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„Különösen Tisztelt 
Fő-Tiszteiendő Titoknok Ur! 

Ugyancsak ma bátorkodtam Primás Ő Herczegségének egy levelemmel alkalmatlankodni, 
mellyben Szecsődy János megyénkbeli rendsz. biztosnak alázatos folyamodását, nagybecsű 
pártfogásában ajánlom. Ajánlom pedig mint személyes becsületessége, mind érdemeinél 
fogva, Ő Herczegségének igen jólismért határtalan kegyességébe és pártfogásába, hiszem hogy 
nem pártolok méltatlant, annál fogva is sikert kívánva csekély szózatomnak; miután Főtisz
telendő Urnák szerencsés voltam tapasztalni irántam szives baráti hajlamát; 's igen jól isme
rem az ilyen dolgokbani hatalmas pártfogásának befolyását; mint úgyis megyénk fiát igen 
kérem Főtisztelendő Titoknok urat, méltóztassék kegyesen e kérelem sikerbe menetelét részé
ről szinte becses pártolásával előmozdítani. — Egyébb iránt kérésemet ujitva, nagybecsű 
szívességébe zárt megkülömböztet (sic) tisztelettel maradtam 

Főtisztelendő titoknok úrnak 
alázatos szolgája 

Madách Imre" 

Szecsődy János kérvényét és Madáchnak a prímáshoz írott levelét az esztergomi Prímási 
Levéltárban, a Haynald Lajosnak szólót pedig a kalocsai Érseki Könyvtárban őrzik.6 

Kőhegyi Mihály 

Csiky Gergely levele szerb fordítójához 
A XIX. században igen élénkek voltak a magyar-szerb kulturális és irodalmi kapcso

latok. Főleg a szerbek mutattak nagy érdeklődést a magyar irodalom alkotásai iránt, s Petőfi, 
Arany, Jókai, Madách, Mikszáth és más íróink műveit fordították szép számmal. Színházaikban 
számos magyar darabot, Szigligeti Ede, Szigeti József, Tóth Ede népszínműveit, valamint 
Obernyik — Egressy Brankovics György című tragédiáját (hogy csak a legfontosabbakat említ-

. sük) sikeresen adták elő. A budapesti színházi eseményeket figyelemmel kísérték és elsősorban 
a Nemzeti Színház műsora, mind az újvidéki Szerb Nemzeti Színház, mind a belgrádi Szerb 
Királyi Nemzeti Színház repertoárjára hatott. (Az út a belgrádi színpadra nem minden esetben 
Újvidéken keresztül vezetett, pl. Tóth Ede Falu rosszát a szerb fővárosban 1881-ben, Újvidé
ken pedig csak 1884-ben mutatták be!) 

A múlt század nyolcvanas éveinek elején a szerb színházi szakemberek Csiky Gergely 
műveinek színpadi sikereire is felfigyeltek és darabjainak fordítási engedélye iránt kezdtek 
érdeklődni. Ezt a körülményt ékesen bizonyítja a neves magyar drámaíró levele, melyet 
Újvidéken a Szerb Matica (Matica srpska) kézirattárában 18.955. sz. alatt »őriznek, s mely 
a következőképpen hangzik: 

Igen tisztelt Uram! 
A Sötét pont és Buborékok ez. darabjaimnak szerb nyelvre való fordításába szívesen 

beleegyezem, minden díj nélkül, ha a darabok csak Magyarországban adatnak elő. Ha azonban 
külföldön, például a belgrádi színházban is színre kerülne, szerzői jogom elismeréséül mind
egyik darabért egy-egy aranyat kívánok. Arra is kérem, hogy ha nyomtatásban megjelennék, 
szíveskedjék egy példányt nekem is küldeni. 

Teljes tisztelettel 
Budapest, 1886. febr. 28. Csiky Gergely 
8 Az anyag jelzet nélküli és rendezetlen. A kalocsai levélre Dr. HUSZÁR JENŐ könyvtáros hívta fel 

a figyelmemet. A másik kettőt, ennek útmutatása nyomán, az esztergomi Érseki Főhivatal veit szíves kéré
semre megkeresni. Fogadják érte köszönetemet. 



A levélen található feljegyzés szerint Csiky a fenti levelet Milan A. Jovanovichoz, 
a Buborékok fordítójához intézte. Hogy a Sötét pontot a levélben foglaltak ellenére miért Jovan 
Grcic és nem M. A. Jovanovin fordította, eddig nem sikerült kiderítenünk. 

A levélben említett két színdarabon kívül Csiky Gergely egyéb alkotásai is hamarosan 
eljutottak a szerb színpadra. így darabjai, elsősorban társadalmi drámái is méltó helyet 
kaptak a szerb színpadokon, főleg azért, mert a szerb haladó színházkedvelő közönség is mind
jobban a realista dráma iránt kezdett érdeklődni. 

Míg a belgrádi Szerb Nemzeti Színház csak két Csiky-darabot: A nagymamát és a 
Buborékokat adta elő, addig a magyarországi szerbek színháza, az újvidéki Szerb Nemzeti. 
Színház a magyar szerző kilenc drámai alkotását hozta színre. Ezek a következők: Sötét pont, 
Buborékok, A jó Fülöp, Stomfay-család, Vasember, Örök törvény, A nagymama, Cifra nyomorúság 
és Két szerelem, s így Csiky az előadott művek száma alapján az újvidéki szerb színház reper
toárján a magyar írók között első helyen áll. Ebből a szempontból az idegen (azaz nem szerb) 
drámaírókat tekintetbe véve a közismert francia Eugene Scribe-bel - akitől szintén kilenc 
színművet adtak elő — áll egy sorban; míg összesen csak a közkedvelt francia Victorien Sardou 
és a maguk idejében népszerű német szerzők Roderich Benedix és Charlotte Birch-Pfeiffer 
előzték meg tíz-tíz előadott darabbal.1 ? 

Csiky Gergely alkotásainak helyét és szerepét az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
repertoárjában talán a legjobban Jovan Hranilovic2 ismert kritikus szavai világítják meg, 
melyeket a Cifra nyomorúság 1896. januári újvidéki szerb előadás alkalmából írt: „Csiky szín
darabjai nagyon kedveltek lettek színházi közönségünknél, mely mintha a szentimentális 
romantika helyett mindjobban - ami nagyon is jó jel — az egészséges realizmus felé vonzódna. 
Csiky darabjainak típusait és jellemeit az életből és nem a fantáziából vette és ha ezeknek 
a színpadon való mozgását és életét szemléljük, úgy tűnik, mintha ismerőseinkkel találkoznánk, 
mintha olyan jelenetek reprodukálásának lennénk, szemtanúi, melyeket már vagy valahol 
láttunk, vagy átéltünk."3 

Csiky tehát a magyarországi szerb színházkedvelő közönségnek azt az igényét, hogy 
többé-kevésbé saját életének tükröződését lássa a színpadon ugyanúgy ki tudta elégíteni, 
mint a magyar színházlátogatók hasonló kívánságát. S darabjainak opportunista megoldása 
szintén megfelelt ennek a közönségnek, mely lényegében ugyanolyan társadalmi viszonyok 
között élt, mint az egykori Magyarország többi állampolgára. 

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház és a belgrádi Királyi Szerb Nemzeti Színház szín
padán Csiky művei több mint száz előadást értek meg. írónk reális társadalomrajza, kiváló 
jellemábrázolása, ügyes szerkesztése, kedves humora és darabjainak pergő cselekménye, 
mind a szerb kritikánál, mind a szerb közönségnél kedvező fogadtatásra találtak. Csiky művei
nek elsősorban a magyarországi szerbek színházában volt komoly sikerük, ahol az eredeti 
társadalmi drámák hiányából keletkezett ürt nagyrészt pótolni tudták. 

Póth István 

A Mikszáth-levelezésgyűjtemény néhány elvi problémájáról 
(Megjegyzések Nacsády József bírálatához) 

Mindenekelőtt két probléma felvetését kell tisztáznunk: 
1. Lehetséges-e, hogy nyílt levelek is bekerüljenek egy levélgyűjteménybe? 
2. Milyen alapelvei vannak a levelezés jegyzetelésének, s azok mennyiben érvényesül

tek a munkában? 
1. Előre kell bocsátanunk: a levélgyűjtemény Mikszáth Kálmán műveinek 24-26 . 

köteteként, tehát sorozaton belül jelent meg. A nyílt levelek egy része csak forma szerint nyílt 
levél. A valóságban ezek elküldött levelek voltak, s csak a címzett elhatározásából kerültek az 
újság hasábjaira, olykor a válaszul írt levéllel együtt, mert tárgyuk alkalmas volt a közreadásra. 
Ilyenek a 90., 158., 160., 184. stb. levelek. Másrészt maguk a valóban nyílt levelek műfajilag -
nemcsak formájuk, hanem közlésmódjuk, stílusuk és hangulatuk közvetlensége miatt is -
leginkább a levelekkel rokoníthatók, ezért a szerkesztőbizottság terve szerint is a levelezési 
anyaghoz voltak sorolhatók, mert itt időrendben az író teljesebb életképét is jobban szolgál
hatják. Hogy az olvasót, sőt „a legbeavatottabb kutatók"-at sem volt célunk megtéveszteni, 

1 Dr. MIHOTIL TOMANDL: Srpsko pozoriste u Vojvodini. I I . Matica srpska, 1954, 123. 
2 Jovan Hranilovic (1855—1924) a horvát realista kritika jelentős képviselője. Több éven át Újvidéken 

és Péterváradon működött mint görög katolikus lelkész és ebben az időben több kritikai írása, elsősorban 
színikritikája az újvidéki szerb folyóiratokban és lapokban látott napvilágot. 

3 Pozoriste 1896, 22. — Pozoriste (Színház) az első szerb színházi folyóirat, mely 1871—1904. ANTO-
NIJE HADZIC (Hadzsics Antal, a Kisfaludy Társaság külső tagja) szerkesztésében Újvidéken jelent meg. 
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