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Kisfaludy Károly és Jovan 
Sí. Popovic szerepe a magyar, 
illetőleg a szerb nemzeti 
drámairodalom 
megteremtésében 

A Sterija napok1 múlt évii ülésszakán Dragisa Zivkovic felhívta 
a figyelmet a Sterija munkásságával kapcsolatos összehasonlító kutatá-
sok fontosságára, s kifejtette, hogy foglalkozni kellene „az esetleges 
ösztönzésekkel, az azonos szellemi klímával, az adott korszak fogékony-
ságával . . . tekintet nélkül arra, hogy találunk-e valahol közvetlen min-
tát, követendő példát, vagy dsak egy szélesebb analógiát, asszociációt 
fedezünk fel Sterija és más külföldi írók között". 

Dolgozatom épp egy iilyen lehetséges ösztönzésre, bátorításra kíván 
rámutatni, amely megerősíthette Sterilját abban az elhatározásában, hogy 
íme, eljött az ideje a szerbeknél is bevezetni a színjátszást, illetőleg ab-
ban a törekvésében, hogy e saját színjátszás számára megteremtse az 
eredeti repertoárt, s drámai alkotómunkásságában a saját nemzeti tör-
ténelmének fényes fejezetéi felé forduljon. 

Dusán Mihajlovic kiemelte Steiiija nyelvtudását, hangsúlyozva, hogy 
ismerte úgyszólván korának egész európai kultúráját . Nyilvánvaló te-
hát, hogy módjában állott tanulni Shakespeare-től, Goethétől, Lessing-
től, Wielandtól, mondjuk, dramaturgiát, jellemábrázolást, drámai nyel-
vet stb., sőt egy-egy ötletet is kölcsönözhetett (amint ti. D. Mihajlovic 
kimutatta, Sterija Milos Obilic c. tragédájában a tündérek ugyanannyi-
szor, ugyanolyan szerepben s ugyanazokon a helyeken jelennek meg, 
mint a boszorkányok a Macbeth-iben), de úgy vélem, hogy sem Shakes-
peare-tnél, sem a német irodalom említett nagyjainál nem ismerhette fel 
a színjátszás szerepét ollyain népek innemzeti öntudatának ébresztésében, 
amelyek még csak akkor érnek nemzetté. Ez a folyamat ivszont éppen 
a XIX. század elején vett inagy lendületet a mi kelet-európai népeink-
nél, amelyeik csak nemrég szabadultaik fel a török alól, s ennek lépett 
helyébe az osztrák, magyar vagy más uralkodó osztály újabb elnyomása 
Ebben az összefüggésben vizsgálja a szerb nemzeti színjátszás szerepét 
Lulka Dotlic is, hangsúlyozva, hogy a műkedvelő színjátszó csoportok 
egész sorának — amelyek ezen a vidéken alakultak a XIX. század hú-
szas éveiben — az volt a legfőbb célja — „ellentétben a német és más 
nyelvű vándortársulatokkal —, hogy ébresszék a szerbek nemzeti ön-
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tudatát és érvényt szerezzenek a szerb nemzeti gondolatnak". Milán To-
kin, 'az egyilk legátfogóbb Sterija-imanográfia szerzője is a iszerb nem-
zeti érzés felébresztésében lá t ja Sterija tragédiáinak valódi jelentőségét. 

* * * 

Aki csak foglalkozik Jovan Sterija Fopovic, a „szerb Moliére" (vagy: 
a „szerb Kistfaludy"), színműírói munkásságával, általában megemlíti 
rövid, kétéves pesti tartózkodását, mialatt a középiskola utolsó, ún. filo-
zófiai osztályait végezte ós érettségi vizsgát tett. Ennek a tartózkodás-
nak a jelentőségét, azaz Sterija drámaíróvá fejlődésében betöltött sze-
repét azonban már meglehetősen eltérő módon ítélik meg. 

Alöjz Ujes teatrológus szerint „1824-itől 1826^ig Temesváron, majd 
1826-tól Pelsten Sterija számtalan német és magyar nyelvű színi elő-
adást láthatott. Láthatta a korszak és az adott térség legjobb színművé-
szeit, a klasszikus és kortárs alkotók legjelentősebb színpadi műveinek 
előadását. Ez a korszak (1815—1840) a német színház gyors előretörésé-
nek, valamint a magyar színjátszás és 'dramaturgia felgyorsult fejlődé-
sének ideje volt. Sterija abban a korban élt, .amikor ezen a mi vidé-
künkön a bécsi Burgtheater dominált, s amikor a haladó magyar ér-
telmiség és a hazafias érzelmű nemesség megalapította a Nemzeti Szín-
házat (1835—1837), amely — akárcsak ,a Burgtheater — hatással volt a 
mi Vidékünk és a mi népeink sizínházJkul'túrájának fejlődésére". 

2ivan Milisavac, áki szinitén könyvet írt Sterijáról2, a pestit követő 
késmáito jogászévekről állapítja meg: „Sterija valójában Késmárkon 
ért be, itt is ismerkedett meg az európai irodalom csúcsteljesítményei-
vel (bár ez az ismerkedés még Pesten elkezdődött"). 

Marijan Matkovic (Két vígjátékíró c. tanulmányában, amelyben 
Marin Drzic és Sterija munkásságát veti egybe) a pesti évek kapcsán 
arra hívja fel a figyelmet, hogy akkoriban „ezt a nagyvárost állandó 
forrongásában tartotta a felébredt magyar nacionalizmus". 

Mások viszont, abból a tényből kiindulva, hogy a szóban forgó esz-
teendőkben Pesten állandó magyar színház nem működik (Budán sem), 
megállapítják, hogy Sterija itt nem lis láthatott magyar színi előadást, 
legfeljebb csak németet. Nyomban hozzá is látnak a pesti német szín-
ház korabeli repertoárjának tüzetes vizsgálatához, a műsoron szereplő 
német és más külföldi szerzők Sterijára gyakorolt feltételezett hatásá-
nak kutatásához, kimutatva, kitől mit tanulhatott, hogy a szülővárosá-
ban és a közvetlen környezetében megfigyelt jelenségeket és típusokat 
oly nagy sikerrel eleveníthesse meg a színpadon. A már idézett Matko-
vic lis úgy fogalmaz, hogy Pesten „Sterija megismeri a színházi é'letet", 
de így folytatja: „külföldi írók műveit olvassa". 

Dr. Gál György történész azt iils megkérdőjelezi, hogy tudott-e Ste-
rija egyáltalán magyarul. Minthogy a XIX. század elején Pest lakossá-
ga itöbböégében német ajikú volt, belvárosában pedig egy erős és inépes 
szerb közösség élt, igazán nem volt flontos magyarul tudnia ahhoz, hogy 
Pesten otthonosan érezze magát. 
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Alapos okunk van persze feltételezni, -hogy Sterija tudott magyarul, 
s nem ás csak annak alapján, hogy Pesten végezte a gimnázium utolsó 
osztályait, imajd érettségi vizsgát tett, még csak nem is elsősorban an-
nak alapján, hogy Késmárkon éppen ^magyar jogot" („ímadzarsko pra-
vo") hallgatott, hanem mindenekelőtt a Hazafiak (Rodoljupci) című víg-
játékában található magyar szavak és kifejezések, valamint azok alkal-
mazása alapján. 

[De vajion lehet-e ennék a körülménynek valami jelentősége Sterija 
alkotóegyéniségének, drámaírói művészetének formálódásában, vagy 
csupán egy jelentéktelen s ezért elhanyagolható életrajzi mozzanat bi-
zonytalanságáról vain szó? 

Ha szem előtt t a r t juk a nemzeti öntudat ébredésének („a felébredt 
nacionalizmusnak"), a nemzeti színjátszás kialakulásának s ezzel össze-
függésben a inemzeti drámairodalom, az eredeti, hazai repertoár iránti 
igény jelentkezésiének és kielégítésének hasonló feltételeit, időbeli kö-
zelségét a magyarság és a vajdasági szerbség körében, akkor igenis le-
het e körülménynek jelentősége. Mielőtt azonban e kérdésre határozott 
választ próbálnánk adiníi, kíséreljük meg eloszlatni az esetleges félre-
értéseket Pest magyarságát és a karabelli ottani színjátszást illetően. 

Tény, hogy 1815 és 1833 között sem Pesten (sem Budán) nem volt 
állandó magyar színjátszás. 1815-ben, csaknem kilenc évi működés után 
távozott innen az ún. „második pesti magyar társulat", s csak 1833-iban 
telepedett meg Budán, a Várszínházban az az együttes, amelyből majd 
az 1837-ben felépült Pesti Magyar Szíinháamalk, a Nemzeti Színház előd-
jének együttese regrUtálodik. Ez azonban nem jelenti, hogy e 18 é-v alatt 
ne lett volna magyar színjátszás Pesten és Budán. A húszas évek vége-
felé például már 15 vándortársulat já r ja az országot, s közülük a tár-
gyalt időszakban tíz fordul meg Pesten vagy Budán, és játszik ott 
hosszabb-rövidebb ideig. Sőt, épp ez idő alatt játszódott le egy >a ma-
gyar színijátszás és drámairodalom történetében páratlan jelentőségű ese-
mény: 1819—20-ban a székesfehérvári társulat másfél évig játszott Pes-
ten, s ezalatt egyetlen írónak hét eredeti -művét mutatta be — óiriási si-
kerrel! Az író Kisfaludy Károly volt, az első átütő sikert arató darabja 
pedig A tatárok Magyarországon című hazafias ihletésű, történelmi tár -
gyú tragédiája. Az egykarú színházi kri t ikus így üdvözölte az eseményt: 
„Nemzetünk már inem ok nélkül remélheti, hogy valahára a Magyar 
Nemzetli Theátram iis lábra kaphat". Még sokatmondóbb a béasi Polizei 
Hofstelle pesti ügynökének a bemutató utáni napon keltezett bizalmas 
jelentése: „A pesti mesteremberek imind odatódultak, pedig a nemesség 
nagy részével együtt inkább a legelőre, mint egy művelt Színházba 
valóik. Dobogtak, tapsoltak, brávót, vivátot kiái l tgat tak. . . Harsogva 
visszhangozták a darabbelli ,Éljen a magyar sízabadság!' felkiáltást. A 
másinapi német darabot bejelentő német színészt lehurrogták, s csak 
miikor tört magyar nyelven fogadkozott, hogy megtanul magyarul, ak-
kor hallgatták meg". (Az 'előadás ugyanis a német színházban volit, ame-
lyet a magyar együttes Magyarországon a német társulattól vett bérbe). 
Tönténlt pedig ez 1819-ben azon a Pesten, amelynek lakossága csakugyan 
német többségű, bár ne feledjük, hogy a mintegy 78.500 lélek 40% _ a 

(1821. évi adat) is vagy 30.000 ezernyi magyart jelent, nem számítva a 
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város (közvetlen falusi környezetét. Történt viszont mindez .a magyar 
nemzeti öntudat erőteljes kibontakozása idején. 

Kisfaludy sikerének titka, hogy jó érzékkel isimerte fel: a nemzeti 
öntudat ébredéséneik, a nemzetté válás folyamatának egyik szükségsze-
rű kísérőjelensége, egyszersmind ösztönzője a nemzeti múlt dicsőséges 
pillanatainak felelevenítése, egyszóval a történelmi hagyományok ápo-
lása. Ezért a korábbi gyakorlattal ellentétben — amely német lovag-
drámák fordításában, (illetőleg lovagregények dramatizálásában merült 
ki (Kotzebue a szerbéknél és a magyaroknál egyaránt a legnépszerűbb 
színpadi szerző a tárgyalt korszakban) — Kisfaludy mindjár t nemzeti 
tárgyú művekkel lépett fel, mert elsőként fogta fel a nemaeti dráma 
iránt még csak ébredező igényt, s ezzel a magyar színházba csábította a 
közönséget. A sokkal nagyobb drámaíró, de a maga koráiban Kisfaludy 
sikereit meg sem közelítő Katonával összehasonlítva állapítja meg róla 
Horváth János: „Csekélyebb késizültségénél fogva közelebb állt, ösztön-
szerű gyakorlati érzékével közelebb férkőzött" kora közönségéhez. 

Dehát hogyisne tapsolt, dobogott, tombolt volna a közönség, hogyis-
ne lelkesedett volna, mikor a Szerző a győztes tatár vezér szájába ilyen 
szavalkat adott ia legyőzött magyar vitéz dicséretére: „Tatárok! Ide néz-
zetek, így hal egy magyar, így hal az ligazi b a j n o k . . . Fedjétek be őket 
a viitézség c ímjéve l . . . aztán temessétek el tulajdon várában; megérdemli 
ez a nemes, hogy azon a helyen, nyugodjék teteme, amelyet oly vitézül 
v é d e t t . . . Sírköve legyen: örök dicsősége". Később ugyan maga Kis-
faludy is belátja, hogy bizony „tatárii mű" ez, amelyben „hazapufogta-
tás" és „bundás indulatok" tengenek túl. A pesti zajos siker után a 
Theater an der Wienben 1821-ben meg is buikott, de előadásán 1820 
őszén még az egész udvar megjelenít, élén a császárnéval és vendégével, 
Cambridge kercegével, Ilka című 'darabját pedig a pesti német színház 
is játszotta. 

Hasonló történelmi, társadalimi és kulturális körülmények termé-
szetesen hasonló felismerést érlelhetnek meg más-más írókban, hasonló 
elhatározásokra és cselekedeteikre késztethetik őket anélkül is, hogy 
tudnának egymásról. Stenija népe pedig, a XIX. század elejének vajda-
sági szerb polgársága épp úgy kezdett nemzeti öntudatra ébredni, mint 
Kisfaludy középnemesi környezete, s 'ekkor jíut Sterija is arra a fel-
ismerésre, hogy „a színház aktív politikai tényezővé v á l t . . . mint a 
szerb polgárság és a szerb nemzeti törekvések érvényesülésének kifeje-
zője" (Jovan Popovic), és ki lis mondta: ,/ideje, úgy vélem, hogy nálunk 
is bevezessék a theátrumot". Hadd említsük itt meg, hogy akárcsak Kis-
faludy Sterija 'is hazafias történelmi színművekkel kezdte drámaírói pályá-
ját :s csak később fordult közvetlen, környezete, a vajdasági szerb polgárság 
ábrázolása felé, és az ő ópuszánalk is a második fele, a vígjátékok az 
értékesebb, hasonlíthatatlanul fontosabb része. Ennélfogva hasonló-
an ítélli meg a iszerb irodalomtörténet Sterija történelmi szomorú játé-
kait is, mint a magyar irodalomtöflténetírás Kisfaludyt. M. Tokm, 
miultán kifejti, hogy Sterija tragédiáiínak jelentősége nem annyira iro-
dalmi értékükben van, hanem abban, hogy „szükségletet elégítettek ki", 
így folytatja: „Örömmel várta az olvasóközönség, s hamarosan jól fo-
gadták a nézők is. Ezek is, azök is (az utóbbiak mégis inkább) arra 
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vágytak, hogy könyvben és színpadán a saját anyanyelvükön hallják a 
színjátékot, a saját dicső múltjukról". 

Arra is figyelmeztetni kell azonban, hogy korántsem azonos Kis-
faludiy Károly és Jovan Sterija Popovic helye és szerepe a magyar, 
illetőleg a szerb irodalomban. Míg Kisfaludy érdeme nem annyira ma-
radandó művek megalkotásában van, mint inkább az irodalmi élet meg-
szervezésében (Auróra) és fellendítésében, illetőleg a nemzeti dráma-
irodalom megalapozásában és a magyar színházi közönség megterem-
tésében, addig Steriját a szerb irodalom, különösképpen pedig a dráma-
irodalom egyik legnagyobb jának, sok tekintetben szinte elérhetetlen 
csúcsán.aik tekintik — akárcsak Katonát a magyar irodalomban. Ettől 
eltekiintve, a nemzeti színjátszás fellendítésében, az eredeti, hazai szín-
házi repertoár megteremtésében a két vígjátékíró szerepe nagyon is ha-
sonló. Jovan Popovic szerint uli. Sterija korában „a színház olyan 'tri-
bünné vált, ahonnan az író népes közönségéhez, a nemzeti öntudatra 
ébredő 'kispolgárokhoz szólhatott. Sterija kötelességének érezte, hogy 
olyan műveket írjon a színházaik számára, amelyek e közösség prob-
lémáiról szólnak. Nem írt ő az örökkévalóságnak, sem asztalfiókjának, 
hanem az eleven közönségn-dk, a -meglevő színházaknak, amelyek akko-
riban Kotzebue ügyesen szerkesztett, de értéktelen színműveit játszot-
ták". Mladen Leskovac így fogalmaz: Steriját az a felismerés vezérelte 
témaválasztásában, hogy „a mi színházunknak a mi színeinket és íz-
lésünlket kell felmutatni, a mi színpadunkon a mi embereinknek kell 
l épkedniük . . . " 

Nem kétséges, hogy Sterija megalkothatta mind hazafias tárgyú és 
szellemű színművéit, mind vígjátékait ^anélkül is, hogy hallott volna és 
tudott volna Kisfaludyról és hasonló törekvéseinek sikeréről. Amint ui. 
természetes, hogy a vajdasági szerbség nemzeti öntudatra ébredéséhez 
a Karadorde-féle iszerb felkelés és sikeres nemzeti felszabadító harc 
(1804—13) szolgáltatta a legfőbb indítékot, ugyanúgy magától értetődő, 
hogy Sterija mindenekelőtt a korabeli szerb irodalomban divatos és si-
keres törökvéséket, Milán Vidakovic és Lazar Lazarevic kezdeményeit 
folytatta, amikor a nemzeti történelem hősi és dicső mozzanatait dol-
gozta fel tragédiáiban. Ugyanakkor azonban ahhoz sem fér kétség, hogy 
a vajdasági iszerb polgárság nemzeti töreíkvéseit jelentős mértékben ösz-
tönözte és bátorította a imagyar középnemesség és értelmiség hasonló, 
nemzeti függetlenségi törekvése. Feltételezhetjük tehát, hogy ha Sterija 
mégis értesült Kisfaludy sikereiről, azok ösztönzőleg, bátorítólag hat-
hattak rá, hasonló tettre, eredeti drámaírói alkotómunkára indíthatták. 

Sterija életrajzában, sajnos, nincs adat a r ra vonatkozólag, hogy pesti 
tanulóévei alatt láthatott-e imagyar színházi előadást. „Nem rendelke-
zünk semmilyen adatokkal arra vonatkozólag, hogy mit látott Sterija 
ebben a színházban" — ír ja M. Totain. Tehát bizonytalan, hogy hallott-e 
Kisfaludyról, láthatta-e valamelyik darabját, de még azt sem tudni teljes 
bizonyossággal, hogy tudott-e magyarul. Ezért a rendelkezésre álló ada-
tok alapján csak feltételezésekre szorítkozhatunk. 

Már említettük, hogy Pest és Buda azokban az időkben sem nél-
külözte egészen a magyar színjátszást, amikor Sterija ott tartózkodott. 
Egy-egy vándortársulat megfordult és játszott litt ekkoriban is, a „Szé-
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kasfehérváiii válogatott 'társaság" pedig éppen 1826—27-ben. Másrészt 
ismeretes hgy ,az 1818—19-es nagy sikerek után Kisfaludy darabjai-
nak valóságos divatja kezdődött Magyarország-szerte, amely egészen a 
30-as évek végéig tartott. Népszerűsége később még a szerb nyelvterü-
letre is átcsapott: 1842-ben szerbre is lefordították Iréné című szomorú-
játékát Lepa Grkinja címen. Elvileg tehát láthatott Sterija magyar szíini 
előadást, sőt Kisfaludy-darabot fis. A már többször is idézett M. Toikin-
nál többek közt ezt olvashatjuk: „Sterija 1836 szeptemberében Pestre 
m e n t . . . Megismerkedett Joviain Vitkoivic pestó lelkésszel, a szerb köny-
vek cenzorával minden bizonnyal a bátyjával, Viltkovics Mihállyal és 
barátainkkal ás . . . " 

A kétnyelvű poétáról pedig imindenékelőtt le kell szögeznünk, hogy 
volit kapcsolata, mégpedig igen eleven, a magyar színjátszással. Darab-
írással áls foglalkozott. Drámát írtt például Rákóczi Ferenc rodostói 
száműzetéséről (Mikes levelei alapján), valamint Wesselényi bá-
ró és iSzécsi Mária murányi kalandjáról, mely utóbbi tárgyat Kis-
faludy li's feldolgozta Szécsi Mária avagy Murány vár ostroma című 
drámájában, Vitikoivics továbbá fordított is drámákat, főleg németből, 
de német közvetítéssel franciából iis. Két magyar fordítását később 
szerbre is átültette, egy magyar fordítása pedig előadásra is került 
Pesten. Aligha képzelhető el tehát, hogy eninek a Vitkovicsnak a házá-
ban Sterija jelenlétében, is ne (került volna szóba a színház ügye, vala-
mint Kisfaludy ineve és drámaírói síifcere. De Sterija akár találkozott is 
Kisfaludyval Vitkovics vendégszerető házában, amelynek kapui szélesre 
voltak tárva >az irodalom és színház ügyében buzgolkodó írók, kri t iku-
sok előtt. 1812-től 1829-ben bekövetkezett haláláig irodalmi összejöve-
telek színhelye volt Viitkovlics háza, is ezek látogatói között — Berzse-
nyi, Döbrenítei, Fáy András, Kölcsey, Kaziinczy és Vörsmarty mellett — 
ott volt Kisfaludy Károly iís. És vajion merő véletlennek tekintsük-e, 
hogy a Hazafiak (Rodoljupci) Zeleniókájámalk régi barátját, akitől levelet 
hoz ineki GavriloVic Belgrádba, éppen Nagyfaludynak hívják? Vajon 
nem épp a drámaíró neve adhatta neki az ötletet e névalkotáshoz, amely 
ugyan nagyon magyarosan hangzik, de a magyarban aligha létezik? 

Vizsgáljuk meg végezetül a Hazafiak c. vígjáték magyar szó- és ki-
fejezés-anyagát, hogy lássuik, lehet-e ezek alapján magyar nyelvtudásá-
ra következtetni. 

Osak a mű eredeti kéziirata alapján lehetne eldönteni, hogy a szö-
vegben előforduló kisebb ínyelvii hlilbák tőle erednek-e, vagy a magyarul 
nem tudó nyomdászok, korrektorok, szerkesztők egykorú vagy későbbi 
hibái-e. Ilyen (mondatokra gondolunk: „Nemes, birger, p r o s t a k . . . Mind 
polgártársai, vagy: Kad ®u ;moji ipreai nemesag dobili? (Mikor az én 
őseim nemességet" helyett). Feltehetőleg azért ír olykor é helyett i-t 
(i-ljen, az isitenirt), mert úgy találja, hogy a magyar é kiejtésben köze-
lebb áll a szerb i-hez, mint e^hez. Máslkor viszont teljesen magyarul 
éspedig hibátlanul ír: „Lásd, édas atyám!", ma<jd szerbül is: „edes 
an,jaim" íme, ilyen szavakat és kifejezéseket 'is ismer: birodalom, ország 
árulója, alászolgája (ezt másutt szó szeriint le is fordítja szerbre (sliuga 
saim poinizan); Eredj a pokolba; lelkem, bolondság, cudarság; ne bánts. 
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Magyar nyelvtudásra következtethetünk az ilyen pontos fordításokból 
is: Smrdic — Bidesi (Büdösi); megmagyarázza például, hogy a serb szó 
a vlah nyelvben kígyót jelent, Serbulicot ezért magyarul Kígyóinak 
kell mondani. Olyan régi, az ő Ikorában még bizonyára használatos mér-
tékegységeket is ismer, mint a mérő és akó (Dvesta merova zita i sto 
akova vina — kétszáz imérő búzát és száz akó bort); szószerint lefordít-
ja a tessék parancsolni 'udvariassági fordulatot is: izvol'te, zapovedajte. 

A mondottak alapján tehát feltételezhető, hogy Stert ja látott pesti 
iskoláztatása üdéjén magyar színházi előadást, esetleg láthatott Kisialudy-
darabot is; Viitlkovics vendégszerető házában találkozhatott a ikor ki-
emelkedő magyar íróival, köztük Kisfaludyval is, aki'k igen csak szívü-
kön íviselték a imagyar nemzeti színjátszás ügyét és sokat tettek annak 
fellendítése érdekében. E körökben Sterija tájékozódhatott a magyar 
színjátszás és a 'nemzeti drámairodalom helyzetéről, valamint a hazai 
szerző és a nemzeti múltat megelevenítő eredeti művek sikeréről. 

A két író -közötti lehetséges párhuzam azonban csak munkásságuk 
első korszakára érvényes, amikor mindketten, hazafias tárgyú szomorú-
játékokat alkottak. Mert a továbbiakban Sterija messze eltávolodott 
gondolkodásban, felfogásban közvetlen környezetétől és közönségétől: 
„inem hízelgett neki, nem követte példáját" (M. Leskovac). Világosan 
felismerte a vajdasági kisváros kicsliinyes, nemesekre 'kacsingató polgár-
ságának hibáit, s határozottan ki is gúnyolta. Azt vallotta, hogy „a 
színház orvosság az erkölcsi betegségekre", illetőleg iskola, melynek 
célja „iá 'tanítás és az erkölcs megjobbítása", nem pedig a könnyed szó-
rakoíztatás. „Minden olyan kifejezést — hangsúlyozta —, minden olyan 
szót, amelytől az ártatlan arc pirulni kénytelen, s amelynek nincs más 
célja, mint a nevetést (kiváltani, száműzni kell a színházból". Ezért 
mondhatta apja a Fösvény (Kiír Janja) elolvasása után — magára is-
merve ia vígjáték főhősében —: „Táplálod a kutyát, s aztán beléd mar"; 
legkíméletlenebb szatírája, az álhazafiakat leleplező Hazafiak előszavá-
ban ezt í r ja: „Nem az volt ezzel a szándékom, hogy sárral dobáljam a 
népemet, hanem hogy tanítsam és öntudatra ébresszem". (Ez a tanítás 
azonban még igen sokáig elmaradt, mert e vígjáték csák 1904-ban ke-
rült először színre Belgrádban, holott 1878-iban helyezték el Sterija 
örökösei a Matica srpska könyvtárában. Maga Sterija sem tett kísérle-
tet sem előadására, sem kinyomtatására életében). 

Kisfaludy 'viiszont a pesti értelmiségi, írói körökből szemlélte a vi-
déki nemesség elmaradottságát, fejlődésre való képtelenségét, de igazán 
csak a külföldet majmoló Szélházy-féléket gúnyolja ki, míg pl. a ka-
tonásan nyers és darabos Baltafy iránt isokkal elnézőbb, mivel a nemzeti 
hagyományok megtestesítőjét tiszteli benne. Érdekes — és Kisfaludy 
„ösztönszerű gyakorlati érzékét" sízem előtt tar tva semmiképp sem vé-
letlen, hogy voltaképpen csak egy prózai elbeszélésében, a Sulyosdi 
Simonban volt következetes osztálya tehetetlenségének éis maradiságá-
nak leleplezésében. Nyilvánvaló tehát, hogy sokkal jobban ismerte osz-
tályát és annak hibáit, mint vígjátékai alapján hihetnénk, de színpadi 
műveiben csak addig 'merészkedett el e hibák bírálatában, ameddig osz-
tályának képviselői hajlandók voltak követni. 
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A Steri ja és Kisfaludy közötti alapvető különbség éppen az osztá-
lyuktól való eltávolodás mértékében, hibái, elmaradottsága bírálatának 
mélységében és következetességében van. 

J E G Y Z E T E K 
1 A Vajdasági Hivatásos Színházaik Közössége és a versed Jovan Sterija Popo-

vié Színház a Steri ja-kutatók (történészek, irodalomtudósok, teatralógusok, rendezők, 
dramaturgok stb.) részvételével 1976 óta évente rendez tudományos ülésszakot Ver-
seoen, a nagy szerb vígjátékíró szülővárosában irodalmi munkásságáról Sterija-mapok 
címen. Az eddigi ülésszakok a következő kérdésköröket vizsgálták: Jovan Steri ja Po-
povic életének és munkásságának társadalmi, politikai körülményei; J. Sterija Popo-
vié korának irodalmi és színházi viszonyai. 

Dolgozatunk laz utóbbi témakörhöz kapcsólódik, s az 1979. évi Steri ja-napokra 
készült. 1 Savest jedne epohe (Egy korszak lelkiismerete), N. Sad, 1956. 

S U M M A R Y 

A POSSIBLE PARALLEL 

The present paper is concerned with Sterija's two-year stay (1826—1828) 
in Pest at the start oí hds career. This íact was neglected in the compara-
tive investigations of Sterija's comedies, because in those times there had 
been no permanent Hungárián theatre, and the majority of the inhabitants 
of the city had been Germán speaking people. 

Although there was no permanent theatre, ten touring companies were 
visiting Pest and Bude in the twentis of the last century. Among these 
companies there was the „selected company of Székesfehérvár" with íheir 
patriotic repertoire. And if we add Sterija's contacts with Vitkovic brothers, 
we may assume that Sterija's stay in Pest gave him opportunity to get 
acqu&inted with the success of the Hungárián national playriting, and was 
stimulated by it in his own endeavours. 

R E Z I M E 

JEDNA MOGUCA PARALELA 

Studija polazi od őinjenice da komparativna knjizevna istorija ne uzi-
ma u obzir dve godine kője je Jovan Popovic Sterija proveo na pccetku svo-
je karijere u Pesti (1826—1828.), kojom prilikom je uocio da ovde ne postoji 
madjarsko pozoriste, buduci da je stanovnistvo vecim delom nemacke na-
rodnosti. 

Studija potvrduje da, iako stalnoga pozorista uistinu nije bilo, Pesta i 
Budim nisu oskudevali u madjarskim pozorisnim pretstavama. Dvadesetih 
godina prosloga véka u zemlji je postojalo 15 druzina, od kojih se 10 naslo 
u Pesti i Budimu, a „Stonobiogradsko izabrano drustvo" bas u toku 
1826—27. godine. 1819—20. je opet jedna druzina iz Stonog Biograda sa ve-
likim uspehom prikazala sedam ordginalnih predstava jednog jedinog autóra, 
a veliki deo ovih predstava odnosio se na slavnu narodnu proslost. 

Ako se uzme u obzir da se, po misljenju njegovih biografa, u Pesti upo-
znao sa Jovanom Vitkovicem, njegovim bratom Mihailom i „njihovim pri-
jateljima" medu kojima je bilo mnogo madjarskih knjizevnika (sám Mi-
haj lo Vitkovic je pisao i prevodio drame), onda je nezamislivo da se u ovim 
krugovima nij® obavestavao o rodoljubivim komadima, o uspehu narodnog 
repertoara i da nije crpao iz ovoga ohrabrenje za svoje sopstvene ciljeve. 
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