
Den edlen und gestrengen ritter Marthin Possedarski, allias Torquatus von Rom,, 
seine alle heerkomen graffen zu Posedaria, dise grafschafft ist under den Venedigern, und er 
hat nicht wellen bleiben da, den hat er lassen tractiern u. freundtlich willen erczaigen, sagent,. 
er solle frölich sein, das er nie gar baldt well ledig lassen, samt einem anderen von adl alten 
redlichen voivoden mit namen Markho Margitisch, voivoda zu Ledencz, der zuvor bey den 
Venedigern über all ir Albaneser haubtmann gewest, und er mit 200 derselbigen wegkh von 
inen gezogen, auf Zengg dienen dem hauss v. Oesterreich in der zeit der haubtmannschafft 
des herrn Lenkhovitsch seeligen. Die zween rödlichen haubtleuth haben bey irem lezten nacht
mall, wie sy schon voll gewösen, hat inen bevolchen, sy sollen umb den prister schickhen und 
peichten, alsbaldt hat er sy strangulierth, das sy mit dem wein übergeben haben (Mon. spect. 
Hist. Slav. meridionalium. Zagr. 1884, I. 302). 

Holttesteiket aztán a falra akasztották. Mindez 1602, március 2-án történt. 
Az a tény, hogy délszláv humanisták Balassi Bálint legbensőbb köréhez tartoztak, 

dél felé mutat: A nagy magyar költő is azok közül való, kik, mint a Verancsicsok, a Zrínyi 
Miklósok és annyi más, a délszláv népies humanista műveltség nélkül nem volnának megérthe-
tők. Talán Balassi olasz nyelvtudása, Rimái velencei műveltsége és vidóci levele is összefügg vele, 
ahol ebből a Csáktornya mellett fekvő községből, Vidócból (Vidovec) azt írja hazaTelegdy Pál, 
nak 1590-ben, hogy „Velencében bemenő szándékom vagyon" és egy, a gályákról szabadult rab 
érdekében kéri a főúr támogatását. Alighanem a Zrínyiek birtokáról írt. 

A horvát kapcsolatok már ősrégiek a családban: a nagyapa Balassa Ferenc, horvát 
bán volt, apját, Balassa Jánost egy dalmát festő, Rota Márton festette meg 1575-ben, röviddel 
halála előtt.3 Ő adhatta Posgav Gáspárt fia mellé, alighanem. 

Eckhardt Sándor 

Gyulai Pál néhány szerb vonatkozású levele 

I. • * 

Az első szerb tudós társaság, a Matica srpska, mely évekig az egyetemes szerbség 
egyetlen irodalmi és közművelődési egyesülete volt, 1826-ban Pesten létesült. Alapítóit 
az egy évvel előbb alakult Magyar Akadémia példája is serkentette, mint ezt a különböző 
szerb szerzők is elismerik.1 A Matica a magyar irodalmi körökkel egészen az első világháborúig 
szoros kapcsolatot tartott fenn és ez az együttműködés akkor sem szakadt meg, mikor a szerb 
társaság 1864-ben Újvidékre tette át székhelyét. A magyar irodalom megbecsülésének egyik 
jele az volt, hogy irodalmi életünk vezető személyiségeit, jeles költőket és írókat a Matica 
tiszteletbeli tagjainak választott, mint például Jókait 1893-ban. Hasonlóan cselekedett a Kis-
faludy-Társaság is, amikor 1867-ben Jovan Jovanovic Zmajt — a szerb romantika legnagyobb 
költőjét, Petőfi, Arany, Madách és más magyar szerzők alkotásainak hivatott szerb tolmácsoló-
ját — és Antonije Hadziéot — a magyarországi szerbek kulturális vezetőjét, aki mintegy öt 
évtizeden keresztül mind a Matica, mind az újvidéki Szerb Nemzeti Színház működését irá
nyította — kültagjai közé sorolta. 

A Matica srpska 1892. szeptember 24-én tartott közgyűlésén, az irodalmi szakosztály 
javaslatára, Gyulai Pált és Szász Károlyt egyhangúlag tiszteletbeli tagoknak nyilvánítottak-

Gyulai Pálnak, az akkori magyar irodalmi élet vezéregyéniségének a megválasztása 
egészen természetesnek látszik, mert ő ebben az időben már jól ismert író a szerbeknél. Verseit 
a hatvanas évek végétől Jovan Jovanovié Zmaj és mások fordítják, A vén színész 1879-ben 
Sava Petrovic2 fordításában a PozoriSte (Színház) című folyóiratban és könyvalakban is nap
világot lát, az Éji látogatás című versét többen is lefordítják szerb-horvát nyelvre, és ez a köl
temény Zmaj átültetésében hosszú éveken keresztül a beszedák (szerb műsoros esték) egyik 
népszerű száma. 

A Matica srpska elnöksége Gyulai Pált levélben értesítette, hogy a már szép hagyomá
nyokkal rendelkező szerb irodalmi társaság tiszteletbeli tagja lett. Ezt a levelet sajnos nem 
sikerült felkutatnunk, sem az Akadémiai Könyvtár, sem a Széchényi Könyvtár kézirattárá
ban nincs meg. Ellenben az újvidéki Matica srpska könyvtárának kézirattárában 19.906. 
szám alatt őrzik Gyulai válaszlevelét,3 melyet a szerb egyesület akkori elnökéhez, Misa 

' K i a d t a m C. Wilhelmb Gizella Fólia Archaeologica VII. 1955. után könyvem élén: Új fejezetek B. B . 
viharos életéből 1957. 

1 Vö. JOVAN SKERLIÓ: Istorija nőve srpske knjizevnosti. Trece izdanje. Beograd, 1953, 119; Dr. ALEKSA 
IYIO: Istorija Matice srpske od osnivanja u Pe§ti (1826) dopreseljenja u NoviSad (1864). Matic a Srpska 1826— 
1926. Növi Sad, 1927, 9. 

2 Sava Petrovié (1846—1914) műfordító, lapszerkesztő. Egy időben a Matica srpska t i tkára volt. 
3 A Matica srpska kézirattára vezetőjének, Triva Militarnak hálásan köszönöm, hogy Gyulai Pál ott 

őrzött leveleit rendelkezésemre bocsátotta. 
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Dimitrijevichez intézett, s mely a következőképpen hangzik: 

Nagyságos Kir. tanácsos és elnök Űr! 
Midőn a Maticza Szerbszka 1892 szept. 24-éri tartott közgyűlésében tiszteletbeli tagjá

nak választani kegyeskedett, halálos betegen feküdtem s Nagyságod nagyra becsült értesítő 
levelét csak felgyógyulásomkor adta át fiam. Elkésvén a gyors válaszszal, abban állapodtam 
meg, hogy a midőn összes költeményeim képekkel díszítve egy pár hónap múlva megjelennek, 
akkor fogom megköszönni megtiszteltetésemet s egyszersmind egy díszpéldányt küldök 
a Maticzának hálám kifejezéséül. Azonban a művész késedelme miatt, hosszas vajúdás után, 
csak ez év elején jelenhetett meg a díszkiadás, melyet ide mellékelve van szerencsém meg
küldeni. 

Tolmácsolja, Nagyságos elnök úr, hálás köszönetemét a Maticza Szerbszkának s eszkö
zölje ki, hogy költeményemet könyvtára számára elfogadja. 

A Kisfaludy-társaság, melynek elnöke vagyok, s a Maticza Szerbszka, melynek Nagysá
god elnöke testvér intézetek, nemcsak ezért, mert egy országban működnek, hanem azért is 
mert a szép cultusában Ösz-szeforott szelleműk. Ez mindennél erősebb kapocs, melyet a nemze
tiségi viszályok sem gyöngíthetnek meg. 

Maradtam mély tisztelettel 
alázatos szolgája 

Buda-Pest 1895 april 29-én. Gyulai Pál 
(A borítékon a következő cím olvasható: Nagyságos Dimitrievich Milos Kir. tanácsos úrnak 
a „Maticza Szerbszka" elnökének. Újvidéken) 

II. 
Űjvidéken a Matica kézirattárában Gyulai Pálnak még három rövid levelét őrzik. 

758, 759 és 760 sz. alatt. Ezeket Gyulai Teodor Skrbiéhez (Skrbics Tivadarhoz) intézte. 
Skrbié nem ismert alakja a szerb irodalmi múltnak, az irodalomtörténeti kézikönyvek, lexi
konok nevét sem említik. Századunk első évtizedében azonban sok fordítása magyar lapokban 
látott napvilágot. A szerb és a bolgár szépirodalomból fordított. Munkái részben budapesti, 
de nagyobb részt vidéki lapokban jelentek meg, elsősorban a Pécsi Figyelőben és a Pécsi 
Naplóban. Ezért felmerül az a gondolat, hogy esetleg Pécsett lehetett joghallgató. A lejjebb 
közölt leveleken azonban idegen kéztől származó szerb-horvát nyelvű feljegyzés szerint Gyulai 
leveleit Skrbiének Vukovárra küldte. 

Skrbié életéről alig tudunk valamit,* de elismeréssel kell adóznunk érdemeinek, mert 
a magyar olvasóközönséget a szerb irodalom sok novellájával, elbeszélésével ismertette meg. 
Elsősorban Branislav Nusié (1864—1938), a jeles vígjátékíró rövidebb lélegzetű műveinek 
magyar tolmácsolása miatt érdemel dicséretet. 

Ezek a fordítások nyilván olyan sikert arathattak, mely Skrbicet arra bátorította, 
hogy munkáinak megjelentetéséré, kiadására Gyulai Pálnak — az akkori magyar irodalmi 
élet vezető személyiségének — tegyen ajánlatot. Skrbié leveleit nem sikerült megtalálnunk, 
de az alábbiakban közölhetjük Gyulai válaszleveleit: 

Tisztelt Uram! 
A tíz szerb elbeszélést vettem, de mind ez ideig nem olvashattam el. Részint az akadémiai 

nagy-gyűlés előkészületei, részint a tanárvizsgálatok foglaltak el. — Az egyetemi dolgaim is 
meggyűltek s ön fordításait teljes nyugalommal csak június végén olvashatom el. 

Kérem halogatásomat ne vegye rossz néven s legyen türelemmel néhány hétig 
Budapest 1902 máj. 12. teljes tisztelettel 

Gyulai Pál 

(A levél alján ceruzával a következő szöveg olvasható: „UpucenoTeodoru Skrbicu u Vukovar" 
— Teodor Skrbiének Vukovárra küldve.) 

4 Teodor Skrbié (Skrbics Tivadar) — VUJIOSIOS D. STOJAN szíves közlése szerint — tisztviselő volt 
Pécsett. Jellemző, hogy még a családi nevében sem lehetünk egészen biztosak, mert a három Gyulai-levélen 
idegen kéz a nevét cirill betűkkel Skrbiének (Szkrbicsnek) írta, míg fordításai alatt mindig Skrbics áll. — Meg
említhetjük még, hogy ez a lelkes fordító a szerb irodalom termékeit német nyelvre Is fordította, melyek pl. a 
Fünfkirchner Zeitungban jelentek meg. (Vö. STRAHINJA K. JKOSTIC: Nemaéki prevodi srpskih umetnlékih 
pripovedaka i romána do drugog svetskog rata. Növi Sad, é. n. 17.) 
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Tisztelt uram! 

Bocsásson meg, hogy oly későn válaszolok utolsó levelére. 
, Még a múlt hónapban elolvastam Nusics tíz elbeszélését, melyeket Ön oly jelesen fordí

tott magyarra..Nekem tetszettek az elbeszélések s kiadom őket először a Budapesti Szemlében 
s onnan lenyomatom az Olcsó Könyvtárban könyv alakban. 

.; ívéért 25 forintot fogok fizetni. Remélem, hogy az elDeszélések itt jelennek meg először 
magyarul. 

Köszönve szíves indulatát maradok 
teljes tisztelettel 

Budapest szept 12-én Gyulai Pál 

(A levél alján a következő cirillbetűs feljegyzés áll: „T. Skrbicu u Vukovar" ==? T. Skrbiének 
Vukovárra — és az évszám: 1902.) 

Tisztelt uram! 

Az ön fordításai a Budapesti Szemle deczember 1-én megjelenő füzetében fognak nap
világot látni, külön könyvalakban pedig egy pár hónap múlva, a jövő év január végén. 

Maradtam teljes tisztelettel 
Budapest 1902 szept. 23. Gyulai Pál 

(A levélen található cirillbetűs feljegyzés a következő: „T. Skrbiéu u Vukovar" = T. Skrbié
nek Vukovar ra.) 

Gyulai ígéretéhez híven a Budapesti Szemlében (1902, 112. köt. 411—449) közölte a 
Skrbié által fordított Nugié elbeszéléseket és 1903-ban az Olcsó Könyvtárban (Üj sor 1269— 
1270. sz.) könyvalakban is kiadta. Mindkét helyen Egy káplár emlékeiből (Képek és rajzok 
a szerb—bolgár háborúbél) c. alatt a következő elbeszélések kerültek a magyar olvasó kezébe: 
Sátor alatt, Isten madárkái, Milics kapitány, Puszta tűzhely, A sebkötöző helyen, A harctéren, 
Dabics Péter, A köpönyeg, A 32-ik szám, Az én tanítványom. 

A fordításokat Nusié írói munkásságáról szóló rövid előszó vezeti be, mely nyilván 
Skrbié tollából származik, bár aláírva nincs. A hatvan évvel ezelőtt írt bevezető befejező szavai 
„illik, hogy megismerjük egymás irodalmi kincseit" még ma is teljesen időszerűek. 

Kár, hogy Skrbié leveleit nem sikerült felkutatnunk. Vajon mit válaszolhatott Gyulai 
következő szavaira: „Remélem, hogy az elbeszélések itt jelennek meg először magyarul"? — 
Hiszen mindegyik már előbb napvilágot látott magyar nyelven,, sőt némelyik többször is. 

Skrbié Gyulai Pál által kiadott fordításai előzőleg vidéki lapokban jelentek meg. 
A Pécsi Figyelőben 1901-ben: Sátor alatt (25. sz.), Milics kapitány5 (36. sz.), Puszta tűzhely 
(106. sz.), A sebkötöző helyen (102. sz.), A harctéren (74. sz.), Dábics Péter (9. sz.), Az én 
tanítványom (53. sz.); a szigetvári Délsomogyban: Isten madárkái (1900, 9. sz.); a szegedi 
Közvéleményben: Dábics Péter (1901, 18. sz.); a Szegedi Naplóban: A köpönyeg (1901, 207. sz.). 
A 32-ik szám (1901, 139. sz.); és a Pécsi Naplóban: A köpönyeg (1901, 163. sz.),A32-ik szám 
(1901, 139. sz.). Ez a felsorolás valószínűleg nem teljes, mivel az első világháború előtti magyar 
sajtó bibliográfiája még várat magára. 

Ez a kis közlemény talán Gyulai Pál nemzetiségi kapcsolataira vet némi fényt és esetleg 
a szerb irodalomtörténészek érdeklődését is fölkeltheti, mert az első magyar nyelvű Nusié-
kötet megjelenéseinek körülményeit világítja meg. 

Póth István 

Egy Ady-metafora előzménye 

Annak a rendkívül hangulatos rözse-dal metaforának, amely Ady Vér és Arany-köteté
nek (1907) jól ismert és sokat idézett Parisban járt az ősz c. versében található, a filológia 
egyetlen rokon megfogalmazását sem tartja 'számon, jóllehet a világirodalomban több pár
huzama is él. Véleményünk szerint ez annál meglepőbb, mivel éppen a magyar irodalomból 
mutatható ki közvetlen költői előzménye. Ez az előzmény nem más, mint Kiss József Tüzek 
című verse. 

Először is azt kell tisztáznunk, ismerhette-e Ady ezt a költeményt. Ady és Kiss egymás
sal párhuzamba állított versét egymástól elég nagy időbeli távolság választja el, hisz a Tüzek 
1896-ban íródott, úgyhogy ez a körülmény esetleg a közvetlen hatás ellen szólhatna. Nem 

•''Az i'íjságban az elbeszélés címe: Mikis kapitány. 
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