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Kivéletesen szerencsés korszaka a címben kiveticett a szerb —magyar 
kulturális kapcsolatok kutatói számára. E kapcsolatok, tudatos együttmű-
ködési kísérletek, a kölcsönös közeledési szándékokkal jelezhető tendenciák 
néhány fő vonását mutatjuk be az alábbiakban.1 Kivételesen szerencsés hely-
zetben érezheti magát a korszak kutatója, mivel az 1848/49-es események 
után egyként csalódott, lassan-lassan kijózanodó és az egymás felé vezető 
utat kereső szerbek és magyarok — számtalan alkalommal — szinte tüntetően 
demonstrálták, hogy lényegében egy táborba tartoznak; több minden köti 
össze őket, mint ami szétválasztja. De kivételesen szerencsés a kutató azért is, 
mert a művelődési kapcsolatok építésében jeleskedő írók, költők, szerkesztők 
mindkét irodalom legjelentősebb egyéniségei: így a korszak szerb—magyar 
kulturális (és azon belül is súllyal: irodalmi) kapcsolatai mindkét irodalom 
fő áramában szemlélhetők, és semmiképpen sem marginális vagy pusztán 
kapcsolattörténeti jellegűek. Ám tüstént a veszélyre is kell figyelmeztetnünk, 
amely nem egy kutató írásában bizonyos torzítást okozott.2 Azt elöljáróban 
elfogadhatjuk, hogy a szerb-magyar kulturális kapcsolatok ápolását mindkét 
fél fontosnak, hasznosnak minősítette, és őszintén szorgalmazta. Az sem 
vitás, hogy a helyenként rendkívül brutális Habsburg-abszolutizmus elle-
nében a közös (szellemi) front kialakításának lehetősége is földerengett a 
két nép politikai és kulturális életének vezetői előtt. De mindez nem azzal 
magyarázható, hogy az 1848/49-ben vagy még korábban (pl. a temesvári 
szerb kongresszus 1790-es ülései alkalmával) fölvetődött és igen sok vitára, 

1 Jelen tanulmányunk épít a korábban, e tárgyban publikált dolgozatainkra. Vö: A magyar 
irodalmi népiesség az 1850-es években és a délszláv népköltészet. In: Az Országos Szé-
chényi Könyvtár Évkönyve 1973. Budapest 1976. 219—232., A délszláv népköltészet 
recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Budapest 1979. Az e két műből 
vett néhány adatot a továbbiakban nem dokumentálom külön. Továbbá: az e két mű-
ben már szereplő kapcsolattörténeti adatokat nem ismétlem meg itt; ilyenformán rész-
ben új adatokkal igyekszem rekonstruálni a szerb és a mag>ar művelődés „rokonulás"-
át, részben más oldalról világítom meg ezt a folyamatot. 

2 A létező, bár ebben az időben ritkábban felszínre jutó ellentétekről hallgat Kemény 
G. Gábor: Motivi zblizavanja u istorijimadarsko —juznoslovenskih veza (1790—1914). 
In: Zbornik za istoriju (Novi Sad) sv. 6. 1972. Korszakunkról: 38—41. 
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majd tragikus összecsapásra vezető problémák kiegyenlítődtek vagy elsi-
multak, vagy akár teljesen — önmaguktól — megoldódtak. így tehát nem 
arról van szó, hogy az egykori szerb—magyar konfliktusok (amelyek termé-
szetesen nem elsősorban a kultúra, nem a tudomány területén, hanem mind-
végig a politikai szférában, nevezetesen az önálló szerb Vajdaság vagy a 
magyar politikusok által később hangoztatott és értelmezett „politikai nem-
zet" fogalmának síkján jelentkeztek)3 nem éltek a szerb vagy a magyar gon-
dolkodók, vezetők reflexeiben; pusztán arról van szó, hogy időlegesen hát-
térbe szorultak más, az abszolutista kormányzási módszer miatt időszerűbb 
és közvetlenebb veszély miatt. Mindazonáltal nem állítjuk, hogy a közeledés 
mindössze taktikai fogás lett volna, őszinteségében aligha szabad kételked-
nünk. A szerb értelmiség már az 1848/49. évi események megítélésében sem 
volt egységes, a magyar teoretikusok, politikusok, írók is többféleképpen 
ítélték meg az ún. nemzetiségi kérdést, és ezzel kapcsolatban a kibontakozás 
esélyeit. 

Amit följebb elmondtunk, azt feltétlenül számon kell tartanunk már 
lényegi mondandónk bevezetésében is; enélkül nem alkothatunk igaz képet 
még azokról a kulturális szempontból igen fontos, a két nép barátságát és 
a vitathatatlan közeledési szándékot tükröző gesztusokról sem, amelyek arról 
tanúskodnak: valóban őszinte érdeklődés, a megbékélés, a kölcsönös meg-
ismerés szándéka hatotta át és jellemzi korszakunkat, a mindkét részről 
hangoztatott fenntartások mellett.4 Hiszen egyik fél sem adta föl eredeti 
álláspontját. A magyarok a történelmi jog alapján ragaszkodtak az ország 
teljes területi integritásához, s ez kifejezésre jutott — áttételesen — a szép-
irodalmi alkotásokban is. S csak ezt hangoztatva — elismertetve voltak haj-
landók az ún. nemzetiségi kérdés méltányosabb megoldására. A szerbek, 
akár a többi nemzetiség, a természetjog alapján álltak, és az ország nemzeti-
ségek szerinti, autonómiával bíró területű átalakítását szorgalmazták. Az 
ekkor szerzett irodalmi alkotásokban leginkább ezeket a felfogásokat ta-
lálhatjuk meg. A magyar írók nem egyszer a szerbek és a magyarok egyér-
dekűségét hangsúlyozták, és hibáztatták azokat a szerbeket, akik a magyar 
szövetség nélkül vagy éppen a magyarokkal szemben keresték a boldogulást. 

Erre talán a legjobb példa az íróként ma már nemigen méltatott, de a 
maga korában igen sikeres színmű- és elbeszélésszerző, Obernyik Károly. 
Elbeszéléseiben, amelyeket nem sokkal 1849 után írt, közvetlenül utalt a 
szerb—magyar szövetséget megtagadó, a magyarok ellen forduló szerbek 
kiúttalanságára. Kárhoztatja a szerbek előítéleteit a magyarokkal szemben, 
és az áldatlan ellenségeskedés személyes tragikumba torkcllásának okául a 
szerb felkelést jelöli meg. „A szép rácz leány", valamint ennek folytatása 
a „Ráczvidéki kalandok" c.5 novellák lényegében a Brankovics György 

3 A korszak egészére, fő irányaira, legalábbis az 1861-es évvel bezárólag, jó eligazító. 
Szabad György: Farradalom és kiegyezés válaszútján (1860—1861). Budapest 1967: 

4 A baráti megnyilatkozásokból szép, bár kissé egyoldalú és egysíkú összeállítást közöl 
Kemény G. Gábor antológiája: A szomszéd népekkel való kapcsolataink történeté-
ből. Budapest 1962. 

5 Obernyik Károly: Szépirodalmi összes Munkái. Budapest 1879. III. kötet: 379— 
410., IV. kötet: 3—53. 
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c.,6, szerbre is lefordított, továbbá szerb és horvát területen is sikerrel 
játszott történelmi színmű eszmekörét készítik elő; és a népek egymásra 
utaltságának gondolatát kiegészítik a magyarok vezető szerepének ideájával. 

A Brankovics György c. színdarab a történelembe vetíti vissza az 
1850-es esztendők gondolatait; s a külső hatalom fenyegetésének és bitsze-
gésének ábrázolásával szinte jelképezi a közeli múlt eseményeit. Annál is 
inkább, mert a főhős, Brankovics György eltér a magyar szövetségtől, fél-
reértés és kishitűség miatt a közös ellenséggel, a törökkel szövetkezik. E 
szövetkezés népe és családja tragédiájához vezet. A főhős tragédiáját mellék-
ágként kíséri a főhős leányának tragédiája: s ez szintén a közös ellenséghez 
fűződő kapcsolatokban jelentkezik. A színmű mondandóját tehát ekképp 
fogalmazhatjuk meg: a szerbek csak a magyarokkal szövetségben, a magyarok 
pártfogásával küzdhetnek eredményesen függetlenségükért. A törökkel (az 
ellenséggel) kötött időleges kompromisszum eredménye: a széthullás, az 
egyéni és a nemzeti tragédia. Mai szemmel nézve, nehezen érthetjük meg, 
miért volt ennek a színműnek akkora sikere a magyarok, a szerbek és a hor-
vátok között általában. Persze, a sikert csak akkor értékelhetjük helyesen, 
ha az akkori idők (az 1850-es évek) hangulatába próbálunk beleilleszkedni. 
Ugyanis az elkeseredett szerbek és a nem kevésbé elkeseredett magyarok 
szívesen hallgatták a színpadról az összefogás teremtette győzelem lehetősé-
gének igéit; örömmel látták a közös ellenség ellen vívott küzdelem esélyei-
nek megjelenítését. Emellett egy különleges színpadi telyesítmény fokozta a 
hatást. A címszerepben Egressy Gábort üdvözölte Pest város közönsége, 
azt az Egressyt, aki nagyszabású tragikus hőst formált az író által egyébként 
nem konzekvensen megalkotott szerb despotából; aki teljes romantikus 
pátosszal tudta megvalósítani a sokféle szituációt, a gyermekeiért aggódó 
apa, a habozó államférfi, a gyengeségeit mégis legyőző uralkodó jeleneteit.7 

Nem annyira a színdarabot, inkább Egressy Gábor alakítását értékeli az akkor 
még ifjú Laza Kostic, aki versben örökítette meg a Brankovics György egy 
1860-as előadását. Gavrilu Egresiju c. költeményében hódol a nagy színész 
emberábrázoló művészete előtt, s kiemeli, hogy ez az alakítás (s ezen az ala-
kításán keresztül a színmű is) a szerb—magyar közös múlt felélesztését és e 
közös múltnak nem a viszályokról tanúskodó szellemét kelti föl, hanem a 
testvéri érzést mélyíti el. Természetes, hogy Laza Kostic versét sietve adta 
közre a magyar sajtó, magyar tolmácsolásban. Tóth Kálmán volt a tolmács, 
a kor ünnepelt és szerbre is fordított költője.8 

6 Póth István: Obernyik —Egressy: Brankovics György c. tragédiája a szerb színpadon. 
Filológiai Közlöny 4 (1958) 133—138., Slavko Batusic: Magyar drámák a zágrábi hor-
vát nemzeti színház műsorán. In: Szomszédság és közösség. Délszláv—magyar irodalmi 
kapcsolatok. Szerk: Vujicsics D. Sztoján. Budapest 1972. 406—408. 

7 Megnéztük Obernyik: Brankovics Györgyének 1856-os rendezőpéldányát. Egressy 
Gábor nem csupán játszotta a főszerepet, hanem a színmű rendezője is volt. Az ő ce-
ruzával írt bejegyzéseit is megtalálhatjuk a kézzel írt példányban. Ahol az eredetiben 
az áll, hogy „Ráczország despotája", ott Egressy ceruzás bejegyzése szerint ezt mondták 
a színpadon: „szerb fejedelem". A rendezőpéldány az Országos Széchényi Könyv-
tár Színháztörténeti Tárában található. Jelzete: NSz B 92. 

8 Laza Kostic: Pesme. U Novom Sadu 1909. 94—95. A lábjegyzet szerint a költő a ver-
set 1872. telén, letartóztatása idején emlékezetből ismét leírta. A verset kéziratból for-
dította le még 1860-ban Tóth Kálmán, és közölte a Magyar Sajtó c. újság hasábjain 
magyarul. tJjabb fordítása 1957-ből Csuka Zoltántól származik. Vö.: Kemény: id. m. 
(1962.) 497—498. 

11 



330 FF.IED I S T V Á N 

Obernyikkel szemben szerb szempontból eleveníti meg Brankovics 
György korszakát a szerb regényíró, Jakov Ignjatovic,9 akinek Durad Bran-
kovica is ennek a korszaknak a terméke; s ugyanide sorolhatjuk a Krv za 
rod c. regényét is, amely a közös múlt harcainak megidézésekor máshová 
veti a hangsúlyt, mint Obernyik, és a szerb áldozatot, a szerb hősiességet 
glorifikálja. Ő is nagy szerepet tulajdonít a szerb—magyar összefogásnak, 
sugallja az ellentétek félretételét, de hangvételében, nézőpontjában alapvető 
elrérés tapasztalható az Obernyik-művekhez képest. Pedig Ignjatovic később 
magyar országgyűlési képviselő lett, szemlélete, nemzetpolitikai állásfog-
lalása különbözött például a Svetozar Mileticétől. 

Ez a példa egyben jelzi: hogyan kell értékelnünk, és hová kell helyez-
nünk a szerb—magyar megbékélési törekvések jelentős részét. Mert azt azért 
sose feledjük, hogy még a viszonylag slfogult Obernyik részéről is a meg-
békélési törekvések szolgálata a cél. 5' miközben a kulturális közeledés gon-
dolata — fokozatosan — tért hódít, aközben a megbékélési gondolatok is 
mind szélesebb és jeíentősebb területet fognak át. A magyar írók, teoretikusok 
józan hangvételű, Magyarország és általában a Habsburg-birodalom jövőjét 
ecsetelő és jelenlegi helyzetét elemző röpiratai, újságcikkei és tudományos 
munkái kedvező visszhangot kapnak szerb részről; mint ahogy a szerb kö-
zeledési kísérletek is jórészt magyar elismeréssel találkoznak. Eötvös József, 
Szalay László és mások (köztük súllyal: Deák Ferenc) magatartása, eszme-
világa, nemcsak a realisztikusabb magyar politikát reprezentálja, hanem a 
nemzetiségi kérdés méltányosabb megoldását is. Szalay László pl. A magyar-
országi szerb telepek jogviszonya az államhoz c. füzetében (Pest, 1861.) 
sokat vitatott kérdéshez nyúlt, az egykori szerb autonómia történetét elemezte. 
Álláspontja az egykori centralista politikusé — és egyúttal a tárgyilagos elem-
zésre törekvő magyar történésé. Művét a szerb sajtó nem fogadta épp vita 
nélkül; de Szalay halálakor a Srpski Letopis terjedelmes nekrológban mél-
tatta Szalay történetírói munkásságát, politikai pályafutását, nemes egyé-
niségét.10 Még beszédesebb Deák Ferenc elismerése : a tudományos akadé-
mia funkcióját betöltő szerb tudós társaság 1861-ben Garibaldi és Cobden 
mellett Deákot tiszteleti taggá akarta választani.11 

Természetesen magyar részről sem mulasztják el a tüntető rokonszenv-
nyilvánítást. íme, egyetlen idézet a sok hasonló közül: „Milos Popovics, 
a belgrádi ,Vidov Dan' szerkeszcője, kinek lapja évek óta elismerést érdemlő 
buzgósággal küzd Magyarország jogai mellett, s aki közelebbről egy nagy fi-
gyelmet érdemlő röpiratot írt a magyarországi nemzetiségi kérdés kiegyen-
lítése mellett, néhány nap óta fővárosunkban mulat."12 

Ezzel a közeledési törekvéssel párhuzamosan a magyar hírlapokban mind 
sűrűbben találkozunk a szerb témájú novellákkal. Ezek jórészét valóban az 
egzotikum hajhászása hozta létre; más része azonban feltétlenül beosztandó 
az alábbi címszavak alá: szerbhorvát népköltészet magyarul, e népköltészet 
9 Jovan Skerlic: Jakov Ignjatovic. Knjizevna studija. Beograd 1904. 

10 Vladislav Salaji. Srpske Letopisi 109. kötet 1864. 310—315. 
11 Srpska Kraljevna Akademija. Posebna izdanja Knjiga CXVI. Spomenice Knjiga 7. 

Beograd 1939. I, 39. 
12 Magyarország és a Nagyvilág 1 (1865) Nr. 1.14. 
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hatása, befogadása a magyar irodalomban; magyar írók rokonszenve a tö-
rök ellen küzdő szerbek, crnagoraiak iránt. Több ilyen jellegű elbeszéléssel 
találkozunk a magyar sajtóban, s ezek az elbeszélések a fenti szempont miatt 
érdemelnek figyelmet, nem pedig művészi értékük miatt. Madarassy Klotilda 
Cernagora gyöngye c. novelláját emelhetjük ki13. Az a kapcsolattörténeti 
adat érdekes, mely szerirt a montenegróiak kedves költőjének, Milutino-
vitsnak (!) egy versét énekli egy szerb leányka. Másutt a szerb tárgyú novel-
láival már a szerb hírlapokban is feltűnő Remellay Gusztáv ír A Csernovicsok 
címen, a szerző egy „csernagorai népdalt" idéz prózában.14 Remellay Gusztáv 
terjedelmes regényes életrajza Hunyadi Jánosról pedig forrásul használja 
a szerbhorvát népköltészetet. A szerb népdalok, mondák egyike hosszan 
„írja le, mily elszántan védték az összesereglett bajnokok a ravenicai erős 
zárdát". A regény élénk színekkel festi: mily szíves örömest feláldozná Hu-
nyadi János életét Szerbiáért; majd Ljubicza nevű ifjúkori szerelme scrsát 
kissé logikátlan, ám a nemzetközi mondakincsből vett elemekkel beszéli 
el a szerző.15 

De valamennyi közös megmozdulás, kölcsönös elismerés között a leg-
beszédesebb és a legtöbbet mondó, szinte modell érvényű: Jókai Mór pél-
dája, esetlegességeivel, szélsőségeivel és szépirodalmi fogantatásával együtt. 
A regényíró-politikus-szerkesztő volt az, aki a szerb—magyar (és a r o m á n -
magyar) ellentéteket a legalaposabban gondolta végig, s a legelsők között 
az 1849-es események után, bár nem Kemény Zsigmond rendszerességével 
és hideg számításaival; és következtetéseit nem politikusként, hanem író-
politikusként fejtette ki. Már 1850-ben elemezte az egymásnak ártó, való-
jában hasonló célokért (ti. a nemzeti egyenjogúságért, a modernebb társa-
dalmi berendezkedésért) küzdő népek ellentéteinek szükségszerű tragiku-
mát. Szenttamási György c. elbeszélésében16 azt dokumentálja, hogy a gyű-
lölködés, a meg nem értés mindkét fél pusztulásához, mindkét fél boldog-
talanságához juttathatja a küzdőket. Álláspontja nem Obernyik célzatos 
fenntartásaival rokon, hanem a kilátástalan gyűlölködést elítélő humanista 
szándékú íróé. S evvel párhuzamosan figyel föl a szerbhorvát népkölté-
szetre, amely egy román (!) tárgyú és a román népköltészettel is érintkező 
tárgyú elbeszélésének lesz ihletője. A bojár leány c. elbeszélésének17 betét 
balladája nem pusztán ügyesen utánozza a Magyarországon akkor rendkí-
vül népszerű, sokak által fordított és értékelt szerbhorvát népköltészetet, 
annak verselését, stilisztikai fordulatait, hanem feltehetőleg közvetlenül 
abból merít. A deseterac magabiztos használata, az epanaphorák művészi 
applikálása a versbe, valamint az Opet smrt drage i dragoga c. szerbhorvát 
ballada18 motívumainak beépítése: arra vall, hogy Jókaii már ekkor sem 

13 Madarassy Klotilda: Cernagora gyöngye. Hölgyfutár 5 (1854) I. Nr. 15: 57—58, Nr. 
16: 61—62, Nr. 17: 65, Nr. 18: 69—70, Nr. 19: 73—74, Nr. 20: 77—78, Nr. 21: 
8 1 — 8 2 . 

14 Remellay (Gusztáv): A Csernovicsok. Delejtű 2 (1859) Nr. 42: 323. 
15 Remellay Gusztáv: A Hunyadiak. A legdicsőbb magyar család története. Pest 1865 

—1866. 
16 Sajó (Jókai Mór): Szenttamási György. Magyar Emléklapok 1 (1850) Nr. 1: 5—30. 
17 Vö. az 1. sz. jegyzetben idézett művek 
18 Vuk Stefanovic Karadzic: Narodne Srpske Pjesme.. . I. U Lipisci 1824. Nr. 137: 

87—88. 
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hagyta hidegen a vitézi és asszonyi énekek világa. S e ballada nem véletlen 
epizód a regényíró életművében, hanem állandó érdeklődés és megbecsü-
lés dokumentuma. S ezt nemcsak irodalmi, hanem művelődéspolitikai kon-
cepció részeként is kell értékelnünk. Jókai ugyanis a forradalom előtti kor-
szak liberalizmusának neveltje; azt vallotta, hogy a liberális eszmék diadalra 
jutása a nemzetiségi kérdést szinte önmagától is megoldja; másrészt azt, 
hogy az írott szó, azon belül is kiváltképpen a szépirodalom, a színvonalas 
és jóakaratú publicisztika, illetve az oktatási rendszer szélesítése a nemzeti-
ségi ellentétek kiegyenlítéséhez vezet. Sokan emlegetik Jókai naivitását. 
Inkább utaljunk arra, hogy Jókai olyan korszakban nőtr fel, amelyben a 
nemzeti mozgalmak élén költők, írók is álltak, és versekkel, verskötetekkel 
mozgósították a nemzeti mozgalom harcosait (hadd említsük meg itt Stúr, 
J.M. Húrban, Petőfi, Maáuranic, Gaj nevét!). Magát, Jókait is ott lelhetjük 
az 1848/49-es események forgatagában, majd 1848/49 után a politika és az 
újságírás küzdőterén. 

Ezért A magyar irodalom missiojac. programadó írása19 becses dokumen-
tuma a fentebb említeti liberalizmusnak, és egyben messzeható példája a 
kölcsönös megismerési törekvéseknek. A magyar irodalomnak alapvető fel-
adata, hogy megismerje a vele egy érdekű népek művelődését. Az íróknak 
kell jóvátenniök a politikusok hibáit, az értelmiségnek lelkileg kell egybeol-
vadnia a más népek értelmiségével. A cikkhez hozzátartozik, hogy felhí-
vása, amelyet a magyar írókhoz intézett, nem csengett ki visszhangtalanul. 
A korszak legtöbbet forgatott újságai, képeslapjai, a Magyar Sajtó, a Vasár-
napi Újság, később a Fővárosi Lapok, a Magyarország és a Nagyvilág slb. 
sűrűn közölték a szerb, a román, a cseh, a szlovák irodalom, népköltészet 
magyar fordításait (kiemelkedően a szerb irodalom és népköltészet, valamint 
a szerb politikai, gazdasági élet köréből való tudósításokat), és ennek a lel-
kes-ismertetői tevékenységnek szintén visszhangja támadt a magyarországi 
(és nemcsak a magyarországi) szerb sajtóban. 

Jókai azonban a személyes kapcsolatokat is ápolta. Megismerkedett 
Jakov Ignjatovictyal, Antonije Hadzictyal (ez utóbbi később az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és Képben c. kiadványban munkatársa lett), 
Stevan Branovackival. S amikor az alkotmányos élet hosszabb szünet után 
19 Jókai Mór: Cikkek és beszédek IV. kötet, Budapest 1968. 421—435. Jókai felhívásának 

hangvétele, magatartásának példája érződik az alább idézendő közleményeken. Zmaj 
Arany János-fordítását ismertette a Magyar Néplap 2 (1857) Nr. 61: 489. A szerkesztő 
úgy érezte, hogy a szerbek e gesztusát viszonozni kell. A szerb irodalom alkotásait sű-
rűbben kellene magyarra fordítani, különösen a szerbiai (sic!) népköltészetre lenne 
szükséges alaposabban odafigyelni, hiszen e népdalokban — írják — oly sok magyar sze-
replő lelhető. E felhívásra egy Aszódi nevű levelező felelt az alábbiakban: „Tisztelt szer-
kesztő úr! Folyó év 61-dik szám alatti hírmondójából értésemre jutott, miként Joannovits 
János (!) újvidéki hazánkfia Arany János Toldiját szerb nyelvre lefordítá; hogy a mi 
részünkről is viszonosság lépjen életbe, ezennel felhívásának engedvén közlök egy ős 
szerb bordalt Mátyás király idejéből. Ad notam Fölfelé megy borban a gyöngy jól teszi." 
Magyar Néplap 2(1857) 576. A fordító az eredeti versformát Vörösmarty Mihály Fóti 
dal c. versének ritmusában, erősen átköltve közli. Egyébként az említett ének: Vino 
pije Petar Dojcin.. . Nem érdektelen az az adat sem, hogy mikor a Sedmica c. lap Jó-
kai : Szép Rozaurájának fordítását közli, és más fordításokat is ígér a magyar irodalom-
ból, a Vasárnapi Újság felfigyel erre: „Szerb hazánkfiainak figyelme teljes méltány-
lásunkat veszi igénybe." Vö.: Vasárnapi Üjság 4 (1857) 114. 
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kibontakozni látszik, és országgyűlésre készülnek Magyarország politikusai, 
Jókai továbbviszi említett újságcikkének gondolatát, és Magyarország hi-
vatását ekképp jelöli ki egy választási beszédében: „Európa (. . .) várja tő-
lünk azt, hogy mint tudjuk Kelet-Európa érdekeit előrelátó ésszel, nemes 
előzékenységgel magunk körül consolidálni? A magyar nemzetre mindig 
vezetőszerep vár, ha nem engedi magát ez alapkérdésben felülmulatni: „Őszin-
te és tisztán értelmezett szabadelvűség minden irányban." Majd alább: 
„Semmi nemzeti törekvés erőszakos elnyomására sem e hon határain belül, 
sem ezenkívül nem nyújtok kezet."20 

Mai szemmel könnyű bírálnunk Jókait a magyar szupremácia hangoz-
tatása miatt;21 jóllehet, ha az adott kor szóhasználatát és Jókai értelmezéseit 
vizsgáljuk, akkor a vezetőszerep kifejezésnek más jelentést kell tulajdoní-
tanunk. Itt is, mint másutt is, a politikai nemzet liberálisan felfogott fogal-
máról van szó, amelyben a történelmi jog alapján, de feltétlenül a szabadel-
vűség tág szempontjaitól vezettetve, a magyarnak, mint az adott időszakban 
leghatározottabb és legerőteljesebb nemzeti mozgalomnak kell irányítania. 
Ehhez hozzá kell vennünk azt a Kelet-Európa kisebb nemzeteinél elterjedt 
messianisztikus hitet (s ebben pl. Mickiewicz lengyelség-tudata, Stúr szláv-
elképzelése és a magyar romantika nemzeti ideológiája azonos forrásokból 
táplálkozik, s hasonló attitűdöt jelenít meg), amely a nemzet funkcióját egy 
bizonyos küldetésben látta. Ezt vallotta író módján, szépirodalmi eszközök-
kel Jókai is. Egyébként a följebb idézett két Jókai-mondat együtt alkot egé-
szet. S ezt feltehetőleg így látta a korszak szerb olvasóközönsége is, amely 
táviratban köszöntötte az írót a beszédéért: 

„Vukovár, március 13-án. Azon nemes szabadelvűség méltánylatául, 
melyet ön követté jelöltetése alkalmával a nemzetiségi jogokat illetőleg nyil-
vánított, szívélyes zsiviónk! Több vukovári szerb nevében: Stoicsevics."22 

A Rubiconon innen c. cikkében azt hangsúlyozza Jókai, hogy „horvát-
szerb rokonaink"-nál nem lelt gyűlöletre, nemzeti gyűlöletre sem, s a szerbek 
már tudják, hogy nemzetük „csak a magyarral kezet fogva lehet naggyá."23 

Még tisztábban áll előttünk Jókai felfogása, ha 1861. május 24-i, országgyű-
lési beszédéből idézünk: 

„én is tökéletesen egyetértek azon tisztelt képviselő társaimmal, kik 
múlhatatlannak tartják annak kimondását: hogy a magyar nemzet a vele 
együtt élő nemzetiségeket a legszabadelvűbb bőkezűséggel kívánja része-
síteni mindazon áldásaiban az alkotmányos szabadságnak, amiket saját maga 
élvezni óhajt, és ahol viszályok forognak fenn köztünk, inkább akar nemesen 
engedékeny, mint hatalmaskodó lenni."24 

Jókai tapasztalatait és tudását elmélyítette részvétele az 1861-i újvidéki 
Tököly Száva-ünnepélyen.25 Itt Toldy Ferenccel és Podmaniczky Frigyes-
20 Cikkek és beszédek VI. kötet Budapest 1975. 50—51. 
21 Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 

Nominatae. Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. Supplementum I. Szeged 1973. 
22 Delejtű 4 (1861) Nr. 12: 97. 
23 Cikkek és beszédek VI: 54. 
24 Ugyanott 74. 
25 A Tököli-emlékünnep Újvidéken. Ugyanott 83—90. A debreceni református kollégium 

1861-es Tököli-ünnepélyéről vö.: Bozidar Kovacek: Dve madarske pesme o Savi 
Tekeliji. In: Zbornik Matice Srpske za knjizevnost i jezik 17 (1969) 133—140. 
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sel együtt jelent meg, de ott volt Urházy György is, aki korábban könyvet 
írt szerbiai élményeiről.26 Jókai ugyan a Magyar Tudományos Akadémiát 
képviselte (amely 1855. óta a szerb tudós társasággal is kapcsolatban állt)27 

de nem tagadta meg politikusi önmagát sem. Elsősorban a magyar politikai 
élet szerb visszhangjára fülelt; azt fürkészte ki: mely szerbeket lehet meg-
nyerni a magyar liberális politika számára. Ezzel egybehangzóan ismét a 
kölcsönös megértésre buzdított, amelynek a maga képviselői és regényírói — 
szerkesztői munkásságában is tanújelét adta. A szerb beszeda c. cikkében28 

elragadtatással nyilatkozott a szerb népdalokról, és ugyanitt elismerte a szerb-
ség jogát saját nemzeti kultúrája, nemzeti haladása fejlesztésére. A „nemzeti 
féltékenységek szomorú versengésé"-t károsnak bélyegezve meg, ajánlja, 
hogy „társas életünkben keressük meg egymást", ezáltal a nemzeti versengést 
is legyőzhetjük. Egy más híradásból tudjuk, hogy a szerb fiatalság „mulató 
estélyé"-n Jókai is jelen volt, rajta kívül a szerb népdalok fordítója, egy több-
nyelvű társalgási könyv szerzője, Ács Károly, a Szerb népdalok és hőrregék 
c. könyv tolmácsa, Székács József, a pesti egyetem bölcsészeti kara szlavisz-
tikai tanszékének feltehetőleg horvát származású tanára, Ferenc József — 
és Jovan Jovanovic Zmaj is. Az estélyen Kornelije Stankovic szerzeményei-
ben gyönyörködhettek, s a tudósító szerint: „. . . Együtt jártuk a kólót és 
a csárdást, együtt ittuk a bort; együtt hallgattuk a magyar és a szerb dalokat."29 

Jókai, a politikus, a szerkesztő személyes példájával emelte ki a köze-
ledés fontosságát; s ha liberalizmusának esetleges naivitását, olykor egyolda-
lúságát emlegeti is a mai kutatás, nézeteinek őszintesége, példájának tiszte-
letre méltó volta, egyetlen pillanatig sem volt kétséges a kortársak előtt, és 
így előttünk sem lehet. S amikor 50. születésnapján szerb olvasói nevében 
Jovan Jovanovic Zmaj, Laza Kostic és Antonije Hadzic köszöntötte, ez a 
köszöntés nem kizárólag a népszerű és a szerb olvasók között is becsült re-
gényírónak, hanem a tisztességesen liberális politikusnak is szól1".30 

Magyar részről Jókait emeltük ki, a szerb—magyar kulturális közeledés 
élharcosát. Megtehettük ezt azért is, mert széles bázisú háttérből válik ki. 
Elsősorban a népköltészet fordítása volt az, amely feltűnően megszaporodik 
ezekben az esztendőkben. De a népköltészettel kapcsolatos a folklorisztikai-
őstörténeti (pontosabban szólva: magyar mitológiai) kutatás felélénkülése, 
amely semmiképpen sem nélkülözhette a kutatás akkori stádiumában a szerb 
népköltészet tanulmányozásából leszűrhető tapasztalatokat. Nem hiányoznak 
a komparatisztikai jellegű dolgozatok sem, mintegy előlegezve Bartók Béla 
összehasonlító folklorisztikai stúdiumait. Ekkor még — természetszerűleg 
•— kisebb helyet foglalnak el a szerb irodalomról szóló beszámolók. S amennyi-
ben találkozunk ilyen beszámolókkal, többnyire pontatlanságokra, elírásokra 
lehetünk figyelmesek, a jószándék melletl. Á Smrt Smail-age Cengica első 
magyar fordítója, Kondor Lajos például szerbnek tartja a horvát költőt, 
Mazuranicot, és Sima Milutinovic-Sarajlijával és Branko Radicevictyel 
együtt emlegeti. Igaz, fordításának forrása Jovan Subotic: C\étnik srbske 

26 Urházy György: Keleti képek. Pest 1854. 
27 A 9. sz. jegyzetben idézett mű 35. 
28 A Hon 1864. nov. 29. Csukás: idézett mű, 34. 
29 Fővárosi Lapok 1 (1864) II. kötet, 273. 
30 Jókai Mór levelezése (1860—1875). Budapest 1975. 513. 
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slovesnosti c. könyve volt.31 Egy másik híradás szintén Jovan Suboticra 
támaszkodik, s a kéziratos irodalom, azaz a régi szerb irodalom mellett tár-
gyalja a „ragusai", azaz a dubrovniki, valójában a tengermelléki reneszánsz 
és barokk irodalmat is.32 Annál bővebben lelünk olyan közleményekre, a-
melyek a magyar irodalom szerb fordításait méltatják. Jovan Jovanovic 
Zmaj tevékenysége lelkes visszhagot kelt. Nemcsak Kondor Lajos ismerteti 
Arany János Toldijának szerb á* ültetését (némi kis túlzással a fordítás mi-
nőségét illetőleg), hanem magyar lap ad hírt Zmaj János vitéz-tolmácsolá-
sának sorsáról is, ti. a „szerb lantosok legjelesbike" kiadta Petőfi elbeszélő 
költeményét szerbül, de „a boríték cifraságai szerb és magyar színekkel 
voltak nyomatva"33; emiatt a hatóságok bevonták a kötetet. Hír tudósít 
a Komarac megjelenéséről is.34 

Jovan Jovanovic Zmaj valóban egyik kulcsfigurája a korszak s ze rb -
magyar irodalmi (kulturális) kapcsolatainak. Fordítói pályája Pest-Budán 
indult, a még Jakov Ignjatovic szerkesztette Srpski Letopisban, Petőfi: 
A csárda romjai c. versének szerb átültetésével. Mind a gesztus, mind pedig 
a ver^választás akár szimbolikus jelzésnek is fölfogható: kiállás a Bach-kor-
szak ellen, Petőfi-nevével és szabadságszeretetének ideájával. A János vitéz 
és a Toldi szerb változata a korai szerb műfordítás történetének két (talán) 
legkiválóbb darabja, és egyben kifejezője annak, hogy mit igényelt a szerb 
irodalom és olvasóközönség a magyar irodalomból. A romantika és a népies 
szemléletmód magas fokú szintézise, Petőfi és Arany lírája és verses epikája 
a szerb költő lehetőségeit, a követhető és megvalósílható költői irányt segí-
tett tudatosítani, Branko Radicevic nem egészen kiteljesedett, de korszakos 
jelentőségű költői reformja után;35 mint ahogy Jókai újságírása, élclapjainak 
szelleme sem maradt hatás nélkül a véleményét politikai élclapban is kife-
jezni kívánó Zmajra. Általában elmondhatjuk: a szerb irodalomból jórészt 
hiányzó műfajok pótlására, kifejlesztésének siettetésére szívesen fordultak 
a magyar (persze, nemcsak a magyar!) irodalomhoz a szerb költők. így re-
gisztrálhatjuk, hogy a magyar népszínmű valóságos diadalutat járt be a szerb 
színpadon, mivel a szerb irodalomnak a népélet éppen olyan stilizált ábrá-
zolására volt szüksége a közönség színházba csalogatására, mint amilyent 
a magyar irodalomban készen talált. Ezenkívül az a könnyedebb hangvételű, 
zenei betétekkel élénkített színműtípus, amely a falunak és a városnak szo-
ciális ellentéteit csak tompítva elevenítette meg, jó fagadtatásra talált a szerb 
színházi közönségnél. A szerb regényírás — eltekintve Jakov Ignjatovic, 
illetve korábban Milovan Vidakovic próbálkozásaitól — nem tudta kielégí-
teni a növekvő olvasóközönséget. Nem elégítette ki, mert Vidakovic modoros 

31 Póth István: Neke madzarske veze pjesnika Ivana Mazuranica. Kolo 3 (1965) Nr, 
6—10: 475. 

32 M . . . Ivan: Vázlatok a szerb irodalom történetéből. Delejtű 6 (1861) Nr. 7: 50—51> 
Nr. 14: 107—108. 

33 Ugyanott Nr. 14: 111. 
34 Ugyanott Nr. 5: 40—41. 
35 Bozidar Kovacek érdekesen mutatja be, hogy Zmaj János vitéz-fordításában Branko 

Radicevic néhány kifejezésére bukkanhatunk. Vö.: Petőfi>Zmaj<Branko. In: Zbornik 
Matice Srpske za knjizevnost i jezik 21 (1973) 143—144. 
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szentimentalizmusát, avult nyelvezetét már Vuk Karadzic bírálta; de nyel-
vileg nehézkesebb, szerkesztésileg egyenetlenebb volt Ignjatovic regényírá-
sa is, mint pl. Jókaié, aki regénytechnikailag a francia romantikus regényírás 
vívmányait tudta hasznosítani. A szerb olvasóközönség feltehetőleg a kel-
lemes olvasmányt, az érdekes és fordulatos — gördülékeny mestszövést, 
valamint az olykor elementáris erejű humort méltányolta Jókaiban, aki ily 
módon a szerb olvasók nevelőjévé is vált. Jókai a szerbeknél hiányt is pó-
tolt: az önálló, színvonalas regényírás hiányát. 

A s/crb—magyar irodalmi közeledés (néhányan az 1850-es esztendők-
ben rokonuldsvól írtak) kétirányú: a magyar irodalom és irodalmi gondol-
kodás, a gyors ütemben izmosodó magyar folklorisztika a szerb népköltészet 
tolmácsolásával, elemzésével veszi ki részét ebben a folyamatban.36 Azok 
az elméleti, irodalomtörténeti jellegű próbálkozások, amelyek a magyar ős-
költészet vagy középkori költészet, illetve a magyar ősvallás létére próbáltak 
következtetni, felhasználták, idézték a szerb népköltészetből levonható ta-
nulságokat. Ezzel szemben a szerb irodalom a népnyelv teljes és „hivatalos" 
el-(és be-) fogadása után műfajokat, műnemeket akart teremteni; olyan irodal-
mat, amely egyenértékű az európai hírre szert tett népköltészettel: valamennyi 
hangnemet megszólaltató, minden formában egyként színvonala? lírát, epi-
kát, prózát és drámát. Ugyanakkor a magyar irodalom a XVIII. század má-
sodik fele óta végigjárta az irodalomteremtésnek ezt az útját, felhasználva 
a német és a francia irodalom kezdeményeit is. S bár az 1850-es esztendőkre 
differenciált, teljes irodalmi rendszerrel rendelkezett, amely a magyarul is 
olvasó szerbek előtt amúgy is ismeretes volt már, s amely éppen az együtt-
élés, a sok tekintetben hasonló fejlődés miatt a magyarul nem olvasó szer-
bek számára sem lehetett egészen idegen. Annál kevésbé, mert például a 
szerbre fordítotc magyar színműveket szerb környezetbe helyezték, szerb 
helyi színekkel festették át. Egy szlovák kutató, Rudolf Chmel „biliterárnost" 
-nak, azaz kettős irodalmiságnak37 nevezte ezt a típusú jelenséget, hangsú-
lyozva, hogy elsősorban a XIX. század második felének Magyarországában 
a szlovák (és hozzátehetjük: a szerb) olvasók és írók nem csupán kétnyelvűek 
(háromnyelvűek) voltak, hanem kettős (hármas) kulturáltságúak is, és így 
az egyik irodalomból hiányzó műfajokat, jelenségeket csekély változtatással 
emelhették át a másik irodalomba, illetve bizonyos műfajok nemzeti irodalmi 
kialakulásának az volt a legjelentősebb akadályozója, hogy egy másik iroda-
lomban magasabb színvonalon készen volt (pl. a magyarban vagy a németben). 
Ám ehhez tüstént kiegészítést kell tennünk: a kettős irodalmiság ösztönzője 
lehet a nemzeti kulturális élet teljesebbé tételének. Zmaj például mintákat, 
alakokat, hangvételt és metódust is lelt Jókai élclapjaiban, és a Komaracban, 
de később is —• a szerb közönség ízléséhez alkalmazva — típusában Jókaihoz 
hasonlót alkotott. Mindez azért volt lehetséges, mert az együttélés közös 
problémákat jelentett, ennek következtében bizonyos jelenségekre hasonló 
reakciókat eredményezett. 

36 Jellemző példa a zombori leányvásárról szóló cikk, amelyet először a Vasárnapi Üjság 
közölt, innen vette át a Hölgyfutár 5 (1854) II. Nr. 238: 963., s amely élénk leírást 
közöl a kólóról. 

37 Rudolf Chmel: Literatúry v kontaktoch. Bratislava 1973. 
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A szerb—magyar kulturális kapcsolatok, a kölcsönös közeledés elmé-
lyítését— mindezeken túl — vitathatatlanul segítette az érdekazonosság él-
ménye; ti. az a felfogás, hogy a szerbek és a magyarok az abszolutisztikus 
kormányzás ellen csak úgy vehetik föl eredményesen a harcot, ha a köztük 
fennálló vitás kérdéseket egyelőre félreteszik. A kölcsönös közeledés termé-
szetesen elsősorban és a legőszintébben a művelődés, az irodalom területén 
jött létre; de a politikai közeledést dokumentáló mozzanatokat sem hagyhat-
juk figyelmen kívül. Jellemző példaként idézhetjük a kulturális közeledést 
mindvégig szolgáló temesvári Delejtű c. újság egy híradását: „A »Morning 
Post« egy belgrádi levelet közöl január 28-káról. A levél azt mondja, hogy 
Szerbia nagyon föl van izgatva; ott Magyarország fölkelését várják, Kos-
suth bankjegyei újból keringenek, s az állami papírokkal egy árkeletnek ör-
vendenek."38 

A politikai és a kuli urális közeledés ama intenzitása, amely szerb'—magyar 
viszonylatban az 1849—1867. közötti időszakban erőteljesen érezhető, kü-
lönleges jelentőséget biztosít az irodalmi és a tudományos kapcsolatoknak. 
S bár a szlovák, a román, a horvát irodalmi, népköltészeci, tudományos 
alkotások is visszhangra leltek a magyar sajtóban, egyetlen más nép kultu-
rális termékei sem örvendtek olyan népszerűségnek magyar körökben, mint 
éppen a szerbekéi. Nyilván hozzájárult ehhez a korábbi korszakok jól meg-
alapozott érdeklődése, a szerbhorvát népköltészet Goethe, Grimm, Talvj, 
Gerhard és Kop:tar által terjesztett európai híre; valamint az a tény, hogy 
a szerb irodalom mindig szorosabb kapcsolatokat tartolt fenn a magyarral, 
mint a többi (mint pl. a horvát vagy a román). S az 1825-49 közötti szerb 
sajtó élénk kommentárokkal kísérte a magyar kulturális törekvéseket, intéz-
mények fejlődését, a szerb lapokban viszonylag sűrűn találkozunk magyar 
művek fordításával, az 1840-es években pedig még Jósika Miklós egy regénye 
is megjelent szerb nyelven. Emellett az sem elhanyagolható tényező, hogy 
Pest-Buda jó darabig, még korszakunkban is, a magyar mellett a szerb kul-
túrának is egyik fő központja volt. Itt alapították a Maticát, amely egészen 
1864-ig itt fejtette ki tevékenységét, itt jelent meg a Letopis, amelynek leg-
korábbi munkatársai közé tartozott a szerb—magyar költő, Vitkovics Mihály. 
A Letopis éppen az 1850-es esztendőkben sűrűn közölt cikkeket, beszá-
molókat a magyar irodalomról, kultúráról, így az alábbi jelentős egyéniségek-
ről: Tomori Anasztáz, Kazinczy Ferenc, Reguly Antal, Széchenyi István, 
Teleki László, Szemere Pál, valamint a már említett Szalay László.39 Vit-
kovics Mihályról a Vasárnapi Újság méltatását vették át40; és méltatták 
Jovan Jovanovic Zmaj fordít ásáit,41 továbbá magyar írók, költők, fordítók 
munkásságát a szerb irodalom és népköltészet megismertetése, népszerű-
sítése érdekében.42 Külön hangsúlyt kap Kazinczy Ferenc 1812-ből keltezett 

ss Delejtű 4 (1861) Nr. 9: 73. 
39 E kérdésről általában: Bozidar Kovacek: Madarske teme u „Letopisu Matice srpske" 

1849—1867. in: Zbornik Matice Srpske za knjizevnost i jezik 26/3 (1978) 463—469. — 
Srpski Letopis 97. kötet, 1958. 230; 100. k., 1859. 188—189.; Ugyanott 185—187; 
101. k. 1860. 208—210; 102. k., 1860. 229—231; 109. k„ 1864. 310—315. 

40 95. k„ 1857. 150—156. 
41 97. k., 1858. 216—218; 99. k„ 1859. 190—194. 
42 97. k„ 1858. 232—235; 99. k„ 1859. 201—204. 
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levele Lukiján Musick'hoz,43 amely nem pusztán azért érdekes, mert hódol 
a szerb népköltészet szépsége előtt, hanem azért is, mert a magyar író ki-
fejezte humanista álláspontját: a magyar nyelv mellett a többi, e hazában 
lakó nép nyelvének és művelődésének virágzását is óhajtja. Ez a levél egyébként 
már 1837-ben szerepelt egyszer a Letopis hasábjain.44 S így ezzel az újra-
közléssel a kapcsolatkeresés folytonosságát is dokumentálta. A Letopis ki-
adása mellett a pestbudai szerbek számára a Tököliánum is fontos intézmény-
nek bizonyult, ahol tehetséges szerb diákoknak volt biztosítva a tanuláshoz 
szükséges kedvező körülmény. A Malenicza-Tököly—ösztöndíj pedig a pesti 
evangélikus iskolában biztosított helyet szerb diákoknak. Közvetlen kapcso-
latban állt a pesti evangélikus egyhán a belgrádival, Székács József és Jankó 
Safárik levelezéséből ez bőségesen kitetszik45 

Ez az állandó, a mindennapi életre is kiterjedő érintkezés mindenesetre 
hozzájárult a szerb—magyar kapcsolatok intenzitásának fokozásához; s a 
kapcsolatok fejlődésének, kedvező alakulásának mindkét fél hasznát látta. 
A magyar irodalmi gondolkodás feltétlenül szegényebb lett volna a szerb-
horvát népköltészet ismerete nélkül. S a szerb irodalom és színpad — fej-
lődésének akkori stádiumában — nem nélkülözhette a magyar irodalom, 
különösképpen a színműírás tanulságait. Túl a nemes és legszebb hagyománya-
ink között számon tartott, látványos megnyilatkozásokon (mint amilyenekkel 
pl. az újvidéki Tököly-ünnepségen találkozhattunk), a két irodalom és a 
két kultúra érintkezése, a közös- témák feldolgozása, a kölcsönös fordításiro-
dalom az, amely a legmaradandóbbnak látszik. Ehhez hozzátehetjük, hogy 
mind a mai napig őriz valamit Pest és Buda is egykori szerb lakosai munká-
jából, emlékeiből. Őriz irodalmában, a szerb építészeri emlékeiben (pl. a 
pesti szerb templom), a budai Egyetemi Nyomda szerb kiadványaiban. Ugya-
nakkor Dura Jaksic Petőfi-élménye, Jovan Jovanovic Zmaj és Jakov Ignja-
tovic viszonya a magyar irodalomhoz egész költői pályájuk fontos vonásait 
segített kialakítani; s még Laza Kostic életművében sem teljesen elhanya-
golható tényező a magyar irodalom bizonyos alkotásainak ismerete. 

Éppen korszakunk — amely történelmileg a nemzeti elnyomatás, az 
abszolutizmus korszaka — hozta meg a kölcsönös közeledés, a baráti megis-
merkedés lehetőségét a szerb és a magyar írók számára. S ez nem alkalmi 
találkozásokban nyilvánult meg, mint korábban, Vilkovics Mihály vendég-
szerető házában, hanem rendszeresen, az együttműködés, a tudatos, többek 
által (Jókai, Kondor Lajos) megfogalmazott program keretében.46 

43 97. k„ 1858. 232. 
44 41. k., 1837. 94—99. 
43 97. k„ 1858. 232. 
44 41. k„ 1837. 94—99. 
45 Székács József hagyatéka. Országos Evangélikus Levéltár. Budapest. A levelekből 

közölt: Magdaléna Veselinovic-Andelic: Jankó Safárik, valamint Tomanije és Anka 
Obrenovic Székács Józsefhez írt néhány közvetlen levele. In: Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei III. évf. (1971) Nr. 9, 119—123. 

46 Külön tanulmányozást érdemelnének a Bach-korszakban, majd később létező ún. 
„hivatalos" intézmények, tudós társaságok, irodalmi egyesületek, könyvtárak kapcsolatai. 
Az általános helyzetet jól jellemzi a Kisfaludy'.Társaság magatartása, amely a Matica 
srpskát „testvér társaság"-ként aposztrofálta, amellyel mindvégig „csereviszonyban" 
állt. Vö. A Kisfaludy Társaság Évlapjai. Üj folyam I. k. 1860/62—1862/63. Pest 1868. 
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A kompararisztika művelői közül többen igyekeznek a kapcsolattör-
ténetet a háttérbe szorítani, hangoztatva, hogy az olykor véletlen és személyes 
kapcsolatok nem határozhatják meg írók, irodalmak helyzetér, nem szab-
hatják meg irodalmi folyamatok irányát. Nehéz lenne ezzel a nézettel vitába 
szállni. Azonban adódhat olyan körülmény, hogy együttélő népek írói számára 
éppen a kapcsolatok révén nyílik addig nem sejtett lehetőség tevékenységük 
színesítésére, gazdagítására. S a szerb és a magyar irodalom történetében 
erre korszakunkban számos példát találtunk. 1849 és 1867 között a szerb— 
magyar irodalmi (és általában kulturális) kapcsolatok a két művelődés fej-
lődését eredményezték; egymásra hatásuknak messzeható következményei 
lettek. A kapcsolattörténet — ebben az esetben — nem jelentéktelen művek, 
nem méltán elfelejtett írók-költők alkotásainak feltámasztását szolgálta (jól-
lehet ilyen jellegű alkotások is szóba kerülnek ilyenkor, de nem meghatározó 
erővel, csupán kiegészítő dokumentálásul), hanem a két irodalom jobb, 
igazabb megismerését. Adott esetben a kapcsolat történet a komparatisztika 
elválaszthatatlan és nem csekélyebb értékű része. 

REZIME 

Srpsko—mađarske kulturne veze (1849—1867) 

Za istraživače srpsko-mađarskih kulturnih veza ovo je izričito srećno doba. Pošto 
su posle revolucije 1848/49. godine jednako razočarani, i Srbi i Mađari demonstrativno su 
ispoljavali pripadnost jednom taboru i tražili mogućnost zajedničkog rešavanja zajedničkih 
problema. Proučavanje ovog vremenskog razdoblja može da posluži i za potvrđivanje 
teoretskih postavki. Genetski dodiri važni za proučavanje uzajamnih veza ovoga puta 
nemaju marginalni značaj u razvoju ove dve kulture, nego su oni fundamentalnog značaja. 
Sa mađarske strane proučavanje srpske narodne poezije, narodnih pesama, pripovedaka, 
izreka, kao i otkrivanje načina života, postavlja kao cilj uklapanje istorijskih reminiscencija 
u šire perspektive; tome služe prevodi najvećih pesnika, pisaca, njihovi teoretski radovi, 
kao i prevodi manjih pisaca, pozorišna dela i novele srpske tematike. Sa srpske strane su od 
značaja priznanja, komentari o mađarskim težnjama (pa i političkim), raspravljanje o 
zajedničkim problemima, kao i prevodi dela Petefija, Aranja i Jókaija. 

Deo srpskih čitalaca čitao je i mađarski, budući da je odrastao u duhu dveju kultura; 
deo srpskih pisaca preneo je iz mađarske kulture uzor, oblik, tip novina. Uzajamni uticaju 
si kontinuirani, sistematski, pa zato i nisu slučajni. 

SUMMARY 

Serbian—Hungarian cultural connections (1849—1867) 

This is a very fortunate period for the investigators of the Serbian—Hungarian cul-
tural connections. Equally disappointed after 1848/49, Serbians and Hungarians ostentati-
ously manifested their affiliation to the same block and looked for possiblities to solve 
problems they had in common. The investigation of this period may contribute to the 
corroboration of some hypotheses. These genetic connections are of great importance for 
the investigations of the development of these two cultures. The Hungarians aimed at 
studying the Serbian folk poetry, folk tales and proverbs, the Serbian way of living in a 
boader historical context, and these endeavours were supported by translations. The 
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Serbians appreciated the endeavours of Hungarians, commented them and discussed 
common problems, translated Petőfi, Arany and Jókai works. 

Many of Serbian readers used to read Hungarian, too, having received a bicultural 
education. Some Serbian writers took over Hungarian cultural patterns, journal types, 
etc. The mutual influences were continouous, systematic, their accidental character being 
excluded. 
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