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Egy szerb író a magyar nemzetállami eszme és 
a szerb nemzeti mozgalom ütközőterében 
Jakov Ignjatović emlékezete a szerb és a magyar sajtó  
megemlékező írásaiban

A szentendrei születésű Jakov Ignjatović (1822–1889) kiemelkedő és eredeti személyi-
sége volt a XIX. századi szerb irodalomnak és magyarországi szerb közéletnek, mint a 
realista irányzat úttörője1 és az egyik legtermékenyebb politikai közírója a korabeli szerb 
sajtónak.2 Jelentős nemzetiségi politikusi tevékenysége 1848/49-re és az 1860–1863 kö-
zötti periódusra korlátozódott, azonban újságíróként és lapszerkesztőként élete végéig 
aktív maradt.

Ignjatović újságírói és közéleti tevékenységének első szakaszában egyszerre volt a 
szerb nemzeti érdekek, a nemzetiségi jogok élharcosa és az 1848-as forradalmi eszmék, 
valamint a szerb–magyar együttműködés, barátság elkötelezett híve. Azonban 1861-es 
országgyűlési beszédét követően fokozatosan eltávolodott a Svetozar Miletić vezette 
szerb nemzeti mozgalomtól, majd 1868 után szembe is fordult vele, elfogadva és propa-
gálva a szerbség felé a magyar nemzetállami eszmét, elvetve nemcsak a magyarországi 
szerbség területi autonómia iránti igényét, hanem önálló politikai közösségként, nemzet-
ként való elismerését is. Életének utolsó évtizedében Tisza Kálmán kormányának anyagi 
támogatásával fejtette ki kormánypárti lapszerkesztői és újságírói tevékenységét, minek 
következtében a szinte teljes kiközösítés jutott osztályrészéül a magyarországi szerb 
közélet résztvevői részéről. Ugyanakkor a magyar sajtó mindig elismeréssel adózott 
Ignjatović elkötelezettségének a magyar nemzetállami eszme iránt. 

Írásunk célja, hogy ezt a kettőséget bemutassa, rávilágítson Ignjatović helyzetére a 
magyar és szerb nemzeti törekvések ütközőzónájában, az 1889 júliusában Újvidéken 
bekövetkezett halálát követően megjelent nekrológok, tudósítások és egyéb megemlé-
kező írások tükrében.

Jakov Ignjatović közéleti tevékenységéről
A szerb irodalomtörténet Jakov Ignjatović irodalmi munkásságával a kezdetektől foglal-
kozott és életrajzának főbb elemeit feltárta: regényírói, elbeszélői életművét kritikusan 
értékelte, az író a szerb irodalmi kánon része, főbb művei az olvasóközönség és irodalmá-
rok számára ismertek.3 Három regénye és memoárjai magyar fordításban is megjelentek.4 
Ugyanakkor a szerb művelődéstörténész szakma érdeklődése Ignjatović politikai újságírói 
és közéleti tevékenysége iránt csak viszonylag későn, 1945 után ébredt fel, de mára ez a 
terület is feltártnak és objektív kritériumok alapján értékeltnek tekinthető.5

Temperamentuma, a szerb irodalom és újságírás korabeli nagyjaival (Sima 
Milutinović-Sarajlija, Milovan Vidaković, Teodor Pavlović)6 egészen fiatalon kialakult 
személyes kapcsolatai, valamint élénk érdeklődése a közéleti kérdések iránt mind arra 
predesztinálták a jogvégzett Ignjatovićot, hogy már ifjú korában tevékenyen részt ve-
gyen a magyarországi szerbséget érintő történelmi eseményekben. Korai írásai a Pest-
Budán megjelenő, Teodor Pavlović szerkesztette Serbske Narodne Novinében7 még a 
romantikus szerb nemzetfelfogást tükrözték.
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Az 1848-as forradalom idején Ignjatović részt vett a pesti Tökölyanumban8 tartott 
március 17-i országos szerb politikai gyűlésen. A gyűlésen Ignjatovićot is beválasztot-
ták a szerb követeléseket pontokba szedő határozati bizottságba, s tagja volt a magyar 
forradalmi vezetéssel Pesten tárgyaló delegációnak is. A gyűlésen résztvevők kifejezték 
lojalitásukat Magyarország iránt, baráti jobbot nyújtottak a magyar nemzetnek, mely-
lyel barátságban („szeretetben”) kívánnak élni, de elvárták, hogy egyenrangú nemzet-
nek ismerjék el a szerbséget az országban.9 Május elején Ignjatović delegátusként vett 
részt a híres karlócai szerb nemzeti kongresszuson,10 amely a szerb területi autonómia 
(Vajdaság) létrehozása mellett döntött. Ignjatović nem értett egyet az egyre inkább 
felforrósodó közhangulattal, amely megállíthatatlanul sodródott a magyarokkal való 
fegyveres konfliktus felé. A magyar kormány által kiküldött megbízott Csernojevics 
Péter temesi főispán melletti titkári pozíció elvállalásával kívánt munkálkodni az ösz-
szecsapás megelőzésén. A szerb felkelők Központi Bizottmánya (szerbül: Glavni odbor) 
azonban letartóztatta és bíróság elé állította Vajdaságot elvető álláspontja miatt. Mégis, 
augusztusban a felkelés vezetősége a Vestnik (a felkelés kormányának hivatalos lapja) 
szerkesztésével bízta meg Ignjatovićot, aki írásaiban harcra buzdította a szerbeket a ma-
gyarokkal szemben. Novemberre, Bécs befolyásának növekedésével, Ignjatović belátja, 
hogy „azok ellen harcolunk, akikkel szövetségben kellene lennünk”.11 Kiutat jelentett 
számára, hogy ekkor meghívták Belgrádba, hogy az autonóm szerb fejedelemség hiva-
talos lapjának a Srbske Novinénak a szerkesztésében vegyen részt. 1849 folyamán ebben 
az újságban írt élesen bíráló cikkeket a bécsi reakcióval és Rajačić pátriárkával szemben. 
Mégis, még ebben az évben elhagyta Belgrádot és visszatért Magyarországra. 1854-ben 
felkérésre elvállalta a pesti Matica Srpska által kiadott Serbski Letopis12 című legjelentő-
sebb szerb irodalmi és tudományos folyóirat szerkesztését, amivel 1856-ban felhagy és 
sikertelenül pályázik a Matica titkári posztjára. 1858–1859-ben Karlócán Josif Rajačić 
pátriárka nemzeti ügyekért felelős titkára.

Az októberi diploma után 1860-ban újra induló magyarországi közéletben Ignjatović 
a bécsi udvarban csalódott és a magyarok felé nyitó szerb nemzeti mozgalom tagja-
ként vesz részt. Közírói tevékenységét a kor legjelentősebb, szabadelvű magyarországi 
szerb lapjában, az újvidéki Srbski Dnevnikben fejtette ki rendszeres írásaival. A szerb 
nemzeti kérdésről írt cikkeivel hamarosan nagy tekintélyre tett szert a szerbség köré-
ben. Álláspontja szerint csak a nemzetek-nemzetiségek teljes egyenjogúsága és szabad 
fejlődése biztosíthatja az ország területi épségét, a nemzetiségek szabad fejlődése csak 
az autonóm területi egységekben képzelhető el. Az addig koronatartományként létező 
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság13 1860-ban történt megszüntetése újra felveti a szerb 
nép császári privilégiumainak kérdését, ami a szerbek jogainak a magyar állam törvé-
nyeibe való beiktatásával oldható meg.

Jakov Ignjatović 1861-ben jut politikusi pályájának csúcspontjára és egyben fordu-
lópontjára is. Ekkor ő a legjelentősebb szerb publicista és a nála nem sokkal fiatalabb 
Svetozar Miletićnél (1826–1901)14 is ismertebb közszereplő. Az újjáalakuló újvidéki 
városi vezetésben 1861-ben főjegyző lesz (a polgármester Miletić), majd a nagybecs-
kereki körzetben megválasztják országgyűlési képviselőnek. Nagy visszhangot kiváltó 
parlamenti beszédében kiáll Magyarország jogai mellett Béccsel szemben, a Határozati 
Párt álláspontját képviseli nagy lelkesedéssel. A magyar politikusok álláspontjára he-
lyezkedve azt a nézetet képviseli, hogy először Magyarország államjogi helyzetét kell 
megoldani, majd csak ezt követően kell a nemzetiségek státusát rendezni az 1848-as 
törvények, alkotmány alapján. Kiemeli, hogy a nemzetiségeknek önszántukból kell 
alárendelniük magukat a magyar állam érdekeinek a magyar (pontosabban hungarus)15 
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hazaszeretet alapján a „közös haza” iránt. Csak burkoltan és visszafogottan szól a szer-
bek nemzetiségi igényeiről.

Ignjatović szereplése az országgyűlésben nagy csalódást váltott ki a szerb közélet 
szereplőiben és választói körében, s megindult távolodása a szerb nemzeti mozgalom-
tól. 1861-ben még részt vesz Tököly Száva születésének 100. évfordulója alkalmából 
tartott nagyszabású újvidéki ünnepségen, ahol a szerbek és magyarok megbékélésének 
és együttműködésének fontosságáról tart beszédet. 1863-ban viszont teljesen visszavo-
nul a közélettől és a dályai szerb érseki birtok jogi képviselője lesz 1865-ig. 1866-ban 
elutasítja Miletić felkérését, hogy legyen a mozgalma által elindított lap, a Zastava mun-
katársa, ehelyett Ignjatović a konzervatív Napredakban kezd újra publikálni. Az elvesz-
tett königgratzi csata után előálló új helyzetben a Habsburg Monarchia átalakításának 
kérdése foglalkoztatja. Elveti a német dominanciát, a dualista vagy trialista átalakítást 
támogatja, de óva inti a magyarokat attól, hogy megismételjék a németek hibáját. Még 
1866-ban megjelent német nyelvű írásában („Die Serben und die orientalische Frage”) is 
kifejti, hogy a keleti kérdés csak a szerb és a magyar nemzet közötti megegyezés révén 
oldható meg és a szabad nemzetek nagy szövetségéről álmodozik a régióban.16 Ekkori 
írásaiban még szerb körzeteket javasol létrehozni, amelyek nem sértenék a magyar al-
kotmányt és az ország területi épségét. Ezekben a körzetekben a szerb nyelv lenne az 
elsődleges, míg a magyar az országgyűlésben és központi szinten kapna csak prioritást, 
ami megegyezett Miletić és az általa vezetett szerb mozgalom elképzeléseivel. A ha-
marosan megszülető osztrák–magyar kiegyezés kérdéséről viszont kerülte a konfliktust 
Miletićtyel és a szerb mozgalom résztvevőivel, akik a kiegyezést egyértelműen a szerb 
érdekekkel ellentétesnek tartották.

A végleges szakításra akkor került sor, amikor Miletić megalapította a Szerb Nemzeti 
Szabadelvű Pártot és 1869-ben közzétette nagybecskereki programját.17 Ebben az időben 
megjelent írásaiban Ignjatović a korábbi korszakához képest nyíltan felvállalta a Miletić 
vezette szerb mozgalommal szembeni álláspontját részben a szubvencionált Srbski 
Narod című lap oldalain. Úgy vélte, hogy a szerbek túl gyengék ahhoz, hogy autonómiá-
ért, államjogi státusért küzdjenek, ez a politika szerinte túl radikális és veszélyes a szerb 
érdekek megvalósítása szempontjából, nem szabad véteni az ország (haza) iránti állam-
polgári kötelezettségekkel szemben, s csak így őrizhetők meg a nehezen megszerzett 
állampolgári jogok és vallási szabadság. Meg kell elégedni az egyházon és iskolaügyön 
belüli autonómiával. A szerb párt a szélsőbaloldal helyett a centrumban kellene helyet 
foglaljon. A szerb egyházi autonómián belül a konzervatívok és liberálisok közötti meg-
békélést, a szerbség érdekében való közös, kompromisszumos fellépést szorgalmazta 
egy centrista erő létrehozásával.18

Közvetlenül az I. szerb–török háború kitörése előtt, 1876-ban sikertelenül ajánlotta 
fel szolgálatait Belgrádnak.19 A berlini kongresszus idején, 1878-ban a magyarországi 
szerb sajtóban újra a keleti kérdésről írt, támogatta a balkáni népek nemzeti törekvéseit, 
Szerbia egyesülését Bosznia-Hercegovinával.20

1879-ben Flatt Endre újvidéki főispánon keresztül felajánlkozik Tisza Kálmán mi-
niszterelnöknek, hogy hajlandó lenne egy szerb lapot indítani, amely a magyar kormány 
érdekeit szolgálná, ügyesen és taktikusan védené a magyar állami érdeket. Még ugyan-
abban az évben Ignjatović szerkesztésében megkezdte működését a Nedeljni list című 
szubvencionált, azaz teljesen a kormány által pénzelt hetilap.21

Ignjatović a lap hasábjain harcot indított és élesen bírálta Miletićet és politikáját, a 
Szerb Nemzeti Szabadelvű Pártot, az újjászerveződő szerb ifjúsági mozgalmat. A lap 
a magyar állameszmét, a magyar honszeretetet és lojalitást propagálta. A szerb párt 
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politikáját és a szerb politikai vezetők tevékenységét károsnak és sikertelennek, vala-
mint olyannak bélyegezte meg, mint amely a magyar (hungarus) hon egységét meg-
bontja és amely hazaárulást jelent. Magyarországon nem létezik nemzetiségi kérdés, a 
nemzetiségi jogokért folytatott küzdelem a sovinizmus jele. Síkra szállt azért, hogy a 
magyar nyelvet kötelező jelleggel vezessék be a nemzetiségi iskolákban. Belpolitikai 
kérdésekben a kormányt támogatta az ellenzékkel szemben, a külpolitikában pedig a 
Monarchia érdekeinek megfelelően írt.22 Mivel azonban a lapnak alig mérhető hatása 
volt a magyarországi szerb közvéleményre, három év múlva, 1882-ben Tisza beszüntet-
te a lap támogatását,23 amely így megszűnt. Közben a szerb közélet többsége és közötte 
teljesen elmérgesedett a viszony. Miletić követőinek lapja, a Zastava Ignjatović egyes 
írásait egyenesen ellenük tett denunciációnak tartotta.24 Ignjatović egy másik barátja és 
tisztelője, Teodor Stefanović Vilovski pedig ezt jegyezte fel: „Csak ekkor győződtem 
meg arról, mennyire egyoldalú és szubjektív volt Ignjatović és mennyire áthatotta a ma-
gyarbarátság, melyet egyedül üdvözítő hitének tarott.”25

A Nedeljni List bukása után Ignjatović 1885-től folytatta publicisztikai tevékenységét 
az akkor indult, szintén szubvencionált konzervatív Naše Doba című újvidéki lapban, 
amelyben tovább tolódott konzervatív irányba, támogatva a magas klérus irányvonalát a 
szerb egyházi-nemzeti autonómián belül.26 Ignjatović irodalmi tevékenységének 50. év-
fordulójáról 1888-ban a vezető magyarországi szerb lapok nem emlékeztek meg, ugyan-
akkor a magyar újságok méltatták az évforduló alkalmából, akárcsak a belgrádi sajtó. 
A Szerb Királyi Akadémia felvette tiszteletbeli tagjai közé, az osztrákbarát Obrenovics 
Milán szerb király pedig Szent Száva érdemrenddel tüntette ki.27

Jakov Ignjatović 1889. június 23-án – az új naptár szerint július 5-én – este fél hét 
után Újvidéken tuberkulózisban hunyt el. Két nappal később az újvidéki Uszpenszko 
groblje szerb ortodox temetőben vettek tőle örök búcsút.

A szerb sajtóban és folyóiratokban megjelent megemlékezések
A Jakov Ignjatović halála alkalmából megjelent írásokat a szerb nekrológok 1998-ban 
kiadott bibliográfiája alapján kutattuk fel.28 A bibliográfia természetesen teljeskörűségre 
törekedett, azonban ezt érdemben nem tudtuk ellenőrizni. Ennek ellenére úgy véljük, 
hogy a feltárt 17 lapban és folyóiratban,29 köztük a legbefolyásosabbakban megjelent 
írások megfelelően reprezentálják Ignjatović halálának „visszhangját” a korabeli szerb 
sajtóban.

Az 1889-ben Magyarországon megjelenő 22 szerb nyelvű lap és folyóirat közül – le-
számítva a különféle nem-irodalmi réteglapokat – szinte kivétel nélkül megemlékeztek 
Ignajtović haláláról. A politikai-közéleti lapok eltérő terjedelemben tudósítottak a szo-
morú eseményről és természetszerűleg más-más megközelítésben szóltak az író politi-
kusi tevékenységéről.

*
A magyarországi szerb sajtó zászlóshajójának számító újvidéki liberális Zastava,30 

melyet Svetozar Miletić alapított, Ignjatović halála után két nappal, 1889. június 25-i 
számában csak a 3. oldalon található rövid hírek rovatban emlékezett meg az elhunyt-
ról, amit annak vélünk betudni, hogy a lap kiadói voltak azok, akikkel szemben fejtette 
ki Ignjatović publicisztikai tevékenységét élete utolsó két évtizedében. Ugyanakkor az 
ismeretlen szerző kiemelte, hogy az elhunyt író a szerb irodalom realista irányzatának 
úttörője volt és „… ezzel olyan nagy elismerésre tett szert, amelyet mindörökre el kell 
ismernünk.” Azonban „…sajnálatos módon Jaša Ignjatović politikai téren is tevékeny-
kedett és mi szeretnénk, ha csak annyit állapíthatnánk meg, hogy téves irányban haladt, 
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de tevékenysége nemcsak nem volt helyes, hanem amit tett, az nemcsak nem volt jó, ha-
nem szép sem [értsd: nem volt tisztességes – B.Z.]. Azonban a nyitott koporsó felett nem 
akarunk erről tovább beszélni… Nehéz lélekkel gondolunk arra: vajon milyen tiszteletre 
méltó helyet foglalna el népünk körében J. Ignjatović, ha önmagával szemben sokkal 
szigorúbb lett volna?” A megemlékező nem vonja kétségbe az elhunyt szakmai kvalitá-
sait, sőt elfogadja, hogy eltérő politikai nézetei voltak, azonban tevékenységét morális 
szempontból ítéli el.

Sokkal terjedelmesebb, 94 soros szöveggel és grafikailag kiemelt címmel emlékezett 
meg Jakov Ignjatovićról az alapvető politikai kérdésekben a Zastavához közeli liberá-
lis újvidéki Branik31. A megemlékező részletesen ismerteti az író életrajzát és irodalmi 
tevékenységét, melyet esztétikai és nemzeti szempontból is nagyra értékel, azonban po-
litikai tevékenységét „a valószínűleg szigorúbb utókorra való tekintettel” a Zastavához 
hasonlóan, de világosabban kifejtve ítéli meg: „Ezen a téren [politikai téren – B.Z.] 
leszámítva egy rövidebb időszakot 1860–62 között, mindig szemben állt népével. Az az 
Ignjatović, aki oly szépen tudott írni a Szerbségről, amikor az aktuális kérdésekre tért 
át, nem értette meg saját népét. De bármilyenek is voltak Ignjatović nézetei, azokon 
lehetetett sajnálkozni, azonban személyében nem ítélhettük volna el, s csak a politikai 
cselekedeteit irányító motivációk tették e tevékenységet visszataszítóvá.” A nekrológ vé-
gén a megemlékező pozitív befejezésként Ignjatovićot (csak) mint írót ajánlja a (szerb) 
nemzet örök emlékezetébe.

*
A magyar kormány által szubvencionált konzervatív Srbski Narodban,32 mellyel 

Ignjatović egykoron együttműködött, az anonim szerző 45 soron át vesz személyes, ér-
zelmes hangvételű búcsút Ignjatovićtól. Irodalmi jelentőségét a 19. század első felének 
legjelentősebb szerb költőihez és íróihoz, Lukijan Mušickihez, Jovan Hadžićhoz, Sima 
Milutinović-Sarajlijához és Milovan Vidakovićhoz hasonlítja. Ignjatović politikai tevé-
kenységét nem említi egy szóval sem, azonban vádlóan szól a magyarországi szerb köz-
életről: „… mondd meg nekik [az elhunyt irodalmi nagyságoknak – B.Z.], hogy él még 
a szerb, s hogy szerencsétlen sorsú, mert még mindig nem tudja tisztelni az olyanokat, 
mint amilyenek ők voltak, mint amilyen te voltál…”

A legnagyobb terjedelmet Ignjatović halálának a szerb sajtóban a Naše Doba33 című 
konzervatív újvidéki lap szentelte, melyet szintén a magyar kormány szubvencionált, 
s melyet Ignjatović közeli jóbarátja, Stevan Pavlović szerkesztett. Ez volt az a lap, 
amely a Nedeljni List megszűnése után helyt adott Ignjatović írásainak. A lap 1889. 
július 10-i száma az egész címlapját Ignjatović halálhírének szentelte megjelentetve 
nekrológját és a Szerb Királyi Akadémia elnökének gyásztáviratát. A lap további egy 
oldal terjedelemben foglalkozik Ignjatović temetésével, közölve Stevan Pavlović 
gyászbeszédét, egy felhívást adományok gyűjtésére (az író síremlékének elkészíté-
séhez), valamint egy tudósítást a temetésről, melyből az olvasó megtudhatta, hogy 
nagyszámú közönség kísérte utolsó útjára az elhunytat pártállástól és nemzetiségtől 
függetlenül. A városi vezetők mellett megjelent több notabilitás is (Thallóczy Lajos 
kormánytanácsos, Teodor Mandić miniszteri tanácsos), a Matica Srpska vezetősége 
és teljes irodalmi osztálya, az újvidéki szerb gimnázium tanárai. Az elhunyt szerb 
állami kitüntetését Isidor Bajić középiskolai tanuló, a későbbi jeles zeneszerző vitte. 
A temetésen megjelent Jovan Jovanović Zmaj, az író egykori barátja és fő kritikusa, a 
kor legnépszerűbb szerb költője. A gyász-szertartást három pópa celebrálta. A tudósító ki-
fogásolta, hogy nem alakult [a nemzet nagyjainak kijáró – B.Z.] temetési bizottság, 
amely gondoskodhatott volna, hogy távolról is érkezhessenek kegyeletüket leróni 
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kívánók. A temetésre elküldte koszorúját a Szerb Királyi Akadémia. Az aláírás nélkü-
li, de egyértelműen Pavlović által összeállított nekrológ tényszerűen és részletesen 
sorolja fel Ignjatović életrajzi adatait [a XX. sz-i kutatók egyeseket nem erősítettek 
meg – B.Z.] és részletesen méltatja írói életművét. Ugyanakkor közírói és politikusi 
tevékenységét egy szóval sem említi, de hangsúlyosan méltatlannak tartja, ahogy a 
magyarországi szerb köz bánt a nagy érdemeket szerzett íróval és kiemelkedő értel-
miségivel.

*
A politikai lapok mellett Ignjatović halálával és értékelésével foglalkozott az Újvidéki 

Szerb Jótékonykodó Hölgyek Egyesületének havilapja, a Ženski Svet34 is, tömörítve (9 
sor) közölve a máshol is olvasható információkat és értékeléseket. Miután kiemelte iro-
dalmi érdemeit és elismeréseit, a lap kitért Ignjatović közéleti tevékenységére is, meg-
lehetősen direkten fogalmazva meg az általános kritikát: „Politikával is foglalkozott, 
de bár ne tette volna, mert ezen a területen kifejtett tevékenységével és magatartásával 
erős ellenszenvet váltott ki a népben, melynél egyébként az irodalom terén érdemeket 
szerzett.”

*
Jovan Jovanović-Zmaj a maga által szerkesztett Starmali35 című újvidéki élclapban, 

melynek gyakori célpontja volt Ignjatović politikai publicisztikája és tevékenysége, a 
szomorú alkalom miatt rendhagyó módon őszinte baráti érzelmekkel teli három verssza-
kot szentelt elhunyt pályatársának, „Bruder Jaša-nak” (ez volt Ignjatović tréfás neve), 
melyből a második így szólt: „Isten Veled, Jásó, régi barátom, / Nem tudok többet mon-
dani – / Vannak könnyek, amelyek / a fekete föld mélyén is égetni tudnak.” [B.Z. nyers 
fordítása.] Az alkalomhoz írott versét, mely a poézis nyelvén kifejezi a megrendülés 
mellett azt az ambivalenciát is, amely Ignjatović személyét övezte szerb közegben, Zmaj 
a temetési szertartás idején olvasta fel.

*
Jakov Ignjatović jelentőségére a korabeli szerb irodalomban utal az is, hogy 

Magyarországon kívül (Szerbia, Montenegro, Dalmácia, Bosznia-Hercegovina) is szá-
mos szerb lap emlékezett meg haláláról.

Belgrád két népszerű lapja, a Male Novine36 és a Narodni Dnevnik37 cirill „Sz” betűs 
szignó alatt valószínűleg ugyanazon személy tollából jelentetett meg nekrológot az újvi-
déki lapok (alapvetően a Naše Doba) írásai alapján, helyenként szó szerinti átvétellel is-
mertetve az író életrajzát és irodalmi munkásságát. A Narodni Dnevnik a hírnek a címol-
dalon lehozott gyászkeretes Ignjatović-portréval adott hangsúlyt, de semmilyen módon 
nem tért ki az író közéleti tevékenységére, kivéve az 1860-ig terjedő periódust. Ezzel 
szemben a Male Novine megemlíti, hogy a kortársak negatívan ítélik meg Ignjatović 
politikai tevékenységét, mint a (szerb) nemzet érdekeivel ellentétest. Maga a nekrológ 
szerzője azonban nem akar állást foglalni, azt inkább az utókorra bízza.

A harmadik belgrádi lap, a Srpska Nezavisnost38 a szerbiai Nemzeti Liberális Párt 
orgánumaként a másik két lapban megtalálható nekrológ mondatait ismételte meg 
Ignjatović életrajzáról és irodalmi tevékenységéről. Politikában vállalt szerepéről nem 
ejtett szót.

*
A Montenegró fővárosában, Cetinjében megjelenő Glas Crnogorca39 az újvidéki 

szubvencionált Naše Doba lapzárta utáni rövid gyászjelentését (szerbül: „čitulja”) hozta 
le július 14-én Ignjatović halálhíreként. A gyászjelentés az író halálát az egész szerbség 
számára jelentős eseménynek nevezte, s Ignjatovićot kizárólag mint írót mutatta be, nem 
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említve közéleti szereplését. A dalmáciai Zárában (szerbül: Zadar) a regionális Szerb 
Párt orgánumaként megjelenő Srpski Glas40 is az újvidéki Naše Doba gyászjelentését 
hozta le július 10-én.

A szarajevói tartományi hivatalos lapként megjelenő Sarajevski List41 július 17-én 
jelentette meg Ignjatovićról szóló megemlékező írását. A latin és cirill betűkkel párhuza-
mos nyomtatot újság tágabb teret szentelt Ignjatović életrajzának és irodalmi munkássá-
gának az újvidéki Naše Dobában megjelent nekrológ nyomán. Az írás azzal a megálla-
pítással zárul, hogy „a kortársak nem tudták Ignjatović személyében különválasztani az 
írót és a politikust, ami miatt a szegénységben élő alkotó sokat szenvedett”. A nekrológ 
szerzője kifejezi reményét, hogy „mint az irodalom valódi nagyságával, az utókor min-
den bizonnyal igazságosabb lesz vele.”

*
Tekintettel, hogy az utókor Ignjatovićot íróként, s nem politikusként tartja számon, 

különösen érdekes, hogy a korabeli szerb irodalmi lapok hogyan emlékeztek meg ha-
láláról. Az újvidéki Javor42 irodalmi folyóirat július 14-i számában közölte az író nek-
rológját, rögtön az első oldalon, gyászkeretben. A mintegy kétoldalas írás az életrajzi 
adatok mellett részletesen felsorolja Ignjatović műveit a megjelenés évével és a megje-
lentető folyóirat nevével (köztük a publicisztikához tartozók közül egyetlenként a keleti 
kérdésben 1856-ban Pesten írt német nyelvű brossúráját: „Ein christliches Wort über 
die Lösung der orientalischen Frage”). Az írás rögtön a legelején kiemeli Ignjatović 
legnépszerűbbnek tartott műveit, megegyezően a Naše Dobában megadottakkal, melyek 
érdekes módon nem a realista, hanem a romantikus, nemzeti korszakához tartoztak. A 
nekrológ megemlíti Ignjatović munkásságának 50. évfordulóját (1888), összegyűjtött 
műveit, melyeket a Matica Srpska kezdett megjelentetni 1874-ben, valamint életrajzát, 
melyet maga a Javor jelentetett meg 1878-ban. Kiemeli az író szándékát, hogy lemond-
jon a szerzői jogdíjról, hogy a népszerű műveinek újbóli kiadásából befolyó összeget 
jótékonysági célokra, így fiatal írók támogatására használhassák. A Javor Ignjatović 
közírói, politikai tevékenységét semmilyen formában nem említette.

A belgrádi Kolo43 című irodalmi folyóirat szintén a címlapján, gyászkeretes nekro-
lógban számolt be július 14-i számában Ignjatović haláláról. Ez a folyóirat az író főbb 
realista műveit emelte ki és a szerb naturalista (sic!) regény megteremtőjének nevezte. 
Kitért arra, hogy Ignjatović művei magukon viselték a sietség jegyeit és hagytak maguk 
után kívánni valót. Mégis a vele vagy műveivel szembeni kritikát igazságtalannak tartja, 
mivel az gyakran a regényíró helyett inkább a politikus látta benne.

A Bosanska Vila44 szarajevói irodalmi lap a „Gyászjelentés” című írásban adott hírt 
Ignjatović haláláról, melyben tömören ismertette életrajzi adatait és irodalmi tevékeny-
ségét. Az írás végén kitért Ignjatović közéleti szerepére is: „Az utóbbi időben politiká-
val is foglalkozott, szerkesztette a Nedeljni Listet, de politikusként nem tett szert valami 
kedvező hírnévre, s nem-szerb politikájával kárt okozott önnön írói hírnevének.” [nem-
szerb: nem a szerb érdekek szempontjából folytatott politika – B.Z.]

A montenegrói Cetinje-n megjelenő Nova Zeta45 irodalmi havilapban a megemlékező 
szemléletesen fejezi ki Ignjatović művének jelentőségét: „…nincsen olyan szerb ház 
Pesttől egészen Montenegróig, amelyben, ha olvasnak szerb könyveket, ne ismernék 
Jaša Ignjatović nevét. Az Adriai-tenger vagy a kék Duna partján egyaránt szórakoztatta, 
tanította és megrázta a szerb ifjúságot.” Az alkalmi megemlékező eltűnődött azon is, 
hogy az irodalmi élet ilyen tehetséges és érdemdús egyénisége nem kapott elismerést 
a „vezető nemzeti köröktől,” ami arra kényszerítette őt, hogy „…újságírással és po-
litikával foglalkozzon, ami viszont írói tevékenységének és népszerűségének kárára 
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ment”. A cetinjei havilap „érintettként” kitért Ignjatović „A montenegróiság dicsősé-
ge”46 című írására is, melyet úgy jellemzett, mint a Szerbségnek és Montenegróiságnak 
szentelt legszebb himnuszt, amellyel Ignjatović átitatta nemzedékét.

*
Az újvidéki Letopis Matice srpske volt a kor legjelentősebb szerb irodalmi és tudományos 

folyóirata, mely tevékenységét nem korlátozta Magyarország területére. Az Ignjatrovićnak 
szentelt megemlékezések 1890-ben jelentek meg a Letopis hasábjain.

Az első kötetben a Čitulja (Gyászjelentés) című nyolc oldalas írás47 Ignjatović kö-
zeli barátjának, a Naše Doba szerkesztőjének és a Matica Srpska irodalmi osztályának 
elnöke, dr. Stevan Pavlović közli Ignjatović műveinek jegyzékét és esszé formájában 
elemzi az elhunyt író prózájának stílusát.

A Letopis 1890. évi harmadik kötetében jelent meg a kor egyik vezető (magyar-
országi) szerb irodalomtörténésze és kritikusa, Dr. Milan Savić önálló tanulmány-
értékű emlékbeszéde,48 amelyet a Matica Srpska Irodalmi Osztálya hagyományos 
Szent Száva-napi ülésén olvasott fel. Az irodalomtudós így értékelte Ignjatović írói 
jelentőségét: „…vitathatatlan tény, hogy Jakov Ignjatović megalapozta az új szerb re-
gényt. Milovan Vidaković műveit követően az ő regényei felfedték számunkra a valódi 
világot. Bennük először láttunk olyannak az embereket, ahogy valójában élnek a vi-
lágban, láttuk az emberi természetet, az emberi vágyakat és reményeket, törekvéseket 
és szenvedélyeket. Számunkra ez a világ nagyon, nagyon közel álló lett; megismertük 
benne a gondot és az örömöt, a szomorúságot és az élvezetet.” A tudományosságra 
törekvő Matica igyekezett a napi politikai csatározások fölé emelkedni és megragadni 
azt, ami Ignjatović életéből maradandó értéket jelentett, így a Letopisban megjelent 
írások egyáltalán nem reflektáltak az író közéleti tevékenységére.

Ignjatović halálának híre a magyar sajtóban
A halálhír magyar sajtóvisszhangjának tanulmányázásához az alapvető forrást Vera 
Petković Belgrádban, 1973-ban megjelent cikke49 szolgáltatta számunkra. A szerb 
kutató ebben a művében közzétette azokat a magyar nyelvű cikkeket, amelyek 
Ignjatovićtyal foglalkoztak 1861-től egészen haláláig.

Jakov Ignjatović 1889. július 5-i újvidéki haláláról, majd temetéséről összesen ti-
zenegy magyar lap számolt be, melyek közül egy újvidéki, a többi fővárosi volt. Ez 
igen nagy lefedettségnek számít és utal az esemény hírértékére a magyar közvéle-
ményben. Az író haláláról július 7-én elsőként a Budapesti Hírlap, a Pesti Hírlap és 
az Újvidék, július 8-án a Pesti Napló, a Budapest és a Fővárosi Lapok számolt be pár 
soros rövid hírben50, helyenként tévesen adva meg Jakov Ignjatović nevét.51 A rövid 
gyászhírt néhány életrajzi adattal bővítette a pár nappal későbbi megjelentetés okán 
a Magyar Állam (július 9.) és a Budapesti Újság (július 9.).52 Hosszabb, egyoldalas 
nekrológot közölt a Pesti Hírlap (július 8.), az Egyetértés (július 8.) és a Fővárosi 
Lapok (július 9.).53 A temetésről rövid beszámolók is születtek (Budapesti Hírlap – 
július 11., a Nemzet – július 12., a Fővárosi Lapok – július 13. és a Vasárnapi Újság 
– július 14.).54

Ignjatovićot helyesen nevezik „híres szerb írónak”, akinek „elhunytával a szerb 
literatúra nagy veszteséget szenvedett” (Budapesti Hírlap), „a legkiválóbb szerb írók 
egyikének”, akinek eltávozása miatt „a szerb Matica gyászlobogót tűzött ki” (Pesti 
Hírlap, Budapest), „ismert nevű szerb publicistának és regényírónak” (Újvidék), „je-
les szerb írónak” (Fővárosi Lapok), „hírneves szerb írónak” (Egyetértés), „a szerb 
irodalom egyik kiváló alakjának” (Vasárnapi Újság). 
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Emellett a gyászhírt, nekrológot és temetési tudósítást közlő magyar lapok még egy 
fontos elemet emelnek ki egyöntetűen, ez pedig Ignjatović elkötelezettsége a magyar 
állameszme iránt: „magyarérzelmű, a hazához hív ember volt” (Budapesti Hírlap), „kor-
rekt magyar érzelmű hazafi” (Pesti Hírlap, Budapest), „mint lapszerkesztő Újvidéken 
lelkesen harcolt a magyar állameszme mellett” (Pesti Napló), „híven szolgálta nem-
zete nyelvét és irodalmát, de emellett jó magyar honpolgár is volt” (Fővárosi Lapok), 
„a Miletics-pártiakat keményen ostorozta, intvén őket a magyar haza szeretetére és a 
magyar állameszme tiszteletére” (Egyetértés, Fővárosi Lapok), „ismert magyar barát” 
(Magyar Állam), „mint lapszerkesztő Újvidéken lelkesen harcolt a magyar állameszme 
mellett” (Budapesti Újság), „derék hazafias szerb Újvidéken” (Vasárnapi Újság). E jel-
lemzők kiemelése a rövid hírekben megfelelt a kor szellemének Magyarországon, de el-
térő mértékben fedték a valóságot. Talán maga Ignjatović tiltakozott volna a leginkább a 
„magyarérzelmű” jelző használata ellen, de a többi megfogalmazást szinte tényszerűnek 
vehetjük. Mai szemmel, Ignjatović életművének ismeretében a Fővárosi Lapok megfo-
galmazását tekinthetjük a leginkább pontosnak és korrektnek.

Az író életrajzát bemutató terjedelmesebb nekrológók közül a Pesti Hírlapét 
emelhetjük ki, amely talán mintául is szolgálhatott az Egyetértésben és a Fővárosi 
Lapokban megjelent íráshoz, melyek erősen átfednek. Ezen írások nem sokat közöl-
nek Ignjatović irodalmi munkásságáról, inkább előszeretettel emelik ki Ignjatović 
konfliktusait a magyarországi szerb politikummal. A Pesti Hírlap ezt írta: „Szerb iro-
dalmi körök nagyon méltányolták munkásságát s tehetségre nézve szerették összeha-
sonlítani a mi legnagyobb íróinkkal, de a szerb hivatalos világ nem akarta elismerni 
érdemeit. Nem akarták pedig azért, mert a megboldogult úgy tollal, mint szóval folyton 
arra buzdította szerb testvéreit, hogy csak egy hazájuk van, csak egy hazát szeresse-
nek, és ez Magyarország. Jellemző szerb testvéreinkre, hogy ezt a lelkes férfiút, aki 
az ő kultúrájuk zászlóvivője volt s aki test az ő testükből, vér az ő vérükből vala, nem 
akarták elismerni mert nemzetisége szeretetét össze tudta egyeztetni a magyar haza 
felvirágoztatásával”. Az életrajzokba helyenként keveredés és mesés elemek is ve-
gyültek: „1848-ban felcsapott honvédnak” (Pesti Hírlap, Egyetértés), vagy „egy idő-
ben megbuktatta Nagybecskereken Mileticset” (Magyar Állam). Nem volt feladatunk 
és nem is állt módunkban felkutatni, hogy az egyes, a lapok között is cirkuláló infor-
mációk honnan származhattak. Valószínűsíthető azonban, hogy az újvidéki Naše Doba 
és szerkesztője, Stevan Pavlović szolgáltatta a magyar nyelvű érdeklődők számára is 
a legtöbb konkrét információt és értékelést Ignjatović életéről, valamint szerb nyelvű 
írói és közírói tevékenységéről.

A temetésről szóló tudósítások tárgyszerűek, s inkább a Matica Srpska vezetőségének 
részvételét emelik ki név szerinti felsorolással, amit a Naše Doba tudósítása mellőzött, 
de a Budapesti Hírlap fontosnak tartotta kiemelni: az elhunyt nem engedte, hogy sírjára 
a Matica Srpska koszorút helyezzen el egy korábbi anyagi jellegű konfliktus miatt.

A magyar és a szerb sajtóban megjelent írások összegző értékelése
A szakirodalomban hozzáférhető adatok alapján megvizsgált, a szerb és magyar sajtó-
ban megjelent írások részletes tanulmányozását követően megállapítható, hogy mindkét 
sajtó nagy lefedettséggel és érdemben, méltó módon foglalkozott Jakov Ignjatović ha-
lálával és személyével.

A tizenegy magyar lap döntő többsége rövid hírben számolt be az író haláláról, míg 
három újság nagyrészt megegyező szövegű, de terjedelmesebb nekrológot is közölt 
Ignjatovićról, továbbá szintén három lap beszámolt temetéséről is, azonos forrás alapján.



40 BADA ZOLTÁN: EGY SZERB ÍRÓ A MAGYAR NEMZETÁLLAMI ESZME...

Valóság • 2020. szeptember

A tizenhét hírt adó szerb lap, illetve folyóirat közül mindössze három (Zastava, Srpski 
glas, Glas Crnogorca) közölt rövidebb, de értékelést tartalmazó hírt az író haláláról, míg 
a többiek vagy hosszabb nekrológgal búcsúztak Ignjatovićtól, vagy olyan hírt közöltek, 
amely részletesen, nagy terjedelemben tért ki az író életére és munkásságára, sőt egy lap 
verssel emlékezett meg Ignjatovićról. Az író temetéséről csak a Naše Doba tudósított az 
általunk vizsgált lapszámokban.

Mind a magyar, mind a szerb sajtó egyöntetűen elismerte Ignjatović szerb írói kvalitá-
sait és jelentőségét pártállástól, lap-profiltól és regionalitástól függetlenül. Ennél sokkal 
színesebb képet mutat Ignjatović politikai újságírói, lapszerkesztői és politikusi élet-
pályájának megítélése ezekben az írásokban, melyekben visszatükröződik a magyar 
állameszme és a magyarországi szerb nemzeti mozgalom közötti ellentét.

A tizenegy magyar lap az egy Újvidéket kivéve Ignjatovićot egyöntetűen a ma-
gyar állameszme elkötelezett híveként, sőt magyar hazafiként, illetve paradox módon 
még magyar érzelműként is láttatja, amit „derék” és „korrekt” dolognak értékelnek, 
Ignjatovićban a lojális nemzetiségi ideáltípusát fedezve fel. Életrajzából a negatívan 
megítélt Miletićtyel és követőivel való konfliktust hangsúlyozzák, kiemelve, hogy 
Ignjatović velük szemben harcolt azért, hogy a szerbek is „jó magyar hazafiak”, lo-
jális állampolgárok legyenek, ezzel feltételezve, hogy a magyarországi szerb közélet 
vezetői a közösségi nemzetiségi jogokért folytatott küzdelmükkel nem tettek eleget a 
lojalitás kritériumainak. Mindeközben a magyar sajtóban közölt életrajzok Ignjatović 
áldozat voltának narratíváját sugalmazták, vagyis azt, hogy Ignjatovićtyal méltatlanul 
bánt a magyarországi szerb elit pusztán azért, mert magyarbarát volt, nem részletezve 
miben állt ez a méltatlan bánásmód az élete utolsó évtizedeiben is gyakran publikáló 
íróval és újságíróval szemben.

Politikai orientációjuknak és profiljuknak megfelelően vagy megjelenésük helye 
szerint, a szerb lapok – a magyar sajtóval szemben – sokkal heterogénebben, de egy-
ben sokrétűbben is kezelték Ignjatović politikai szerepét, akinek 1869 utáni publicisz-
tikájával „sikerült kiírnia magát” a magyarországi szerb politikát meghatározó körből.

Saját állásponttal a magyarországi szerb politikai lapok rendelkeztek, míg a „hatá-
ron túliak” nagyobbrészt ezeket az álláspontokat vették át. Ugyanakkor minden lap 
és folyóirat megegyezett abban, hogy nem nevesítették Ignjatović ún. „magyarón” 
voltát, az 1860-as évektől kezdődő fokozatos elköteleződését a magyar állameszme, 
majd végül Tisza Kálmán kormánya iránt, se nem írták le konkrétan, hogy Ignjatović 
tevékenységét a magyar kormány pénzelte. Sőt, a lapok, folyóiratok döntő többsége 
egyáltalán nem említette Ignjatović politikai, újságírói tevékenységét!

A szerb politikai mozgalmat reprezentáló, legbefolyásosabb Zastava és Branik, 
melyek irányvonalát Ignjatović újságcikkeiben ostorozta, sajnálattal, de egyértelmű-
en kimondta, hogy a politikus és közíró Ignjatović idővel szembekerült saját népével 
(nemzetével). Ezt egyszerű tényként közlik, nem elvitatva Ignjatović jogát, hogy egy 
fontos politikai kérdésben saját állásponttal rendelkezzen, de elítélik cselekedeteit és 
személyes motivációit, megkímélve az elhunytat attól, hogy konkrétan leírják, hogy 
a kormány által pénzelt lapot szerkesztve támadta nemzetisége vezetőit és politikai 
pártját. Ezt a nézetet ismételte meg a Ženski Svet női lap sajátjaként, illetve a szaraje-
vói Bosanska Vila irodalmi lap. A belgrádi Male Novine is átveszi ezt a véleményt, de 
egyben el is határolódik tőle, semlegességet hirdetve.

A két, magyar kormány által szubvencionált újvidéki konzervatív politikai lap a 
Srbski Narod és a Naše Doba egy szóval sem említi Ignjatović politikai szerepét, 
de rendkívül személyes hangvételű, meleg méltatása során felvázolja a méltatlanul 
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háttérbe szorított író narratíváját. Csak feltételezni tudjuk, hogy a nemzet nagyjainak 
kijáró társadalmi megbecsülést hiányolják a magyarországi szerb közvélemény részé-
ről. Ezt a narratívát veszi át a belgrádi Kolo és – oldottabb formában – a cetinjei Nova 
Zeta, amely egyben el is hárítja magától ezt a témát, felülemelkedve a napi politikán. 
A cetinjei Glas Crnogorca és a zadari Srpski Glas számára is a Naše Doba a forrás, 
de politikamentes rövid híradás formájában. Összességében megállapítható, hogy a 
Magyarországon kívüli szerb lapok nagy többsége semlegességre vagy a napi politikai 
téma megkerülésére törekedett.

Ignjatović, aki mindeközben hű maradt szerbségéhez, saját helyzetét így látta: „Nem 
tehetek róla. A bölcső óta sanyarú a sorsom… Ti magyarnak tartatok engem, a magyarok 
pedig nagy szerbnek. Azt mondják, nem írtam egyetlen magyar könyvet sem, ami bűn. Olyan 
vagyok, mint az állatmesebeli szamár, akinek a háta felett csapnak össze a pásztorok.”55

Ha az utókor számára kell Jakov Ignjatović életének és munkásságának vitán felüli érde-
meit összegezni, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a szerb realista próza megteremtője, jeles író, 
aki a szentendrei szerb polgárságot megörökítette az irodalomban és az 1848-as forradalmi 
értékek, valamint a magyar–szerb barátság, együttműködés elkötelezett híve volt.
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