 27  

Ha a macedón irodalomrá nem is terjed ki érdekl ődése, a bolgárokat 
valósággal felfedezi Európa számára. 28  Ezt kontinensünk számára még egzo-
tikumot jelentő  népies kultúrát a jövend ő  egyik legfontosabb kutatási tár-
gyaként említi, mivel eddig csupán az északi regionális irodalmak állottak 
az érdeklődés középpontjában. A kritikusnak e kijelentése önkritika is, hiszen 
a magyar irodalomkritikában nem volt nála nagyobb propagátora az .északi 
népek irodalmának a század második évtizedében. . 

Mégsem elvakult a délszlávok kultúrájának világszínvonalát illet ően. 
1932-ben pl. még csak az el őjeleit látja a „modern jugószláv irodalom" ki-

-alakulásának, a hagyomány és a korszer űség egységének. Aligha hihetjük, 
hogy bárki is reálisabb, s egyben megértőbb képet adhatott az eszmélked ő  
jugoszláv kultúráról ebben . az id őben Kázmér Ernőnél, ,akinek majdnem 
fél évszázaddal korábbi próféciája a következ ő  évtizedekben beigazolódott: 
„A jugoszláv regionális irodalmak még alul vannak á strossmayeri ideo-. 
lógián, szerény helyük ugyan így is ki van jelölve a világirodalomban, de 
maradandó . nyomot alig hagynak benne., . Még csak fiai . szívéhez szólnak; 
horvátul, szlovénul, szerbül, de lehet, hogy egyszer, . mint a nap és a törté-
nelem, Keletről beszélnek a fáradt Nyugatnak. " 29  

A m űvészetről és a tudományról. Kázmér Ernő  többször is tanújelét 
-adta az izmusok iránti ellenszenvének s annak az ízlésnek, mely az újítást nem 
tudja elképzelni hagyományokra támaszkodás nélkü1. 30  Ezt az igényét min:- 
denekelőtt .Ivan Meštrović  elégíti ki, akinek szobraival külön tanulmányban 
foglalkozik. 31  Párhuzamai (Michelangelo és Rodin) nem csupán a művész 
irányában találóak, hanem a kritikus érdekl ődéséről is árulkodnak. Erről 
még többet mond az a körülmény, hogy a festészeti tárlatokon sem az ere- 
détieskedéseket keresi, hanem inkább . az impressziónizmust és a natura-
lizmust a - népiességgel felfrissít ő  törekvéseket. Dobrovi ćot azért szereti, 
mert ő  „mégis csak a természet útját követi, örök, szomjas zarándokként 

25 Nyugat, 1932. II. k. 83..• 
26  K, 1938. 240. 
27  Mityun M. Pavićević  : Crnogorci, u pri čama ' i anekdotaina. K, 1939. 594. 
28  Az új bolgár irodalom. Láthatár, 1940. 231-5. 
29 A horvát irodalom riíúltja,' jelene és jövője. uo. 83-4. 	' 
39 Pl. a Magyar kép, magyar `dal és egy budapesti folyóirat a jugoszláv :—magyar .kultúr- 

közeledés szolgálatában. K, 1940. 229=-35. 
31 Ivan Mestrovics. K, 1937. 231-40.  
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a nagy Natura országútján, amelynek kanyarai elmaradozva, letérve a cézan-
ne-i ösvényekről, megtartotta izgató és érdekes végcélját: a naturába mártott 
kép érzést keltését." 32  A magyarországi 'fest ők belgrádi kiállításán a két 
nép művészeinek hasonló látástörekvését üdvözli. Ha a két ország képz ő-
művészei „sokszor . külön utakon is járták,, s külön felfogásuk is volt, a mai 
magyar és jugoszláv festészetnek közös m űvészi forrása van. Ez az új, festői 
naturalizmus és impresszionizmus. Cézanne forradalma óta egyre tisztábban, 
egyre józanabbul bontakozik ki, és ha voltak is túlzásai, a nagy háború utáni 
szellemvilágból erőre kapott anarchikus művészi megnyilvánulásai, Délkelet 
Európa kis nemzeteinek művészetén — a magyarén és a jugoszlávokén — 
az alkotás nyugalma és az értelem józansága uralkodik. Meg is találták az 
utat az alkotásnak,. a 'népi szellemnek és a népi képzeletvilágból kioldódó 
díszítő, színesítő  kedvnek ahhoz a formájához, amely több a , művészetnél. 
A népi, nemzeti élet őszinte megnyilvánulása! A nép lélek közvetlensége és a 
természet b őkezűségéből származó hazai tájkép színélménye uralja Délkelet-
Európa kis népeinek művészetét."33  (Kiemeléseke -- K. E.) Ez azonban a. 
művészetnek Csupán a jelene. A humánum minden területén otthonosan 
mozgó kritikus a szerb m űvészettörténetet. is meghódítja, még ha vázlato-
san is. Egyik hosszú cikkében Pál régensherceg múzeumát tekinti át Bel-
grádban — már érintett Szempontokból. 34  

Mindezek mellett a tudományok sem voltak idegenek Kázmértól. A 
belgrádi Balkán-Intézetet úgy mutatja be, hogy annak nemzetközisége fö-
lülmúlja a félsziget nemzeti tudományos akadémiáinak helyi jelent őségű  
munkáját. 35 . Az Intézeten kívül annak 'közlönyér ől is cikkezik. 36  A jugoszláv' 
sajtó történetét ugyancsak felvázolja. 37 . Emellett azok a szellemi utak is ér-
deklik,, amelyeken át az . öntudatosodó provincia kapcsolatot teremt a nagy 
'világga1. 38  

A szlovákok felfedezése. Majtényi . Mihály 'majdnem negyed századdal' 
ezelőtt ezt írta Kázmérról: „Má, amikor a kis népek . egymás irodalmának 
feltárásában a kultúrák egymásba áramlásának gyökereit kutatják, nem érdek-
telenek a vallomásai . a szlovák irodalomról. Úgy tudom, ő  volt az egyedüli 
ember — tehát az első  kezdeményező  harminc évvel ezel őtt ezen a tájon —, 
aki vajdasági folyóiratokban a.szlovák irodalommál foglalkozott!" 9  Nem alap-
talanul vélekedik így Majtényi, hiszen kritikusunk, Pozsony környéki szüle-
tésű  lévén, már gyermekkorában megtanult szlovákul; az elnyomott kisebb-
ségből lett államalkotó nemzet irodalmával viszont akkor, ismerkedett meg, 
amikor a Tanácsköztársaság bukása után a Felvidékre emigrált. Err ől az 
időszakról egyik: kritikájában így vall: „Az új szlovák líra els ő  ' magyar ,anto-
lógiáját Stefan Kr čmery adta. 1925 tavaszán jelent meg a tízíves könyv, és 
én, aki akkor égy-két romantikus hajlandóságú, az egymás mellett él ő  dunai 

3z Két kiállítás IK, 1936. 335. 	. 
33 Magyar kép; magyar dal és egy budapesti folyóirat — a jugoszláv—magyar kultúr- 

	

közledés szolgálatában. uo. 230: . 	 ' • 

34 Pál régenshérceg múzeuma Beográdban. K, :1937. 359-63. 
35 Á belgrádi Balkán-Intézet. Apollo, 1937. 1'63-7. 
36 Két új belgrádi folyóiratról.' K. 1936. -442-4. 
37 A jugoszláv sajtó..'Apollo, 1938.,18 .8-92. 
38  Vladeta Popovics: Shakespeare élete és munkája. K, 1939. 94-6. Szvétiszláv Szré-

fánovics tanulmányai. K, 1934. 591-3.; Vladeta Popovics angol tanulmányairól. K, 
1940. 190-92: Dusan Sztojánovics angol 'tanulmányáról. Láthatár, 1941. 61=2. 
39  Szikra és hamu. 93. 	 • 
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népek kulturközösségének hitéért küzd ő  társammal a szlovák—magyar iro 
dalmi barátságért az úttör ő_ szerepet vállaltam, boldogan üdvözöltem. Kr č- 
mery antológiáját és az azt követ ő  szlovák verseskönyveket. így kerültem 
szoros barátságba az új szlovák lírikusokkal, a -pozsonyi Duna-parti hajóká- 
véház fedélzetén ődöngő  . feketekávézó titánokkal, akiknek valamennyije 
szívvel beszélt magyarul, lelkesedett Adyért és velem együtt hittek a szlovák 
és a magyar írók. egymásratalálásában." 40  Az első  kötődés túlságosan is szo-
rosnak bizonyult ahhoz, hogy bármikor is elszakadhatott volna. Kázmér 
"ugyanis nemcsak akkor kísérte figyelemmel a szlovák irodalom fejl ődését, 
amikor úgyszólván testközelben volt vele, hanem akkor is, amikor már 
;,mésszé kerülve, elfelejtve, csak a boldog szemlél ő  mosolyára kényszerül . 
számbavenni _ mindazt, ami• a valaha lelkes, .önzetlen elgondolásból id ő-, , 
értékálló eredményül mutatkozik." Mikor szlovenszkói könyvet ismertet, 
mindig a Monarchiában lefojtott szerény hagyományok és a jelen társadalmi 
feltétélezettségének- általános képéb ől indul ki. Sokan még a közelmúltban 
sem sejthették, -hogy Mikszáth felvidéki tótjainak az anekdotázó kedély 
mellett (vagy inkább: amögött) másik, egy új világ: felé forduló arcuk is rej-
tőzik. A múlt századi hivatalos, ímmel-ámmal polgárosuló nemes Magyar- 
ország előtt nem létez ő  szlovák irodalom azonban a világháború után a nyel-
ven túlmenően önálló kultúrára és független társadalomra is igényt tartott, 
s elvárásában nem is csalatkozott. Kázmér azt találja benne legszembet űnőbb-
nek, hogy képvislői-többnyire,egyek.a néppel; tehát, „nem »népies« a szlovák 

, irodalom, hanem valóságos népirodalom."41  (Kiemelés: -- K. E.) Ezért az sem 
baj, hogy bár „A mai szlovák regényirodalom egész sor, valóban értékes 
munkát mútathat fel, azonban maradandó emberfigurákat; az emlék és a 
képzelet szabadságába ojtott, • s űrített életre hívatott, mai regénytípusokat 
még nem adott." 42  A cseh Karel Čapekot nem számítva, akivel két ízben is 
foglalkozott, mint a freudizmust eszköznek tekint ő, az ösztönök veszélyes 
homályával bátran szembenéz ő  nagy íróval43, egy vers- és egy novella-anto-
lógia mellett a felvidéki irodalomból Ivan Olbrachtnak 44  és Ján Jesenskynek45  
egy-égy művét tartotta érdemesnek, hogy bemutassa a Kalangya olvasóinak. 
Az elsőnél a helyi . színek, s az alkotói módon valószínűsített népi képzelet 
ragadta meg , figyelmét .; a m,ásodikriál viszont a polgárosodás furcsaságai 
fölött tartózkodón ironizáló nemzeti önbírálat. 

Kázmér Ernőnek azonban ezzel még nem, merült ki a » mondanivalója 
a,szlovákok irodalmáról. A belgrádi Srpski Književni Glasnik c. folyóiratban . 
ugyanis • Új szlovák irodalom (Nova slovačka književnost) címen tíáoldalas 
tanulmányt közöl, róla, melyben összefoglalja 'és kib ővíti a korábban már 
magyar nyelven elmondottakat. 

 magyar irodalomról. -- Belgrádban. Miután Kázmér Ernő  az egyik 
tekintélyes zágrábi kiadó -felkérésére Heltai Jen őnek A 111-esét választotta 
az új magyar próza képvisel őjeként a horvát ólvasó számára, s miután a ju- 

4°  Hegyország hangja. Szlovák költők 'versei. K, 1935.  137. 
41 . Szlovák elbeszélők. K. 1937. 90 .   
42 Ján Jesensky: Egyenlőség. K, 1937. 278. 	- 
43 Egy mindennapi élet. K, .1938. 182-4.; Karel Čapek újabb könyvéirđ l. Nyugat, 1934 

I. k. 287-90. 	• 
44 Suhaj, a betyár: K, -1938. 83-5.  
45 Egyenlőség: K,  1937.  271-3.  
4s 1940. 118-27. 
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goszláviai magyar irodalomról szóló nagy  tanulmányának csupán az els ő, 
csonkának is mondható része került nyilvánosság elé, az utókor érdekl ődő je 
nem alaptalanul vár keveset a Belgrádban, szorult helyzetben lev ő  kritikus-
tól á magyar kultúra szolgálatának tekintetében. Mégis csalódni fog el őíté-
letében, mert talán a Csuka Zoltánnal kapcsolatos tévedése,. esetleg a végs ő  
Számadás közelségének előérzete késztette arra Kázm,ért, hogy fölülkere-
kedjen korábbi elfogultságán, s szempontjai valóban egyetemesek legyenek. 
Ennek köszönhetően a három belgrádi folyóiratban = a XX, Vekben, a 
Vidićiben és a Srpski Književni. Glasnikban — található írásai elfogulatlan- 
ságukban is pártos pillanatfelvételei az akkori magyar irodalom helyzetének. 

Legnagyobb tette talán az, hogy választása Babits Mihályra esik, mikor 
a XX Vek szerkesztőségétől azt a ingbízást kapja, hogy készítsen interjút 
kora legnagyobb írójával. A tervezett ankétból 47  végül bésžélgetés lett, mely 
a folyóirátban A szellem mint kapcsos a szomszéd népek között (Duh kao . spo- 

na susednih naroda) címen látott napvilágot. 48  A beszélgetésben többek ,kö-
zött ezek a kérdések hangzottak el: „Mit jelent Önnek ez a szó, hogy Európa?" --= „Mi lenne az európai és a magyar irodalom feladáta, hogy a szellem vál-
ságát csökkentse és az élet értékéré; az életkedv fokozására és az Ember fe- 
lelősségére mutasson?" -- „Mit tud "Ön a szerbek, horvátok, szlovének iro-
.dalrimáról ?" -- „Hogyan képzeli el a jugoszláv—magyar szellemi együttm ű-
ködést és mit tudna Ön a szerkesztése alatt megjelen ő  harmincéves Nyugat és 
a mi XX Vekünk (XX. század) ennek a hovatovább 'elengedhetetlenül szük-
séges feladatnak érdekében tenni?" „Az ,Ön neve szláv eredetre mutat: 
A jugoszláv szellemi életet, _ túl a sablonos kíváncsiságon, érdekelné az Ön 
nagy szellemének és .a mai magyar irodalom számára utat mutató egyéniségé- 
nek mély tiszteletében az is, ha felfedezhetné , Önben a rokont, aki éppen 
,ezért a két szomszéd ős nép szellemi együttműködésének útmutatójává 'vál- 
hatna?"49   Babits keresztény 'jelszavakat --- igazságosságot, kölcsönös' megbe-
csülést — és pogány szabadságot Hirdet: reális alap nélkül, utópiakenu Egy-
oldalú nyugati művéltsége pedig lehetetlenné teszi, hogy a -tartózkodó (kicsit 
restelkedő) udvariasságon túl valami jelent őset tolmácsolhasson a magyar --7 
jugoszláv barátság elmélyítésére. Az đ  részéről természetesen véletlenül 
sem cinizmus, hanem csupán magyarázkodó' félszegség, dokumentuma ez a 
mondat (feltéve, amennyiben valóbán így hangzott el) : „Nem sok érzékem 
van , a nyelvekhez," 50  Ennek ellenére is van Babitsnak a nemzetek kulturális -
égyüttm,űködésére vonatkozó, ma is érvényes kijelentése; melyben a formális 
és a lényegi kapcsolatot különbözteti meg: „A szellemi együttm űködés alapja 
két nép között semmiképpen sem lehet 'politikai alap. Nem arról van szó, 
hogy egymás szellemi termékeit udvariasan vagy 'valamely barátkozási po-
litikának,megfelel ően portáljuk vagy dícsérjük. Inkább arról; hogy egyrnásban 
ne az idegent lássuk; hanem egyazon nagy európai kultúrának testvéri ré-
szeseit s eszerint figyeljük, ismerjük és ítéljük meg egymást, ugyanavval a 
tárgyilagos szeretettel és szigorúsággal, mint magunkat. Az els ő  lépés persze: 
figyelni egymásra: s mi még ezt az els ő  lépést sem; igen tettük meg." 51  

47 Vö. Gál István: Babits és Jugoszlávia. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle-
ményei. 1975. 25. sz. 139-42. _. 

48  Susret sa madarskim književnikom,. Mihájlom Babi čom, 1939. 326-3. 
49 Babits és. Jugoszlávia, uo. 139-40. 
50 „Nemam mnogo smisla za jezike". Duh kao spona suSednih národa, uo. , 139-40. 
51 Babits és Jugoszlávia. uo. 141. 
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Kázmér következ ő  belgrádi lépésének emléke A . szociográfia és Délkelet 
Európa5 2 (Sociografija i jugoisto čna Evropa) címen maradt fenn. Ebben 
kiérezhetően elmélyült történelmi, szociológiai és szociográfiai tanulmányok' 
után — a harmincas évek magyar irodalmi szociográfiájának értékelését végzi 
el: A magyar falukutatás, mely lélkes fiatal írók, illetve szépírói tehetséggel 
is bíró kutatók munkája, nem, lett a politikái széls őség játékszere; mint pl. 
a ' romániai. Ezek a , kísérletek felfedező; kérdésfeltevő  jellegűek; témájuk: 
az ország összlakosságának a háromnegyed része. Kázmér a szerinte világi- 
rodalmi szinten is példamutató magyar irodalmi szociográfia ismertetését 
a felvidéki „Sarló"-mozgalomm.al kezdi, majd NTagy Lajos Kiskunhalom 
c. művével folytatja. Terjedelmesen méltatja továbbá a Puszták népét, majd 
pedig Féja Géža a Viharsarok és, Erdei- Ferenc Futóhomok c: munkájának be-
mutatására tér át. De nem hagyja figyelmen kívül Szabó Zoltán (Tardi helyzet), 
Darvas József (A legnagyobb magyar falu), Kovács Imre (A néma forradalom) 
és Remenyik Zsigmond (Bűntudat) c. könyveit sem. Az sem számít Kázmér-
nak, hogy „több itt az irányzatosság a m űvészetnél."53  A lényeg az, hogy a 
; ,magyar szociográfiai irodalom, mely alig öt-hat éves, valóban Magyaror-
szág mégváltását jelenti."54 - 

A Srpski Književni Glasnikban megjelent cikkei közül az egyik a Mai 
magyar irodalom55  (Današnjá ma đarska književnost) címet viseli. Kázmér 
általános magyar irodalom-képét -- nem mai mércék alápján, hanem az ő  
kritikánként kifejtett felfógásához viszonyítva =- elnagyoltnak érezzük. 
Fogyatékossága nem a szerző  torz vagy helytelen kiindulópontjában van, 
hanem — bármilyen furcsán is hangozzék --- a feledékenységében. Ha egyik 
egykori kedvencér ől, az impresszionista-szécessziónista Krúdyról, ą  ,csak" 
művészről nem is akar már tudni, mindenképpen meg kellett volna említenie, 
ha már Szép Ernőről nem feledkezett meg: Ha Füst Milánt kevésbé ismerte 
is, Kassák Lajost, az általa - egyedül megbecsült, s néhány évvel korábban 
példaként említett avantgardistát feltétlenül méltatnia kellett volna. S a né-, 
piesek (közöttük Németh László) harmadik utassága is élesebb körvonalakat 
kaphatott volna, ha már a szociográfiái irodalom elemzésekor elárulta, hogy 
jól ismeri őket. Nyírő  Józsefet és Körmendi - Ferencet kihagyhatta volna, 
ha már Kaffka Margitot és Juhász Gyulát nem tartotta említésre érdemesnek. 
Viszont kellemes meglepetés : becsülte annyira József Attilát, hogy az ő  ne-
vét is a legnagyobbak közéírja. Kázmér szigorúságának, persze, van igazolása 
az írástudóknak az ő  korában különösképpen el őtérbe kerülő  felelőssége 

HK, 1979, 38. sz. . 	 Vajda Gábor. 

- 52 Vidici, 1939. 500-5. 
53 uo. 505. 
54 uo. 502. 
5 5  1940.  386-93.  
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POGOVOR 

Sadržáj ove zbirké studija organski se nadovezuje na I tom južnoslovensko 
-- madarskih književnih veza (Délszláv –= magyar irodalmi kapcsolatok I) 
koji je objavljen kao druga sveska náše nove edicije „Monografije i studije". 

To znači, pre  svega, da pruža nove priloge skoro svim onim tématskim 
celinama koje su bile zastupljené i u I tomu, -i koje reprezentuju komparati-. 
stička istražvanja u našem Institutu i u zajedn-ičkom projektu Vojvođanske 
akademije nauka i umetnosti .i Mađarske akádemije nauka. 

Tako, na primer, paralelno' izučavanje opštih . književnih perioda obogaćt}ju 
prilozi o mađarskom i srpskom racionalizmu i romantizmu; a pojavu literarne 
dvojezičnosti ovetljavaju studije o Vitkovi ću, Sekaču, Steriji i Miti Popoviću, 
dok su književni opusi madarskih i jugoslovenskih pisaca zastupljeni upored- 
nom iii paralelnom analizom dela Karolja ' Kišfaludija i Sterije, Dure Jakši ća i 
,Petexija, Krleže i Adija, odnosno Mihalja Babi ča, Bele Balaža, Antala Serba i 
Ervina . Šinka. Ulozi periodike u južnoslovensko-mađarskim književnim kon- 
táktima pósvećena je u ovoj zbirci jedna posebná tematska celina; a zastup- 
ljena su sa pár priloga i tematske oblásti južnoslovenskó — ma đarskih likov- 
nih i scenskih kontakata, zatim' istorijat madarske jugoslavistike, odnosno kul= 
ture i književnosti južnih Slovona u Ugárskoj. 

Kompozicija ove zbirke tako đe se nadovezuje na prvu. Izuzev poglavlja 
koja su u I tomu bila posvećena načelnim i metodološkim pitanjima južno- 
slovensko — mađarske komparatistike i interetničkim kontaktima u folkloru, 
u ovom drugom tomu se nalaze kompozicione celine sli čne onim iz prethodne 
knjige. 

Tako, na primer, sadašnje prvo poglavlje nadopunjuje kompozicionu 
jedinicu iz prethodne zbirke sa nazivom „Madarsko — srpskohrvatski kon-
takti u . XVI veku", a kompozićione celine ovog drtigog torna pod nazivom 
„Ka uporednom izu čavanju mađarskóg i srpskog racionalizma i romantizma", 
odnosno „Uloga periodike u južnoslovensko - ma đarskim književnim kontakti-
ma XVIII i XIX veka" proširujú tematske okvire onih poglavlja prethodnog 
torna koja su se bavila istim. ovim vremenskirn periodom. Kompozicione ce- 
line br: IV, V i VI  u prvom i drugom tomu potpuno se poklapaju i u temát- 
skom, i u kronološkom pogledu, a jedino „néparno" poglavije ovog drugog 
torna jeste ono koje dotiče istorijat jugoslovensko --. mađarske književne 
komparatistike. 

Iz svega navedenog proizlazi da će se ova zbirka mo ći najcelishodnije 
koristiti istovremeno sa prethodnom; na taj način će se moći relatfvno naj- 
celovitije saglédati i noviji institucionalni rezultati naše discipline. 

:325 



Tó sagledavanje, medutim, ni fia  taj način neće biti potpuno. Naime,  i 
ova naša druga zbirka stúdija sadrži samo jedan deo-radova kóji su spora•  

dično objavljivani u nau čnoj periodici. Ptvenstveno su zastupljeni radovi  

koji su obelodanjeni na,  zajedničkim kĐmpara:tističkim skupovima ,Instituta  
za književnost MAN i naš'eg Inštituta u okviru náúčne sarádrije VANU i  
MAN (savétovanje o ulozi periodike, odnosno o komparatisti čkim aspektima  
životnog dela Miroslava Krleže). Drugi deo ovde sabranih saopštenja pro-
čitan je na jubilarnim skupovima .našeg Instituta, posve ćenim opusu Petefija  
i Adija, á uvrštene su i rieke studije objavljene drugim povodima u časopisu  
i godišnjaku Instituta za ,má đarski jezik, književnos .i  hungarolóška  istraži- 
vanjá.  

Rádi se, dakle, i u ovom slučaju o  relativnoj sveobuhvatnosti. No, nii se  
ipak nadamo da pe I i Ii' torn južnoslovensko — macrarskih književnih veza  

kao jedinstvená celina predstavljati zna čajnu etapu u razvoju naše discip-  
line : istraživači će se u svom radu - iznova vratiti  ovin  izdanjima.  

Ove zbirké, medutim, pored toga što sažimaju završene ili tek `zá'po čete  
radove iz oblasti madarsko -- južnoslovenskih književnih i kulturnih veza,  
ukazuju i na tematske i kronološke „beline" gde su  istraž'ivanja ' još sa ove  

štráne samog po četka . . . Stoga se nadamo da će ova izdanja donekle pómo ći  
i u inštitucionalnonz planirqnju daljih istráživanja unutar institutškog i među-  
-institutskog, odnosno intér-akademijskog projekta VANU i MÁN za planski  
periód 1985=–~ 1 . 990.  

U Novom Sadu, .proleća 1984. godine 	, 	Ištvan Bóšnjak  
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magyar szakirodalmát tartalmazza. A magyrországi kutatások eredményei közül - né-
hány kivételtől eltekintve - csak a fontosabb kapcsolattörténeti könyveket és gyűjtemé-
nyeket jelöli; a délszláv nyelveken megjelent szakcikkek és tanulmányok bibliográfiai 
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Krunoslay 1 - Grgić, Stipan  
Kujundžić-Aberdar, Milan  
Kujundžić, Nikola 1203; 1222, 1232  
Kukuljević-Sakcinski, Ivan 98  
Kulenović,' Skender 215  
Kulin bán 301  
Kultsár István 37,  70, 1292,  

1324, 133,  
Kulundžić, . Zvonimir 42  
Kumičić, Eugen 982  

•Kuncz Aladár 282 ~  
Kupis Vilmos 1923  
Kvassay 297 -  

La Bruyére, Jean de 109 
Lamartine, Alphonse -Marie -Louis Prat de  

73, 133, 1 95 , 215 -  
Lanckoronska, Maria Gráfin 63  
Lasić, Stanko 255, 2566, . 262  
László Aleksza 119, 121 . 

Laudon, Gideon . 37  
Lázár István 308  
Lazarević, Lazar 169 -  
Lazić,..Stevan .155  
Legen, Nikola 122  
Lenau„ Nikolaus 1952  -  
Leopardi, Giacomo 195  
Lermóntov, Mihail jurjevics 104, 2 1 2•  
Leschik, Franz 11 . 
Leskovac Bányai, Maja-  2082, 209  

1302 , ,  1318,  
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Leskovac, Mladen 32, 33, 37, 100,  143 2, 
169, 171 -  

Lessing, Gotthold Ephraim 61, 62, 165, 
198  

Lévay Simon- 122 
Levstik, Fran 313 
Librarij; Juraj 7 
Liebknécht, Karl 243, 245 
I : Lipót 149 
II. Lipót "46, 47 
Ljubibratić, Durdevka 104 
Lobmayer, Ante 99 
Lorčár, Mate 240, 267 
Lóndon, Jack 261 	- 
Lorca, .Frederico' Garcia 210 
Lőkös István 277 
Lucić, Ivan 8 
Lukač , Emil Boleslav 317 
Lukács György 265, 267, 318, 319 
Lukić, Nikola 144 
Lukić, Pavle 144 

Madách Imre 98, 99 3, 243, 308 
Madách Sándor 48 
Madarassy Klotilda 78 2  
Maffei, Timotej 9 	 • 
Magarašević, Đorđe 65 
Magarašević, Georgije 59, 63, 64 
Magda Pál 35, 49, 51, 1572 , 1588 	- 
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyin: iróvics  

240  
Majtényi Mihály   315, 321 2  
Malericza 85 
Maletić; Đorđe 61, 62, 65 
Maletin, Márko 101 
Malraux, André 259, 2603  
Mályusz Elemér 44, 4 5 , 47, 49, 160 
Mamužić, Augustirr (Aga) 1142, 116 
Mamuzsics Lázár 115,  117, 1224  
Mandić, Mijo 118, 121 
Mánich József 1. Manić, Josip 
Manić, Josip 113, 1145, 123 • 
Mann, Thomas 275 
Manojlović, Joca 123 2  
Manojlović, -Fodor 316, 3174  
Marastoni, Giacomo (Jakob) 196, 202 
Marczali Henrik 442  
Margalits Ede 305, 306 
Mária Terézia 45, 279 
Marinković, Borivoje 1432, 144 
Marković, Svetožar 177 
Marmontel, Jean Frallois 36, 45, 602  
Marsovszky Iátván 88 
Maršovski, Ivan 1042, 105 
Martić, Fra Grga 1. Marti ć  Hercegovac 

Ljubomir 
Martić  Hercegovac, Ljubomir 158 6, 1594  
Martin du Gard, Reger 275,  319 
Martin György 151 

~ Martinkó András 194, 193 
Martinoáić, Stjepan 9  

Martinovics Ignác 45, 46 5, 48, 49 
Mašin, Draga 160 
Matevszki, Mateja 236,  2372, 2385  
Matić, Petar '63 
Matjević, 302 
Matković, Marijan 121 
Matković, Marijan (1915-1985)  1662, 

2536, 2642  
Matoš, Anton Gustav 239; 243, 319 
Matthisson, Friedrich von 61 6  
Mátyás király 3 3, 42, 58, 68, 72, 83, 94, 

97, 281, 3063, 3075, 3122, 3132, 3143  
Maugham, William Somerset 250 
Mayer Rezső  234 
Mažuranić, Ivan 55, 80, 822, 93 2, 1593, 

199, 300 	 - 

Medaković, Danilo 103'  
Medaković, Milorad 1033  
Melich János 305 2  
Meller P. 4 
Melzl . Hugó 1942  
Mérei Gyula 293 
Merimée, Prosper '133 
Meško, Fran Ksaver 313 
Meštrović , Ivar. 3202  
Mezzofanti, Giuseppe 156 
Michelangelo, Michelagniolo Buonarroti 

240, 243, 248, 320  
Michelet, Jules 215  • 
Mickiewicz, Adam 81. 
Mignet, Francois 215 
Mihajlović, Dušan 1652  
Mikes Kelemen 170 
Mikszáth Kálmán 1222, 322 
Miladinóv-fivérek 234 
Miletić, Svetozar 78, 87, 173 2  
Mlinčević,  Vaso 104  
Milisavac, Živan 166, 173 - 
Militar, Triva 161 
Miljanov, Marko 216 
Milkó Izidor 116 
Milodanović, Kalor 113, 114, 115 
Milton, John 63 
Milutinović-Sarajlija, Sima 59, 61, 65 , . 

78, 82, 93, 157  
Miočinović , Mirjana 2492  
Mirobratski 99 
M . . . Iván 82 
Mladenović, Rar.ko 287 
Mladenović, Subota 101 
Modrošić, Blaž 121 2  
Mohácsi Jenő  3082. 
Moliére (Jean-Baptiste Poquelin) 166, 

-250  
Mollináry 297 
Molnár Ferenc 250 
Molnár János 38, 69 
Mommsen Theodor 296 
Montesquieu,  Charles-Louis de  Secor,dat 

45, 72  
Mórićz Zsigmond 280,  281 5, "282 , 
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Mrazović, Avram 60 
Mukics János 114, 122 
Musset, Alfred de 244 
Mušicki, Lukijan 322, 33, 35, 365, 40, 

42, 592 , 60, 63, 65, 85, 102; 127, 
157, 175 

Muškatirović, Jovan 65, 1002, 175 
Müller Izidor 116 
Müller Jakab • 119 , 

Naglerowa, Herminia 2772  
Nagy Imre 188 2  

- Nagy József 146, 148, 149 
Nagy Lajos. 324 
K. Nagy Magda 265 
Naumcsevszki, Volcse 210, 
Navratil, Eduard 119 
Navratil Horvat, Josipa 119 4,  122 
Nazor, Vládimir 215  
Nedeljković ,_ Toša 177 
Négyessy László 305 
Németh G. Béla 2932  
Németh László 280, 315 2, 318, 324• 
Nenadović, Ljubomir 91, 11.8 2 . 
Nenadović, Matija 199 
Nicoletti 307 
Nietzsche, Friedrich 267 
Nikolich-család 1543, 1553, - 156, 160 
Nikolich, Jovan 151 
Nikolich Péter 1 56, 15/  
Nikolić, Izidor 32 
Novak, Vilko 108, 307 
Novomesky, Laco 317 
Núšić, • Branislav 250  

Nyéki Vörös Mátyás 27 
Nyekraszov, Nyikolaj • Alekszejevics 195 
Nyíró József 324 

Obernyik Károly 763, 773, 782, 79, 95 
Obradović, Dositej 34, 352, 362, 602, 61, 

73, 74, 103, 161, 302 
Obrenović-család 159, . 1602, 163, 296 
Obrenović , Aleksandar 160 
Obrenović, Anka 85, 1602, 161, 1624, 

1634, 1644  
Obrenović, Mihajlo 1592, 1602, 161 5, •162 

163 2  
Obrenović, Milan fejedelem- .  110 
Obrenović, Miloš 92, 163 
Obrenović," Natalija 110 	-. 
Obrenović, Tomanija 85, 1602, 1622, 1633  
Oglu, Pazvan 145 	 . . 
Ognjanović, Ilija 183 
Okrugić  Sremac, Ilija 117 
Olbracht, Ivan 322 
Olsvai Imre 151 
Opujić, Mileva 1602  
Orczy László 148  - 
Orfelin-Stefanović, Zaharija 35 
Országh Hviezdoslav, Pavel 2292  
Ortutay Gyula 143, ,  145, 151 2  
Osborne, John 250  

Ossolinski-család 47 
Ostojić, Tihomir 1432, 144 
Osváth' Ernő  281 ; 282 

Pacek 161 2  
Pačić, .Jovan 32, 60, 61, 63, 64, 74, 1003; 

174, 1752  
Paine, Thomas 48 

, II. Pál pápa 62, 7 
Palack jr, František 34 
Palkovič, Juraj 33 
Palmotić, Junije-Dženo 307 . 
Pándi Pál 139, 21 5 
Pandurović, Simo 319 
Pantić, Miroslav 1432 •  
Parcsetics Antal 48 - 
Pataki József 94 
Paul, Jean 60, 61 
Pavel Alfonz 309  
Pavel Ágoston -3052, 3064, 3075, 3083, 

3092, 310, 311 4, 312, 313 5 , 3142  
Pavičević, Mićun M. 320 
Pavić, Milorad 60, 142, 150 
Pavlek Miškina, Mihovil 215, 216 
Pavletić, Krsto, 98 
Pavlović, Jovan . 632  
Pavlović, Teodor 352, 61, 65, 102, 157, 
Péczeli József 58 	 , 
Perényi József 44 
Pergošić, Ivan 27• 
Periklész 62 
Petančić, Feliks 32  
Petar 7 
Péterfy Jenő  281 
Petőfi Sándor 53,  542, 55 3, 564, 80, 82, 

83 4, 86, 954, 983, 99,  102, 1043, 1059, 
1 06, 1143, 1152, 1193, 1222,  123,  139, 
171, 173 3, 1762, 177, 1782, 179, 180, 
1879;  1883, 1894, 1902, 1914, 1922, 
1945, 19513, 19613, 197 14, 198 8 , 1998, 
2004, 201 12, 20218, 20312, 2047 , 2056, 
2066, 2077, 2088, 209, 21011, 211 13, 
21217, 2133, 2145, 2158, 21610, 2178, 
2183, 2193, 2205, 221, 2282 , 230, 280, 
281, 282, 284, 290,- 293, 318, 325 

Petrović, Dušan 1173, -118 3, 1223 	• 
Petrović, Kosta 492;  158 
Petrovi ć  Njegoš, Mihajlo 160  
Petrović  Njegoš, Mirko 1602  
Petrović  Njegoš, Nikola (Nikita) 116, 160 
Petrović  Njegoš, Petar 320 
Petrović  Njegoš, Vladimir 1602  
Petrović, Petar 452  
Petrović, Teodora 35, 49 
Petrović, Veljko 138, 139 
Petrovics István 187 
Pissin 63 
Piukovics Gábor 32 
Pivljanin, Baj°o 3002  
Platon 257 
Pleteršnik, Maks 311 
Podmaniczky Frigyes 81, 90,  91,  173  

211 2, 212 
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Podólski, Franjo 115 
Poitier, Eugene 2152  
Polácsi János 116 -  _ 
Pólit, Mihajlo 182 
Poničan, Ján Rob 317 
Ponikvar, Silva 21 9 
Popović  Daničar, Dorde 104, 105 
Popović, Dimitrije 155 

_Popović, Dušan J. 149 
Popović, Dena 1152  
Popović, Dorde 174, 1982  
Popović, Jovan 168, 169, 217, 2182 . 
Popović, Miloš 78, 197 
Popović, Miodrag - 34, 56,  1964, 197, 198 3, 

201 2  

Popović, Mita (Döme) 1728, 173, 1748, 
1754, 1766, 1773, 178 2 , 179, 1822,  
1832, 325 

Popovć  Sterija, Jovan 165 13, 16612, 1672, 
16911, 1706, 171 5, 250, 325 

Popović, - Vladeta 321 2  
Popovis Döme  1. Popović, Mita 
Posilović  302 
Póth István 32, 41, 73 2, 76, • 82; 90, 93, 

953, 100, 174  
Pray György  372; 384  
Pražák, Richard 128 
Pregelj, Iván 313 
Preradović, Petar 98 
Prešern, France 216 
Prežihov, Voran č  313 
Pribisalić, Nikola 9 
Prica, Ognjen 216 
Prijatelj, Kruno 4 
Progonović, Ivan 9 
Prokopčanji, Teodor 101, 119  
Pruzsinszky József 48 
Púhera, Miho 7,  8  
Puskin, Alekszandr Szergejevics 104, 210, 
- 212 
Putnik, Mojsije •(Mózes) 38, 44 

Racin_, Kocso 210, 212 
Rácz Soma 148 
Ráday Gedeon, id. 61. 
Radics György 11 34, 1 1611 , 1182, -1205,  

121, 122, 2992   
Rádičević, Branko 42, 55, 61, 82, 83 3, 

93, 1173, 2035, 204, 205, 2067 , 2072  
Radišić, Vukašin 61, 63 
Rádivojević, Livije (Ljubomir) 155,  1573  
Rádnóti Sándor 265 
Radov, Frano 7 
Rahmanov, Leonyid 250 
Raič, Božidar 111 
Rajić, Jovan 35 
Rajnis József 36 " 
Rakić, Milan 3164  
II. Rákóczi Ferenc 26, 46, 143 3, .149 3, 

170, 281  

II._ Rákóczi György -26 
Rákosi Viktor 123 2  

Rámler, Karl Wilhelm 61 
Ramuz, Charles -Ferdinand 317 
Rankov 1. Kujundžić, Nikola 
Ráskay Gáspár 12 
Reguly Antal 85 
Remellay Gusztáv 73 2, 794, 94 
Remenyik Zsigmond 324 

• Ren đ̀zsov, Mihail 238 2  
Révész Ernő  118 • 
Réti Pál- 287 
Ribović, Andrija 121 
Richardson, Samuel 60,  61 
Ristić, Marko 2782  
Ristić, Petar 155, 1564  
Rizvanbegović, Ali-pasa Galib 158 
Rizvić, Muhsin 303 -- 
Rodin, Auguste 320 
Rolland, Romain . 259, 319 
Rónay György 293 2  
Resty Kálmán -1182, 121 
Rousseaue, Jean Jacques 36, 43, 452, 603  
Rudić, Joso 1. Rudics József 
Rudics József 1184, 11912, 1-202 , 
Rumy Károly -György 32, 35, 493, 5013, 

51, 74, 1282 	. 
Ruvarac, Kosta (Szilárd) 88, "89, 1633 
Rümann, Arthur 63 .  

Sadr•260 
Salis-Seewis; Johann Gaudenz 61 
Sándor István 382, 60, 69, 70 
Sándor Lipót főherceg 44 
Sardenko; Silvin 313 
Sardou, Victorien 109• 
Sárközi György 281 
Sárosi Bálint 130 
Sárosy Gyula 73 
Savić, Dimitrije 73 
Savić, Milan 174 .. 
Savković, Miloš 198 
Schedius Lajos 32, 36, 40, 73 
Schiavone 7 	- 
Schiller, Friedrich 61, 62, 72, 90, 104, 

196, 198, 199 
Schlegel, August Wilhelm 60, 61 
S chmidt József 1772, 182 
Schmidt -  Miklós 38 
Schwartner Márton 506  
Sciolla, G. C. 4 
Scott, Walter 73, 133, 198  
Sečanac; Jakov 464, 476, 486, 51 
Sečujac, 46 
Segedinac, Pera 69 
Sekulić, Isidora 1972  
Sennyey Pál 293, 2942  	. 
Seymour, Ch. Jr. 4 
Shakespeare, William 72; 93, 1652, 196,, 

198, 261, 321 
Shelley, Percy Bysshe 195, 3192  _ 
Sihowska,. Jolanta 240 
Sima 155, 156 
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Sinkó Ervin 253 6, 2546, 256, -2573, 2585  
259, 2605, 261 2, 262, 263, 2642, 2772,  
325  

Sipulusz 1. Rákosi' Viktor  
Skerlić, Jovar 34, 60, 77, 95 2, 176, 1772,  

1972, 201 2  
Skvarkin, Vaszilij 250  
Slamnig, Ivan 27  
Slavič , M. 11  
Slodnjak, Anton 218  
Smičiklas, Tade 159  
Sokolović, Josip 942  
Sólyom Jenő  158, 163  
Somogyi Pál 14 .  
Sopov, Aćo 210, '211 2; 2363 , 

Sőtér István 587 	•  
Spitzer Fülöp 116  
Stafileo, Iakob -Lapicida 1. (Stáfilić ?)  
Jakov  
(Stafilić ?), Jakov 8 2  
Stamatović, Pavlé 157 	.  
Stanković , -Kornelije 82, 89  
Stanojević, Marta 200  
Stefanović, Svetislav  316, 3185, 319  
,Stejić; Jovan 65  
Stexnberg grófok 47  
Steczek Károly 116  
Stoicsevics 81  
Stoimirović-Jovanović, Milan 160  
Stojadinović  Srpkinja, Milica 71, 722,  

1383, 140, 141, 142, 1446, 145, 150,  
151 5, 1522  

Stojanović, Dušan 321 .  
Stojanović, Ljubomir 163 3  
Stojković, Atanasije 65  
Stojković, Petar - 119  
Stoll• Béla 14   
Stranjković, Dragoslav 161, 162  
Stratimirović, Stevan 35 5, 47, 482, 496,  

502, 512, 74, 154  
Strindberg, Johan August 250  
Stritar,. Josip 112  
Strossmayer, Josip Juraj 108  
Subotić, Jovan 61', 63, 65 2, 822, 94, 98,  

102  
Sulzer, Jóhánn Georg 36 -  
Svarc, .  Jevgenyij 250  
Svetić, Miloš 59, 60, 62, 63 2, 65  

Šafarik, Janko 85 2, 159, 1602, 161 7, 163  
Šafárik, Pavel Jozef 34, 128 	-  
Šajtič, Andreas 123," 13 3, 142; 194, 208,  
- 228, 23  

Šapčanin, Milorad 1742  
Šarčević, Ambrozije-Boza 122 2  
Šević, Milan 723, 1382, 196, 202  
Škafar, Ivan 112  
Škaljić, Abdulah 145  
Šojat, Olga 11 3, 124, 133, 143, 19, 23, 26  
Špicer, Mavro 973,- 99  
Šrepel, Milivoje 992  
Štúr, L ' udovit 80, 81  

~ 	
.  

Šubašić, Petar 98  
Šumanović, Ilija 183  
Szabad György 76  
Szabó Dezső  2802, 282  

Szabó Imre 108  
-Szabó Lőrinc 281  
Szabó Pál 281  
Szabó Zoltán 324  
Szabó Ernő  52  

Szalay László 47, 78 4, 85  

Szász Anna Mária 275  
Szász Károly 132  
Szauder József 34,' 582  
Száva, Szt. 90 .  
Szavoyai Jenő  15 .0  
Széchényi Ferenc 47, 90  
Széchenyi István 47, 85, 94, 28.0, 281,  

293, 294  
Szecsanyacz 1. Se čanac  
Szécsi Mária 170  
Szedenich F. 107  
Székács József 32, ;35, 71, 73, 74, 82,  

853, 89, 1547, 1553, 1568, 15713, , 

15 85, 1594, 1606, 1615, 1.621A, 1633;  
1642, 325  

Szekfű  Gyula 45, 293  
Szeli István 44, 47, 48 2, 51, 582, 259,  

308 	 - 
Sžemere Pál 59, 62 2, 85, 130  
Szendrey Júlia 217, '219  
Szenteleky Kornél 229  
Szentjóbi Szabó László . 47  
Szentmarjay Ferenc 47  
,Szép. Ernő  324  
Szép Ferenc 119  
Szerb Antal 2703, 271, 2722, 325  
Szerdahelyi György_ 32  
Sziebenburger Károly 116, 118  
Szigeti Ede 42, 250  
Sziklai Soma 1177, 118  
Sziklay László 33,- 64, 127, 1303, 1393  
Szilády Áron 142, 17, 18, 19  
Szimonov, Konsztantyin Miliajlovics 2,50  
Szinnyei József 107, 108, 109 3, 116, 171  
Szirmay Antal 47 	-  

Szekolovics István 89  
Szokolóvits József 1. Sokolovi ć, Josip  
Szokratesz 257 2  
Szolovljev,, Leonid 250  
Sztalev, Georgi 210  
Sztaniszávlyevits Endre 88  
Sztárai Mihály 27  
Szulejmán kán 148  
Szűcs J. 118 2, 121  

.Szűts István 61  
Szvorényi József 131, 153; 151  

Tablic, Bohuslav 33  

Talleyrand, Charles-Maurice de 109  
Talvj, Terese Jacob 85, 127; 133  
Tamási Áron 281, 317  
Táncsics Mihály 2286  
Tavčar, .Ivan 312 3, 313  
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Tekelija, Sava 1. Tököly Száva 
Teleki László 85, 94 
Thaisz András 73 
Thallóczy Lajos 9, 296 
Thaly Kálmán 23, 25 
Tieck, -  Johann Ludwig 60, 61 
Tieghem, Paul van 57 • 
Tilschová, Anna Maria 277 
Tinódi Sebestyén 150 
Tisza Kálmán 111 4, 117, 278 	- 
Tkalčić, Vladimir 3 
Todorovszki, Gane 210 5  
Tokin, Milan 166, 168, 169,' 170 
Toldy Ferenc 35, 53, 54, 62, 64, 70, 

71, 724_, 73, 81, 902, •91, 1273, 129, 
1335, 136, 1373, 151, 173 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 212, 282 
Tomić, Josip Eugen 99 . 
Tomljenović, Jurij 98 
Tomori Anasztáz 85 
Tompa Mihály 176 
Toncs Gusztáv 118 
Torday Sámuel • 60 
Tormay Cecil 275, 277 2  
Tóth Árpád 281 
Tóth Béla 46 
Tóth Dezső  :58, 71 2  
Tóth Ede 250 
Tóth Kálmán 772, 104, 105, 171 
Tököly Száva 462, 476, 81 4; 85, 86, 907, 

91 2, 922, 159, 161, 1733  
Töltényi Szaniszló 132 6, 133 
Tömörkény István 281 
Török János 90 
Torök Sophie 284 
Trencsény Károly 138, .140 2," 145, 148 
Trenk báró 97 
Trešić-Pavičić, Ante 982  
Trlajić, Gligorije 62, 65 
Trnski, Ivan 97, 98 
Trogiranin, Petar 7, 8 
Trstenjak, Anton 108 2, 110, 111 2  
Tubero, Ludovicus 1. Crijević  Tuberon, 

Ludoviko 

Uhland, Ludwig 61, 195 
Ujes Alojz 1012, 166 
Ulászló király 7 
Urházy György 81 2, 902, 91, 94, 1733  
Urosevity, VTada 2 36 
Uz, : Johann Peter 61 

Vachot Sándor 7 
Vajda János 42, 97 
Valentić, M. 42  
Vámbéry Ármin 98 
Vančina, Ivan 99 
Vargyas Lajos 19, 1522  
Vater, 133 
Vaupotić, Miroslav 245 
Vazov, Ivan 277 
Veres Péter 281  

Vergilius 59 
Verrochio, Andrea del 5 
Verseghy Ferenc 32, 38, 40, 47, 48, 61 
Veselinović-Anđelić, Magdalena 1. Vese- 

linović-Sulc Magdolna 
Veselinović-Šulc Magdolna 71, 85, 133, 

157, 158, 159, 297 
Veszelovszkij, Alekszandr 269, 
Vetranić, Mavro 302 
Vezilić, Aleksije 65 
Vidaković, Milovan 37, 65, 832, 169 
Vidan, Ivo 2762  
Vinaver, Stanislav 316, 3184  
Virág Benedek 362  
Virág Róbert 216 
Vitković, Jovan 170 
V,itković, Mihailo 1. Vitkovics Mihály 65 
Vitkovics Mihály 326, 355, 40, 50, 51 2, 

65, 702, 71 6, 725,  852, 86, 1005, 101, 
1272, 1282, 1299, 1307, 131 18, 1325, 
133 8; 1359, 1366, 1374, 1387 , 1396 , 
140, 141 2, 1422, 1449, 145, 146, 148 2, 
149, 1502, 1517 , 1525, 153, 1705, 171, 
1753, 290, 325 

Vladić, Marin 7, 82  
Voigt Vilmos 51 
Vojnović, •Ivo 319 
Voltaire 36, 45-  
Vörösmarty Mihály 54 2, 58,. 63, 70, 713, 

723, 73, 91, 102, 136, 137, 170, 1764, 
179, 1983, 1992, 281, 293 

Vrhovac, Radivoj 196, 201 
Vujević-Bunjevac, Stipa 1. Vujevi ć, 

Stipan 
Vujević, Stipan .1142, 119. 
Vujić, Božidar-Boško 113, 121 
Vujić, Joakim, 65, 101v, 174 
Vujicsics D. Sztoján 33, 34, 71, 76, 127, 

131, 139, 1442, 234 
Vukalović, Luka 158 
Vukičević, Duro 105 
Vulović, Svetislav 1963, 1973, 201 3  

Waldapfel József 13, 14 
Wéber Antal 54 
Weií3tein, Ulrich 33 

• Wesely, Eugen 72, 742, -127 
Wesselényi 'Ferenc 170 - 
Wieland, Cristoph Martin 51, 61, 622, 

158, 165 
Wierzbicki, Jan 265, 267 
Winter, Eduard 34, 43 
Wollman, Frank 128 
Wolny András 49 

Young, Edward 60, 63 

Zach, B. 156 
Zacharia, Friedrich Wilhelm 63 
Zahar, Ivan 98 
Zambu György 88 
Zamfirescu, Duiliu 2772  
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Zeremski, Vida 104 	 Zrínyi Péter 98, 307, -315 
Zilahy Lajos 3092, 3102 	 Zuban, Lazo 196 
Zola, Emile .319 	 Zuber, Margarete 63 
Zomborčević, Vince 119 	 Žefarović, Hristofer" 142 
Zrinjski, Ivan Antun 98 	 Žganec, Vinko 19 
Zrinski, Petar 98 	 Živković, D. 156 . , 
Zrínyi-család 972, 98, 99 	 Živković, Dragiša, 60 2, 61, 62, 63, 165, 
Zrínyi György 98 	 1983, 199 
Zrínyi Ilona 98 	 Živković, Vasa 61'; , 65 Zrínyi Katalin 98 2  
Zrínyi Miklós (XVI. sz .) 228 	 Žúpančić, Oton 217, 218, 313 
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A névmutató a kötetben közölt el ő- és utószóban, tanulmányokban, és jegyzetekben 
előforduló személyneveket tartalmazza. A kötetet záró bibliógráfia névanyagát nem ' 
vettük fel. 
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