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SZÉKÁCS JÖZSEF 
LEVELEZÉSE 
JAKOV GERCICTYEL 

Székács József, a magyar reformkor kiváló alakja és termékeny for-
dítója, akit Gáldi László a szerbhorvát népköltészet tízese „hivatott mű-
velőjének és szószólójának" nevez1, fiatal korában öt évettöltött a nemes 
rudniai Niikolic családban mljnt Nikolic Jovan fiának nevelője (1329—-1334) 
és ebből három évet Sremski Karlovaiban, ahol is az i f jú Nikolicok ta-
nulmányaikat folytatták.2 

A Sremski Karlovai-ban (Karlóca) eltöltött idő jelentős szerepet ját-
szott Székács szellemi fejlődésében és kibontakozásában és nem jelen-
téktelen kihatással volt egész életére. A karlócai légkör, a metropolita 
udvara ahol először találkozott a szerb kultúrával, a tanárok, akikkel 
közelebbi kapcsolatba került, a barokk városka és dombos környéke, a 
FruSka gora-i kolostorok, ahol először hallotta és tanulta a szerb nép- és 
hősi énekeket — mindez tartós nyomot hagyott a húsz éves fiatalember 
lelkivilágán, megkedvelte a szerb népet és nyelvét, és érdeklődése a 
szerb népköltészet szépsége és érdekessége felé fordult. 

A Nikollic család révén Székács egészen közeliről megismerte a szerb 
egyházi és világi vezetőséget és értelmiséget, velük együtt gyakran ven-
dégeskedett Stratimirovic metropolitánál, akinek a könyvtárában bőví-
tette ismereteit és akiinek segítségével tanulta a szerb nyelvet, amelyet 
rövid idő alatt el is sajátított. 

A Karlócán eltöltött évek néhány olyan kapcsolatot és barátságot 
hoztak számára, amelyeket később is, mint a magyar kulturális és közélet-
bek tekintélyes személyisége, s a MTA tagja, fenntartott és ápolt, s nem 
egy esetben, amikor e vonatkozásban különféle kérelmekkel fordultak 
hozzá, szívesen és készséggel nyújtot t segítséget és pártfogást. 

Jelen alkalommal Székács József néhány szerb kapcsolatáról szeret-
nénk szólni, azokról a kapcsolatokról, amelyekről német nyelven folyt 
levelezése tanúskodik. Igaz, ennek javarésze elkallódott, egy része an-
nak, ami megőrződött fel van ugyan tárva, de még mindig tekintélyes 
anyag várja a magyar és a jugoszláviai levéltárak homályában a szorgal-
mas kutatók érdeklődését-

Székács szerb baráti iköre igen széles és sokrétű volt. Barátainak 
vallotta a karlócai gimnáziiium tanárait, a görögkeleti egyház képviselőit, 
a művelt irodalomkedvelő embereket és az egyszerű népet, amelytől a 
szerb népdalt hallotta és eltanulta. Mélyebb emberi vonzódás kötötte 
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azonban a gimnázium akkori tanárához, későbbi igazgatójához, Jakov 
Gercichez, akinél karlócai tartózkodása alatt lakott, s akit örökre a szi-
vébe zárt.3 A nála idősebb, de fiatalságában hozzá hasonló sorsú és ér-
deklődésű Gercictyel jól megértették egymást. Geröic a görög és a római 
klasszikusok lelkes híve, s Székácsban is e vonzalom a klasszikusok iránt 
már gimnazista korától kezdve élit; fiatal korukban mindketten Magyar-
országon élő vezető nagypolgári és nagyúri családok fiainak nevelői; éle-
tük végéig mindketten neveltjeiknek és diákjaiknak barátai és tanács-
adói maradtak. Mindketten inépük szerény, de neves egyéniségei és kul-
túrájának kiválóságai, akiknek munkássága kihatással volt a környeze-
tükre, a közművelődésre és az oktatásra. Székács, jóval később, a szer-
biai fejedelmi család egy sarjának Aleksandar Koinstantimovic-Geir-
maninalk a nevelését is irányítja egy ideig Pesten.4 Míg azonban Szé-
kács idővel elismert tudós és a magyar közélet jeles tényezője lett, Ger-
inc jelentősége — bár a vezető és erős szerb kultúrközpont neves sze-
replője — mégis provinciális ikeretek között maradt; sem ereje, sem 
merészsége nem volt ahhoz, hogy átlépje a kereteket, amelyek között 
élt és működött. 

A mindennapi latin beszélgetésekből és a közös irodalmi érdek-
lődésből a valamivel idősebb és tapasztaltabb tanár és a fiatal nevelő 
között tartós barátság és kölcsönös megbecsülés bontakozott ki. Gercic 
könyvtárában — Rumy tanúsága szeriint — Székács a legfrissebb és a 
legjobb német klasszika-filológiai irodalommal találkozott (Böttiger, 
Falkmamm, Esmarch).5 Minden bizonnyal erre hivatkozik az 1832. már-
cius 15-én Pestről írt levelében is, .amelyben sajnálattal értesíti Gerci-
cet, hogy az általa jiavasolt német könyvek nem jutottak el a pesti 
könyvárusokhoz, miután Bécsben visszatartották. 

Fried István megállapítja, hogy Székács sűrűn használta Gercic 
könyvtárát, s hogy az ő irodalmi érdeklődése is az antik (főleg görög, 
mag'id csak öregkorában római) auktorok felé 'irányult.1" Székács kikéri 
Gercic tanácsát, milyen sorrendben olvassa a laitíiin klasszikusokat, e ké-
rését megismétli a levélben is: , , . . . igaz, már számtalanszor kérdeztem 
mégis elfelejtettem" (1831. szept. 23.), s véleményét, szempontjait nagy-
ra becsüli. 

Gercic, „a gondolkodó klassailka-filofóguis", nagy tiszteletnek örven-
dett, nemcsak a tudományos képzettsége folytán, hanem mint ember és 
mint pedagógus is. Rumy Károly György így jellemzi: ,,der sich eben 
sowohl durch Talente und wis s ensch a f tlich e Kenntnisse, lals durch lán-
gé pedagogische Erfahrung ausgezeichnet"7, Nikola Radojcic pedig úgy 
mutat ja be, mint ,,a karlócai kör olyan jellegzetes képviselőjét, akinek 
nem jutott a sorstól osztályrészül, hogy kimagasló íróvá vagy igazi 
tudóssá váljék Szegény sorsú, mindenkivel szemben alázatos, a termé-
szettől fogva magába zárkózott és félénk volt."8 

Stevan Lazic, Gercic tanítványa, később maga 'is a karlócai gim-
názium tanára és igazgatója, azt mondja róla, hogy egész életét a tudo-
mánynak, az iskolának és diákjinak szentelte, és elsőrendű előadónak, 
kiváló pedagógusnak és tudós embernek minősíti.9 

Dimitrije Popovic, aki egykor sainitén diákja volt, mint filozófia 
tanulója Szegeden, tudván, hogy volt tanár jának és igazgatójának örö-
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met szerez vele, részletesen beszámol a Szegeden tanuló szerb diákok 
előmeneteléről és kiemeli közülük, mint a legszorgalmasabbak Livije 
(Ljubomir) Radivojevicet, aki a Székács—Gercic levelezésben is szere-
pel.10 

A legtöbb, még kéziratban levő, a karlócai gimnázium alapanyagához 
tartozó levél (ezek száma 237-re rúg) Gercic olyan tanítványaiinak a 
tollából ered, akik a magyarországi líceumok és egyetemek eminens ta-
nulói, később pedig a szerbiai és a magyarországi szerbség köztisztelet-
nek örvendő szószólói voltak. E levelek Gercic kiváló tulajdonságairól 
tanúskodnak; kitűnik belőlük, hogy csendes és szerény ember volt, sze-
rette, útbaigazította, nevelte és oktatta tanítványait, ők ped'lg mindezt 
odaadással, szófogadással és megbecsüléssel viszonozták. Nem felej-
tették el tanáruk és igazgatójuk atyai gondviselését és mindig hálával 
emlékeztek vissza jóakarójukra. 

A Székács és Gercic közötti levelezésből — amely minden bizony-
nyal igen kiterjedt lehetett — csupán néhány levél maradt meg, azok, ame-
lyeiket Székács írt Geröiónek a múlt század harmincas és negyvenes 
éveiben. A Székácshoz intézett levelek azonban, különösen az 1842. előt-
tiek, nem maradtak fenn, amlit a budapesti Evangélikus Országos Le-
véltár is bizonyít. E megmaradt levelekből kitűnik Székács viszonya a 
karlócai szellemi élethez, amely éppen akkortájt virágzott fel, valamint 
a magyarországi szerbség szellemi és lkulturáis életében játszott szerepé-
hez, ami 'igein jelentősnek mondható.11 

Gercic volt diákjainak a levelei, amelyekből megismerhető egy 
fiatal nemzedék gondolatvilága, reményei ós tervei, valamint a Székács 
és Gercic közötti levelezés töredéke tarka kaleidoszkópot tár elénk. E 
rövid közléseken keresztül felvonulnak előttünk Európa délkeleti tár-
sadalmának legkülönfélébb rétegei és személyei: a provinciális ^karlócai) 
kulturális központ tényezői (a giimmázlium dtiákjiali, tanárai, prefektusai), 
s innen kezdve a polgári osztály vezető rétegein, alakjain, a Magyar-
országon élő és működő görögkeleti egyház: hierarchia személyiségein 
keresztül a magyar értelmiségiek, tudósok, nemesi családok, az európai 
tudomány és a műveltség jeles neveiig. 

Bepillanthatunk pl. a bajor trónörökös életének egy fordulatába, 
amely alkalmat adott Székácsnak, hogy kiragadjon egy mozzanatot a 
fővárosi élet kulturális eseményekkel gazdag korszakába és felvillant-
son egy képet a társadalom történetének megismeréséhez. Részleteket 
ismerünk -meg a szerbiai fejedelemcsalád életéről, a Magyarországon 
élő szerb nemesi családok hétköznapjairól és foglalatosságairól.. Az oly-
kor csak megemlített hírekben felvonulnak a művelődési és irodalmi 
érintkezések eseményei, amelyek a klasszika és a romantika határán 
zajlanak, a szerb és a magyar (klasszicizmus és romantika ismert vagy 
kevésbé ismert, de a maguk idejében számottevő személyei. 

Említsük ímeg Lukiján Musicki nevét, a szerb iklasszíicizmus leg-
kimagaslóbb alakját a „klaszicista költői ízlés" megalapítóját a szerb 
irodalomban, akinek a kezdetben Virág Benedek volt a példaképe12, s 
akinek a szerepét a szerbeknél Sziiklay László hasonlónaik találja a ma-
gyar Virágéhoz13; Sima Milutinovic Sarajiiját, aki megkísérli a népi mű-
veltség bevonását az irodalomba, s az akkor még ismert, de később már 

19 



elfelejtett személyeket, akiket Székács nagyra becsült, minid például 
Petar Ristiéet, az irodalom nagy bará t já t , vagy Evgenije Jovanovic 
protodiakónust, több teológiai-filozófiai mű szerzőjét. 

E 'töredék-levelezés Székács érdeklődésének a sokrétűségéről t a -
núskodik, a korabeli eseményekről való értesültségének a pontosságáról. 
Tudomást szerzünk áriról lis, mennyire 'isimerte a korabeli szerb törek-
véseket és mennyire vallotta őket magáénak már akkortól kezdve, ami-
kor még a N.ikolic-fiúk körében élt Karlócán, 

Székács német nyelvű, gót betűkkel irt levelei rendet és pontosságot 
szerető egyéniségre vallanak. Írása jórészt szabályszerű, bár némelykor el-
árulja, hogy írója li'dőszűkéban van. Általában jól olvasható, ám egyes 
helyeken a tinta elmosódott, a sorok kifakul tak, s ezért megfej tésük 'is 
nehézséget okoz. Sajnála t ta l vesszük tudomásul, hogy nem marad t fenn 
legalább néhány levél azokból is, amelyeket Gercic írt Székácsnak, 
amelyek Tévén a imagyar írók és a magyarországi szerbség reformkori 
kapcsolatainak a képe valamivel 'teljesebb és néhány számottevő rész-
lettel gazdagabb lenne. 

Az 'első öt levél eredeti je a Szerb Tudományos Akadémia karlócai 
levéltárának állagában a karlócai gimnázium állományában (Arhiv 
Srpske akademije naufca, Karlovci — Fond Karlovaéke gimniazije, rövi-
dítve: ASANUK — FKG), a hatodik és a hetedik levél pedig a Matica 
srpslka kézirat tárának a tulajdonában 'van (Rukopisno odelenje Matice 
srpske, rövidítése: ROMS). A német és a szerb nyelvű leveleket saját 
fordításomban közlöm. 
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' Az idézet Fried említett tanulmányából, 263. 8 Dr. Nikola Radojéié, Jakov Gertié, GodiSnjica Nikole Cupiéa, Beograd 1928 19. 
• Stevan Lazic, Jakov Gertié, Program gimnazije u Sremsktm Karlovcima za 1681. 

godinu. 
" ASANUK. Fond karlovaéke gimnazije, kut i ja XXIX. 1839. február 19. 11 Székács a magyarországi szerbség körében, mint őszinte szerbbarát volt ismert. 

A hiányosan megőrzött levelezés, amely az Evangélikus Országos Levéltár tulajdoná-
ban van ós amelyre Sólyom Jenő professzor volt szrtives figyelmeztetni, erről beszél. 
Példa erre a húszéves Ljubomir Martié Hercegovpc (1822—1905) levele 1844-ből. Később 
a Fra Grga Martié név alatt szereplő boszniai ferences és neves költő, aiki Luka Vu-
kalovié és a többi török elleni fölkelő harcát éneketie meg az Osvetnici (A bosszú-
állók) c. művében. Martié Székesfevérvárról, aihol filozófiai és teológiai tanulmányait 
folytatta, néhány hónappal azelőtt, hogy Boszniába utazott volna, hogy pappá szen-
teljék, Székácshoz ,,a szerb nép jóakarójához és barát jához" fordul azzal a kéréssel, 
fordítsa le magyiar nyelvre és közölje valamelyik pesti lapban a A hercegovinál nép 
nyomorának okai c. írást (Razloéenje bednosti hercegovaökog naroda). Ebben AM-paía 
GaJib Rizvanbegovlé vezér Hercegovinában elkövetett kegyetlenségei vannak leírva, 
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célja, hogy ezáltal a magyar közvélemény tudomást szerezzen erről (Erről bővebben: 
Magdaléna Andelic, Prilog za bolje poznavanje lika fra Grge Martida, Prilozl za 
knjizevnost, jezik, istoriju 1 lolklor. knj . 31, 1—2 100—101, Beograd). 

" Sziklay László, Vitkovics Mihály, a kétnyelvű költő, SZOMSZÉDSÁG ÉS KÖ-
ZÖSSÉG, 222. 15 Uo. 246. 

SCHÁTZBARSTER HERR DIRECTOR! 

Schon in meinern ersten Briefe muss ich Sie um Verzeihung we-
gen meiner Nachlassigkeit bitten. Ich werde aber doch versuchen, 
ob ich mich excusieren könnte. Einen Brief hab ich Ihnen gleich 
durch die Frau v. Samphirovics (sic!)1 geschickt, aber er war ihr zu 
schwer und hat ihm von Pancsova Retour gegeben. 
Dass ich um unsre in Karlovicz gelassenen Sachen2 nicht früher 
geschickt hab', ist die Cholera Schuld daran. Wir unterhielten uns 
beym B. Duka3 (:der Sie grüsst) in Kádár, auf einmahl vernehmen 
wir durch einen Bothen, dass die Cholera in letzten Tagén des 
vorigen Monathes, sich auch in Rudna gezeigt habe. Wir eilen 
über Kopf und Hals nach Haus, theilen die Rollen; die gnadige 
FrauA und die zwey Fraulein5 (:deren Nahmen wohl verdient 
hatten in den Zeitungen bekanntgemacht zu werden:) habén Thee 

gekocht Reibessig preparirt, Einbrennsuppe — Weinsuppe Einge-
machtes zubereitet us.w. Ich war der Ober — Arzt, die Bedienter 
die Unter — Arzte, wir habén frottírt, Ziegeln gewarmt Pulver 
eingegeben u.s.w. Dies dauerte beynahe drey Wochen lang, und der 
Erfolg war dieser: Erkrankt 54, gestorbene 21 die übrigen kamen 
auf. Ich bin mit mir ganz zufrieden, und dass Gefühl meines 
Pflicht und die Bitté der Menschheit erfüllt zu habén, macht mich 
stolz. Acht Tage nacheinander habén wir keinen Cholerakranken 
gemacht, die Krankheit schien aufgehört zu habén, als gestern einer 
wieder erkrankte. Er hat sich spát gemeldet, er ist dazu wieder-
spenstig und sehr áberglaubisch, ich weiss nicht, ob er aufkommt. 
Fürchten Sie sich vor Cholera nicht, sie ist nicht ansteckend sonst 
hátt ich sie schon tausendmahl bekommen können. Ich habe nichts 
zu mir genommen, kein Preservativum weder innerlich noch auser-
licht angewendet, und bin doch Gott sey's gedankt, recht gesund. 
Bey so bewandten Sachen war es fast eine Unmöglichkeit gewesen 
jemanden nach Karlowicz zu schicken. Aber genug von der Cho-
lera. — Wir bleiben dieses Jahr zu Haus Herr Director! Darum 
ersuche ich Sie recht freundlich um der Güte zu seyn, mir eine kur-
ze Anweisung mitzutheilen, nach welcher Ordung sollte man die 
lateinische Classiker lesen. Ich habe dies von Ihnen schon etliche 
Mahl gehört aber so ist es man alles so leicht vergisst— Die Ilei-
rath des jungen Herrn7 ist wegen Cholera verschoben worden; aber 
ich werde nicht unterlassen, Sie sobald ich in dieser Hinsicht etwas 
Gewissen erfahren werde, sogleich in Kenntniss zu setzen. — Dem 
Poppowics8 schickt die Gnadige 3 Zwanziger, der Peti9 einen und 
ich auch so wird alsó in Summa 5. Meinen freundschaftlichen Gruss 
an die Herrn Protodiakon Joannovics10, Berics11, Pop Sima12, Risz-
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ticsn, an die Herrn Professoren, und allé, die sich meiner erinnern 
wurden. Der Peti und die ganze Familie lasst sich empfehlen, 
und ich bitté Sie die Versicherung gütig anzunehmen, dass ich Sie 
ewig schatzen und aufrichtig lieben werde.. 

Ihr dankbarer Verehrer 

Rudna den 23 t en Sept. 1831. Joseph Székács 

(ASANUK, Fond karlovacke gimnazije, pismo br. 5, 2. ö.) 

LEGTISZTELTEBB IGAZGATÓ ŰR! 

Már az első levelemben bocsánatot kell kérnem hanyagságom mi-
att. Mégis megkísérlem hogy excuzáljam magam. Én akkor mind-
járt levelet küldtem Önnek a t. Samphirovicsné7 által, de ez őneki 
nehezére esett s ezért visszaküldte Pancsováról. A kolera az oka 
annak, hogy eddiq nem küldtem senkit a Karlócán visszamaradt hol-
miminkért.2 Mi évven B. Dukánál3 (aki üdvözli önt) tartózkodtunk, 
amikor egy hirnök által tudomást szereztünk arról, hogy a múlt 
hónap utolsó napjaiban kitört a kolera Rudnán is. Fejvesztve igye-
keztünk haza. s itt megosztottuk a szerepeket; a keayelmes asszony4 

és a két kisasszony5 (-.akiknek a neve megérdemelte, hogy az új-
ságban is megjelenjen:) teát főztek, ecetet készítettek bedörzsölés-
re, becsinált levest főzlek, borlevest, befőttet stb• Én voltam a fő-
orvos, a szolgálók az alorvosok, dörzsöltünk, téglákat melegítettünk, 
beadtunk port stb. Ez így tartott majdnem három hétig, s ennek 
az eredménye a következő volt: 54-en megbetegedtek, 21-en meg-
haltak, a többiek felévültek. Én samt maaammal teliesen mea va-
gyok elégedve, büszkévé tesz az érzés, hogy teljesítettem a köteles-
sónp/nip/t ps az emberek kérelmét. Niiolc navia ezután nem volt kole-
rás betegünk, úciv látszott, megszűnt, a betegség, ám tegnap valaki 
únra meabetegedett. Későn jelentkezett, ehhez meo babonas es na-
gyon hiszékeny is. nem tudom felgyógyul-e. Ne féljen a kolerától, 
nem raaályos, különben én megkaptam volna már ezerszer. Nem 
iioHpm, he ví>m,mit sem. semmibien vreservativumot. sem belsőt, sem 
külsőt, hála leaven az Istennek, teljesen egészséaes vagyok. Ilyen 
körülmények között lehetetlen volt valakit is Karlócára küldeni. 
De most már elén a koleráról. — Mi ebben az évben itthon mara-
dunk, Inazaató Űr! Azért is folvamadok jóságához, legyen olyan 
szrvev közöljön nekem emi rövid utasítást arról, mihien sorrend-
ben olvasandók a latin klasszikusok. Én ezt már számtalanszor hal-
lottam öntől, de úay van az, hogy az ember mindent oly gyorsan 
elfelejt.6 A fiatal Űr házassága el van halasztva a kolera miatt; nem 
mulasztom el azonban azonnal a tudomására hozni, amint erre vo-
natkozólag valami bizonyosat megtudok.7 — A Poppowicsnak8 küld 
a kegyelmes asszony 3 húszast, Peti9 egyet, én ugyanannyit, tehát 



összesen 5-öt. Szívélyes üdvözletem az Uraknak: a Protodiakonus 
Joanowicsnak10, Béricsnek11, Pop Simának12, Riszticsnek13, a tanár 
uraknak és mindenkinek, aki még emlékezik rám. Peti és az egész csa-
lád ajánlja magát, én meg kérem Önt fogadja jóságosan a bizonyíté-
kát annak, hogy én mindenkorra becsülni és őszintén szeretni fogom. 

Az Ön hálás tisztelője 

Rudna, 1831. szept. 23-án 
Székács József 

J E G Y Z E T E K 

1 A Zamflrovié család tekintélyes polgári család Karlócán a XIX. században. 
Egyik tagja , Emanuil Zamíirovió, a gimnázium megalapításához jelentősen hozzá-
járult . 

' Székács Karlócán, mint a Nikolié f iúk nevelője töltött néhány évet. A Nikolié 
családot I. Lipót király nemesítette 1694-ben: Nikola (Niikolics Miklós) Halt: Emánuelt, 
Pétert és Szlavonit. Péter dédunokája, Nikolács János eszéki lakos részére Pest vár -
megye 1778-ban inemesi bizonysá"levelet adott ki. Utóbb II. Józ""* 
Bécsben megerősítette Nikolics János régi nemességét. Nikolics Chariton (Haris) és 
Emánuel c9aikoval (Temes vm.) lakosok, igazolva vérségi kapcsolatukat a nemesnek 
elismert Niikol'ics Jánossal, Pest vármegyétől nemességi igazolásukat kérték, és 1810-
ben meg is kapták. Niikolics János (Jovan Nikolié) 52.028. fr t . -ér t megvette Todor 
Ivankoviétyal együtt a Torontál vármegyében fekvő rudraal birtokot. Miután kielégí-
tette vevőtársát, az egész uradalom egyedüli birtokosa lett. Gyermektelen lévén, a ki-
rályhoz folyamodott, hogy nevének, nemességének és címerének átruházása mellett 
fiává fogadhassa Belcsics Jánost (Jovan Belöiél. I. Ferenc kiráiv mn4-Hen w* 
jóváhagyta, egyszersmind megerősítette őt a rudnai nemesi birtokban ls. A vonatkozó 
királyi diploma kiemeli, hoey Nikolics János királyi udvarnok. a rany sarkantyús vi-
té->\ T'orontftl.. Temes és Szerém vármegyék táblabírája, kiváló érdemeket szerzett az-
zal, hogy 1787-ben mint az eszéki illír Iskola igazgatója működött, később a belföldi 
gyári cikkeknek piacot teremtet t külföldön, a török és francia háborúik alatt élelmi-
szereket szállított a hadseregnek, a háborúk költségeire áldozatot hozott és a nép-
felkelési pA"ztárr"l< kam»» nélküli kölcsönt adott. 

A Nikolics János 5' * al ftrökbe fr>?artott ,t*5tios+ói ofirmar'V o. 
nemesi ágban élő rudnai Nikolics csailád. Fiai: Nikolics János. Péter és Sándor részére 
V. Ferdinánd király 1840-ben Bécsben a . .rudnai" előnevet adományozta. Utóbb I. Fe-

TAir̂ ef császár 1854-ben Bécsben Jánost és ftailt: Miklóst. Feodort és Mihályt oszt-
rák bárói rangra emelte (Lendvai Miklós, Temes vármegye nemes családai, Bp. 1906. 
III. 139—142.). 

A nemesi áigon a rudnai családnak kiváló tagjai voltak. Így pl. Nikolics Péter 
nni7—1378V. Székács neveltje. l«35-ben Temes megye aliegvzőle. Toldv Ferenc me»-
bfzíoáhól gyűlt maevar hazafias célra, s ő az, atei Székácsot a szerb népdalok tolmá-
csolásában seeíti: Székács hálából, bará'tiáneik és taní tvánvának aiánlla a Szerb nép-
rinim- hősrerránJc (Un 1'<W6Í c. fm-dítá^irötetét. Amikor Iftífi-b'n fiának ""velőt 
Székácshoz fordul. Kortársa Moisije Georellevié vezető szlavóniai politikus és Vuk 
jQo.r*ine.* jóbarát ia a következőkéDnen emlékezik me» róla az 1853. augusztus 22-én 
r:v>1fhenberi?ből írt levelében Vuknaik: ..Egészen föléledtem, amikor Mihailo fe le-
í» '»m !'"0kaöccsével, a fiatal Nikoliétyal találkoztam és szerbül beszélhettem vele. 

f! njcTvon megtetszett, firett és okos embernek tar tom." (Kézirat. Arhiv SANU, 
8029'39 szám). 

Nikolics Sándor (1825—1893) volt országgyűlési képviselő, a Temes—Begavölffvi Vízszohálvozási táT-cqejáiíT 11+̂ bb Pa"ccr>va és Vers er v5*r,cr>V f Ő1SD̂*11 a Tn-
nulmánvait Berlinben végezte. Hivatásának tartotta, hogy a szerbek és a magyarok 
között közvetítsen. Magyar nvelven ielent meg verseskötete (KW-terném/e*. Bo. 1897). 
Mikor nevelőt keres fialnak, ő is Székácshoz fordul. Romanecz Mihály neki ajánlja a 
Szilbnyáni románczkör a szerb néDköltészetben e fordításkö'etét (A oancsovoi M. Kir. 
Állami Főgimnázium Értesítője 1889/90), követve Székács példáját, aki Nikolics Péter-
nek ajánl ja a szerb népdalfordltás kötetét. A Niikolics család közeli rokonságban állt 
az Obrenovié szerbiai fejedelmi családdal és több szerb nemesi családokkal (Duka, 
Athanaslevics stb.). 

1 A szerb Duka család cincár eredetű. A hagyomány szerint ősrégi görög törzs-
ből származik: először mint Ducas, később mint Duka jelentkezik. A XVIII. században 
a törökök előtt Szerbiából Horvátországba. Eszékre menekültek, innen később széttelepül-
nek Újvidékre és Temesvárra, ahol tekintélyes politikai és hadügyi állást foglaltak 
el. A temesvári Dukák között legnevezetesebb a báró Duoa (Ducca) Péter (1756—1822), 
nagyhírű osztrák tábornok. Temesvár parancsnoka, Bánát fő hadi-kormányzója, a 
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bécsi udvari haditanács tagja 1815-töl. valamint György, öccse, aki szintén fényes 
katonai pályafutást tett meg. (Dusán J . popovié, O Cincarima, Beograd 1937, 154). A 
báró Duka Péter barátságban volt Stratimirovié metropolitával, 1806-ban Dositej Obra-
doviótyal együtt ebédelt a metropolitánál (Mita Kostié Dositej Obradovió u istorijskoj 
perspektivi XVIII. 1 XIX. veka, Beograd 1952,- SAN, kn j CXC 102—104 és 270.) Ismeretes 
a Stratimirovié metropolita levelezése Dukia Péterrel (Beseda, 1869). 

A Duna csa..adot I. F e r e i c király emelte nemesi raiii/ra líJ2-ben Bécsben, amíg 
a család mié-g Eszéken élt, éspedig: Duka Mihály kereskedőt és gyermekeit, Duka 
Pétert és Illést, valamint Miklós fiait : Pétert és Istvánt (1816-ban Bécsben) bárói rang-
ra emelte és a „kádár i" előnevet adományozta nekik. — L-endvay legtöbbet a család 
legnevezetesebb tagjáról, Péterről ír, aki 1805—1822 között bánáti főhadi kormányzó, 
táborszernagy, v. b. t. tanácsos, a 39. gyalogezred tulajdonosa, a Lipót rend nagy-
keresztese. a Mária Terézia rend lovagja, számos külföldi rendjel tulajdonosa. 1820-
ban királyi adományba kapta a Temes megyei Kádárt és Sipetet. Birtokai közül Ká-
dárt báró Duka István, Sipetet báró Duka Péter örökölte. — Miklós (II, Péter fia) 
1848. ápr. 5-én alszolgabíróvá, 1861-ben csakovai főszolgabíróvá és még urgyanazon 
az évben II. alispánná választatott. Testvére György ugyancsak 1861-ben tiszteletbeli 
főjegyzővé neveztetett ki. A másik ágon (István ágán) Emil, 1867-ben tb. aljegyző, 
Jenő 1861-ben esküdt, 1867—73. főszolgabíró. — II. Miklós (+1«20) fia István báró 
(1816—1867) rudnai Níkoidcs Erzsébetet vette feleségül. (Lendvay Miklós. Temes vár-
megye nemes családjai II. kötet, Bp. 1899, 117—118). 

Báró Duka Istvánt nagybátyja, báró Duka Péter iskoláztaitta, aki „közeli bará t -
ságban állt a mindenható Károly főherceggel, s ezáltal egyike a legmagasabb és leg-
tekintélyesebb személyisége volt Austriában" (Krones F: Handbuch der Geschichte 
Osterreichs IV, 590). Duka István nevelője Posonyban 1820-tól kezdve három éven 
ke^asz-a. Jasov Ciercié. Geréic .zonbaa mar az e.oző éve.-íba.! is a báró ü j s a Péter 
unokaöccse! mellett volt nevelő. l«17-ben szepterberben SiSatovacon Lukiján MuSícki 
arhimandritánál tölti velük Idejét (Vukova prepiska II, 1908, 195). Szlnnyei állítja, hogy 
Geröic Duka Istvánnal Pétervárrot élt 4 évig, 1820-tól, s ezután visszakerült Karlócára, 
gimnáziumi tanárnak (Szlnnyei III, 1142). — Az összes temesvári Dukák ismeretesek 
voltak arról is, hogy jól beszéltek németül, románul és szerbül. 

* Született Tököly-lány. 
s Egyike közülük Erzsébet (Jelisaveta), akiről már megemlítettük, hogy báró Duka 

Is'.ván felesége volt. 
» Stevan Lázié, Geréié tanítványa, később pedig a karlócai gimnázium tanára és 

igazgatója. Véleménye szerint Geröiéet a dicső római történelem lelkesítette s mint a 
klasszicizmus szerelmese azon fáradozott, hogy a gimnáziumban főtantárgyként sze-
repeijennek a latin és a német nyelv, a történelem és a földrajz, ő maga pedig min-
deneik fölött a történelmet kedvelte és a római klasszikusokalt, s ennek nagy szak-
ér tője és ismerője volt (Kosta Petrovié, Istorija karlovaike gimnazije, Novi Sad, 1951. 139). 

7 A fiaitai rudnai Nikolié Jovan (1810—1B80) eljegyzésére vonatkozik Jelisaveta 
(Erzsébet, 1816—1848) Miloá Obrenovié szerbiai fejedelem leányával, akit 1847-ben meg-
említenek Bécsben mint a szerb Beseda adományozóját 600 forinttal. 8 Minden bizonnyal Dimitrije Popoviéról van szó, a karlócai gimnázium volt diák-
járól, később a szegedi filozófia tanulójáról. Levelezést folytatott Gerőiétyel és érte-
sítette a volt karlócai diákok előmeneteléről és elért eredményeikről a szegedi és a 
pesti egyetemen. 

• Nikolié Péter, Székács neveitje. 
111 Székács megemlíti többször is levelezésében, de legrészletesbben a Geréiének 

1836. augusztus 6-án írt levelében Rudnáról. Ekkor már azonban nem tud többé vissza-
emlékezni nevére. Bővebben róla az említett levél lábjegyzetében. 11 Beriéet Székács többször is megemlíti levelezésében. Pavle Bériéről van szó 
(1798 — Mohol — 1842. Karlóca), aki a jogi tanulmányait Pesten fejezte be s rövid 
ideig itt maradt mint bírósági jegyző. 1830-tól Karlócán él, a metropolita t i tkára és 
Szerém Vármegye bírósági táblájának asszeszora. 11 Minden valószínűség szerint Simeon Jovanovié plébános, a gimnázium ala-
pítása alkalmával adományozó. 

11 Ristiéről bővebben az 1836. augusztus 6-án írt Székács levelének a lábjegyze-
tében. 

LIEBSTER HERR DIRECTOR! 

Ich bin in Temesvár und schreibe. Vor einer Stunde hab' ich er-
fahren, dass wir morgen (: alsó den 30t(?n September :) auf 2 Wo-
chen, — alsó den 14ten October Freytag nach Serbien reisen wer-
den. Der darauf folgende Sonntag oder den 16ten October wird die 
Verlobung in Belgrád vor sich gehen* Ich fürchte aber weil ich keine 
Kalender habe, dass ich die Date verfehlen könnte. Ich will mich 
noch andres erklaren. Heute ist Donnerstag und der 29te Sept-. Mor-
gen ist Freytag, alsó von diesem morgigen Freytag an zahlen Sie 14 
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Tage, so dass 14te Tag wieder ein Freytag werde. Und so wer-
den Sie den Tag am welchen wir von Sémiin nach Belgrád ohne 
ellen Pomp hinübersetzen werden. Nach der Verlobung kommen 
wir zurück und dass wird den darauf folgenden Montag geschehen. 
25 Tage werden vir in Contumaz sitzen, und — das übrige wissen 
Sie schon. Leben Sie wohl Herr Director! und grüssen Sie mir die 
Karloviczer, die ich nicht alle erinnern kann, der Kolarovics2 soll 
dber ja nicht ausgelassen werden. Kommen Sie nach Sémiin, dass 
ich Sie noch einmal mit meinen leibhaften Augen sehe, denn mit 
Seelen-Augen sehe ich Sie recht oft. 

Temesvár den 29 Sept 1831. 
Ihr Verehrer 

Joseph Székács 

PS. Wenn Sie Ihre Geschichte ausgeben wollen3, so schreiben Sie 
mir doch, — ich rechne bey meiner Herrschaft auf Unterschtüzung, 
und beym B. Duka4 werde ich auch anklopfen. So mehr ich ein 
armer Prefect bin! Sie müssen was hergeben, wenn auch wenig, 
aber doch etwas. 

A hátlapon: Herrn Joseph Székács Doctor der Philosophie der Ungar. 
Geleher. Academie Correspond Mitgliede 
bei Stephansturm zu Temesvár. 

(ASANUK Fond Karlovacke gimnazije pismo br. 6. 2 l.) 

LEGKEDVESEBB IGAZGATÓ ŰR! 

Temesvárott vagyok és írok. Egy óra előtt jutott tudomásomra, hogy 
holnap (tehát szept. 30-án) két hétre, — tehát október 14-én pénte-
ken Szerbiába utazunk• Az erre következő vasárnap, vagyis októ-
ber 16-án tartják meg az eljegyzést.1 Tartok azonban attól, hogy 
mivel nincs kalendárium nálam, összekevertem a dátumokat. El-
magyarázom tehát másképp is. Ma csütörtök van, szept. 29-e. Hol-
nap péntek, tehát a holnapi csütörtöktől számoljon 14 napot, úgy-
hogy 14-e újra péntek legyen. Így megkapja azt a napot, amikor is 
minden pompa nélkül Zimonyból Belgrádba érkezünk. Az eljegyzés 
után visszajövünk, ez meg az erre következő hétfőn történik. 
25 napot maradunk a vesztegzárban, a többit már tudja. Isten ön-
nel tehát, Igazgató Űr! És üdvözölje a Karlócaiakat, akikre már 
nem tudok visszaemlékezni, a Kolarovics1 azonban ne maradjon ki. 
Jöjjön Zimonyba, hogy lássam a testi szemeimmel, a lelki szemeim-
mel sűrűn látom. 

Temesvárott 1831. szept. 29-én 
Tisztelője 

Székács József 

25 



PS. Amennyiben szándékozná kiadni a történelmét3 írjon nekem, 
én számítok az uraságom segítségére, és a b. Dukánál is bekopogok-4 

Annál is inkább, mivel én csak egy szegény prefektus vagyok! Ki 
kell adnia belőle valamit, még ha keveset is, de mégis valamit. 

A hátlapon: Herrn Joseph Széckács Doctor der Philosophie der Un-
gar. Gelehr. Academie Correspond Mitgliede 
bei Stephansturm zu Temesvár. 

J E G Y Z E T E K 
1 Az előző Levél 7. lábjgyzetében megemlí te t tük a fiaital rudnai Jovam Nikolié 

eljegyzését Jeüsavetávai (Erzsébettel), Milos Obrenovic szerbiai íe jedelem leányával. 
Anogyan Szakács Geróiónek írt e leveléből megtudjuk , .az elj.sgyzes előbb Ketiett 
volna hogy megtör ténjen, de föltételezzük a kolera kiütése mia t t elhalasztódott. Szé-
kács belgrádi úitjáit azzal szerette volna tar ta lmasabbá tenni, hogy megismerkedjen 
Vuk Karadziótyai, aki ezidötáj t Belgradban tartózkodott . Erról Pettur Kisac tfuit «va-
radziénak írt levele tanúskodik, amelyben Székácsot melegen bea ján l ja Vuknaik (Pe-
tar Riistióről bővebb ada toka t szolgál az 1336. augusztus 6-án írt leveléhez íüzött 2. 
számú Lábjegyzet). Hiistic levele 1831. június 5^§n kelt, amikor is mirnden vsíószinűsiég 
szerint, Székácsnak a Nikolic családdal kellett volna utaznia az eljegyzésre. Október-
ben azonban, amikor Székács Belgrádban volt, már nem találta, ott Vukot. Idézünk 
i'jháiny erre vonatkozó részletet Hrasitáé leveüéboL: „Nrgy tudású Uram! Nagyon uszielt 
Uram! E levél á tadója a nagytudású Székács József úr, aki a filozófiai és a teológiai 
tanulmányokat elvégezte; magyar születésű, evangélikus hi tű; mint a megboldogult 
Nikolic nagybir tokos és néhaii i t teni népi Asszisztens érdemes f iának a prefektusa és 
nevelője, ez aa úr már 'két éve él Karlócán a neveltjével, aki a humanio- , im • uló-
j a . . . a mi i rodalmunk nagy tisztelője Belgrádba érkezvén óha j tana megismerkedni 
önnel , mer t mint éleselméjü fé r f iú t és ér tékes írásait nagyra becsüld. Sokszor hall-
ván tőlem az ön nevét, elutazása előtt megkívánta , hogy bea ján l j am őt aiz ön kegyelmé-
be . . . Ami ez úrinál örömet tudnia szerezni, az aibból áll, hc .y ő. rivL p/ ö n írásait 
nagyra becsüli, szeretné bir tokába kapni a mi népdalainkat ; egyrészt, sa já t maga ré-
szére, másrészt hogy megmutassa őfcet az i rodalommal foglalkozó törzsrokonainak, 
akik érdeklődnek i r á n t u k . . . Látván őket nálam, megkért , hogy adjiam el neki. Én 
semmi pénzért sem válnék meg tőlük, de ahogyan ez az idegen nép becses iro-
dalma i ránt i lyen hő óha j t és érdeklődést tanúsí tot t , s én meg remélvén, hogy sa já t 
részemre megszerezhetem, oda a d t a m őket ennek az úrnaiki, nem pénzér t hainem a 
barátság és a megemlékezés jeléül. Ezzel a cselekedettel, úgy gondolom, nem m u -
ta t tam kis t iszteletet a mi népdalaink i r á n t . . . " (Vukova preplska IV, 1909, 211—212, 
Beograd), — Vuk Karadzic és Székács minden bizonnyal először a vesztegzárban Zi-
monyban találkoztak 1833. vagy 1834. év folyamán, ami t Székáos 1834. november 14-én 
Rudnáról Vuk Kanadáiéhoz intézett leveléből ituduruk (Vukova prepiska VI, 1912, 422. 
— Vuk Karadié levelezésének a rendezője, L jubomir Stojainovié, tévesen idézi Szé-
kács nevét : Joseph Sehals-nak í r ja . Erről bővebben :Magdalena Veselinovié—Andjelié 
Srpska.hrva.tska narodna poezlja u madjarskoj knjlíevnostl XIX i XX veka, 1968, 
Novi Sa'd, 51). 

' Emamuel (Manojlo) Kolaroviéról, egy neves karlócai család tagjáról lehet szó, 
akivel Vuk Karadzié barátságot ta r to t t fenn és karlócai tartózkodásai alkalmával ven-
dége volt. Kolaroviéot Z. Miliisavac Karadzic jelentős követő jeként említi. — Kolaro-
vic 1811-ben Georgije MagaraSeviótyel j á r ta a gimnázium VI. osztályát, kortársai tehe t -
ségesnek tar tot ták és nagyra becsülték műveltségét (Teodora 'Petrovié Iz istorlje srnske 
knjiievnostl. Novi Sad, 1974, 123). Karlócán élt és a szerbhorvát népköltészet dália-
mainak feljegyzésével foglalkozott. Munkásságáról a LETOPIS MS-ból ér tesülünk, 
s.melvinert oldalain m?.'1 Is jelent a c ' kk r a czrí̂ -b niéiozeniéről fSerhska narodna mn-ríka, 
Letopisi Imi. 15 114—116). Nem ri tkán találkozunk Kolarovié nevével a levelezésben, 
<>mAivi3t VUik Karadzic Dimntrlie TllrofliWj, J e ' e m " " Gaigiét.va' P jw 'e Be^^tvel f o ' - -
t.°itott. Az akkor t á j t igen jelentős cikke, a Nekoliko predloíenlja sverh azbuke serb-
skog jezika (Néhány javaslat a szerb nyelv ábécéjére vonatkozólag Letopisi 1827, H 
Sast) arról tanúskodik, hogy híve volt Vuk Ki rad í i é . ..sz='b í r á s i a k " rcerb«''os» 
pisanja). Kolaroviéot nagyra, becsülte G. Magaragevió is (Dr Djord je Zivanovic. Jedan 
preteéa Djure DanlSléa, NauCni sastanak slavista u Vukove daine 5. Referat i i saop-
Stenja. Beograd 1976. 613—643). 

s szakács p.̂ .t az egyetemes tfirténoVnet ralW!. amelyet Gerpfé hos«zú évek 
során írt . de soha sem fe jezet t be, nem adott k i belőlük még részleteket sem. Jovatn 
Subotic a kővetkezőket jegyezte fel erről : „JaSa GerSiá (sic!) sokait tudó ember, de 
•félénk mfrít a nyúl . Azt bps,7iéilii§k róla. ho«v megírta a szeirb nép részlete- általános 
tőr1léinet?t. de nóta senki nem mer te megemlíteni neW h<Oi«v ki is a.dja. „HaWíom után 
— szak1*. m ^ d " " 1 — +e?vef.ek vele P m ' t rikartnk " Bnrzwztó-n fé"t a V r i t ; / i \ t í_ 
>.oia RadoiFié. Jakov Gertié, prvi srvski pokuSaj velik.e ovSte istorüe. GodlSnj.ica 
Nikole Cupica. fenj. XXXTO. Beograd 1928 66). A Gerőiéről írt momográfiátában N. 
Rarto-I^é m»»emHtl ho«v MafTaraseviő ösztőkéVe G e ^ i é e t a tör ténet írására. s már W.l-
ben 'ervet is készített műve megírására a római Miasszi'kusoik, ,a népszerű német filo-
zófusok és a német moralisták min tá já ra . Sok időt veszített a megfelelő kifejezések 
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keresésére, ami lassította munkájá t . Ebben úgyszólván elveszett. Ügy látszik, korosabb 
éveiben Geröié lemondott a nagy általános történeténeik kiadásáról, miután az összes 
fogalmazványok, vázlatok és átírások a fiatalkori éveiből származnak. Munkája kéz-
iratban maradt, tudományos hagyatékában saját maea és kortársai m e ' v " -sí ' í t 'nn 
álmaként. Bírálóinaik véleménye szerint elképzelése, kísérlete nem veszett kárba, tu-
dományos igyekezete nem volt hiábavaló. 

1 Ezidőtájt Geríió még reménykedik, hogy a munkája , aikár részletként is meg-
jelenőik. Székács a báró Duika családra gondolt,amely támogathatná a Duka-gyerekek né-
hai nevelője müvének a kiadását. 

SCHATZBARSTER HERR DIRECTOR! 

Unser Plan, den Peti ein Ruhejahr zu gönnen,, hat gescheitert — 
wir sind demnach in Pesth. Ich schrieb Ihnen nicht, weil mich das Fie-
ber, dass mich den ganzen Winter durch qualte, unzufrieden mit mir 
selbst, und mit der ganzen Welt machte. Künftig will ich fleissiger 
seyn, desto fleissiger je mehr Stoff Sie mir zum Scheiben geben wer-
den. In Pesth hatte man zwar Stoff immer genug, nur könnte ich 
nicht dafür haften, dass Sie auch genug interessant waren. Sr> 
z. B. hier die gelehrte ungarische Gesellschaft ihre Sessio-
nen von 8,ten Márz bit zum 15 ten gehalten'1, 30 innlan-
dische und vier auslandische (:den Englander Bowring der die 
Poetry of the Magyars herausgab den Franzosen D. Ferussacdie 
Italiener Mezzofante Professor zu Bologna4 und den B• Zach.s:) 
Glieder gewahlt. Das Weitere itt uns noch. nicht bekannt. Unser 
Superintendent Kis6 war auch hier, und er war so gut, dass er mich 
bey vielen Gelehrten aufaeführt hat. — Aber denken Sie sich doch, 
die Biicher der Pesther Buchhandler die Sie aus Deutschland ver-
schriben habén, sind in Wien allé angehaltet worden.7 

Die Pesther traumen und sprechen seit etlichen Tagén von nichts 
als von einer gewissen Hage Hofschauspielerin von München :/ die 
etlichemahl als Gast in hiesigen Theater aufgetreten ist. Ich habe 
sie nesehen aehört und bewundert. der Kr"v.r>r;nz von BaiernB soll 
noch mehr aewagt, — er soll sie anqebeth°.t habén. Man spricht 
wenigstens allgemein sie soll aus dieser Ursache von München 
weggeschicht worden seyn, und das zwar auf eine sehr feine Art. 
Die Köniqin soll ihr ein sehr theureres Present (:15.000 Th un Werth 
wie man sagt :)mit der Ausserung zugesendet habén, dass sie sich 
sehr wundere, warum eine Künstlerin wie Hage, sich nicht durch 
Reisen zum vollkommen suche. Sie hat das Weis verstanden, und 
nun ist sie auf der Reise. Zum Lob des ed.len Juratenaeschmacks 
füge ich noch folgendes zu, dass sie zum zweytenmahl indem man 
ihr von allén Seiten lauten Bey fali zuklatschte — von einem Ju-
raten ausgepíiffen worden. Sie ware nie mehr aufpetreten, hatte 
sie der edle Gráf Széchényi9 nicht damit getröstet das er den Tag 
darauf einen glánzenden Magnats Ball gegeben, sie eingeladet, und 
mit ihr als HaUsherr den Tanz geöffnet. — Wenn Sie solche Dinge 
interesieren können, so kann ich Ihnen ja mit allén Vergnügungen 
dienen. Ich muss schliessen, ein anderesmal mehr wenn Sie schaffen. 
Grüssen Sie mir die Herrn Profess. den H. Protodiakon™, Berics1 
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Pop Sima12, D. Zsivkowics13 und den nalvyXobbov1* mit einem Worte 
alle die an mich denken. Ihnen aber gebe Gott Gesundheit und alle 
Segen nur kein — Wein 

Pesth den 15 Márz 1832 Joseph Székács 

Der Runjanin 15 gibt einen Unterricht im Serbischen unserem Peti 
und der Simonovics16 ist unser táglicher Gast. — Der Apostolovics17 

ist Cadet. Wir wohnen in der Schöngasse in Hofrath — SLettneri-
schen Haus JSTs 495 in 2 t e n Stock. 

(ASANUK Foinid Karlovacke igiminazjije pismo tor. 3) 

LEGTISZTELTEBB IGAZGATÓ ŰR! 

A tervünk, hogy Petinek egy pihenő évet adunk, meghiúsult, — 
ezért mi most Pesten vagyunk. Nem írtam Önnek azért, mert a lá 
zam, amely egész télen át kínzott, elégedetlenné tett mind saját ma-
gammal, mind az egész világgal szemben. Ezentúl szorgalmasabb 
leszek, annál szorgalmasabb, minél több anyagom lesz az íráshoz. 
Pesten ugyan van mindég elég anyag, csak nem tudnék jót állni érte, 
hogy önnek elég érdekes lenne. Így például a Magyar Tudós Tár-
saság ülésén március 8-tól 15-ig1 30 belföldi és négy külföldi tagot 
választottak meg (az angol Bowringot2 aki a Poetry of the Ma-
gyars-t kiadta, a francia Ferusacot3, az olasz Mezzofante bolognai 
professort* és B. Záchot1'). A továbbiakról azonban még nincs tu-
domásunk. A mi főintendánsunk, Kiss", szintén itt volt és volt olyan 
jó, hogy bemutatott sok tudósnak. Képzelje csak el, Bécsben vissza-
tartották a könyveket, amelyeket Németországból rendelt a pesti 
könyvárusoktól.'' 
A pestiek már napok óta csak egy Hage nevű müncheni udvari szí-
nésznőről beszélnek, aki már többször is fellépett mint vendégsze-
replő az itteni színházban. Én láttam őt, hallottam és megcsodál-
tam, a bajor trónörökös azonban még többet is merészelt8 — úgy 
mondják, istenítette. Űgy mesélik, hogy ezért távolították el Mün-
chenből, méghozzá nagyon finom módon. A királyné állítólag igen 
értékes ajándékot küldött neki (úgy mondják 15.000 Th. értékben) 
azzal az indoklással, hogy csodálkozik, hogy egy ilyen művésznő, 
mnit amilyen Hage, nem tökéletesíti magát utazásokkal. Ö ezt böl-
csen tudomásul vette és most már úton is van. A nemes jogász íz-
lés dicséretére hozzáfűzöm még, hogy amikor másodszor nagy lelke-
sedéssel megtapsolták, egy jogász kifütyülte. Ö meg soha többé nem 
lépett volna föl, ha a nemes Széchényi gróf9 nem vigasztalta volna 
meg azzal, hogy meghívást küldött neki a másnapi fényes mágnás 
bálra, amelyet ő rendezett, és ez alkalommal mint háziúr nyitotta 
meg vele a táncot. — Ha ilyen dolgok érdeklik önt, úgy ezekkel 
teljes örömmel szolgálhatok Önnek. Most zárnom kell soraimat, 
más alkalommal többet, ha kívánja. Kérem üdvözölje részemről a 
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tanár urakat, a Protodiakonus urat10, Bericsetu, Pop Simát11, D. 
Zsiwkovicsot13 és a jiaXuyXoööov-t14, egy szóval mindenkit, aki szí-
vesen emlékszik rám. Adjon az Isten önnek egészséget és minden 
áldást, csak ne bort. 
Az Ön hű 

Pest 1832. márc. 15-én Székács Józsefje 

A Runjanin15 órát ad Petinek szerbből és Szimonovics16 a mi min-
dennapi vendégünk. Az Aposztolovics cadet.17 Mi Széputcában la-
kunk, a Stettner udvari tanácsos házában, a 495. szám alatt, a má-
sodik emeleten. 

U Pesti 15. marta 1832. 

LJUBEZNI GOSPODINE ZDRAVSTVUJTE! 

Istina da smo Vam obeéali taki javiti gdismo i kako nam je; no reö 
odrzati nismo mogli, jedno sto je Gdin Prefekt skoro celu zimu 
groznicu imao, drugo i nauke su mi u pocetku teze isle. — No sad 
polozivsi examen nisam mogao dalje odvlaciti da Vam io nami sto 
ne javljam: Hvala milostivom Bogu, sve smo zdravi bili. I istina da 
nam je i ovde dobro, i uveseljenija svaka nas obkruzavaju, nista 
manje opet se cesto na ona vremena opominjemo, koja smo kod 
Vas radostno provéli. — 
Za znak moga pocitanija i ljubavi saljem Vam Reinhard-ovu18 vse-
mirnu Istoriju, istina da je dar moj mali, no zato opet iz sveg serd-
ca ide. — Taj isti Reinhard smislio je vecu Istoriju, ali u celoj Pesti 
nisam je mogao dobiti. Trazio sam Jerera i Szelina, da vam po-
saljem, ali i to nisam mogao dobiti, jerbo su sve knjige, kője su iz 
Nemacke knjigoprodavci dali doneti, u Becu zadrzane. — Ocedu li 
kadgod doci u Pestu to neznam. — U Pesti za sad neima nista no-
vo, samo to da je filozofije profesor, Imre19, vrlo bolestan, i teSko 
ce ostati. — 
Njegovoj Ekselenciji ljubim ruku, Gdina Lazica20, sve Gdine Pro-
fesore, i sviju iz Dvora pozdravljam, — sad i Vama moram reci 
zbogom Dragi Gospodine! i zelim da Vas svagda u zdravlju biti cu-
jem. — Ostajem 

Vas Petar Nikolié 

P.S. Simonovic, Runjanin, Vas pozdrave iz sveg serdca. — Ja po-
zdravim Pavla, Popovica, Simonovica i Bosnjaka. — Ako bi Vam 
trebo moj Adres, evo ga: A Monsieur 
Monsieur Piere Nikolics de Rudna a Pesth 

Abzugeben in der Shönen Gasse, in Hofrath Stettnerischen Hause. 

(ASANUK, Fond Karlavaöke igiiminazftje kuit. XXIX, sv. 1.) 
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Pesten 1832. március 15-én 

ÜDVÖZLÖM KEDVES URAM! 

Igaz, megígértük Önnek, hogy jelenteni fogjuk, hol vagyunk és 
hogy vagyunk; szavunkat azonban nem tudtuk megtartani egyrészt 
azért, mert a Prefektus úr egész télen át lázas volt, másrészt azért, 
mert a tanulmányaim kezdetben igen nehezen mentek. — De most, 
miután letettem a vizsgát, nem halogatom tovább, hogy magunkról 
hírt adjak: hála a jó Istennek, mi egészségesek voltunk. Igaz az is, 
hogy itten is jól vagyunk, és sok öröm vesz körül bennünket, ennek 
ellenére sem gondolunk kevesebbet vissza azokra az időkre, ame-
lyeket Önnél töltöttünk vidámságban. — 
Tiszteletem és szeretetem jeléül küldöm Önnek Reinhard világtörté-
netét18, igaz, ajándékom csekély, de azért tiszta szívből ered. Ez a 
Reinhard írt még egy nagyobb történelmet, de nem tudtam besze-
rezni egész Pesten. — Kerestem Jerert és Szelinát is hogy elküld-
jem Önnek, de ezt sem kaptam meg, mert az összes könyveket, ame-
lyeket Németországból rendeltek a könyvkereskedők, Bécsben visz-
szatartották. Hogy valaha is megérkeznek-e Pestre, nem tudom. Pes-
ten mostanában nincsen semmi újság, csak az, hogy Imre, a filozófia 
tanára, nagyon beteg, kétséges hogy megmarad-e.19 

Ö Exelenciájának a kezét csókolom, a Lazics úrnak20, az összes ta-
nár uraknak és mindenkinek az Udvarban üdvözletemet küldöm, s 
most Önnek is búcsút kell mondanom, Drága Uram, és kívánom, 
hogy mindig egészségben tudjam! Maradok 

az Ön Nikolics Pétere 

P.S. Simonovics és Runjanin tiszta szívből üdvözlik Önt. Részemről 
üdvözlet Pavlenak, Popovicsnák, Simonovicsnák és Bosnyáknak. 
Amennyiben szüksége lenne a címemre, közlöm: á Monsieur 
Monsieur Piere Nikolics de Rudna a Pesth 
Leadni a Szép utcában, Stettner udvari tanácsos házában. 

J E G Y Z E T E K 

1 Közöljük ;a magyar Tudós Társaság jegyzőkönyvéneik kivonatát, amely az em-
lített tárgyra vonatkozik és amelyről Székács beszámol levelében: „A Magyar Tudós 
Társaság munkálódásal 1832-ben. Tartott a Társaság, két hónapi szünnapjain kívül, 35 
heti ülést, nagy gyűlést kettőt. Az elsőbb ezek közül 8 üléssel, Mártiusban volt, mint 
még 1831-ről elmaradott, a' másik 11 üléssel Augusztus végével és szeptember elején. 
Kinevezett az elébeni tagokhoz az Igazgatóság 3 ú j rendest. Választottak a' rendes 
tagok 6 ú j tiszteletbelit, 6 ú j rendeset, 36 honi levelezőt, 4 külföldit. Megholt a' hely-
beli rendes tagok közül Imre János, külföldi levelezők közül B. Zach Ferencz Pá-
risbain." 

Az Igazgatóságnak Posonban Februarius 3-dikón 1833. tartott üléséből. Gróf Teleki 
József m.k. Előülő — Döbrentei Gábor m.k. Titoknok (A Magyar Tudós Társaság Igazgató-
ságának J E L E N T É S E a Társaság 1832 beli munkálkodásairól 's pénztárá miben-
létéről. Második esztendő Pesten Trat tner és Károlyi nyomtatása MDCCCXXXIII 
(1833),, Miscellamea. 51. könyv 819.539 — 575. 819.567.) 

'John Bowring (1792—1872) angol államférfiú, az alsóház tagja, consul Kanton-
ban, Hong Kong kormányzója, beutazta Európának ma jd minden országát. Számos 
népdalgyűjteménye és fordítása (a Jávai, orosz, spanyol, lengyel, szerb és cseh stb.) 
mellett kiadta a Poetry of the Magyars (1830) c. fordításkötetét is, és ezáltal népsze-
rűsítette a magyar költészetet Angliában. 
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I Báró Ferussac,, André Etienne francia tudós (Clairac Lat- et Gar 1786 — 1836) 
természettudománnyal foglalkozott .szerzője a földön és a vízben élő puhatestűekről 
szóló munkának (Motlusques terrestres et fluvialites). Több emlékiratot is írt, tudós 
körökben nagy becsben állt. 4 Mezzofanti, Giuseppe Gaspare (1774—1849) bíboros, nyelvzseni. Bóla tartották, 
hogy a íegiooo nyelvet luüta a világon. Magyar versedet is irt. Könyvtártudománnyá!, 
filológiával, összehasonlító nyelvészettel (lingvistica comparativa) foglakozott. 5 Báró Zách. Franz Xavier (Pozsony, 1754—Párizs, 1832). Nagy érdemet szerzett a 
Monatliche Korre'spondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde c. folyóirat 
kiadásával (1800—1813), amely sok, igen jelentős magyar vonatkozású anyagot is tar-
talmaz. 

• Kiss János (1770—1846) theologiai doktor, ág. ev. superintendáns, a Magyar Tu-
dományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja, számos görög és római mitológiá-
ról írt műnek a szerzője. Egyházi-filozófiai jellegű eredeti verseket írt, s az Emlé-
kezései is ismertek. Székácsot pártfogó szeretetében részesítette,, szónoiki rögtönzésre 
tanítototta. Költői kísérleteit Kisfaludy Károly ,,Aurorá"-j.aoa küldözgette be. 7A korabeli német nyelvű publikációk külnönösképpen népszerűek voltaik mind 
a magyaroknál, mind a szerbeknél. Mintául szolgáltak nekik mind tartalmilag, mind 
formailag. Főleg a bécsi irodalom által jutottak el hozzájuk, jóllehet a bécsi udvar 
igyekezett megakadályozni a német eszmék elterjedését a Monachia. területén, s így 
a könyvek behozatalát is (Erről bővebben: Magdaléna Veselinovic Sulc: Srpsfco-
hrvatska narodna poezija u madjarskim almanasima i casopisima u doba romantiz-
ma: Narodno stvaraiastvo — FoLkior sv. 57—64. 1976—1977., 6á—í3 es M. Veseitaiovic sulc: 
Odnos madjarske i srpske predromantiöarske poezije prema nekim nemaékim knji-
ievnim tendencijama. Prilozi za knijizevnost, jezik, iatoráju i folk'loir fcnj. 42, sv. i.—4, 
1976., 235—245). A két közölt levél, Székács és Nikolics Péter sorai is erről tanús-
kodnak. 

8 II. Miksáról (Maximilian, 1811—1864) van szó. Apja I. Lajos, kedvesének Lola 
Montez táncosnőnek tolakodó magatartása és az állami ügyekbe való beavatkozása 
miatt kényszerült lemondani 1848-ban fia, Miksa trónörökös javára, aki II. Miksa név 
alatt uralkodott. Apjához és nagyapjához hasonlóan, kifinomult izi'.éusal es sfzeie.ettel 
ápolta a'z irodalmat és a művészetet. Tanítványa volt Schellingnek, három éven ke-
resztül Göttingenben járt az egyetemre (1829—1831). Sokat utazott (Görögország, Olasz-
ország). kiváló tudósok és művészek társaságát kereste, a színház rajongója volt. Neje 
Mária, Vilmos porosz herceg leánya volt. 8 Széchényi István gróf (1791—1860) a MTA alapitója és elnöke. Naplójában nem 
ritkán találkozunk a szerb népre és Szerbiára vonatkozó pozitív véleményével. 10 Minden bizonnyal Evgenije Joannovic, akiről bővebben számolunk be a kö-
vetkező levélhez fűzött 3. számú lábjegyzetben. II Pavle Beric, szó volt róla az előző levélhez (1831;. szept. 23.) fűzött 11. sz. láb-
jegyzetben. 12 Megemlítettük az előző levél 12-ik lábjegyzetében. 11 A XVIII. század második és a XIX. század első felében több tekintélyes Ziv-
kovió vezetéknevű személy élt Karlócán. Nem találkoztunk azonban eggyel sem, aki-
nek keresztneve D. betűvel kezdődne. Meglehet azonban, hogy Székács DR-t gondol, 
így figyelembe jöhetne Dr. Jakov Zivkovic (néha Jovannak is említik), városi fizikus, 
Karlóca polgármestere, a gimnázium Patrónusa. Közismert, művelt személyiség volt. 
1759-ben született Kamenicán, 1784-ben Budán doktorált. Gazdag könyvtára a gim-
názium tulajdonába került (Grmek Mirko Drazen Inauguralne dlsertacije hrvatsklh, 
srpskih l slovenaöklh lijeíni.ka (1660—1865), Starine 1931, knj. 43. 167). Amikor Rumy 
igazgató elhagyta Kanócát (1821), egy ideig ő igazgatta a gimnáziumot (Kosta Petro-
vié. Istorlja Karlovaöke gimnazije, 70). — Szó lehet azonban Jovan Zivkovic tanárról 
is, Herder keleti meséinek a fordítójáról, a Slovenske gramatlke na serbskom jezlku 
írójáról (Kosta Petrovié, I.M. 167), de lehetséges az is, hogy Székács Petar Zivkoviő 
tanárra gondol, aki latin nyelvet és történelmet tanított a karlócai gimnáziumban 
1821—1842 között. 14 Minden valószínűség szerint az a Nikos nevű görög barát, aki Karlócán töl-
tött néhány évet az ószlváv nyelv tanulmányozása végett ugyanabban az időben, 
amikor Székács is Karlócán élt. Ök ketten együtt tanulták a szerb nyelvet a Metro-
pollta költségén (Lásd: M. Vesellnovió Andjelié Srpskohrvatska narodna poezi-
ja. . . 46). 15 Liubomiir Runjaníin (180»—1874) Pe t í r Runianin kuzmini nVMrí*"-- mí,=Oid='""'1ntt 
fia. Petar Runjanln önéletrajzában (Avtobiografija, za gtampu píiredio Dr Nikola 
Radojfsié. 1914. Sremski K^rlovci) bevallja, hogy leghőbb óhaja volt Liubomir fiát ,,a 
magyar jog tanulására, utána pedig szerzetes nálvára adni." Ljuboimirt tanárai iaen 
kedveljék •— olvassuk tovább Pet.^.r Rimiippn'n öné^fitralzátoan — m a r t mí^e-n 
ban mindig eminens volt. — 1828-ba.n Liubomir Ruinjanin elvégezte a latin iskolát. 
1829.. 1830. és 1831-ben Karlócán tanulta és fejezte be a teológiát. 1832. és 1833-ban 
Pesten van, itt a filozófia hallgatója, majd 1835-ben Újvidéken tartózkodik. Diakónussá 
avatják, ezután Kuzminba megy, ahol a.pja plébániáját örökli. Itt. maradt mint plébá-
nos?.élete vécéig. — 1832-ben tehát, aim l̂kor Pesten tagiul, szerb nve.lvhö1 órákat nid a 
rudnai Nilkolié Péternek. (Runjanln Ljübomir tel jes életrajzát veje. Vasilije Konstan-
tinovdé írta meg: Ljübomir Runjanln, paroh kuzmlnskl 1819—1374, Glas Istine 1887, 
281—283. és 296.). 

16 Feltételezzük, hogy a temesvári Maxim Simonovióról van szó, esküdt magyar és 
kaitonaságii határöri ügyvéd"-ről, -ki később a Smski TJl^k sz^kesz+.ő; ' r s " 1 -
pelit. Az osztrák és magyar jogtudományt Bécsben és Pesten .tanulta', és kitűnő ered-
ménnyel fejezte be (1823.). 1839-ben kiadta Pesten, szerb nyelven írt Napoleon, car 
francuski c. könyvét. (Zivomir Mladenovié Napadi na Vuka u Srpskom Ulaku, Kov-
őezic, 1960, 45.). Miután temesvári születésű volt, jól isimerhette a rudnai Nikolió esz-
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ládot és Székácsot ls, és nincs kizárva, hagy éppen abban az időben, amikor Székács 
a fiaital Nikoliétyal Pesten tartózkodott, ő is Pesten volt és ellátogatott hozzájuk. 17 Nem sikerült megtudni pontosan, kire vonatkozik, de Geröié is ismerhette, ha 
Székács megemlíti levelében. Az Aposztolovics család Budán 1720-tól kezdve ismert, 
amikor is ideköltöztek Szalonikiből. Az irodalomtörténetnek tudomása van a kora-
beli Jovan Apostolovié orvosról és íróról. 18 Székács neveltje, Nikolié Peter valószínűleg Reinliard Menyhértre gondol, az 
osztrák íróra, akiinek művei Pesten iis megjelentek. 

" Nikolic Péter értesíti Geréiéet, hogy a filozófia tanára, Imre János súlyos 
beteg. A Tudós Társaság 1832. évi jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy még ebben az év-
ben meghalt (Lásd e levélhez fűzött 1. számú lábjegyzetet). 

Minden bizonnyal Stevan Lázié, a karlócai gimnázium tanára, később igaz-
gatója. 

Rudna, den 6. 8. 36. 

SCHÁTZBARSTER HERR DIRECTOR! 

Die Éhre Ihnen drei Exemplare Serbischen Volkslieder zu über-
senden1, eins für Sie das andre für Herrn v. Ristics2 der mir mit 
den Vukischen Liedern ein Geschenk machte und das dritte für den 
Geistlichen Herrn — dessen Name mir nicht einfallen will. Er war 
einstens Archidiakon im Hofe, Professor an dem Seminar, Ver-
fasser einer Serbischen Grammatik (damals noch im Manuscript) 
ein offener ein wissenschaftlicher solider Mann, hoch und brünett 
fast an das Schwarz zu glenzend; ich habe ihm meine ersle Über-
setzungen vorgelesen (namentlich die Skadarka devojka). Wenn er 
noch lebt, so müssen sie ihm gewiss erkennen denn sein sanftes 
anspruchloses und doch mánnliches Benehmen wird ihn auf ersten 
Blick beurkunden.3 — Sie sehen dass ich durch diese Sendung nur 
meine Pflicht erjülle, die mir durch die Dankbarkeit für Ihre Be-
reitwilligkeit mich in die Propyleen der serbischen Sprache einzu-
führen auferlegt wird. Ich geb' es herzlich gern, denn niemand 
verdient es mehr als Sie und der Herr Protodiakon. Ich habe oft er-
fahren dass meine übersetzungen von unserem. Publikum vielfach 
gewürdigt wurden, und wenn ich durch dieselben, zur Bereicherung 
unserer Literatur einen Sandkorn beigetragen habe, so muss ich 
bekennen, dass ich hierum Ihnen und den Herrn Protodiakon sehr 
viel schuldig bin, und viel zu verdanken habe. — Wo ist denn Wuk 
Stefanovics?4 Ihm wollte ich auch ein Exemplar schicken, wie ich 
auch dem H. Bischof v. Musiczky geschickt habe, der wie ich ver-
nommen und in meiner Vorrede behauptet habe, die Lieder zu sara-
méin, schon vor Wuk und Milutinovics angefangen habén soll.''• Von 
diesem Herrn Milutinovics weiss ich nichts Naheres. Sollte er nicht 
in Serbien sein?6 

Ich fahre noch in dieser Stunde nach Kadar ab, darum muss ich 
schliessen. Empfehlen Sie mich bei Allén, die meiner gedenken. 
Ich bitté um keine Antwort, denn ich weiss es, wie sehr sie be-
schaftigt sind, wenn ich aber einmahl nach Karlovicz kommen sol-
te, dann drücken Sie mich recht fest an Ihre Brust. Ich will Ihnen 
dann von meinen Reisen erzahlen7, die vergangenen Augenblickt 
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auffrischen und wieder scheiden aber immer mit der Versicherung 
meiner ungeheuf elten Achtung und aufrichtiger Leibe gegen Sie, 
mit der ich auch jetzt bin. 

Ihr Ergebenster Freud 
Joseph Székács 

Dr. der Philosophie 

(ASANUK, Fond ikarlovacke igiiminazije br. 13, kut. XXIX, isv. 1.) 

Rudna, 1836. 8. 6.-án 

LEGTISZTELTEBB IGAZGATÓ ŰR! 

Megtiszteltetésnek tartom, hogy küldhetek Önnek három példányt 
a Szerb népdalokból1, egyet Önnek, a másikat Pásztics úrnak2, aki 
megajándékozott Vuk népdalaival, a harmadikat annak a lelkész 
úrnak — akinek a neve most nem jut eszembe. Valamikor archi-
diakonus volt az Udvarban, tanár a Szemináriumban, írója egy 
szerb grammatikának (akkoriban még kéziratban), egy nyílt tudós, 
szolid ember, magas, hajszíne gesztenye, majdnem fekete; neki ol-
vastam föl az első fordításomat (a Skadarka devojkát). Ha még élet-
ben van, egész biztosan felismeri, az ő szelíd, igénytelen és mégis 
férfias magatartása elárulja az első pillanatban.3 —- Ön is láthatja, 
hogy ezzel a küldeménnyel csupán a kötelességemet teljesítem, amely 
az Ön készségének köszönve bevezet engen a szerb nyelv Propy 
léusai közé. Szívből küldöm, mert senki sem érdemli meg jobban, 
mint Ön és a Protodikónus úr. Már többször tapasztaltam, hogy kö-
zönségünk értékeli fordításaimat és ha ezáltal gazdagítom irodal-
munkat, hacsak egy homokszemmel is, el kell ismernem, hogy na-
gyon sokat köszönhetek Önnek, és adósa maradok mind Önnek, 
mind a Protodiakónus úrnak. — Hol van Wuk Stefanovics?4 Őneki 
is szándékoztam küldeni egy példányt, ahogyan a Musiczky püs-
pök úrnak is elküldtem;5 miként megtudtam, és előszavamban is 
megerősítettem, ő kezdte a dalok gyűjtését jóval Wuk és Milutino-
vics előtt. Milutinovics úrról nem tudok semmi közelebbit,6 Nem 
tartózkodik mostanában Szerbiában? 
Még ebben az órában Kádárra utazok, ezért írásomat be kell fe-
jeznem. Ajánljon be engem mindenkinél, akik még emlékeznek rám. 
Kérem, ne válaszoljon, mert tudom, mennyire el van foglalva, de ha 
majd egyszer Karlócára jövök, szorítson erősen a keblére. Akkor 
majd mesélek az utazásaimról7, felelevenítjük az elmúlt pillanato-
kat, és aztán azzal az őszinte tisztelettel és igazi szeretettel válok el 
Öntől, amelyet most is érzek Ön iránt. 

A legodaadóbb barátja 
Székács József 

a philosophia doktora 
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J E G Y Z E T E K 

1 A Gerció és Székács há t ramaradt levelezéséből érzelmekben ez a leggazdagabb 
Székács levél. Miután fiatalságának, legszebb korszakának a gyümölcse, a Szerb nép-
dalok. és hösregék c. fordításkötete megjelent (1836), most megindultan és meghatódot-
tan siet könyvével hálát mondani azoknak;, akik segítségére voltaik e müvének a 
megvalósításában. Az elsők között, akikre gondol, Gercic van, neki küldi a fordítás-
kötetét, és gondolatban visszatér azokhoz a karlócai ismerőseihez és barátaihoz, akik 
akkoriban készséggel áll tak rendelkezésére, hogy megkönnyítsék számára a szerb nép-
dalok megértéset es magyar nyelvre való fordítását. 2 Székács Petar Ristic gazdálkodóra és katonatisztre gondol, aki őt beajánlotta 
Vuiknak és Vuk népdalgyűjteményét a jándékozta neki (lásd az 1831. szept. 29-én írt 
levelienez fűzött 1. szám lábjegyzetet). A tekintélyes karlócai Ristic család tagjav akik 
a gimnázium patrónusai és gondnokiad voltak. 3 Evgenije Jovanovic (Golublncl 1802. — Felső Karlovác 1854) Sárospatakon v é g e z i 
a jogot és a filozófiát, ügyvédi vizsgát Pesten tette le (1828). Egyideig a rakovaci kolos-
tor főnöke, később megszervezte a papnevelői intézetet Plaskón és azon törekedett, hogy 
egyházmegyéjét minél magasabb színvonalra emelje. Karlócán hét évig a hit tudomány 
tanára. Musicki halála után (1837) őt bízták meg a Felső Karlovácl egyházmgyének a 
vezetésével, ahol is 1839-ben püspökké avat ták .Levelező tagja volt a belgrádi Szerb 
Irodalmi Társaságnak (DruStvo srpske slovesnostl). Több theológiai, egyházjogi, filozófiai 
és irodalomtartalmú művet írt, írésokat közölt Vukról, Muálckiról és Hadzic 
Sveticről. A legjelentősebb művei közé tartozik a Székács által említett Ortogra-
fija serspka (1836.), amelyet Széhács még karlócai tartózkodása idején kézirat-
ban látott. Jovanovicot Székács említi az előző leveleiben is: 1831-ben mint Joanno-
vics protodiakonust, 1832-ben már csak mint „protodiakonust". 1836-ban már nem tud-
ja a nevét, annál inkább emlékezik a részletekre, személyéneik jellegzetességeire, po-
zitív tulajdonságaira, amelyek Székácsnak mélyen belevésőditek a tudatába. 

4 Székácsnaik nem sikerült megszerezni Vuk Karadzic életrajzát és az adatokat, 
amelyeket szuksegesnek tar tot t forditaskótetének a íviagyarázatai-noz. miután nem er-
kezatt tőle válasz a Kopitar által küldött levelére, annak ellenére, hogy a levél hátsó 
lapján olvasható a Vuk kezével írt következő mondat: „Geantwortet den 12. Marz 
1835. von Ragusa" Vukova prepiska VI, 1912, 422.) A Magyarázatok-ban Székács meg-
említi, hogy Vuktól nem érkezett válasz levelére, mert — mint feleségéitől értesült — 
Vuk akkoriban Dalmáciában tartózkodott. — A fordításkötet Előszavában Székács Vu-
kot ,.szorgalmas Vuk"-nak nevezi. 

5 Gyűj teményének a Szerb népdalok és hősregék (Bp. 1836.) előszavában Székács 
részletesen és dicsérően beszél Lukiján Muáickiról (1777—1837),, aki a Vuk és Milutinovic 
előtt végzett népdalgyűjtői munkásságáról is ismert volt. Nagyra becsüli a klasszi-
cista-tudós archimandrditát, és kolostorfőnököt, akiről a karlócai tartózkodása alatt 
sokat hallhatott, mint a szerb klasszicizmus kimagasló alakjáról, s akinek pest-budai 
egyetemi hallgató korában Virág Benedek volt a minitaképe. 

• Sima Milutinovlé Saraj l i ja (1791—1847) az első törökelleni szerb fölkelés (1804) 
költője (Serbijanka, 1827), ő kísérli meg elsőnek a népi kul túra irodalomba való eme-
lését. Az ő népdaigyűjteményéből (Pevanija cernogorska i hercegovaöka, Pest 1833.) 
is fordítot t Székács néhány hősdalt és besorolta a fordításgyüjteményébe. 7 Miután elutazott Karlócáról, tanulmányútra indult néhány európai ál lamba: 
Németországba, Hollandiába, Angliába. Az utazásai során szerzett tapasztalatait a kéz-
iratban levő magyar nyelvű önéletrajzában ír ja le: Székács József útinaplója 1835-ből 
(Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Qua,rt. Hunig. 1852). 

Rudna, den 9. Nov. 1836. 

MEIN THEUERSTER HERR DIRECTOR! 

Erinnern Sie sich noch an den Todor den ehemaligen Bedienter 
bei der Rudnaer Herrschaft? Er est jetzt Kramer geworden und hat 
zwei Söhne (die Töchter nicht gezahlt). Nun, merken Sie ja gut auf, 
der Mann ist so arm, als nur ein Kramer sein kann, sein alterer 
Sohn fahig und tüchtig, der jüngere aber ein Taubstumme. Diesem 
letzten habe ich den Weg in das Taubstummen Institut zu Wácz 
gebracht und er wird den selbst in seinem elffen Jahre sein Unter-
kommen unentgeldlich finden. Der dankbare Vater kommt und 
bestürmt mich minder, ich sollte doch auch fürs seinen altéren 
Sohn sorgen, er beruft sich auf den hiesigen Schullehrer der mit 
seinem Sohne vollkommen zufrieden sei, dann auf Ihr gütiger 
Versprochen ihm ein Quartier geben zu wollen, endlich auf seinen 
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einzigen Wunsch den Sohn studieren zu lassen etc. Ich habe ihm 
versprochen, dass ich an Sie schreibe und mich mit Ihnen über d 
Möglichkeit der Erfüllung seines Wunsches berathschlagen werde. 
Die ich aber weiss, dass Sie mit Gescháften überháuft, mir nicht 
leicht antworten könnten, so schreibe ich Ihnen folgende Fragen 
auf: 

1. Wollen Sie so gut sein dem Knaben ein Qutriter zu geben? 
Ja oder Nein? Antwort: 

2. Kann er in das Alumneum1 aufgenommen werden? 
3. Kann er aus dem Dorfschule in die lte latéin Classe direct ein-

treten? 
4. Wenn er nicht eintreten kann,, welche Kenntnisse werden erfor-

dert damit er es könne? Antwort. Die Kanntnisse sind die fol-
gende: a., 

5. Salvis dictis, kann er dann in Karlovicz für das Jahr 1837/8 
erscheinen? 

Habén Sie die Güte, und schreiben Sie das Ja oder Nein überall 
hin und schicken Sie mir meinen eigenen Brief zurück. Der Knabe 
is soweit ich ihn kenne gutmüthig, fleissig und an Bedienen günst-
lich, elf Jahre alt, die Gesundheit selbst etc., Habén Sie meine Bü-
cher erhalten? 
Mein Peti ist ein eifriger Vice — Notar, er empfehlt sich Ihnen auf 
das angelegentlichste sammt seiner Mutter. Wir wollen Sie einmal 
überraschen. Leben Sie wohl ich verbleibe mit Achtung 
Ihr Ergebenster 

Joseph Székács 
Der Junge heisst Axenthia Kolenovics.2 

(ASANUK, Farud Ikarlavacke gimmazije. pismo br. 15) 

Rudna, 1836. nov. 9-én 

LEGTISZTELTEBB IGAZGATÓ URAM! 

Emlékszik-e még Todorra, az egykori szolgálóra a rudnai uraságnál? 
O most szatócs és két fia van (a leányait nem számítva). Most fi-
gyeljen jól ide; ez az ember olyan szegény, amilyen szegény csak 
egy szatócs lehet; az idősebb fia tehetséges és tisztességes, a fiata-
labb azonban süketnéma. Ezt az utóbbit elhelyeztem Vácott a süket-
némák intézetében és az ő ellátása tizenegy éves koráig ingyenes 
lesz. A hálás apa meg-meglátogat és alázatos kérelemmel ostromol, 
hogy gondoskodjak az idősebb fiáról is, hivatkozik az itteni iskola 
tanítójára, aki a fiával nagyon meg van elégedve, és az Ön jósá-
gos ígéretére, hogy neki szíves lesz lakást adni, végül is az ő egyet-
len kívánságára, hogy a fia tovább tanulhasson stb. Megígértem ne-
ki, hogy írok Önnek és kikérem tanácsát, hogy lehetne megvalósí-
tani a kívánságát. De ahogyan tudom, ön annyira el van halmozva 



munkával, hogy nem tudna könnyen válaszolni, így a következő kér-
déseket írom fel: 

1. Lenne-e olyan jóságos a fiúnak lakást adni? 
Igen vagy Nem? Válasz. 

2. Lehetséges-e, hogy felvegyék az Alumneum-ba?' 
3. Lehetséges-e a falusi iskolából egyenesen az I. latin osztályba 

lépnie? 
4. Ha nem lehet, milyen tudást követelnek tőle, hogy ez lehetséges 

legyen? Válasz. A következő tudással rendelkezzen: a., 
5. Salvis dictis, megjelenhet-e ő akkor Karloviczon az 1837/8. tan-

évben? 

Legyen olyan szíves írja oda mindenhová az igent vagy nemet, és 
küldje vissza levelemet. A fiú, amennyire ismerem, jó természetű, 
szorgalmas és alkalmas a felszolgálásra, tizenegy éves, maga az 
egészség stb. 
Megkapta-e a könyveimet? 
Az én Petim szorgalmas aljegyző, ő a legszívélyesebben ajánlja ma-
gát az anyjával együtt. Szeretnénk egyszer meglepni Önt. Isten 
Önnel, tisztelettel maradok az Ön hű 

Székács Józsefje 

A fiú neve Axenthia Kolenovics.2 

J E G Y Z E T E K 

1 Hogy Lehetővé tegye a más vidékekről jövő szegény szerb tanulók iskolázását, 
a magyar gimnáziumok mintájára., amelyeik mellett internátus is volt, 1798-ban Stra-
tlmirovic metropolita a karlócai gimnázium mellett internátust nyitott a szegény diá-
kok számára, s ezek itt ingyen lakásban és ellátásban részesültek. Az internátus a 
Blagodejanije (Alumneum) nevet kapta. E mellett az 1798—99. tanévben a Metropolita 
konviktust is létesített a nemesek, tositonaitisztek. papok és tekintélyes kereskedők 
gyermekei számára,. Petair Runja.nm, kuzmiinii lelkész, aki az 1793—99. tanévben a Kan-
viktus és az Alumneum gondnoka volt, önéletrajzában (Avtobiograf l ja ) részletesen le-
ír ja az Alumneum és Konviktus megalapítását és a bentlakó diákok életét. 2 Axenthia Kolenovic személyére vonatkozólag nem bukkantunk rá közelebbi ada-
tokra. 

SCHATZBARSTER HERR UND FREUND! 

Sie habén mir den Herrn Radivoévits1 so dringend anempfohlen 
dass ich mich selbst angeklagt habén vürde, hatte ich mich seiner 
nicht angenommen.2 Indessen, ich muss es aufrichtig bekennen dass 
ich ihm schwerlich eine Pedagogie verschaffen kann, indem er der 
ungarischen Sprache — die jetzt überall gefordert wird — nicht 
máchtig ist. Was für ihn thun könnte bestand darin, dass ich ihn dem 
Herrn v. Pavlowits3 am dringendsten anempfohlen habe. Das Re-
zultat davon ist folgendes: Herr Pawlowits war gestern bei mir, 
und erklarte dass Herr Radivoévits das hauftige Schuljahr ein 
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freies Quartier und wenigstens 100 Gulden W.W. als Stipendium 
Tökölyanum erhalten wird. Das übrige wird Ihnen Herr v. Radi-
voévits mündlich erzahlen, auf mich warten da wenigstens drei oder 
vier Persone, folglich muss ich schliessen mit der Versicherung 
meiner ungetheilten Hochactung und Dankbarkeit mit den ich 

(?) zu sein Ihr ergebenster treuer Freund und Verehrer 

Pest, den 13. Jul. 1841. Dr. Jos. Székács4 

A Monsieur Jákob de Gercsics 
Directeur á Karlovitz5 

(ROMS 9919) 

LEGTISZTELTEBB URAM ÉS BARÁTOM! 

Olyan hirtelen ajánlotta be nekem a Radivojevits urat1, hogy sa-
ját magamat vádoltam volna, ha nem vettem volna pártfogásba.2 

Be kell azonban vallanom, nehezen tudok neki pedagógusi állást 
találni, mivel nem bírja a magyar nyelvet, amit most mindenhol 
megkívánnak. Amit mostan meg tudtam tenni érte, az abból áll, 
hogy legsürgősebben beajánlottam Pavlowits úrnál3. Az eredmény 
a következő: Pavlowits úr tegnap nálam volt és kijelentette, hogy a 
Radivoévits úr ebben a tanévben, mint a Tökölyánum ösztöndíjasa 
ingyen lakásban részesül és legkevesebb 100 W.W. Guldent kap. A 
többiről a Radivoévits úr majd személyesen beszámol Önnek; most 
vár rám legalább három vagy négy személy, ezért zárnom kell so-
raimat mindig egyforma nagyrabecsülésem és hálám biztosításával, 
amellyel vagyok a legodaadóbb hű barátja és becsülője 

Pesten 1841. július 13-án Dr. Székács Józs,4 

A Monsieur Jákob de Gercsics 
Directeur á Karlovitz5 

J E G Y Z E T E K 

1 Ljubomir Radivojevic (SremSkia Kamenica, 1818—Sremska Kamenica, 1895). 
1846-ban doktorált Pesten, amikor is megvédte a De Haemorrhagiis c disszertációját. 
Később itt töltötte élete legnagyobb részéit. Miután elvégezte tanulmányait , a felsza-
badult Szerbiába ment, i t t először KruSevacon szolgált (1849), utána (1851-től) a körzeti 
fizikusi állást töltötte be. Miután visszatért Szerbiából, népművelő munkát végzett; a 
Matica srpska kiadványaiban., elsősorban a Letopisi-ban írt sokat a nép egészségének 
a megőrzéséről. Élete folyamán nagy vagyont szerzett, és a Szerb Tudományos Aka-
démiának adományozta. A nép nagy jótevői közé sorolták (Dusán MiSkov, Lekarl 
sa teritorije Srema znaíajni za na§u zdravstvenu i opétu Jculturu, VII Nauéni sastanak, 
ZBORNIK RADOVA Naucnog druStva za istoiúju zdravstvene kul ture Jugoslavije Sekcija 
SAP Vojvodiine, Sremska Mitrovica, 22—23. maja 1976.. 258.). 2 A Székács és a Gercic közötti lazuló kapcsolatot Geröic egyik legjobbik t an í t -
ványa, Ljubomir Radivojevlc új í tot ta fel, akinek egyedüli vágya az volt, hogy be-
iratkozhasson Pesten az orvosi karra. Anyagi lehetőségek hiján, tanácstalanul, mint 
sok más Gercic-tenítvány, ő Is útbaigazítást és tanácsot kér volt tanárától és igaz-
gatójától. I smer jük Gerőié levelét, amelyet Karlócáról írt Radivojevicnek 1838. szept. 

37 



26-án, és amelyben atyai áldását adja tanulmányai folytatására, menne aikár Szegedre 
(ahová — minit a levélből megtudjuk — Stamatovié szegedi görögkeleti esperes hívta), 
akár Pestre; egy levelet csatol Székács részére, ha mégis úgy határozná, hogy Pest-
re megy. (ASANUK Fond karlovaCke gimnazdje, pismo br. 12). Nem maradt meg 
Geréiének az a levele, amelyet Radivojevié magával vitt Pestre és átadott Székács-
nak, az akkor már tekintélyes irodalmárnak. Radivojevié Pestről levelet í r t Geréié-
nek, amelyből megtudjuk, hogy SzSkáes készséggel fogadta és segített nekd: ,,Székács 
úr az ö n ajánlására nagyon szépen fogadott és többek között azt mondta nekem, na-
gyon örül, hogy önnek végre szívességet is tehet. Hozzáfűzte, legalább még negyve-
nen ajánlkoztak neki a tanításra, de miután ő ö n t különösen nagyra becsüli és le 
va.n kötelezve önnek, legelőször rólam gondoskodik (ROMS 9888, 1840. november 15-i 
levél). 

1 Teodor Pavlovié (1804—1854) neves szerb irodalomszervező, lapszerkesztő, a ma-
gyar—szerb irodalmi kapcsolatok eszméjének ápolója, ügyvédbojtárkodással kezdi pá-
lyafutását Viitkovics Mihálynál, utána a Srpske Narodne Novine szerkesztője, a Matiea 
srpska első ti tkára és a Letopisi szerkesztője 1832-től. Miután a Matica srpska szék-
helye a Thököldánum épületében volt, t i tkára és a Letopisi szerkesztője vállalta, hogy 
felügyelje a Thököld-ánum növendékeit. így történt, hogy Székács ajánlására Teodor 
Paviovié, akit Székács ismerősei közé soralt és „vir in universa re litternria Slavo-
rum imprimiis vero Serborum non parum versatus"-nak nevez (Fried I., Székács Jó-
zsef és a szerb népköltészet, Szomszédság és közösség, 275. 1) befogadta Radivojevicet 
a Tököliánumba és ösztöndíjat adott neki. 

' A levelezésből kitűnik, hogy Radivojevié fenntartot ta továbbra is Székáccsal a 
kapcsolatot, mert a következő évben, amikor megint jelentkezik Gerfiiének, Székács 
„kompMmentumait" tolmácsolja, melyek szerbit „nem ismer még valakit aki er-
kölcsi tekinte 'ben hasonló lenne őhozzá." „Hogy én ehhez a. stipendiumhoz jutottam 
— ír ja tovább Radivojevié —.sokban Székács úrnak köszönhetem, mert ha ő nem jár 
közbe. Pavlovié nem fogadott volna olyain szívélyesen, minit ahogy fogadott (ROMS 
9889, 6841. november 14-iki levél). 5 Eltérően az előző levelektől, amelyek mind gót betűkkel vannak írva, e levél 
csak részben gót, n&gyobbára pedig aránylag jól olvasható latin betűkkel készült. 

THEUERSTER HERR DIRECTOR! 

Ich sitze in einer gelehrten Sitztung, wo ich mich herzlich lang-
weile. Ich will mich ein bischen mit Ihnen beschájtigen, und, na-
mentlich eine Bitté an Sie zu richten, die Sie gewiss überraschen 
wird. Die Gesellschaft hat mir vor einigen. Monaten aufgetragen, 
auf dem Seeligen Magda, — der einstens auch Professor bei Ihnen 
war1 — eine Gedechtnissrede zu verfertigen.2 Wie Sie nun wissen 
hat Magda im Grundé nur ein einziges nahmhaftes Werk verfasst, 
nemlich seine Statistik von Ungarn, hiedurch hat er sich aber um die 
ungarische Literatur sehr verdient gemacht. In der zu verfertigen-
den Gedáchtnissrede nun, könnte ich ein Dátum sehr gut Benützen, 
aber es ist nur das Dátum nicht ganz bekannt. Ich erinnere mich 
einstens von Ihnen gehört zu habén, Goethe oder Wieland hatten 
erklart, dass Sie alle Ihre Werke aufgeben würden, wenn sie ich 
weiss es nicht welches gemeinnützige Volksbuch würde geschrieben 
habén. Sie besitzen dieses Volksbuch, mir kann es aber unmöglich 
einfallén, so viel ist gewiss, dass Sie mir einmal dasselbe mit den 
Worten übergeben habén: Goethe oder Wieland hatte erklart dass 
er den Ruhm der ihm für seine Werk zu Theil geworden. jür den 
Ruhm dieses einzigen Werk geschrieben zu habén, gerne dahingeben 
würde. — Wenn sie sich noch erinnern, bitt ich Sie recht sehr mir 
dieses Dátum mitzutheilen, wenn es möglich ist mit Angabe, der 
Quelle, wo jener Ausdruck aufgzeichnet steht. 
Leben Sie wohl! Gebe Gott dass ich Sie noch einmahl im Leben 
sehe und sprechen könnte. Gewiss leben Sie in meinem Andenken 
fort und fort, und ich kann mich schwer mir anders erinnern, als 
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unter der Gefiihlen der warhrsten Hochachtung, mit der ich mich 
zeichne als Ihrer ergebenster 

Pest den 6ten Jun. Dr. Joseph Székács 
1842 ev. Prediger zu Pesth. 

U.d. In der Sitzung war kein Briefpapier zu habén 

Sr. Hochgeboren Herrn Jákob von Gercsics Director des griech, 
nicht unisten Gymnasium zu Karlowitz in Syrmien 
p. Neusatz und Peterwardein 

(ROMS 9920) 

LEGKEDVESEBB IGAZGATÓ ŰR! 

Ülök a Tudós Társaság egy ülésén és szívből unatkozom. Szeretnék 
egy kicsit elbeszélgetni Önnel, illetve valamire megkérni, ami való-
színűleg meglepi. Néhány hónappal ezelőtt megbízott a Társaság egy 
emlékbeszéd megírásával a megboldogult Magdáról, aki valamikor 
Önöknél is tanár volt.1 Ahogyan már tudja, Magda alapjában véve 
csak egy jelentős műnek a szerzője, ugyanis a Magyarország Sta-
tisztikájának, amellyel a magyar irodalomban nagy érdemet szer-
zett. Az emlékbeszéd megírásához2 szükségem lenne egy dátumra, 
de éppen ez a dátum nem ismeretes. Emlékszem rá, egyszer hallot-
tam Öntől, Goethe vagy Wieland kijelentette, hogy szívesen lemon-
danának összes műveikről, ha csak megírták volna a nem tudom 
melyik népkönyvet, amely a nagy közönség hasznára lenne. Ez a 
népkönyv az Ön tulajdonában megvan, nekem pedig nem jut se-
hogyan sem eszembe; az azonban biztos, hogy Ön egyszer közölte 
velem ugyanezt a következő szavakkal: Goethe vagy Wieland ki-
jelentette, hogy szívesen lemondana a dicsőségről, ha csak ezt az 
egy művet megírta volna. Ha emlékszik még erre, nagyon kérem 
közölje velem ezt a dátumot, ha lehetséges az adattal és a forrással 
együtt, amennyiben fel van jegyezve ez a kijelentés. 
Isten Önnel! Áldja az Isten, hogy még egyszer láthassam az élet-
ben Önt és elbeszélgethessünk. Az én emlékezetemben ön állandóan 
él, és nem is tudok Önre másképpen visszaemlékezni, mint a leg-
igazibb megbecsüléssel, amellyel úgy írom magam alá mint az 
Ön legodaadóbb 

Pest 1842. június 6-án Dr. Székács Józsefje 
ev. lelkész Pesten 

P.S. Az ülésen nem találtam levélpapirost. 

Tisztelt Jákob von Gercsics a görög nem unit. Gimnázium Igazgató 
Űrnak Karlowiczon Szerémségben 
Űjvidék és Pétervárad mellett 
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J E G Y Z E T E K 
1 Magda Pál (1770—1841) Magyarosrzágnak és a határőrző katonaság vidékeinek 

legújabb statisztikai és geológiai leírása (Pest, 1818.) cimű polgári nemzeti sta-
tisztikájának az írója. A soproni ev. líceum, majd a karlócai gimnázium tanára és 
igazgatója. E munká jának német kiadása miatt — mert abban a cenzor megállapítása 
szerint Magyarország államjogi függetlenséginek adott hangot — állásától felfüggesz-
tették. Magda művének előszórészlete egyike a korszak legfigyelemreméltóbb tilta-
kozásának a különféle nacionalizmusok túlzásai ellen (A szomszéd népekkel való 
kapcsolatainak történetéből, összeállította és jegyzetekkel ellátta Kemény G Gábor. Bp. 
1962. 167.) A karlócaiak szerették Magdát és meg voltak elégedve pedagógiai mun-
kájával, ezért Stratimirovic metropolita pártfogásába vette és annak ellenére, hogy 
„megcáfolta vétkét" mégis el kellett bocsátania állásából (Nikola Radojéió, Jakov 
Geréió . . . 74). ! Székács ismert volt a tekintélyes személyiségeik elhunyta alkalmából mondott 
emlékbeszédeiről. Milyen lelkiismeretesen teljesítette e megbízásokat, legjobban mu-
ta t j a a levél, amelyben pontos és részletes adatokat kár a Magdára vonatkozó emlék-
beszéd minél hűbb megírásához. Nem tud juk azonban, hogy a kért adatokat elküld-
te-e Geröic Székácsnak; mi inkább feltételeznénk, hogy nem, miután az Emlékbeszéd, 
amelyet elmondott 1844 .dec. 14-én az Akadémia Nagyülésén és amely meg is jelent 
a Magyar Tudós Társaság 7. kötetében (1842—1844. Buda, 1846) nem tartalmaz erre vo-
natkozó adatot. 

R E Z I M E 

PREPISKA JOZEFA SEKACA SA JAKOVOM GERClCEM 

Istaknuta licnost kulturnog i javnog zivota Madjarske u prvoj polovirú 
XIX veka, Jozef Sekac, dobár poznavalac i prevodilac srpskohrvatske na-
rodne poezije na madjarski jezik (Szerb népdalok és hősregék, Budapest 
1836), u mladosti boravio j>e u Sremsikim Karlovcima kao vaspitac dece Ni-
kolica od Rudne. Tu je stekao poznaostvo mnogih obrazovaniih Ijudi, nosilaca 
kulturnog i drustvenog zivota ovog kruga i prijateljstva, koja je negovao do 
kraja zivota. Medju svoje dobre prijatelje racunao je, pre svega, profesora 
Jakova Gercica, veoma skromnog, ali utoliko obrazovanijeg covaka, i on je 
sa njirn vodio prepisku i mnogo godiina doonije. Pisma koja .su iz ove pre-
piske sacuvana pisao je Sekac, i ona su znaőajan i dragoceni dokumenat 
kulturnog zivota u Madjarskoj u ovo vreme. 

R É S U M É 

LA CORREPONDANCE DE JÖZSEF SZÉKÁCS AVEC JAKOV GERClC 

Personnage illustre de la vie spirituelle hongroise de la premiere moi-
tié du XIX siécle, József Székács, connaisseur et traducteur de la poésie po-
pulaire serbo-croate (Szerb népdalok és hősregék, Budapest 1836), dians sa 
jeunesss a séjourné á Sremski Karlovci en qualité du precepteur des jeunes 
nobles Nikolic de Rudna. II n'y a fait seulement connaissance de maints des 
gens cultivés, porteurs de la vie culturelle de ce cercle serbe, mais aussi des 
amitiés, qui ont duré pour toujours. Parmi ses amis il a compté surtout le 
professeur Jakov Gercic, homme modeste mais fort intruit, en rnenant avec 
lui une correspondance, mérne beaucoup des années plus tard. Les lettres 
conservés écrites par Székács ne sönt qu'un important et précieux témoin 
de quelques tendences de la vie culturelle de cette époque en Hongrie. 
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