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Mikszáth Kálmánnak (1847—1910) műve — aki a realizmus és a roman-
tika válaszútján lépett fel, s „Jókai romantikájának ösvényein" indult el,1 aki 
a maga korából merítette témáit, ennek a kornak ellentmondásait mutatta 
be, és akinek életműve fordulópontot jelentett a magyar próza fejlődésében 
— különös érdeklődést keltett a korabeli szerb irodalmi körökben, elsősorban 
a Magyarországon élő szerb irodalommal foglalkozó személyeknél. 

Ez az az idő volt, amikor a szerb irodalomban •— részben az európai, 
részben pedig a hozzá közel álló magyar irodalmi áramlatok befolyása alatt 
— egyre jobban tért hódított a próza ápolása. A szerb elbeszélők között említ-
sük csak meg Dura Jaksicot, akinek, igaz, nem elbeszélései a legjobbak alko-
tásai közül, vagy méginkább Jovan Grcic Milenko megjelenését a hatvanas 
években, vele a szerb romantikus-szimbolikus elbeszélés vette kezdetét. 

Jovan Grcic Milenkót, az első szerb novellistát, aki sikeresen vitte át 
a szerb irodalomba az európai próza-alkotások legjavát, a szerb próza mesterei 
követték; Stefan Mitrov Ljubisa, Milovan Glisic, Laza Lazarevic, Simo 
Matavulj és még mások. Elbeszéléseiket a korabeli szerb irodalmi folyóiratok-
ban, az Otadzbinában, Danicában, Jávorban, Vildban és a többiekben tették 
közzé. 

Az eredeti alkotások, mellett a szerb folyóiratok közöltek novella-fordítá-
sokat az európai irodalomból •— a magyar novella-irodalom termékeit is 
ide számítva —, és e fordítások között nem ritkán másod- és harmadrendű 
írók művei is szerepeltek. A magyar elbeszélők közül a szerbek elsősorban 
Jókai Mórt kedvelték, de Gárdonyi Gézát is, és még több más, ma már elfe-
lejtett elbeszélőt. 

Mikszáth Kálmán műveinek a szépsége, azok az újdonságok, amelyekkel 
a prózairodalmat gazdagította, novelláinak és regényeinek értéke nem maradt 
észrevétlen: fordítások jelentek meg finn, olasz, német, lengyel, cseh szlovák 
és bolgár nyelven; a szerb irodalmi körök pedig, amelyek a prózai kifejezést 
ápolták, értékelni tudták Mikszáth megkapó, meleghangú írásait, gazdag kife-
jezésmódját, témáit. Novellái szerb nyelven többnyire folyóiratokban jelentek 

1 A Magyar Irodalom Története 4., Akadémiai Kiadó, Budapest 1965., 703. 
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meg, például a karlócai Brankovo koloban, amelynek szerkesztője Paja Mar-
kovié Adamov volt. Jókai Mór, Gárdonyi Géza és még több más író novellái 
mellett a Brankovo kolo közöl egy-egy Mikszáth-novellát is; itt szerepelnek 
novelisztikájának a remekművei: Bede Anna tartozása — Dug Ane Bedeove2, 
Tímár Zsófi özvegysége •— Udovica Sofija Timareva3, Szűcs Pali szerencséje 
•— Sreca Pavla Sicai, Két major regénye — Román dvaju majura5 stb., a 
fordítók pedig Veljko Petrovic, a krusedoli Jovan Protic, D. Zakic. Némely 
fordító a nevét csak a kezdőbetűvel írja alá, mint pl. D.J. (mi itt Jovan Ducic 
költőre gondolunk, aki akkortájt Zomborban a tanítóképző növendéke volt 
és a Brankovo kolo munkatársa), de vannak eddig fel nem oldott kezdőbetűk 
is, mind pl. S.P. és K.J. 

A Brankovo kolo a Kovcezic című rovatban felhívja olvasói figyelmét 
Jovan K. Laziénak a Szent Péter esernyőjéről (Kisobran svetoga Petra) készült 
fordítására6, Mikszáth halála alkalmából pedig meleghangú nekrológban em-
lékezik meg róla7. 

A Novi Srbobran Veljko Petrovic tollából A Péri'lányok szép hajáról 
(O lepim kosama Perijevih devojaka) című Mikszáth elbeszélést közli8, a mo-
sztári Zora pedig az európai irodalom nagyjai mellett (Schiller, Tolsztoj, 
Lermontov, Marcel Prévost stb) rendszeresen hoz magyar vonatkozású írá-
sokat is, Jókai- és Mikszáth-novellákat; 1897-ben a Zora oldalain két folyta-
tásban jelenik meg Mikszáthnak A dzsentrifészek c. (Zentríjsko gnezdo) novellája, 
fordítója „Zarko iz Mola", aki Maupassant-novellákat is közöl a Zora oldalain. 

Hogy a múlt század utolsó évtizedeiben és a huszadik század elején a 
bosznia-hercegovinai irodalmi folyóiratokban nemcsak a magyar élet és iroda-
lom iránti érdeklődés jut kifejezésre, hanem az őszinte rokonszenv és a bámulat 
is, ez részben azzal is magyarázható, hogy Magyarország Bosznia-Herce-
govina iránt barátságot, sőt pártfogást is nyilvánított a török iga ellen harcoló 
bosnyákok és hercegovinaiak ügyében, a megszállás alatt pedig a magyar 
hivatalos személyiségek érdeklődést és rokonszenvet tanúsítottak a bosnyák 
és a hercegovinai tájak, a nép élete és művelődése iránt (Asbóth János, Erődi 
Béla, Strausz Adolf és mások). Ezenkívül e területekről delegációk mentek 
Budapestre, sikeres kereskedelmi és más szerződéseket kötöttek, erről a kora-
beli magyar sajtó is hírt adott (Nemzeti 'Hírlap, Vasárnapi Újság, Fővárosi 
Lapok stb.). A közeledésben Jovan Jovanovic Zmajnak is szerepe volt, akit 
a bosnyák és a hercegovinai irodalmi körök nagyrabecsültek, a magyar iro-
dalomnak a szerbek közötti népszerűsítőjeként és terjesztőjeként ismertek. 

Mikszáth Kálmán novellái szerbhorvát nyelvterületen külön kiadásban 
is megjelentek. Ezeknek legtöbbje ma már elveszett, a megtalálható példányok 
pedig ritkaságszámba mennek. Említsük meg őket időrendi áttekintésben: 

Az első Mikszáth-gyűjtemény a Pripovetke Kolomana Miksata I kolo 
címet viseli, a fordítója („az író engedélyével") Joca Bogdanov; az előszót 

2 Brankovo kolo 1905., 797—500. 
3 Uo. 1906.. 921—923. 
4 Uo. 1907., 400—403. 
5 Uo. 1906., 510—513. 
6 Uo. 1899., 446. 
7 Uo. 1910., 416. 
8 Novi Srbobran 1905/III, 73. sz., 1—2. 
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maga Mikszáth írta. Nagybecskereken (ma Zrenjanin) jelent meg 1893-ban 
J.(ovan) Grcic könyvtáros és nyomdász kiadásában, cirill betűvel. 

Az Előszóban Mikszáth örömét fejezi ki, hogy műveinek egy része szerb 
nyelven is megjelenik, „s ezzel a könyvvel lelkem gyengéd szárnyacskákon 
utazik a szerb tájakra, a Száva partjaira . . ." „Nyelvüket ugyan nem ismerem 
— folytatja az Előszóban Mikszáth de a szerbeket annál jobbail, sok jó 
barátom és rokonom van közöttük, és ők sűrűn szerepelnek írásaimban . . ., 
mindnyájukat úgy festettem le mint becsületes és jó embereket; asszonyai 
szépségesek, férfiúi pedig hősök, bátrak, lelkesek." Megdicséri továbbá a 
fordítót is, akinél „senki sem tudta volna lelkiismeretesebben, jobban és hű-
ebben" átvinni szerbre elbeszéléseit. „. . . A politika egy átkozott vén boszor-
kány — elmélkedik tovább Mikszáth —•, aki bennünket összeveszít. Az iro-
dalom azonban egy jóhiszemű bájos tündér, békeangyal, aki arra tanít bennün-
ket hogy szeressük egymást." 

Mikszáth e bevezető szövegének az eredetije ma már nem található meg, 
de feltételezzük, hogy Joca Bogdanov, ezt is mint a könyvecske többi anyagát 
is, hűen fordította szerbre. 

A kiadvány a következő novellákat tartalmazza: Talpig ember — Cövek 
od glave do pete, Az öreg gróf — Stari grof, A Brezói ludak — Brezljanske 
guske, Timár Zsófi özvegysége — Sofija Timareva, Minden asszony — asszony 
— Zena je zena, Bede Anna tartozása — Ona je nevina, Szűcs Pali szerencséje 
•—• Sreca Pavla Sica, A „Burkus" •— Burkus, A kétezer éves ember — Cövek 
od dve hiljade godina, A majorniki lázadás •— Buna u Majorniku, Két major 
regénye •— Román dvaju majura, A szép Bidykainé •— Lepa Buljkaovica, A 
kis csizmák — Male cizmice, Az a pogány Filcsik •— Onaj bezbozni Filcik. 

A jól kiválasztott novellák, valamint Mikszáth előszava is arra utalnak, 
hogy ő maga is részt vett a válogatásban. 

A szerb irodalmi kritika melegen köszöntötte a könyvecske megjelenését. 
Milán Savic úgy véli, a fordítás sikeres és kiemeli mind a novelláknak, mind 
az író előszavának értékét.9 Póth István is sikeresnek tartja Joco Bogdanov 
munkáját, megjegyzi azonban, hogy a magyar irodalomtörténet nincs eléggé 
értesülve a jelentős magyar írók recepciójáról és a más irodalmakra tett 
hatásáról, s ezt a Mikszáth-művek is bizonyítják.10 

A'következő Mikszáth kötetet (Vesele pripovetke Kolomana Miksát a) M. 
Pavkovic és Petrovic becskereki szerb könyvkiadók adták ki. Bár itt a fordító 
neve nem szerepel, szemmellátható, hogy e gyűjtemény a Joca Bogdanov 
előző füzetének az újranyomtatása, miután itt is azok a fordítások láttak nap-
világot, amelyek az 1893. évi kötetben. 

1898-ban Jovan Grcic nyomdája Becskereken egy szerb népi kalendáriu-
mot adott ki Guslar cím alatt, ennek azonban csak az elején és a végén közöl 
kalendáriumi anyagot. A középső Mor Jókai Iz dnevnika jedne zenskinje, 
ljubavne i druge price címet viselő főrész voltaképpen a M. Pavkovic és Petrovic 
becskereki nyomdájában évmegjelölés nélkül megjelent novella-válogatás. 

9 Létopis Matice srpske 1895., 181. füz., 135—136. 
10 Póth István: Egy szerb Mikszdth-kötet az író előszavával. Irodalomtörténeti Közle-

mények LXIV évf., 3. szám, Budapest, 1960, 377—379. 
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Itt találjuk Jókainak Az utolsó cigányország (Poslednja ciganska drzava) 
és Egy asszony naplójából {íz dnevnika jedne zenskinje, az eredetit nem sike-
rült azonosítani) című novelláit, Mikszáth két novelláját (Minden asszony —• 
asszony — Zena je zena és A Péri lányok szép hajáról — O lepoj kosi Perijevih 
devojaka), végül két, ma már elfelejtett elbeszélőnek: Murai Károlynak A 
lány az oka mindennek (Ona je uzrok svemu) és Hevesi Józsefnek A kipárol-
gás elmélete (Teorija isparenja) elbeszélését. A Jókai Mór Iz dnevnika jedne 
zenskinje című elbeszélés szintén Joca Bogdanov már publikált válogatásából 
és fordításából való. Ez a Kita cveca iz susednog perivoja című gyűjtemény, 
amely 1896-ban jelent meg Becskereken Jovan Grcic nyomdájában. 

Hadd emlékezzünk meg néhány adattal Jovan (Joca) Bogdanovról: 
Nagy Becskereken született, 1834-ben a Matica srpska ösztöndíjasa, jogi 
tanulmányait Pesten végezte, utána Becskereken szerkesztette a Srpski listot. 
Pancsován városi tanácstag, utána Torontál és Temesvármegye főispánja. 
Tekintélyes politikusként halt meg 1926-ban11. írói tevékenységét csak a 
magyar elbeszélésfordításokból ismerjük. Joca Bogdanov Mikszáth novella-
fordításait annál is jelentősebbnek minősítjük, miután ő mutatta be és nép-
szerűsítette Mikszáth műveit a szerbhorvát nyelvterületen. 

A szerb olvasóközönség annyira magáévá tette Mikszáth műveit, hogy 
Ljubomir Nedic irodalomkritikus a Zoraban megjelent Srpska prevodna knji-
zevnost című cikkében felrótta a szerbeknek, hogy túl sokat fordítják Mikszá-
thot, és ajánlotta, forduljanak inkább az angol Lawrence Sternhez (1713— 
1768).12 

Nedic e cikke annál is meglepőb, mert 1894-ben a Magyar Szalonban 
(I, 264) a magyar-szerb barátság jegyében arról írt, mennyire szereti a nemes 
és vitézi magyar népet, amellyel a múltban oly sok balszerencsében osztoztak 
a szerbek, 1895-ben pedig a Srpski pregledben meleghangúan ír Vajda János-
ról. Nedic valójában a magyar szellemi befolyástól tartott, amely — mint 
írja — a szerbek szellemi önállóságára hátrányos hatást gyakorolhat. 

Az 1893-ban megjelent Pripovetke Kolomana Miksata, ritka megőrzött 
példányt még két Mikszáth-művel találtuk meg összekötve, az egyik a Vukodlak 
— pripovetka Kolomana Miksata, a Beogradske novine kiadásában (Belgrád, 
1899.), P. Curcic nyomdájában jelent meg, a fordító neve nélkül, a másik 
pedig egy 22 Mikszáth-novellát tartalmazó gyűjtemény. A novellák címe: 
Kraljeva odora •— A király ruhái, Pred casnim sudom •— A becsületbíróság 
előtt, Kako je gazda Comak kupio kosv, •— A kaszát vásárló paraszt, Kako 
sam castio Pavla Sperlinga •— (?), Zupanove kceri •— Az alispán kisasszonyok, 
Stara kljucarka •— (?), Plemicko gnezdo — A dzsentri fészek, Tajanstvena 
povest — A titokzatos vállalkozás, Iz zatucanog doha — (?), Maline — Málna, 
Lukavi ministar — A furfangos miniszter, Kod modela — A modell, Put na 
onaj svet — A túlvilági utas, Izgubljena krava •— Az elveszett nyáj, Zemlja 
pokvarenih momaka •— A romlott férfiak országa, Gospoda Sontagova — 

11 Bozidar Kovacek: Mikszáth Kálmán egy szerbhorvát fordítójáról. A H I T K 2. szám, 
II évf., 1970, március, 31—34. 

12 Ljubomir Nedic: Srpska prevodna knjizevnost, Zora 1901.; 3. 
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Szontáhg Pálné. Balotijin spahiluk —• A Balóthy-dominium, Tisa — A Tisza, 
Trag u pesku — Lábnyomok a homokban, Zaboravljeni apsenik — Az elfe-
lejtett rab, Jos jedna zupanijska prica — Még egy megyei történet, Dosadan 
cövek — Egy unalmas fickó. 

Ezek közül a Zordban már megjelent Zentrijsko gnezdo itt Plemicko 
gnezdo címet visel. E gyűjtemény, bár az első lapok hiányoznak, megálla-
pítottuk, hogy szintén a Beogradske novine kiadása; ezt a 33-ik oldalon levő 
petit szöveg bizonyítja. Feltételezzük, hogy egyidejűleg jelent meg a Vukodlak-
kal, miután egyforma betűvel, ugyanazon nyomópapírra nyomták őket. 
Mindkét kiadványban a kifejezés és a fordításmód, valamint a stílus is arra 
utal, hogy a fordító ugyanaz, de nem Joca Bogdanov. Ez az összefűzött 
kötet annak a Jasa M. Prodanovicnak volt a tulajdona, aki mint politikus mű-
ködött, de irodalommal is foglalkozott, folyóiratok munkatársa volt, kiadta 
Jovan Jovanovic Zmaj, Jovan Ilic, Svetislav Vulovic és Laza K. Lazarevic 
összes műveit. 

A Vukodlak első oldalán a könyvtulajdonos aláírásának a fakszimiléje 
(Jasa M. Prodanovic), a Pripovetke előtt viszont, amelynek a címlapja hiány-
zik, egy betét-lapon Jasa M. Prodanovic sajátkezű írásával a következő áll: 
Pripovetke Kolomana Miksata, a könyv végén pedig a nyomtatott tartalom-
jegyzék helyett, amely szintén hiányzik, egy betétlapon ismét Jasa M. Pro-
danovic kezeírásával a tartalomjegyzék. 

A Vukodlak 1900-ban még egyszer megjelent, ismét a fordító neve és 
más adat nélkül, így nem volt lehetőség arra, hogy közelebbit állapítsunk meg 
róla. Véleményünk szerint azonban a Viikodlak és a (22) Pripovetke Kolomana 
Miksata című fordítás egy személy tollából ered, erre több jel is utal, pl. 
a jellegzetes stílus, a kifejezésmód, a szavak válogatása, a fordítás minősége. 
Azt is feltételezzük, hogy a fordítások azonos vagy nagyon közeli időben 
keletkeztek, a XIX. századból a XX. századba való átmenet éveiben, talán 
éppen 1899-ben. Ebben az évben ugyanis a szerb irodalmi folyóiratok, a 
Brankovo kolo, a Bosanska vila, a Zora és még több, más folyóirat is, fel-
hívja olvasóit, fizessenek elő Mikszáth Szent Péter esernyőjére (Kisobran 
svetoga Petra), amely a Pancsova melletti Ferdinándfalváról való Jovan K. 
Lazic szorgalmából készült, előfizetni pedig Belgrádban lehet Mita Doric 
könyvkereskedésében. 

A sokat hirdetett Lazic-fordítást azonban nem tudtuk felkutatni, felté-
telezhető az is, hogy nem is látott napvilágot, bár véleményünk szerint hasznos 
lenne összevetni a Vukodlakkai és a (22) Pripovetke c. kiadvánnyal, miután 
nem vetjük el azt a lehetőséget, hogy ezeknek is Jovan K. Lazjc a fordítójuk. 

A belgrádi Narodna bibliotéka katalógusában egy nyilvántartó lapra 
bukkantunk a következő adatokkal: 23 zanimljive pripovetke Kolomana Mik-
sata, 1900. A kiadó a belgrádi Prosveta, zárójelben pedig a S. Horovic név 
szerepel. Nem világos, vajon a fordító neve-e, vagy a sajtó alá rendezőé. A 
könyv azonban már nincs meg, s így erről sem tudunk többet mondani, 
csak regisztrálhatjuk. 

A Bosanska vila 1909. évi 176. számának irodalmi és művelődési rovatában 
a következőt "olvassuk: „Madarski pripovedaci: Dvadeset pripovedaka. S 
madarskog preveo Slavko M. Kosic." E húsz magyar elbeszélés a Mala biblio-
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teka 166, 167 és a 168-ik füzetében jelent meg Mosztárban, a Paher és Kisic 
könyvkereskedés kiadásában 1909-ben, és 90 fillérért volt megszerezhető. 
Ezekhez a füzetekhez sem tudtunk hozzájutni, de meggyőződésünk, hogy 
Mikszáth-elbeszélést is tartalmaznak. 

A szerbhorvát fordításirodalomban Mikszáth Kálmán jelen van regé-
nyeivel is, közülük háromról van tudomásunk: Szent Péter esernyője — Kiso-
bran svetoga Petra, Beszterce ostroma — Opsada grada Besterca és Különös há-
zasság — Neobicni brak. Ezenkívül Zagrábban M.T. aláírással, a Minerva 
kiskönyvtárában világot látott egy könyvecske Baronesina udaja cím alatt. 
A kiadás éve nincs feltüntetve. 

Mikszáth regényei közül legnépszerűbb a Szent Péter esernyője, a leg-
több kiadást érte meg szerbhorvát nyelvterületen, a szerb és a horvát olva-
sóközönség ma is élvezettel olvassa. Első hirdetett kiadását, a ferdinánd-
falvi Jovan K. Lazic fordítását, a Brankovo kolo a Kovcezic című rovatban 
tette közzé, a hirdetés pedig maga a fordító szövege: „Tisztelt és kedves 
olvasónk, a szerb könyv megbecsülője! E hó folyamán kerül nyomdába Mik-
száth Kálmán leghíresebb humorisztikai regénye, a Szent Péter esernyője, 
melyet magyarról lefordítottam. Remélem visszhangra talál az olvasóközön-
ség körében Mikszáthnak korunk legszellemesebb és leghíresebb magyar 
regénye, kinek műveit idegen nyelveken nagy élvezettel olvassák. Megemlí-
tem, hogy a Szent Péter esernyőjét a különösen érdekes jelenetek ecsetelése, 
az emberek és a vallási állapotok hü bemutatása jellemzi, itt minden humorral 
van átszőve, s a könyv egyaránt érdekes a lelkészek és a tanító urak, valamint 
a többi olvasó számára is. A mű 15—16 nyomtatott íven jelenik meg, szép 
és sima papíron. — Az előfizetési ára 2 korona vagy 2 dinár, ehhez még 10 
fillér jár a postaköltségekre. Az előfizetési idő április 30-ig tart, a régi kalen-
dárium szerint. Az előfizetők nevét ki fogjuk nyomtatni a könyv végén, 
ezért kérem a nevet és a pénzt minél előbb beküldeni, Pancsovára Nikola 
M. Kosanovic nyomdász úr nevére, Ferdinre a fordító Jovan K. Lazic ne-
vére, Sremski Karlovciban' a Brankovo kolo szerkesztőségének, Belgrádban 
Mita Coric könyvkereskedőnek, Szarajevóban a Bosanska vila szerkesztő-
ségének, Mosztárban a Zora szerkesztőségének és Dubrovnikben a Dubrovnik 
szerkesztőségének. Hálás leszek mindenkinek, aki az előfizetés begyűjtését 
vállalja, minden 10 előfizetőre egy könyvet adok."13 ' 

A Bosanska vila és a többi szerb folyóirat is közli a hirdetést. Bár hisszük, 
hogy a visszhang nem maradt el, nem zárkózunk el attól a lehetőségtől, 
hogy a fordítás nem jelent meg. 

A Szent Péter esernyője szerbhorvát nyelven az újvidéki Branik kiadá-
sában is napvilágot látott, a fordító Uja álnévvel írja magát alá, legújabban 
pedig a belgrádi Zanimljiva bibliotéka kiadásában^ ennek fordítója Dragoljub 
J. Todosic. E fordítás mégegyszer megjelent a Zanimljiva bibliotéka sorozatban. 

Megemlítenénk a Szent Péter esernyőjének egy horvát, ma már szintén 
ritkaságszámba menő kiadványát 1914-ből. A Zabavna bibliotéka sorozataban 
jelent meg a 19-ik füzetként, Dr Nikola Andric szerkesztésében. A könyv 
teljes címe: Kisobran svetoga Petra román iz slovackog svijeta. Madzarski 
napisao Koloman Mikszáth. U Zagrebu nakladom Kr. Zem. Tiskare 1914. 
— A könyv elején Mikszáth fényképe egy egész oldalt foglal el. 
13 Brankovo kolo 8/20, 1899., április, 446. 
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A horvát fordító, A. Pisarevic professzor, amikor a könyv megjelent, már 
nem volt az élők sorában. A hosszú előszó aláíratlan, de feltételezzük hogy 
magának a sorozat szerkesztőjének az írása. Az Egyesült Államok akkori 
elnökének Franklin Roseweltnek a szavaival kezdődik, amelyeket Budapes-
ten tett látogatása alkalmából Mikszáthoz intézett: „Amióta elolvastam az 
Ön szép müvét, a Szent Péter esernyőjét, élénken reméltem, hogy majd egy-
szer Önt személyesen is megismerem . . ., most boldog vagyok hogy,köszönt-
hetem a legnagyobb magyar írót". 

Az Előszó írója Mikszáthot a legnagyobb dicsérettel méltatja: . . . min-
den segítség nékül, a maga erejével emelkedett a Parnasszus csúcsára, s ez 
csak kevés halandónak van megadva . . ., elbeszéléseinek minden szava hami-
síthatatlan szív, tiszta szín és hangulat, e tulajdonságokkal csak nagy adott-
ságú elbeszélő bír ." Kiemeli Mikszáth szatirikus humorát, amely „kizárólag 
Mikszáthé". Felsorolja műveit, „a magyar irodalom tiszta gyöngyeit", amelyek-
ben nem található egyetlen goromba jelenet vagy frivol szó sem. Véleménye 
szerint az egész magyar irodalomban Mikszáth a legrokonibb a szláv lélekkel. 

E ritkaságszámba menő példány is Jasa M. Prodanovic tulajdona volt, 
amit a belső címlapon levő fakszimile bizonyít. A könyv később a szarajevói 
Derzelez nevű muzulmán ifjúsági egyesületnek volt a tulajdonában, ma meg 
az újvidéki Bölcsészeti Kar könyvtárában található meg. 

1951-ben Belgrádban a Prosveta Opsada grada Besterca cím alatt 
kiadta a Beszterce ostromát, Ormai Jenő fordításában, az utószót meg Debre-
ceni József írta. E fordítás is nagy népszerűségre tett szert, ezért 1979-ben 
újabb kiadásra került sor, ez alkalommal a kiadó a Zrenjanini Zarko Zrenjanin 
városi népkönyvtár. A Különös házasság — Neobicni brak szintén Ormai 
Jenő szorgalmának köszönheti a megjelenését, szerbhorvát nyelven 1957-ben 
jelent meg Újvidéken, a Bratstvo i Jedinstvo kiadásában. 

A Noszty fiú esete Tóth Marival, valamint még sok más értékes Mik-
száth-mű nem látott napvilágot szerbhorvát nyelven. Ennek dacára megálla-
píthatjuk, hogy Mikszáth Kálmán, a nagy magyar elbeszélő és regényíró 
méltóan van képviselve a szerbhorvát fordításirodalomban. A múlt század-
beli fordítások mai szemmel nézve, bár néhol archaikusan hatnak, nem ide-
genek a mai olvasónak sem, sőt általuk valamiképpen Mikszáthnak és korá-
nak a hangulata elevenedik meg. 
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