
Póth István 

SZEBBEK PEST-BUDÁN 
ÉS VITKOVICS MIHÁLY 

A török uralom megdöntése után nagy számú német anyanyelvű 
lakosság telepedett le Pest-Budán. A német nyelv a két testvérváros 
életében nagy szerepet játszott egészen a 19. sz. elejéig, amint ezt az itt 
megjelenő német nyelvű újságok, folyóiratok, naptárok és könyvek 
jelzik, valamint az a körülmény is, hogy 1812-ben állandó német szín-
ház nyílt Pesten, míg Nemzeti Színházunk csak 1837-ben nyi that ta meg 
kapuit. 

A németeken kívül éltek Pest-Budán magyarok, szlovákok, szerbek, 
horvátok, görögök és más nemzetiségűek is. Ebben az idegennek mond-
ható környezetben a magyarság nemsokára magára talált és a 18. sz. 
utolsó évtizedeitől kezdve mind erőteljesebben munkálkodott nyelvi, 
irodalmi, tudományos és nemzeti felemelkedésén. 

A magyarok példáját követték a szlovákok és horvátok. Elég talán, 
ha egyrészt Jan Kollár, Martin Hamuijak, másrészt Petar Katanöic és 
Ljudevit Gaj nevét említ jük. Természetesen a szerbek sem maradtak 
tétlenek. 

Az 1690-es nagy betelepülés után a szerbek jelentős népcsoportot 
alkottak az akkori Magyarországon és Pest-Budán is. A Rác-városban, a 
Tabánban saját tanáccsal rendelkeztek, sa já t tisztviselőik, bíróik, es-
küdt jeik voltak. Érdekeiket a városi tanácsban, mind Budán, mind Pes-
ten egy-egy szerb tanácsos képviselte. (Ezek közül a legismertebb a pesti 
Jovan Muskatirovic, a kétnyelvű író volt.) A gazdasági életben is nagy 
jelentőségük volt, mint ezt a szerb céhek, kereskedők és szatócsok száma 
is mutat ja .1 

Kulturális felemelkedésükről iskoláik tanúskodnak. A budai szerb 
iskolát a 18. sz.-ban évente átlag 60 tanuló látogatta, míg ez a szám a 
19. sz. húszas éveiben 40-re csökkent. A 18. sz. végétől működő pesti 
szerb iskolába átlagosan 30 kisdiák járt.2 A pesti szerb tanítók között 
a legismertebb Luka Milovanov, az első szerb verstan szerzője, Vuk 
Karadzic bará t ja és nyelvtanának szerzőtársa volt. 

A szerbek társadalmi élete általában a görögkeleti egyház keretein 
belül zajlott. Megrendezték saját társas összejöveteleiket, báljaikat.3 

Ismeretes volt az Illés-napi szerb ünnepség, amikor a józsefvárosi bő-
vizű Illés-kúthoz vonultak és ott szórakoztak.4 
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A vázolt korszakban a szerbek Magyarországon, s különösen Pest-
Budán jobb körülmények között éltek, mint az óhazában, ahol a török 
elleni felszabadító harcok 120 évvel később kezdődtek és jóval tovább 
is tar tot tak, mint Magyarországon. A kedvezőbb gazdasági, társadalmi, 
kulturál is lehetőségek, valamint az, hogy az idegen környezet el lenére 
lényegében sa já t szokásaik szerint élhették, azt eredményezte, hogy 
Magyarországot hazá juknak tekintet ték. Sava Tekeli ja (Tököly Száva) 
(1861—1842) az ismert szerb főúr és mecenás Oroszországból való haza-
térésekor pl. ezeket í r ta önélet ra jzában: „A sátoral jaújhelyi piacon örül-
tem meg annak, hogy sa já t országomba érkeztem; itt fehér kenyér, sza-
lonna, sütemény és más minden volt és eszembe ötlött: áldott az én 
országom." 5 

Pest-Budán, ahol már több nemzet fiai — elsősorban a magyarok 
— dolgoztak és küzdöttek népük kul turál is felemelkedéséért , a nemzeti 
öntudat megerősítéséért, kedvező légkör uralkodott az ilyen tevékeny-
séghez. A szerbek — a szlovákokhoz hasonlóan — éltek is az alkalom-
mal. A két testvérvárosban sok szerb értelmiségi élt és szép számú szerb 
i f j ú já r t a pesti egyetemre ebben az időszakban. Elég talán, ha név sze-
r int néhány ismertebb írót sorolunk föl, akik hosszabb-rövidebb ideig 
tar tózkodtak Pest-Budán, mint Jovan Muskatirovic Pest város tanácsosa, 
aki több nyelven is írt, Luki ján Musicki, a neves költő, Vitkovics Mihály 
bará t ja , Jovan Ster i ja Popovic, a még ma is közismert drámaíró, Jovan 
Beric, több pedagógiai mű szerzője, Sava Mrka l j és Luka Milovanov 
Vuk Karadzic társai a nyelvi új jászületésér t vívott harcban. Pesten a 
szerb templom közelében élt 1824-től haláláig Milovan Vidakovic, szá-
mos szentimentális regény szerzője, a szerb olvasóközönség egyik meg-
teremtője is. Az ismertebbeken kívül laktak itt szerb tisztviselők, papok, 
tanítók, kereskedők, kézművesek, diákok, föld- és szőlőművesek több-
ségükben a Tabánban vagy a pesti szerb templom környéki szűk 
utcákban. 

A magyarországi szerbek körében élt még a régi haza tradíciója. 
Nagy érdeklődéssel, együttérzéssel f igyelték a szerbiai eseményeket, az 
1805-ös első felkelés fej leményeit . Társadalmi és kul turál is é le tükben 
nagy jelentőségű esemény volt a szerb felkelés élén álló legendás Ka ra -
dorde tetteiről szóló magyar d ráma színrevitele a Rondellában 1812-ben. 
Balog István Cserny György c. vitézi já tékában nemcsak az je lentet t 
számukra egyedülálló élményt, hogy a kor legismertebb és legnagyobb 
szabadsághőse jelent meg a színpadon, hanem az is, hogy a nagytehet -
ségű, fiatal, de már népszerű Széppataky Róza, a későbbi Déryné szerb 
nyelven is énekelt. (A híres színésznő, fel tehetően magyaros kiejtéssel 
előadott, szerb dalai voltak valószínűleg az első szerb szavak, melyek 
igazi színpadról valaha is elhangzottak.) A közönségsikerről maga a m ű -
vésznő visszaemlékezéseiben ezeket mondja : „Volt dicsőség, volt taps-
vihar, én még kis életemben olyat nem kaptam, de akkoriban még tán 
senkisem. Volt minden dal végével, fórázás, kihívások." 6 

Balog István a darab színész-szerzője is részesült a nagy sikerből. 
A váci utcai jómódú szerb kereskedők gazdag a jándékokkal egészítették 
ki szerény tiszteletdíját, mint ahogyan erről Balog önéletrajzában rész-
letesen beszámol.7 
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Ehhez a magyar-szerb kultúrkapcsolatok tör ténetében előkelő he-
lyet elfoglaló színielőadáshoz kapcsolódik a szerb színháztörténet egy 
még jelentősebb eseménye. Felbuzdulva a magyar nyelvű szerb-tárgyú 
dráma közönségsikerén az akkor Szentendrén tanítóskodó Joakim Vujic, 
a „szerb színészet a ty ja" megszervezte az első nyilvános szerb színielő-
adást. Szerb műkedvelő társula tával 1813-ban a Rondellában muta t ta 
be Kotzebue Papagáj c. müvét , melyet ő maga alkalmazott a szerb szín-
padra Krestalica címmel. Az akkor Pesten működő magyar társulat 
ehhez az előadáshoz nemcsak a színházépületet, hanem a kellékeket is 
rendelkezésre bocsátotta, azon kívül még egyes szerbül beszélő magyar 
színészek, mint maga Balog István és húga Ju l ianna szerepet is vállal-
tak a darabban.8 A magyar és szerb színházi emberek bará t i együt tmű-
ködésének eredményeként kerül t tehát sor Pesten az első, igazi színházi 
épületben, valódi színpadon megrendezett szerb nyelvű színi előadásra. 
A nagy színházi esemény időpontja nem véletlenül volt augusztus 12-én 
(a Ju l ián nap tá r szerint), illetve augusztus 24-én (a Gergely féle nap tá r 
szerint) a pesti János-napi országos vásár idején, amikor a szerblakta 
területekről , a ha táron innen és a határon túlról is, tömegesen jöttek 
Pestre a szerb kereskedők és kézművesek, eladók és vásárlók egyaránt . 
(A pesti vásárok jelentőségéről a szerbek társadalmi és kul turál is éle-
tében — mindenekelőt t a könyvterjesztés terén — más alkalommal már 
szóltunk.) Pesti előadásának sikerét látva, Vujic nemsokára Baján, Sze-
geden, Üjvidéken, Pancsován, Temesvárt és Kragujevácon is szervezett 
hasonló színházi estéket. A pesti előadás a Rondellában indítékul szol-
gált és lendületet adott a szerb színészet és színházi élet további fe j lő-
déséhez. 

Pes t -Budának még más szempontból is lényeges szerepe van a szer-
bek kul turál is múl t j ában Vitkovics Mihály idején. A múlt század első 
három évtizedében szerb könyvek szinte kizárólag a budai Egyetemi 
Nyomdában készültek. I t t nyomták a szerb tankönyveket , naptárokat , 
folyóiratokat és szépirodalmi, valamint tudományos műveket is. Innét 
kerül tek ki Milovan Vidakovic, Jovan Cokrl jan és mások szent imentá-
lis regényei, Gavrilo Kovacevic és Vicentije Rakic elbeszélő köl temé-
nyei, Joakim Vujic szerb színre alkalmazott színművei, Jovan Ster i ja 
Popovic drámai alkotásai. Mindezek nagy szerepet játszottak a szerb 
irodalmi és színházi élet, de különösen a szerb olvasóközönség kiala-
kulásában. 

Az egyetemes szerbség legjelentősebb kul túr tör ténet i eseménye 
ebben a korszakban kétségkívül a Szerb Matica (Matica srpska> megala-
kulása volt Pesten 1826-ban. Öntudatos pest-budai szerb kereskedők és 
Jovan Hadzic Üjvidékről származó jogszigorló összefogtak, hogy meg-
mentsék, életben tar tsák az akkori egyetlen szerb időszakos kiadványt , a 
Letopist, melyet Georgije Magarasevic az ú jv idéki szerb gimnázium 
tanára szerkesztett. Az egyesület nemcsak a folyóirat további megje le-
nését tet te lehetővé, hanem szerb könyvek kiadásának anyagi a lap já t 
is biztosította. Az alapítók szeme előtt a nemrég létesült Magyar Tudo-
mányos Akadémia példája lebegett. A több mint 150 évvel ezelőtt Pes-
ten létrehozott szerb irodalmi és tudományos társaság még ma is v i rág-
zik, nagy sikerrel működik Üjvidéken, ahol gazdag kiadói tevékenysé-
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gének keretein belül rendszeresen megjelentet i a Letopist, Európa leg-
régibb irodalmi folyóiratát . 

A két tes tvérvárosban — ahol a szerbek is komoly erőfeszítést te t -
tek .kulturális felemelkedésük és nemzeti öntudatuk ébredése érdeké-
ben — élt vagy egy negyed évszázadon keresztül az egri, ma jd budai 
szerb pap fia, a neves ügyvéd, Kazinczy pesti t r iászának tagja, a m a -
gyar nyelv, a magyar irodalom, a magyar könyvterjesztés előharcosa 
Vitkovics Mihály. Magyar irodalmi jelentősége és irodalmi közvetítő 
szerepe is eléggé ismert. Hiszen ő volt az első, aki eredetiből fordí tot t 
szerb népdalt és bal ladát magyar ra és ír t is „A szerbus vagy rácz nyelv-
ről", valamint az „óhitű" magyar írókról. Nem sokat tudunk azonban 
arról, milyen része volt a fent vázolt pest-budai szerb életben, az i t teni 
szerbek kul turál is megnyilvánulásaiban. 

Vajon jelen volt-e Balog István Karadorde-d rámájának előadásán 
az az író és költő, aki maga is í r t és fordí tot t színdarabokat, érdeklődött 
a színművészet i ránt és gyakori színházlátogató is volt? Több mint va-
lószínű, nem mulasztot ta el azt az egyedülálló, kivételes lehetőséget, 
hogy azt a darabot megnézze, melynek fő a lak ja Karadorde, a szabad-
sághős, aki i rán t akkor nemcsak minden szerbnek, hanem minden sza-
badságszerető embernek is lelkesedéssel dobogott a szíve, s akinek „hal-
ha ta t lan te t te i t" maga Vitkovics is említi egyik levelében.9 Alig hihető, 
hogy elmulasztotta volna annak a színműnek a megtekintését, melynek 
tárgya a szerbek szabadságharca az évszázados elnyomó, a török ellen. 
Hiszen e felkelés i ránt Vitkovics, a többi magyarországi szerbhez ha-
sonlóan, élénk érdeklődést, meleg együttérzést tanúsított , mint ez Luki-
ján Musickihez intézett egyik leveléből is kiviláglik: „Nagyon megör-
vendeztetet t a hír, hogy testvéreink végleg felszabadultak a török 
a l ó l . . . Adná az ég, hogy f a j u n k továbbra békében uralkodjon, mer t 
népünk hősiességben, becsületben és ha kell testvéri egyetértésben min-
den nemzetet fe lülmúl" . (Azt is megemlí thet jük, Vitkovics egy szerb 
nyelvű epigrammában örökítet te meg a szerb felkelés egyik hősének, 
Vasa Carapicnak halálát , s az Ének a szerb vitézek dicsőségére c. köl-
teményben dicsőítette Belgrád és Szerbia felszabadulását.)10 

Ügy gondoljuk, csak az gátolhat ta Vitkovicsot a Cserny György 
megtekintésében, hogy a darab bemutatásakor nem tartózkodott Pesten. 
Ez lehetséges, mivel 1812-ben, miután Marcibányiné „fiskálisa" lett, so-
kat kellett vidéken tartózkodnia, hogy „ezen áidott özvegy jószágainak 
és jussainak rendbeszedésében" tevékenykedjék.1 1 

A Joakim Vujic által szervezett első szerb színházi előadáson a 
Rondellában 1813 augusztusában Vitkovics talán jelen volt. Svetislav 
Sumarevic színháztörténetére hivatkozva Mihovil Tomandl a Srpsko 
pozoriste u Vojvodini (Szerb színház a Vajdaságban) I. (42.) c. munká -
jában állítja, hogy Vitkovics Mihály „pesti városi ügyvéd" í r ta alá azt 
a latin nyelvű ügyiratot , melyben az előadás bevételének szétosztásáról 
történik intézkedés. Maga Vujic 1833-ban megjelent önélet ra jzában 
közli az említet t í rást és annak szerb nyelvű fordí tását 1813. október 
2. keltezéssel. I t t aláíróként Mihail Vukovic pesti ügyvéd szerepel, akit 
Waldapfel József Vukovich Mihály ügyésznek. Pest város megbízot t já-
nak tünte t fel, amikor erről az esetről szól a Karadorde-drámáról írott 
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tanulmányában.1 2 Az a feltevés tehát , hogy az emlí tet t ügyiratot Vitko-
vics í r ta alá, nem látszik helytállónak. Mégis fel té telezhet jük, hogy a 
szerb-magyar költő nem mulasztot ta el megtekinteni a szerb előadást 
a pesti magyar színházban. 

A legfontosabb és legmaradandóbb szerb kul turál is alapítvány 
Pest -Budán Vitkovics Mihály életében kétségkívül a Matica srpska volt. 
Az irodalmi társaság megalapí tásában az író — tudomásunk szerint — 
nem vet t részt. Kapcsolata azonban kétségtelenül volt ezzel a körrel, 
ami abból is látszik, hogy több költeménye és írása is napvilágot látott 
a Letopisban és két drámafordí tásá t halála u tán a Matica jelentet te meg 
könyvalakban. Nevével az irodalmi társaság egyes k iadványainak előfi-
zetői között is találkozunk. 

Vitkovics Mihály — Mihailo Vitkovic nevét a szerb irodalom már 
életében is számon tar tot ta . Az 1815-ben megjelent , meglehetősen kez-
detleges, Lazar Boic-féle irodalomtörténet is említi nevét, a Letopis 
1825-ben több szerb irodalmi mű között a Spomen Milice című Fanni 
hagyományai átdolgozását is felsorolja és az 1829. évi 4. számában hír t 
ad a „nagy szerb író és költő" elhunytáról. 

Vitkovics szerb író és költő is volt, s ezt ő maga is fontosnak t a r -
totta. Egy 1806. évi kéziratban marad t és elveszett Marmontel fordí tásá-
nak előszavában í r ta pl.: , , . . . örülök, hogy isten engem is képessé tet t 
arra, hogy pravoszláv szerb nemzetségemnek egy apróságot nyomtatás-
ban közre adjak, s szerb lánytestvéreimnek örömet okozzak és némileg 
hasznukra is lehetek . . . " 13 A Spomen Milice megjelenésével kapcsolat-
ban í r j a Musickinak: „ . . . Szándékomban áll mostantól többet és jelen-
tősebbet írni nemzetségemnek, szeretnék tetszeni a szerb i f júságnak és 
közülük szeretném felnevelni publikumomat, mely velem együtt fog 
gyarapodni és erősödni." 11 

Több szerb íróval is összeköttetésben állt. A legbensőségesebb kap-
csolat Vitkovics és a már többször említett Musicki között alakult ki. 
Valószínűleg még a 18. sz. kilencvenes éveiben ismerkedtek meg, ami-
kor mindket ten a pesti egyetem hallgatói voltak. Ismeretes, hogy Mu-
sicki 1811-ben ódát irt Vitkovicshoz, melyben kéri, hogy műveivel ne 
a magyar , hanem a szerb i rodalmat gazdagítsa, amire Kazinczy a sok-
szor idézett levelét intézte a szerb ódaköltőhöz. 

A szerb felvilágosodás vezéregyéniségét, Dositej Obradovicot Vit-
kovics tisztelte, munkásságát nagyra értékelte, levelezett is vele és egy 
kéziratát sokáig fél tve őrizte könyvtárában, míg végül Pavle Solaric-
nak, Dositej Obradovic neves taní tványának ajándékozta.1 5 

Vuk Karadzictyal többször is találkozott Pesten, de közelebbi kap-
csolat, bará t i viszony közöttük nem alakult ki. Vitkovics, úgy tűnik, 
nem helyeselte, jobban mondva, nem értette meg teljes egészében a nagy 
szerb nyelvúj í tó elképzeléseit, terveit. Alap jában véve két különböző 
világ, két különböző korszak fiai voltak. 

Vitkovics Mihály mind életével, mind munkásságával élő kapocs 
volt a két nemzet és nép között. Ezt kiválóan érzékelteti Greguss Ágost 
1854-ben írt esszéjében: „Mi magunkénak va l l juk őt, s örülünk, hogy 
a szerbek is magokénak va l lha t ják . . . Vitkovics tel jes joggal illet ben -
nünket , és büszkék vagyunk reá; illeti a szerbeket is, és ők szintén büsz-
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kék lehetnek reá: legyen hát az ő n e v e . . . legalább halála után erős 
lánczszem, mely az egyérdekű két fajt [népet] egymással barátokká 
kapcsolja . . . " 16 
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R E Z I M E 

SRBI U PESTI I BUDIMU I MIHALJ VITKOVlC 

Autor daje sliku višenacionalne stvarnosti nekadašnje Pešte i Budima 
i kulturnih pokreta Srba. Osvrće se na ulogu Save Tekelije, Jovana Muška-
tirovića, Lukijana Mušickog, Sterije, Save Mrkalja, Milovana Vidakovića, 
Mihalja Vitkovića i drugih u životu i razvoju tog kulturnog (kruga, a govori 
i o njegovom uticaju na mađarski kulturni život, naročito na pozorišni. 
U ovoj studiji se tretiraju i okolnosti u kojima je osnovana Matica srpska i 
pokrenut „Letopis". 

S U M M A R Y 

SERBIANS IN PEST AND BUDA AND MIHÁLY VITKOVICS 

In this paper a picture of the multinational reality of the former Pest 
and Buda and the cultural movements of Serbians have been presented. The 
role of Sava Tekelija, Jovan Muäkatirovic, Lukiján Muäicki, Sterija, Sava 
Mrkalj, Milovan Vidakovic, Mihály Vitkovics, and others in the life and 
development of this cultural circle has been touched upon. 
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