
H U N G . KÖZL. 14. ÉVF. 3. (52.) SZ. 289—293. L. NOVI SAD—ÚJVIDÉK 
1982. SZEPTEMBER 289 

ETO: 05 (091) (497.13) „185" CONFERENCE PAPER 

MAGYAR ÉS HORVÁT-MAGYAR TÉMÁK 
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK 

HORVÁT PERIODIKÁJÁBAN 

BOSNYÁK ISTVÁN 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Űjvidék 
Közlésre elfogadva: 1982. febr. 25. 

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

E gazdag termésben a magyar és horvát—magyar témák után azzal a 
csöppet sem bátorító előzetes tájékoztatóval kezdtük a búvárkodást, amelyet 
egyik régi, mindig készséges zágrábi kollégánk intézett hozzánk kérésünkre: 
„ . . . amint látom, a jelzett folyóiratokban igen ritka volt a magyar közre-
működés. ( . . .) mi itt az Intézetben úgy véljük, lévén hogy a 19. században 
a magyarok nem voltak népszerűek a mi tájainkon, több adalék, fordítás 
stb. szerepelt a napilapokban, s kevesebb a folyóiratokban..." 

S mégis: 21 folyóirat 99 évfolyamának átlapozott tartalommutatója 
— Josip Celar kéziratos munkája — arról tanúskodik, hogy a magyar s a 
közismert történelmi körülményekkel összefüggő horvát—magyar művelődési, 
művészeti, irodalmi és történelmi témák nem is voltak olyan ritkák e fél 
évszázad periodikájában. Sőt, egyes témakörök kivételesen gazdagnak is 
mondhatók. 

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

1. Magyar vonatkozású délszláv népköltészet: 
alkotások az időszak periodikájában 

Az ötvenes-havatvanas évekből mindenekelőtt három, hungaricát is 
artalmazó népi ének érdemel említést a Nevenben (1852, 1855) és a Dra-
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goljubban (1855): az Ahmet momce i Antala devojce, Jacka od Budima és a 
Lepa Kata vu Budimu rasla. 

Ezeket követően, a hetvenes évek végéig nem találtunk vonatkozó 
témájú közlést, a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján viszont a Slovinac 
négy bibliográfiai egysége emelkedik ki: Narodna pjesma o kralju Laiéu 
(1879), Madarka (népballada, 1880), Borba Nemanjica s banicom Madzar-
kinjom (1881) és Podigo se budimski beílaga (1881). A századvégig hátra-
maradt két évtized viszont e tárgykör szempontjából — terra incognita . . . 

2. Horvát tudósítások a magyar irodalmi, 
képzőművészeti, színi és tudományos életről 

Míg a magyar népszokásokról, népi életről s külön a főváros életéről 
elvétve előbb is találunk tudósításokat, a kifejezetten szakmai jellegű tudó-
sítások a század utolsó évtizedére esnek. Éspedig mindenekelőtt a Kosta 
Hörmann szerkesztette Nada (1895—1903) akkori állandó tudósítója, Mavro 
Spicer agilitásának eredményeként. 

A magyar tájakról, gazdasági életről és a milleniumi kiállításról is sokat 
cikkező pesti tudósító ugyanis egy kötetnyi irodalmi-művészeti tárgyú tu-
dósítást is küld lapjának. 

1895-ben például az ifjú Csók István festészetéről értekezik; ugyanebben 
és a következő évben összesen 18 (!) folytatásban tudósít a magyar irodalmi 
élet eseményeiről és jelenségeiről, e két év folyamatos — akár begyűjtésre, 
kiadásra is érdemes! — irodalmi krónikáját írva; 1896-ban a pesti képző-
művészeti és színí életről is külön-külön tudósít, s ugyanekkor Herczeg 
Ferenc új drámájáról és Abonyi Árpád Bosnyák novelláiról értekezik. 

1897-ben Vajda Jánost mutatja be Spicer a Nada olvasóinak, 1898-ban 
pedig a Bécsben megjelenő Mladostban, a „modern irodalom és művészet 
szemléjében" bukkan fel budapesti színi és irodalmi tudósításaival. 

Mavro Spicer külön tanulmányt (és kiadást) érdemlő szaktudósításai 
mellett a századvégről néhány egyéb tájékoztatót is kiemelhetünk e tárgy-
körből. így például a korabeli magyar zenéről a Prosvjeta tudósít (1893), 
a Magyar Tudományos Akadémiáról a Vienac (1888), a Smrt Smail-age 
Cengica magyar fordításáról pedig a Nada (1896). 

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

Az ismeretes államjogi és politikai viszonyok miatt e fél század perio-
dikájában csak elvétve bukkanunk olyan adatra, amely magyar vagy dél-
szláv—magyar történelmi személyiséggel foglalkozó horvát irodalmi alkotásra 
vonatkozik. A ritka példák közt említhetjük Ivan Trnski versét Cserni György 
haláláról Neven 1852), Luka Ilicet Mátyás királyról és Trenk báróról 
(Slavonac 1865), valamint Mihovil Dankóét Béla királyról (Preporod 1898). 
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Ezzel szemben a Zrínyi-családfának nemcsak a történelemtudományi 
és publicisztikai, de a szépirodalmi munkákban is valóságos pozitív kultusza 
tapasztalható, s az ilyen tárgyú művekről viszonylag sok recenzió és színi-
kritika is íródott a folyóiratokban. 

Versben ünnepli a szigeti hőst Ivan Trnski (Nase gore list 1866), to-
vábbá dr. Ivan Subotic (Dragoljub 1867), Zarkoljub Filipasic Dragoljub 
1868), Petar Preradovic (Vienac 1869), Ivan Dezman (Vienac 1869) és 
Ivan Zahar (Vienac 1871). 

S ugyancsak versben ünnepli a Zrínyiek egy-egy sarját és gazdagítja 
a családfa irodalmi kultuszát Stjepan Horvát (Zrínyi Katalinról, Dragoljub 
1868), egy névtelen (Zrínyi Péterről, Vienac 1871), továbbá Brlekovic (Zrínyi 
Györgyről, (Vienac 1875), Kukuljevicés Harambasic (Ivan Antun Zrinjskiről, 
Vienac 1882 és Hrvatska vila 1884), Krsto Pavletic pedig Zrínyi Ilonáról 
versel (Prosvjeta 1893/ 

Míg a vers, mint látjuk, főleg a hatvanas évek derekától a nyolcvanas 
évek közepéig szolgál a szóban forgó kultusz szépirodami eszközéül, addig 
a dráma és a regény a századvégen kap hasonló szerepet. Uigin Dragosic 
Poslednji Zrinski c. drámáját a Prosvjeta 1893-ban, ugyanezen szerző Siget 
c. darabját pedig 1895-ben közli. Tresic—Pavicic Zrínyi Katalinról szóló 
drámáját a Novi viek teszi közzé (1899), Eugen Kumicic Urota Zrinsko — 
Frankopanska c. regényéből pedig az Iskra ad ízelítőt Cl 893). 

S ugyancsak e családi kultusz közvetett eszköze a századvégen az irodalmi 
és színkritika is. Dragosic első Zrínyi-drámájával a Prosvjeta két ízben is 
foglalkozik (1893, 1894), s ír róla az Iskra is (1893). A Kumicic-regényt 
a Prosvjeta (1893), az Iskra (1893) és a Vienac (1896) egyaránt méltatja, 
míg a Tresic —Pavicic drámáról a Nada, a Vienac és a Prosvjeta is közöli 
kritikát a megjelenés évében (1899). 

A fentieken kívül tudósít a folyóirat-kritika Jurij Tomljenovic Katarina 
Zrinska, banica Hrvatska c. művéről (Prosvjeta 1893), Josip Bösendorfer 
Zavjera Petra Subasica Zrinskog (Novi viek 1898), illetve Eugen Kumicic 
brosúraként megjelent, Petar Zrinski i Frankopan i njihovi klevetnici c. pub-
licisztikai munkájáról is (Vienac 1899). 

Megemlítjük végül, hogy a hatvanas évek alkonyán a Dragoljub a Zrínyi-
opera fogadtatásáról tudósít (1868), Dimitrije Demeter pedig versben kö-
szönti Korner Zr ínyi jé t . . . (1867). S ugyancsak a kiegyezés évtizedében, 
a Knjizevnik 1866-os évfolyamában jelenik meg Franjo Ivekovic összevető 
tanulmánya a horvát és a magyar Zrínyiászról. 

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

Néhány névtelenül közölt fordítás magyar szerzőtől; pár fordítás-részlet 
magyar szakíróktól (Horváh Mihály, Neven 1852, Vámbéry Ármin, Nase 
gore list 1865. stb.); egyetlen novella Kóbor Tamástól (Mladost 1898): 
Petőfit, Jókait és Madáchot kivéve lényegében ez minden e fél század perio-
dikájának fordítás-irodalmában. 
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Petőfi jelenléte viszont folyamatosnak mondható: 1856 és 1892 között 
tíz-egynéhány verse s egy elbeszélése jelenik meg fordításban (A szökevények, 
Dragoljub 1867), s ismertető lát napvilágot a János vitéz Zmaj-féle fordí-
tásáról is (Nada 1858,). A folyóiratok közül — az említett Dragoljub és Nada 
mellett — a horvát Petőfi-recepcióban részt vesz még a Neven (1856), a 
Slavonac (1863), a Vienac (1876, 1883, 1887), a Hrvatska vila (1883) és az 
Iskra 1892), míg a fordítók között találjuk — Zmaj mellett — Josip Eugen 
Tomic, Ivan Vancina, Drasko Helvetic, Milivoje Srepel és Rikard Jeretov 
Katalinic nevét. 

Jókait főként a kiegyezés évtizedében fordítják: 1862 és 1868 között 
7 elbeszélése, valamint a Fehér rózsa lát napvilágot (a Dragoljub 1868-as 
évfolyamában, 13 részletben). Ezt követően viszont csak még egy elbeszélését 
ültetik át horvátra (1897-ben). A Dragoljub mellett, amely a Jókai-kisre-
gényen kívül egy elbeszélést is közölt, részt vett még a recepcióban a Nase 
gore list (4 elbeszéléssel), a Slavonac (2) és a Prosvjeta (1). A fordítók közt 
viszont a névtelenek mellett Mirobratski, S. M. Uocanin és Ante Lobmayer 
nevével találkozunk. 

Végül: Madách Tragédiájából 1898-ban a Vienac ad ízelítőt Zmaj for-
dítása révén, majd 1890-ben ugyanez a folyóirat közli Milivoje Srepel fordí-
táskritikáját Zmaj átköltéséről, 1893-ban viszont az Iskra közöl a Tragédiáról 
ismertetőt, két folytatásban. 

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

I. Az ötvenes-hatvanas évek periodikáját gyér hungaricák fémjelzik a 
népköltészeti közlésekben, továbbá a horvát Zrínyi-versek és a Jókai-fordí-
tások. 

II. Az ötvenes-nyolcvanas évek a Petőfi-fordítások négy évtizedének 
időszakaként is jelezhetők. 

III. A hetvenes-nyolcvanas éveket ugyancsak gyér népköltészeti hun-
garicák, az ekkor is gyakori Zrínyi-versek és a Madách-fordítás jellemzi. 

IV. A század utolsó évtizedét viszont a Zrínyi-drámák, -kritikák és 
-regény fémjelzik (a Madách-kritikával), mindenekelőtt pedig Mavro Spicer 
szaktudósítása a magyar irodalmi, színi és képzőművészeti élet jelenségeiről 
és megvalósulásairól. 

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

E kapcsolat milyensége ezért mindenképpen megérdemli a további 
beható vizsgálódást. 
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REZIME 

Mađarske i hrvatsko—mađarske teme u hrvatskoj periodici druge 
polovine XIX veka 

Na osnovu analize bibliografije dvadesetak časopisa sa oko sto godišta iz aspekta koji 
je naznačen u naslovu, referat daje pregled prisutnosti sledečih parcijalnih tematskih celina 
u hrvatskoj periodici dätog perioda: 

1. Južnoslovenska usmena književnost sa mađarskom tematikom 
2. Informacije o mađarskom književnom, likovnom, pozorišnom i naučnom životu 

u hrvatskoj periodici 
3. Kult Zrinjskih u hrvatskoj beletristici, te književnoj i pozorišnoj kritici 
4. Recepcija Petefija (Petőfi), Jókaija (Jókai) i Madača (Madách) u hrvatskoj periodici. 
Na osnovu najfrekventnije tematike u pojedinim vremenskim razdobljima, referat 

daje periodizaciju u vezi sa prisutnošću naznačenih tematskih celina. 
Na kraju se dolazi do zaključka da je veza između hrvatske periodike druge polovine 

XIX veka i mađarskog književnog i umetničkog života bila kontinuirana, i pored poznatih 
istorijskih i državno-pravnih okolnosti. Stoga ova problematika zaslužuje dalje obuhvatno 
istraživanje. 

SUMMARY 

Hungarian and Croatian-Hungarian topics in the Croatian 
periodicals of the second half of the 19th century 

1. Hungarian —Croatian historical themes. Informations on Hungary and the South 
Slavs in Hungary. The cult of the Zrinyies. 

2. Information on Hungarian literary, artistic and scientific life. Hungarian and 
Hungarian —Croatian themes in Croatian literature and folk poetry. The translation of 
Hungarian writers. Petőfi, Jókai and Madách in Croatian periodicals. Bilingual writers 
of special literature. 

3. The extensive presence of the above themes in periodicals and its importance 
in the history of South Slavonic—Hungarian literary connections in the second half of 
the 19th century. 
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