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1. 

Az újabb magyar irodalom csak a XIX. század elején kezdett beáram-
lani a szerb szellemi életbe, de akkor is, egészen a század derekáig, igen 
lassan és nem a legjobb tolmácsolásban. Maga a késés még talán érthető 
is, a behatolás lassúsága azonban annál kevésbé. Hisz akadt a szerbek között 
a XIX. század első felében is elég tanult ember, aki szépen és jól beszélte 
a magyar nyelvet s köztük is olyan, aki ismerte és becsülte a magyar irodal-
mat; mégis csak kevesen vállalták — ki tudja, miért — a közvetítő szerepét. 

Jovan Pacic lehetett az első szerb költő, aki magyarul is verselt.1 Mindkét 
nyelven alkotott az a két szerb irodalmár is, aki elsőnek érezte szükségét, 
hogy közelebb hozza a szerbekhez a magyar irodalmat, s tett is valamit e 
célból. Egyikük, Jovan Muskatirovic lefordította és 1805-ben szerbes egy-
házi szláv nyelven is kiadta az egy évvel korábban, 1804-ben magyarul már 
megjelent kis népművelő könyvecskéjét.2 Vitkovics Mihály pedig, az úgy-
nevezett szerbesítéseivel kezdte hozzájárulását a magyar irodalomnak a 
szerb nyelvterületen való meghonosításához. 1816-ban, ma még ismeretlen 
okokból, kiadta Kármán József rövid wertheri regényének, a Fanni hagyo-
mányainak szerbesített változatát Spomen Milice címen. A kor szokásaihoz 
híven, de a szerbesített nevek miatt is Vitkovics fölöslegesnek találta fel-
tüntetni, hogy a művet magyarról fordította, s hogy ki a szerzője.3 Davidovic 
lapjának, a Novine serbskih iz carstvujusceg grada Vjene mellékleteiben és 
a Zabavnikban közölt saját verseinek későbbi fordításait sem átültetésként 
jegyezte. 

1 Póth István: Pesmarica Jovana Pacica (Jovan Pacié énekeskönyve). Zbornik Matice 
srpske za knjizevnost i jezik, XI. kötet, Üjvidék, 1963., 131—168. 1. 

2 Lazar Curcic: Jovan Muskatirovic magyar nyelvű népművelő könyvecskéje és annak 
szerb olvasók számára készült fordítása. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle-
ményei 5—6 szám, Üjvidék, 1971, 46—51. 1. 
Ugyanez szerbhorvát nyelven: Prilozi za KJIF. XXXVII. kötet, Belgrád, 1972, 3—18.1. 

3 Mladen Leskovac: Mihajlo Vitkovic: njegov zivot i rad u srpskoj i madarskoj knji-
zevnosti (Vitkovics Mihály élete és munkássága a szerb és a magyar irodalomban). 
Glasnik istorijskog drustva u Novom Sadu, VIII. kötet, 1. füzet, Újvidék, 1935, 36—49.1. 
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Antonije Arnot, aki jó ismerője lehetett a magyar nyelvnek és a korabeli 
magyar irodalomnak 1832-ben lefordította és kiadta egy máig is ismeretlen 
magyar szerző darabját Virgilija címmel, „zalostno pozoriste u cetiri dejstvija" 
(szomorújáték négy felvonásban) megjelöléssel.4 Egy évre rá, 1833-ban 
jelent meg Imre János Az ifjú magyar bölcselkedő című regénye Mladi 
mudrac címmel Subota Mladenovic fordításában.5 Ez volt a Matica srpska 
első magyar irodalmi vonatkozású kiadása. A következő magyarból készült 
fordítás csak öt évvel később, 1838-ban látott napvilágot: Lepa Grkinja 
„szomorújáték öt felvonásban, magyarból szabadon". Konstantin Isakovic, 
a fordító, nem tünteti fel, hogy Kisfaludy Károly verses drámájának, az 
Irénenek prózai fordításáról van szó.6 

Nem tudni pontosan, mikor fordította le Joakim Vujic a Srbski vozsd 
Georgije Petrovic (Georgije Petrovic szerb vezér) című négyfelvonásos 
darabot („jedno iroiceskoje pozoriste u 4 dejstvija"). 1813-ban kérelmezte 
kiadatását, de kérését elutasították. Csak 1815-ben engedélyezték a darab 
előadását Szegeden, s a bemutatónak sikere volt. Ugyanebben az évben 
Újvidéken is színre viszik gimnáziumi előadásban, de be is tiltják mindjárt.7 

A dráma végül 1843-ban lát nyomdafestéket Újvidéken mint Joakim Vujic 
összeállítása és írása (socinjeno i spisano Joakimom Vuicem").8 Köztudott, 
hogy J. Vujic más alkalmakkor is így járt el, ez a szerbesítés tehát senkit 
sem zavart különösebben. Arról van tudniillik szó, hogy Vujic ez esetben 
Balog István színész 1809-ben írt és 1812-ig játszott (Cserny György című) 
darabját szerbesítette meg.9 

Teodor Prokopcanji 1846-ban adta ki Szabadkán Jósika Miklós A 
könnyelműek című regényének fordítását Lakomisleni címmel, a szerző 
nevének feltüntetésével.10 Ezzel a regénnyel aztán valószínűleg le is zárul 
a szerb nyelvre fordított magyar művek sora a XIX. század első felében. 
Lehet, persze, hogy a lista nem teljes, s akad még valahol egy-két szerbre 
fordított magyar mű, ezt azonban csak ezután fogják kideríteni. Elképzelhető 
például, hogy magyar eredetiből készült az ismeretlen szerző tollából szár-
mazó Jelena srbkinja madarska kraljica (Szerb Ilona magyar királyné) című 
könyv is, melyről fordítója, Timotej Ilic csak annyit mond, hogy átültetés, 
de se a forrásnyelvet, se a szerző kilétét nem árulja el.11 

A XIX. század első felében megjelenő folyóiratok és almanachok sem 
tanúsítottak különösebb érdeklődést a magyar irodalom iránt. A Matica 
srpska Letopis c. folyóiratában 1833-ban találunk először magyar fordítást, 
4 Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519—1867 (A délszláv népek nyel-

vein megjelent könyvek katalógusa 1519—1867) — Narodna bibliotéka Srbije — Bel-
grád, 1973, 343. sz. 52. 1. 

5 Ugyanott, 890. sz. 143. 1. 
6 Ugyanott, 1162 sz. 182. 1. 
7 Alojz Ujes: Balogova drama u preradi Joakima Vujica (Balogh drámája Joakim Vujic 

átdolgozásában). Karadorde u drami i pozoristu, Belgrád, 1970, 78—82. 1. 
8 Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519—1867, 119 sz. 20. 1. 
9 Alojz Ujes: Drame i predstave o Karadordu u Madarskoj (1809/12—1857) (Kara-

dorderól szóló drámák és előadások Magyarországon) — Karadorde u drami i pozo-
ristu, Belgrád, 1970, 24—40. 1. 

10 Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519—1867, 1015. sz. 161. 1 
11 Ugyanott, 948. sz. 154. 1. 
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Vitkovics Mihály egy epigrammáját Antonije Arnot tolmácsolásában, 1834-
ben pedig további néhány epigrammát e szerb-magyar költő tollából, ismeret-
len fordítótól.12 A felújított Letopisban Teodor Pavlovié 1837-ben közzé-
teszi Kazinczy Ferencnek egyik, Lukiján Musickihoz intézett levelét.13 

S ezzel úgyszólván ki is merül a Letopis magyar anyaga a XIX. század első 
felében. Mi tagadás, kevés ez a Pesten megjelenő Matica srpskától, s még 
ez a kevés sem azért került a Letopis lapjaira, mert a magyar irodalomból 
adott ízelítőt, hanem mert szerb vonatkozásai voltak. 

De az akkoriban megjelenő többi szerb folyóirat, almanach vagy szó-
rakoztató újság sem tett többet a magyar irodalom ügyéért, mint a Letopis. 
Ez az érdektelenség még különösebb, ha meggondoljuk, hogy Pesten 1837 
és 1848 között két lap is rendszeresen megjelent, a Letopis és a Serbski 
narodni list, sőt öt olyan évről is tudunk, amikor három: 1838—39-ben 
az említettek mellett a Magazin za hudoáestvo, knjizestvo i modu, 1842 
és 1844 között pedig a Pestansko-budimski skoroceta. 1830 és 1840 között 
jelent meg Budán, Újvidéken és Szegeden a serbska pcela, 1841 és 1844 
között Újvidéken a Backa vila, s végül 1847-ben Pesten a Slavjanka című 
ifjúsági lap. E lapokból ítélve Pest volt a korabeli szerb irodalmi publicisztika 
első nagy központja. Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, 
hogy a magyar irodalom utat találjon a szerb olvasó felé. 

Ha a fentiekhez hozzáadjuk, hogy az akkori szerb írók megannyi szállal 
kapcsolódtak Pesthez, még érthetetlenebbé válik a dolog. Talán egyetlen 
példa is elég a szerb írók Pesthez való viszonyulásának szemléltetésére: 
az 1838-as katasztrofális pesti árvízről a Serbski narodni list és a Magazin 
za hudoáestvo, knjizestvo i modu is úgy írt, mint a valamennyi pesti lakost 
ért nagy csapásról. Jovan Subotic egy könyvecskét is kiadott Potopljena 
Pesta (Az elárasztott Pest) címmel, fiatal szerb íróként csatlakozva a magyar 
fővárost ért súlyos szerencsétlenség krónikásaihoz.14 

Ez a szolidáris megnyilatkozás is bizonyítja, hogy a XIX. sz. első felében 
élt szerb írók nem voltak magyarellenesek. Egyébként is gyakran hangoz-
tatták, hogy rokonszenvvel viseltetnek a magyarok és kultúrájuk iránt. Gon-
dosan feljegyezték a magyar művelődési élet minden fontosabb eseményét, 
éppen csak az irodalmát hallgatták el. Ennek magyarázatát, egyebek között, 
talán abban kell keresnünk, hogy az akkori szerb írók többsége beszélt ma-
gyarul és jól ismerte a magyar irodalmat, így hát nyilván egyikük sem találta 
szükségesnek a fordítást, önmagát meg illetéktelennek tartotta valószínűleg, 
hogy a magyar irodalomról értekezzen vagy ennek értékelésébe bocsát-
kozzon. A magyarázat azonban sántít, mert nem ad választ arra a kérdésre, 
miért nem vált egy-egy magyar író vagy könyv legalább a korabeli szerb 
közéletben folyó eszmecserék tárgyává. Felvetődik továbbá a kérdés, hogyan 
történhetett meg, hogy egyetlen, a XIX. század első felében élt szerb író 
sem figyelt fel Vörösmarty Mihályra, Petőfi Sándorra, Arany Jánosra vagy 

12 Marko Maletin: Sadrzaj Letopisa Matice srpske 1825—1850 (A Letopis tartalomjegy-
zéke 1825—1850) — Üjvidék, 1968, 410. 1. 

13 Ugyanott, 413. 1. 
14 Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519—1867, 2634. sz. 407—408. 
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Jókai Mórra. Márpedig, a jelek szerint, nem figyelt fel. Ám, ha ők nem is, 
szerencsére felfigyeltek rájuk, s emlékezetükbe vésték nevüket azok, akik 
csak később, a század második felében lettek szerb írókká, irodalmárokká. 

2. 

Az 1848—49-es forradalom idején a magyarok és a Magyarországon 
élő szerbek politikai történelme vakvágányra tévedt, külön utakat válatszottak 
maguknak, s ezek az utak, sajnos, keresztezték egymást — mindkét nemzet 
kárára. A jutalmuk azonban egy volt: a vereség. A lesújtó vereség utáni 
keserves állapotok közt alig-alig volt mód folytatni a félbehagyottat, több-
nyire mindent elölről kellett kezdeni. Ebben a szellemi élet sem volt kivétel. 
Az irodalomra hárult mindenekelőtt a feladat, hogy Bach hallatlan dikta-
túrájának feltételei közepette megtegye azt, amit — inkább a szándékon 
múlott, mint a lehetőségen — nem tett meg a lezajlott forradalom. 

A XIX. század ötvenes éveiben Újvidék válik a szerb szellemi élet 
központjává, átvéve ezt a szerepet Pesttől. Igaz, Pesten maradt a Matica 
srpska és a Letopis, ám ezek is inkább Újvidék felé tekingettek, s nemigen 
hittek abban, hogy ismét a szerb szellemi élet központjává avathatják Pestet. 
És ha már a forradalom előtti időkben nem tették meg Pesten, ahol a szel-
lemi életük központja volt, ahol többek között lapjaik, almanachjaik jelentek 
meg, itt, az új központban, Újvidéken, a szembenálló felekként megvívott 
forradalom után, a rettenetes Bach-terror közepette végre befogadták a 
szerbek a magyar irodalmat, a lehető legjobb módon. 

Újvidék szellemi életének kialakításában, s abban, hogy e várost tör-
ténelmének aranykorában, a XIX. század közepétől kezdve Szerb Arhénnek 
is nevezték, nem kis érdeme volt Danilo Medakovicnak. Ez a vállalkozó 
kedvű likai 1848-ban nyomdát alapított Újvidéken, s május elejétől kezdve 
átvette az abban az évben Pesten megindított Vestnik című lap nyomását 
Kosta Bogdanovictól. E lapnak Újvidékre kerülése lehetett az a pont, amelytől 
kezdve csendben és észrevétlenül áttelepült a szellemi élet északról délre, 
s ugyaninnen számíthatjuk az újvidéki sajtó és a Vajdaság mai területén 
kialakult újságírás történetét is. 

Az 1848-as hadi események miatt Medakovic kénytelen volt Karlócára 
költöztetni nyomdáját; itt folytatta a Vestnik nyomását, s itt indította meg 
saját lapját is, a Napredakot, az első Karadzic-féle írásmóddal és helyes-
írással nyomott szerb újságot. 1849-ben Medakovic jobbnak látta még dé-
lebbre, a biztonságosabb Zimonyba helyezni át székhelyét, ettől kezdve ott 
jelent meg a Vestnik és a hivatalos Pozornik Vojvodine Serbije. Zimonyban 
adta ki Medakovic, egyebek között, Dositej Obradovic összegyűjtött műveit 
is, 1850-ben. Egy évvel később, 1851-ben új „irodalmi, szórakoztató és 
hírközlő" lapot indított — szintén Zimonyban — Vojvodanka címmel, 
fivére Milorad Medakovic szerkesztésében.15 Danilo Medakovic még ugyan-
abban az évben visszaköltözteti nyomdáját Újvidékre, Milorad Medakovic 

16 Na raskrscu epoha: srpski knjizevni casopisi 1850—1860 (Korszakok keresztútján: 
szerb irodalmi folyóiratok 1850—1860) — Belgrád. 1979, 175—201. i. 
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pedig Temesvárra megy és új lapot indít Juzna pcela címmel, abban a re-
ményben, hogy az ún. Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság közigazgatási 
központjában sikerre viheti politikai lapját. Támogatásra nem lelvén, az 
információforrásoktól elszakadván elhatározza, hogy Újvidékre telepíti át a 
Juzna pcelát, s kiadását és nyomását közösen vállalja fivérével. 1852-ben a 
két Medakovic megindítja a lap irodalmi mellékletét is, Knjizevni dodatak 
Juzne pcele címmel. Miután még ugyanebben az évben betiltják a Juzna 
pcelát, megszűnik irodalmi melléklete is.16 Milorad Medakovic ekkor, el-
keseredettségében tán, elhagyja Újvidéket, Danilo Medakovic pedig 1852. 
június 1-én megindítja a Srbski dnevniket, majd nem sokra rá, június 25-én 
mellékletét, a Sedmicát, mely alcíme szerint „tudományos és szórakoztató", 
valójában azonban irodalmi lap volt.17 

A Sedmica megjelenése nagy eseménynek számított a szerb irodalom-
ban. Joggal mondta róla Vaso Milincevic: „Korszakok határán, irodalmi 
stílusváltás idején jelentkezett a Sedmica, akkor, amikor a klasszicista-fel-
világosító és szentimentalista irányzatot a nemzeti, népi, karadzici, illetve 
romantikus irányzat váltotta fel, s nemcsak krónikásává lett e változásoknak, 
hanem szervezőjévé, ösztönzőjévé és irányítójává is".18 Majd hozzátette: 
„Noha kedvezőtlen feltételek közt fejtette ki tevékenységét, nem kis mér-
tékben akadályoztatva az idősebb értelmiségi rétegek fásultságától és za-
varodottságától, valamint a politika és a cenzúra béklyóitól, megjelenésének 
nem egészen hét éve alatt (1852—1858) sikerrel nőtte ki magát szórakoztató 
és tudományos magazinból, illetve mellékletből — egy politikai lap függe-
lékéből — a korszak elsőrangú művelődési és irodalmi közlönyévé. Lap-
jain egy egész sor antológiai értékű írás látott napvilágot. . . s ezeket ma is 
élő s becses irodalmi örökségként tartjuk számon . . ,"19 

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

Igen fontos szerepet játszott „a magyar irodalomból való fordítások"22 

megjelentetésében és népszerűsítésében is, teret adott Jovan Jovanovic 
Zmajnak és Antonije Hadzicnak Arany-, Petőfi- és Jókai-fordításaik köz-
lésére. 

Magyar irodalmi vonatkozású fordításokat 1856 és 1858 között hozott 
a Sedmica, tehát megjelenésének utolsó három évében, amikor Dorde Po-
16 Ugyanott, 205—219. 1. 
17 Ugyanott, 11—107. 1. 
18 Ugyanott, 105. 1. 
19 Ugyanott, 106. 1. 
20 Ugyanott, 107. 1. 
21 Ugyanott, 106. 1. 
22 Ugyanott, 87. 1. 
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povic, a későbbi Danicar szerkesztette. Az első ilyen jellegű szöveg a Toldi 
első két éneke volt Jovan Jovanovic, a későbbi Zmaj fordításában.23 A kö-
vetkező, 1857-es évfolyamában közölte a Sedmica Petőfinek Az ember (Jadni 
ljudi cim se ponosite) és Esik, esik, esik (Pada, pada, pada) című verseit 
Zmaj, illetve Ivan Marsovski fordításában,24 valamint Jókai két elbeszélését 
Antonije Hadzic fordításában25, és Tóth Kálmán egy versét Ivan Marsovski 
fordításában.26 Megjelenésének utolsó évében mutatott be a Sedmica, Zmaj 
fordításában, néhány részletet a János vitézből (Vitéz Jovan), ekkor közölte 
az Egy telem Debrecenben (Zimovnik u Debrecinu) c. verset és Jókai két 
elbeszélését Antonije Hadzic, egy novelláját pedig Duro Vukicevic tolmá-
csolásában. 

A három év alatt összesen tizenkét magyarból készült fordítás látott 
napvilágot a Sedmica lapjain, ebből Arany János egy, Petőfi Sándor 
négy, Jókai Mór hat, és Tóth Kálmán egy alkotással szerepelt. A négy for-
dító mindegyike az akkori legfiatalabb szerb írónemzedék tagja volt. Evekre 
tagolva így fest a kép: 1856-ban egy fordítás, 1857-ben hét, 1858-ban pedig 
öt. Ha be nem tiltják, a Sedmica nyilván újabb fordításokkal segítette volna 
elő az újabb magyar irodalomnak a szerb olvasókkal való megismertetését. 

A Toldiból közölt töredék bekerült az eposz teljes szövegének kiadásába, 
(Újvidék, 1858), a János vitézből vett részletek pedig 1860-ban jelentek 
meg Újvidéken a teljes szövegbe ágyazva. Valójában a Toldi első két éne-
kének a Sedmicában való közlésével kezdte meg Zmaj Arany műveinek 
fordítását. Első Petőfi-fordításait viszont a pesti Letopisban (1855) és a 
zágrábi Nevenben (1856) közölte.30 Petőfi-fordítói tevékenységének első 
szakaszában Zmaj a Sedmicában közölte a legtöbb átültetést, hármat, s 
csak egyet-egyet a Letopisban és a Nevenben. 

E számvetést nézve talán nem is tűnik olyan soknak a Sedmica tolmá-
csolta magyar irodalom, de tény, előtte nem volt rá példa a szerbeknél, hogy 
egyetlen lapban, ilyen rövid idő leforgása alatt ennyi magyar vonalkozású 
fordítás látott volna napvilágot. Magukat a lefordított verseket és elbeszé-
léseket sem érheti semmi kifogáf. Ez azonban nem jelenti egyszersmind, 
hogy a fordítások is kifogástalanok. Kétségkívül Zmajéi a legjobbak, s 
Marsovskiéi a leggyengébbek valamennyi szerb fordítás közül. 

Többen lejegyezték már, hogy Zmaj, Antonije Hadzic és Dorde Popovic 
Danicar 1856-tól kezdve igen sokat tettek a Sedmica lapjain a magyar iro-
dalom népszerűsítéséért a szerbek között. Nehéz volna az elmondottakhoz 
bármit is hozzátenni. Annyit azonban le kell szegeznünk, hogy e nemes 
vállalkozásba fektetett munkájuk többszörösen megtérült. 
23 Vida Zeremski — Durdevka Ljubibratic — Marija Curcic: Sedmica: Sadrzaj i pred-

metni registar (A Sedmica tartalomjegyzéke és tárgymutatója) — Üjvidék, 1972, 29. 1. 
24 Ugyanott, 45. 1. 
25 Ugyanott, 36. 1. 
26 Ugyanott, 49. 1. 
27 Ugyanott, 45. 1. 
28 Ugyanott, 36. 1. 
29 Bibliografija Petefijevih pesama prevedenih na srpskbhrvatski jezik (Petőfi szerbhor-

vát nyelvre lefordított verseknek bibliográfiája), összeállította Desanka Bogdanovic. 
— Sándor Petefi: Pesme, Üjvidék—Belgrád, 1973, 130. 1. 

30 Ugyanott, 151. 1. 
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Mindez, amit a Sedmica tett a magyar irodalomért talán nem is volna 
ennyire jelentős, ha a szerb írók már a forradalom előtt is felfigyeltek volna 
Arany Jánosra, Jókai Mórra, s mindenekelőtt Petőfi Sándorra. Mai isme-
reteink szerint az akkoriban számon tartott szerb írók közül senki sem rea-
gált munkásságukra, ezzel szemben már a forradalom előtt felfigyeltek rájuk 
azok a fiatalok, akik csak 48 után váltak szerb írókká. Mi több, ezeknek a 
fiatal tollforgatóknak volt hozzá bátorságuk, hogy olyan időkben, amelyek 
egyáltalán nem kedveztek a forradalom előtti magyar irodalomnak, sem 
a szerb—magyar kapcsolatoknak, magyar verseket és elbeszéléseket fordít-
sanak és közöljenek. Petőfit közölni a Bach-diktatúra idején — mi más ez, 
mint az ellenállás kinyilvánítása, már-már hőstett. Még ennél is nagyobb 
hőstett egy olyan nemzet lapjában közölni Petőfi-verset, mely 1848-ban 
a költő ellenségének számított. Nyilvánvaló, e fordításaikkal a szerb költők 
valósággá avatták a forradalmi eszméknek a testvériségre vonatkozó részét, 
amiről oly ihletetten s oly nagy lelkesedéssel dalolt Petőfi. E szemszögből 
nézve egyáltalán nem kevés az, amit a Sedmica tett. Sőt, talán sorsdöntő 
szerepet is játszott a további szerb —magyar irodalmi kapcsolatok alakulá-
sában. Semmiképp sem volna szabad lebecsülnünk és elfelejtenünk a Sed-
micának ezt az útmutató üzenetét. 

3. 

A Sedmicában bemutatott magyar irodalomról szólva időzzünk el egy 
kicsit Dura Jaksic ugyanitt közölt verseinél is. V. Milincevic már idézett 
írásában a következőket mondja róluk: „Jaksic legjobb verseinek fele a 
Sedmicában jelent meg. Költőnknek utánzói is akadtak, ami arra vall, hogy 
egyénisége már ekkor rányomta bélyegét a korabeli szerb költészetre. Ami 
a Sedmica-beli verseit illeti, nemcsak hogy sok a jó, gyenge úgyszólván 
nincs is köztük".31 

Jaksic életrajzírói és az irodalomtörténészek régtől fogva s rendre fel-
jegyezték, hogy a költő, saját vallomása szerint, korán megismerte Byron 
és Petőfi verseit. Jaksicnalc e vallomása igen érdekes, s nagyon fontos lehet 
egyéniségének és költészetének megértése szempontjából. Csernyén került 
papírra egy borongós, esős novemberi napon, az 1849-es harcok után, s 
Bécsbe való elutazása, 1851 előtt, édesapjára emlékezvén. Jaksic apja a forra-
dalom idején börtönbe került, s megbarátkozott egy rabbal. E fogolytársa 
röviddel a tömlöcből való szabadulása után meghalt. A halálhírt a felesége, 
Marta Stanojevic közölte Jaksic apjával, aki, szemlátomást megrendülten 
a fiához sietett, hogy elmondja a talán nem is egészen váratlan hírt, de még 
inkább, hogy megossza vele bánatát. Jövetelének igazi okát azonban csak 
később árulta el. Előbb afelől érdeklődött, meglehetősen szórakozottan, 
min dolgozik fia mostanában, amire az ifjabb Jaksic ezt felelte: „A chilloni 
foglyokat festem Byron után". Minthogy idősb Jaksic nem olvasta Byront, 
a fia elmondta, mit ábrázol majd a festmény. „. . . Örök fájdalom, örök 
szenvedés!" — mondta erre egyebek közt az apa. — „A festők megfestik, 
31 Na raskrscu epoha.. . — Vaso Milincevic — 1979, 61. 1. 

3 



322 LAZAR CURClC 

az írók megírják, az emberek meghallgatják — de senki föl nem kel az erő-
szak ellen! Még az isten sem . . ."32 

Ezután Jaksic elolvasta az apjának címzett levelet a fogolytársa halál-
hírével. E levél idézte emlékezetébe Petőfi sorait, s magát a magyar költőt 
is. „Most már Petőfim sincs" — sóhajtott fel — „elvesztettem! Ah, be sok 
mindent elvesztettem azóta, mi kedves volt előttem, mi felvidította szívem 
s bátorította lelkem, csak a sok emlék maradt meg, a sok szomorú és kedves, 
örömmel s bánattal teli emlék, ezekkel töltöm ki a szomorú űrt, mit a keserű 
jelen hoz nekem".33 

A beszélgetés azzal ért véget, hogy az ifjú Jaksic átengedte a műterem-
ként használt helyiséget apjának, hogy az oda költöztethesse elhunyt barátja 
özvegyét és gyermekeit, s gondoskodhasson róluk, míg talpra nem állnak 
valahogy. Nem is tehetett mást: az alkalom is, a pillanat is azt parancsolta, 
hogy támogassa apját.34 

A Jaksic-vallomásban fölelevenített helyzet valóban drámai és felemelő. 
Az egyik oldalon az apa fogolytársának halála és a szerbek és magyarok 
forradalombeli összetűzése következményeinek felidézése, a másikon em-
lékezés Byronra s az örök szenvedésre, mely ellen senki sem emeli fel szavát, 
még az isten sem. A kivételes pillanat szinte előhívta Petőfi szellemét, s 
Jaksicnak eszébe is jutott az ő Petőfije. Azon az esős novemberi napon, 
ott Szerbcsernyén apa és fia, a pap meg a leendő festő és költő testközelbe 
került az eljövendő időkkel. 

E Byronra s Petőfire való szerbcsernyei emlékezését Dura Jaksic Zmaj-
nak ajánlotta, s Zmaj ezt hiteles vallomásnak tekintette, és sohasem kérdő-
jelezte meg. S ha Zmaj nem vonta kétségbe, márpedig nem vonta, nekünk 
sincs rá semmi okunk. így hát tényként kell elfogadnunk, hogy Dura Jaksic 
még annak előtte megismerte Byront és Petőfit, hogy Zmajjal találkozott 
volna Bécsben, 1851-ben. 

D. Jaksicnak ez a hiteles és világos vallomása azonban, úgy látszik, 
nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy az irodalomtörténészek tényként 
könyveljék el a fentieket. Első életrajzírója, Svetislav Vulovic is csak félig-
meddig látta tisztán a dolgokat. „Már Bécsbe érkezése előtt ismerte Byront"35 

— mondja róla, s ebben tökéletesen igaza van, Petőfihez fűződő viszonyát 
azonban nem egészen érti, hisz ezt írja: „. . . kedvenc költője Petőfi volt. 
Hatására kezdett el maga is verselni. Dalaik közt egyébként nincs sok hason-
lóság; talán a jellemükben és sorsukban mutatkozó rokon vonások vonzották 
Petőfihez". Kissé alább pedig — már-már érthetetlen módon — hozzáteszi: 
„Petőfi verseit Jaksic Bécsben olvasta először, s a könyvet Jovan Jovano-
victól kapta".36 

32 Uspomene: Drugu Jovi Jovanovicu — od Dure Jaksica (Emlékek: Jovo Jovanovic 
barátomnak — D. Jaksic) — Sabrana dela Dure Jaksica: Pripovetke, Belgrád, 1978, 
87. 1. 

33 Ugyanott, 90. 1. 
34 Ugyanott, 90. 1. 
35 Svetislav Vulovic: Dura Jaksic: pesnik i slikar (1832—1878) (Dura Jaksic, a költő é? 

festő) — Godisnjica Nikole Cupica, IV. kötet, Belgrád, 1882 
36 Ugyanott, 109. 1. 
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Jovan Skerlic már óvatosabb volt, de homályosabban is fogalmazta 
meg Jaksic és Petőfi viszonyát: „Petőfit olvasva, az ő Petőfijét, ahogy mondta, 
kihez lelki rokonság fűzte, és Byront, aki az európai romantikusok költői 
mintaképe volt, Zmaj mellett, aki nagy hatással volt rá, s a költészetre irányí-
totta figyelmét, kezdett el Jaksic maga is verselni Bécsben, 1853-ban".37 

Miodrag Popovic, aki kimutatta a Petőfi-hatás kétségbevonhatatlan 
nyomait Jaksic költészetében, megkérdőjelezte egyes életrajzírók (Vulovic, 
Vrhovac) azon állítását, hogy Jaksic Becskereken német klasszikusokat 
olvasott,38 s leszögezi, hogy ezekkel csak Bécsben ismerkedhetett meg. Ugyan-
akkor rámutat, hogy Zmajnak is, Jaksicnak is Petőfi volt az eszményképe, 
s ezt így magyarázza: „Eszményképük s tanítómesterük azokban a napokban 
a magyar forradalom költője, Petőfi Sándor volt, aki Bécsben is nagy nép-
szerűségnek örvendett azon németek körében, akik titkon a vereség után 
is a forradalommal rokonszenveztek. Petőfi lírai verseiből Bécsben már 
1846-ban megjelent egy német nyelvű válogatás, a másik a forradalom idején, 
1849-ben látott napvilágot Majna-Frankfurtban, a János Vitéz fordítása 
pedig 1850-ben Stuttgartban".39 

Hagyjuk most irodalomtörténészeink kisebb tévedéseit — Jaksic 1853-
ban már nem volt Bécsben; a?., hogy Majna-Frankfurtban és Stuttgartban 
Petőfi-válogatás jelent meg német nyelven, még nem bizonyíték arra, hogy 
ezeket Bécsben is olvasták —, ezeknél sokkal lényegesebb, hogy egyikük 
sem akarja elhinni: Jaksic már 1851 előtt olvasta Petőfit majd később is, 
német nyelven, ugyanúgy, mint Byront. 

Nincs rá bizonyítékunk, hogy Zmaj olvasta volna Petőfit 1851 előtt, 
ugyanakkor egyértelműen és kétségbevonhatatlanul bizonyítani tudjuk, 
hogy Jaksic 1851 előtt is olvasta Byront és Petőfit, s hogy ezt Zmaj sohasem 
cáfolta. Emellett magától Zmajtól tudjuk, hogy ő Jaksictyal együtt „erede-
tiben olvasta Petőfit" Bécsben.40 Mindezen ismeretek birtokában csak az 
szűrhető le, hogy Jaksic előbb olvasta Byront is, Petőfit is, mint Zmaj, s 
hogy ő volt az, aki Bécsben, 1851-ben vagy 1852-ben Petőfire és „eredetiben 
olvasott" költészetére terelte a beszélgetést. Ezt látszik alátámasztani az a 
tény is, hogy Jaksic még 1852. október 12. előtt „egy kis Petőfi-fordítást" 
küldött apjának Bécsből.41 Ezek szerint Dura Jaksicot ke'lene tekintenünk 
Petőfi első fordítójának a szerbhorvát nyelvterületen. Nagy kár, hogy a 
fordítás nem maradt fenn, s azt sem tudjuk, melyik Petőfi-versről van szó. 
Abból, hogy Jaksic Petőfi-fordítást küldött apjának, az is bizonyítottnak 
látszik, hogy idősb Jaksic is olvasta és ismerte Petőfi költészetét, s hogy 
a magyar költőt idéző 1849 és 1851 közti csernyei emlékezés hiteles. 

Jaksic irodalmi munkásságában nem maradt fenn nyoma fordítói tevé-
kenységnek. Németül sosem tudott jól, és magyarból sem fordított, noha 
37 Jovan Skerlic: Istorijanove srpske knjizevnosti (Az új szerb irodalom története). Belg-

rád, 1914, 310. 1. 
38 Miodrag Popovic: Dura Jaksic, Belgrád, 1961, 31. 1. 
39 Ugyanott, 40—41. 1. 
40 Milán Sevic: Zmaj i Dura u Becu — Dura Jaksic u zapisima i anegdotama — Szer-

kesztette és az előszót írta Milán P. Kostic, Belgrád, 1952, 32. 1. 
41 Prepiska — Sluzbeni spisi (Levelezés, hivatalos iratok) — Sabrana dela Dure Jaksica, 

Belgrád, 1978, 4. 1. 
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ezt a nyelvet jobban beszélte. Ennek ellenére, úgy látszik, az irodalom terü-
letére fordítással lépett be, s hogy éppen Petőfi-fordítással, az az ő esetében 
korántsem lehet véletlen. 

Az a tény, hogy Jaksic már 1851 előtt ismerte Petőfit és költészetét, 
továbbá, hogy minden bizonnyal még 1851 előtt tudomására jutoti Petőfi 
segesvári eleste — erről, úgy tetszik, akkoriban még nem cikkeztek nyilvá-
nosan —, arra enged következtetni, hogy Petőfi költészetével Peslen ismer-
kedett meg 1847—48-ban. A velencei Giacomo Marastini pesti festőisko-
lájának növendékeként hallhatott először Byronról, itt ismerkedhetett meg 
verseivel s folytathatott eszmecserét a költőről fesfő-barátaival. Az iskola 
növendékei között, értesüléseink szerint, egyetlen szerb barátja sem volt 
Jaksicnak. A Tököly-intézecnek nem volt bennlakó diákja, nincs róla adat, 
hogy bejárt volna a Matica srpska olvasókörébe. Úgy látszik, többnyire né-
metek, magyarok, vagy a soknemzetiségű Magyarország többi nemzetének 
fiataljai között forgott. Elképzelhető, hogy a festőiskola növendékeinek 
közös nyelve a magyar volt, s az is lehetséges, hogy a szerbcsernyei diák a 
magyar fiatalokhoz vonzódott a legjobban. A többiekhez hasonlóan ő sem 
idegenkedett semmi újtól, s miután megismerkedett Byronnal, egészen 
természetes, hogy a korabeli romantikus költészet, s így Petőfi hívéül sze-
gődött. 

Pesten 1848-ban — ha korábban nem — ő is ott lehetett a fiatal festő-
növendékek, elsősorban magyar festőnövendékek között, akik csoportosan 
jártak Petőfi nyomában, s lesték minden mozdulatát, öltözködését, új versét. 
A Pilvaxba, Petőfi törzskávéházába, Jaksic nem járt, s a többibe se, ahol 
Petőfi meg-megfordult. Inkább kamasz, mint legény lévén, akkor még nem 
ivott, aminthogy később, 1851—52-ben Bécsben sem. Nyilván beérhette 
annyival, hogy ott járt Petőfi nyomában az utcán, a tereken, a színházban 
vagy a Nemzeti Múzeum előtt, s hogy sikerült megkaparintania valamelyik 
példányát azoknak a röpcéduláknak, amelyekre a Nemzeti dal volt nyomva. 
Ahhoz sem fér kétség, hogy 1848-ban megvett két példányt Petőfi verseinek 
frissen megjelent második kiadásából, s ezeket 1848 tavaszán, amikor elhagyta 
Pestet, magával vitte Szerbcsernyére. így olvashatta aztán apa és fia 1848-ban 
Petőfit, mindaddig, míg egymás ellen nem fordult szerb és magyar a forra-
dalom véres harcaiban, sőt később is, hogy megkötötték a békét, amely az 
égvilágon semmit sem hozott sem a magyaroknak, sem a szerbeknek, csak 
a Petőfi költészetéből leszűrhető tanulságot és üzenetet, amit azonban ezek 
még jó sokáig képtelenek voltak megérteni. 

Jaksic 1851-ben Bécsbe is magával vitte a Petőfi-kötetet. Ki tudja, 
milyen szerencsés véletlen folytán bukkant rá Bécsben mindjárt Zmajra, 
tény, hogy az megosztotta vele lakását. Itt, ebben a lakásban kezdődött életre 
szóló barátságuk, amelyet csak Jaksic halála szakított meg. Bécsi tartózko-
dásuk idejéről tudjuk, hogy Zmaj meg szeretett volna ismerkedni Branko 
Radicevictyel, de nem tudott vele kapcsolatot teremteni. Zmaj ;skolatársa, 
Jovan Boskovic azokban a napokban ismerkedett meg, Duro Danicic köz-
vetítésével, Vuk Karadáictyal és Branko Radicevityal. Jaksic egyikükkel 
sem kereste a kapcsolatot. Beérte azzal, hogy Zmajjal együtt „eredetiben" 
olvasták Petőfit. Ekkor szerethette meg Zmaj Petőfinek ezt az 1848-ban 
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megjelent kötetét, úgyhogy amikor 1855-ben Pesten járt, maga is szerzett 
egyet, fordított is belőle, s ebből vette kölcsön Petőfi arcképét, amikor 
1860-ban kiadta János Vitéz-fordítását. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy Jaksic nem lelkesedett a népdalokért és 
Branko Radicevic költészetéért. Megfertőzte már Byron és Petőfi. Zmajtól 
viszont nem volt idegen sem a népdal, sem Radicevic költészete. Jaksicnak 
sikerült bécsi tartózkodásuk alatt felkeltenie Zmaj érdeklődését Byron és 
Petőfi, s ez utóbbi által az újabb magyar irodalom iránt, Zmaj azonban nem 
tudta megszerettetni vele a népköltészetet és Radicevic verseit. 

Zmaj és Jaksic 1851. évi bécsi találkozásából fakadt a fiatal, feljövőben 
levő szerb írónemzedék érdeklődése az újabb magyar irodalom iránt. Ezeknek 
a fiataloknak volt hozzá érzékük, hogy fölfedezzék az új magyar irodalom 
művészi értékeit, s vállalkozó szellemük is, hogy szálláscsinálóivá legyenek 
ezeknek a szerb olvasók körében. Az újvidéki Sedmica, mely megjelenésével 
a szerb irodalom új, megifjodott szakaszának kezdetét is jelezte, teret adott 
az újabb magyar irodalomnak is. így történt, korántsem véletlenül, hogy 
a magyar irodalom éppen a szerb irodalom megfiatalodásával egyidőben vált 
hozzáférhetővé a szerbek számára. Ha már úgy hozta a sors, hogy ekkora 
késéssel érkezzen el a magyar irodalom a szerb olvasóhoz, a pillanat, amelyben 
elérkezett, nagy volt és jelentős, s nagyok a költők is, akikkel jött. 

Szilágyi Károly fordítása 

REZIME 

Madarska knjizevnost u novosadskoj Sedmici 1856—58 

U Novom Sadu je, u ne bas povoljnim uslovima Bahove vladavine, pokrenuta 1852. 
godine Sedmica, kao nedeljni dodatak za knjizevnost Srpskog dnevnika. Ovaj nedeljni 
knjizevni list okupio je vecinu starih srpskih pisaca, ali i sve mlade pisce, od kojih ce neki 
biti i najznacajniji srpski pisci uopste. Sedmica je obelezila obnovu srpske knjizevnosti 
u pedesetim godinama 19. veka i, istovremeno, umnogome odredila njene buduce puteve. 
U toj i takvoj Sedmici objavljivani su od 1856—1858. prevodi Janosa Aranja, Sandora 
Petefija i Mora Jókaija. Za tri godine, od 1856, u Sedmici je objavljeno 12 prevoda sa ma-
darskog, svi iz pera najmlade generacije srpskih pisaca, sto mozda i rije mnogo, ali je to 
mnogo vise nego ikada ranije i, ono sto je jos vaznije, u vremenu bez politickih sloboda, 
mladi srpski pisci prevodili su upravo najnaprednije onovremene madarske pisce. Bio 
je to nesumnjivi dokaz otpora prema Becu i piilog saradnji sa Madarima, narodu sa kojim 
su samo pre deceniju bili u ratu. 

Jednom zapocete na najbolji moguci nácin, u Sedmici, 1856, veze srpske knjizev-
nosti sa madarskom literaturom nije bilo vise mogucno zaustavljati ili vracati. U tome je 
znacaj Sedmice i srpskih pisaca niklih iz nje za odnose sa madarskom knjizevnoscu. 
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SUMMARY 

The Hungarian literature in the „Sedmica" (1856—1958) 
of Novi Sad 

In Novi Sad, under the unfavourable conditions of Bach's governing, in 1852 Sed-
mica was initiated as a weekly literary supplement of Srpski Dnevnik. This weekly lite-
rary journal assembled the majority of old Serbian writers, and all the young ones, some 
of them becoming very famous later on. Sedmica marked a revival of Serbian literature 
in the fifties of the 19th century, and at the same time determined its way in the future. 
In this journal translations of works by Arany János, Petőfi Sándor and Jókai Mór appeared 
from 1856 to 1858. In three years 12 translations from Hungarian were published in Sed-
mica, all written by the youngest generation of Serbian writers. Although the number of 
translations was not considerable, it was much more than it had been done ever before, 
and, what is still more important, the young Serbian writers translated the most progres-
sive Hungarian writers. It was a proof of the resistance towards Vienna and a contribu-
tion to the collaboration with Hungarians, the people they fought against only one decades 
ago. 

Once started in the best possible way the connections between the Serbian and Hun-
garian literature could not have been interrupted or put back. That is why Sedmica and 
the Serbian writers belonging to its circle are so important for the Hungarian—Serbian 
literary relations. 
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