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Prosasnost ugarsko-horvatska" 
A horvát-magyar múlt 

A nemzeti nyelvű horvát széppróza születésének történetét s körülményeit 
vizsgálva szükségképpen vetődik fel a kérdés: a középkortól a XVIII. század 
végéig ívelő horvát-magyar állami, politikai és kulturális szimbiózis hagyo-
mányait vállalja-e nemzeti örökségként a horvát romantikus nemzedék, s ha 
igen, úgy miképpen jelenik az meg a szépirodalomban, mindenekelőtt a 
szépprózában? Más szavakkal: lesz-e folytatása az 1830 utáni évtizedekben a 
horvát irodalom korábbi évszázadokban folytonos hungaricáinak? A kérdésre 
igenlő lehet a válasz, amit részben a korai horvát romantikus széppróza 
egyik jelentős darabjának címe is sugall: Prosasnost ugarsko-horvatska, azaz: 
A horvát-magyar múlt.1 Ljudevit Farkas Vukotinovic 1844-ben megjelent 
munkája két hosszabb elbeszélést tartalmaz: a Stitonosa (Az apród) és a Novi 
vojvoda (Az új hadvezér) címűeket. Az utóbbi Károly Róbert korában játszódik, 
hőse valóságos személy: Mladen Subie brebiri herceg, tárgya: a Subicok és a 
két dalmáciai város: Sebenico (ëibenik) és Trau (Trogir) viszálya. Az elbeszé-
lés cselekménye Mladen Subie házassága és bukása történetének foglalata. 
Magyar vonatkozása alig van, éppen csak utalás történik a király: Károly 
Róbert személyére. A horvátországi főurak (a Kurjanovicok, Stjepanicok, 
Mihovilovicok) szerepeltetése a horvát és a magyar királyság, a közös állami-
ság jegyében történik. A történelemből a sebenicói csata néven ismert össze-
csapásról allúziók formájában értesülünk, s az is inkább csak sejlik, hogy a 
történések során Mladen èubicot a király fogatja el és viteti Budára.2 

Vukotinovic meseszövése nem rossz, a történet romantikus színeit - az 
alakrajzok mellett - jobbára Mladen Subie házasságának históriája adja: apó-
sát halálra ítéli, felesége ebbe beleőrül, majd meghal, ő maga viszont meg-
békél egykori riválisával, Anton Mihovilovictyal, mielőtt legyőzői Budára 
kísérik. 

Tárgyunk szempontjából sokkal jelentősebb a Prosasnost ugarsko-horvatska 
első kötetének írása, a StitonoSa, amely a horvát-magyar múlt közös tragé-
diájának: a mohácsi csatának emlékét idézi. A tárgyválasztás aligha véletlen: 
az eredetileg - apja után - magyar családnévvel anyakönyvezett (Ludovicus 
Farkas), Nagykanizsán és Szombathelyen diákoskodó, magyarul kitűnően 
beszélő, a magyar történelmet jól ismerő s horvát szemmel is objektívan 
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szemlélő szerző egy hagyományt folytat, amelynek műveiben tovább-
fejlesztője lett. Tekintettel a horvát-magyar közös múlt horvát nyelvű inter-
pretációjának az illír mozgalom idején bekövetkező beszűkülésére, illetve a 
magyar témák jobbára negatív előjelű feldolgozásaira, célszerű lesz áttekin-
teni a fenti, a Stitonosa lapjain megjelenő tárgykör horvát szépirodalmi előz-
ményeit. 

A XVI. századi horvát költészet egyik meghatározó műfaja a tuzba vagy 
tuzenje, magyarul panaszvers vagy panaszének, amelynek ma ismert változatai 
a kortárs magyarországi latin nyelvű költészet querela Hungáriáé, luctus 
Hungáriáé, ruina Hungáriáé néven-címen ismert latin nyelvű versanyagával, 
valamint a mohácsi tragédiát elpanaszló német nyelvű textusokkal roko-
níthatók.3 A horvát nyelvű panaszversek, azaz tuzbák, illetve tuzenjék legismer-
tebb darabjait Marko Marulic és Mavro Vetranovic Cavcic írta. Marulic török-
ellenes imádsága (Molitva suprotiva Turkom [Imádság a török ellen]) s a szimbo-
likus jelentésű Tuzenje grada Hjerozolima (Jeruzsálem városának panasza) című 
panaszének, európai léptékű versek. Az előbbi a török kegyetlenségeinek fel-
sorolása mellett a magyar irodalomból jól ismert „flagellum Dei" toposzt is 
tartalmazza, az utóbbiban a megszemélyesített szent város intéz szózatot a 
keresztény egyház fejéhez - felszólítván a pápát: gyűjtse egybe a keresztény 
urakat és szabadítsa meg őt a pogánytól. A vers egyik legfontosabb szegmen-
tumában a szerző számba veszi a nyugat- és közép-európai térség mindazon 
nációit, országait és uralkodóit, amelyek és akik a török uralom potenciális 
megsemmisítői lehetnek. A sort a spanyolokkal kezdi - utalva a granadai 
emirátus 1492-es elfoglalására - , majd a francia király s utána a csehek és 
magyarok következnek, s az olasz fejedelmek, Milánó, Ferrara, Mantova, 
Piémont és természetesen Velence urai. A vers ekképp zárul: „Isten fogja 
segélleni seregidet", „veled tart az egész világ", ki kell használni az időt, 
„mert ismét nem adódik ilyen alkalom". 

A két horvát nyelvű költemény mellett ott találjuk Marulic latin nyelvű, 
VI. Hadrián pápához írott Epistoláját is (Epistola Marci Mruli Spalatensis ad 
Adrianum VI. Pont. Max. et de Calamitatibus occurentibus et exhortatio ad com-
munem omnium et Christianorum unionem et pacem), amelyben szintén egy tö-
rökellenes koalíció létrehozását sürgeti, s amelyet 1521-ben Nigri Tamás 
(Torna Niger) - korábban Beriszló Péter Rómában és Brüsszelben járt követe, 
most pedig skradini (scardonai) püspök - személyesen adott át VI. Had-
riánnak. Az Epistola megírásának nyilvánvaló indítéka Beriszló Péter 1520. 
május 20-án, a korenicai csatában bekövetkezett tragikus halála. Spalato 
költője okkal vélte, hogy az 1513-tól a horvát-szlavón-dalmát báni méltóság 
és a veszprémi püspöki cím viselőjének váratlan halála szerencsétlen fordu-
latot jelent a török elleni harcokban. Marulic jóslata a bán halála után nem 
sokkal valóság lett: II. Szulejmán 1521-ben hadjáratot indított, amelynek kö-
vetkezménye Szabács, Zimony és Nándorfehérvár eleste lett, s a portyázó 
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török csapatok mind gyakrabban jelentek meg az Adria partján, így Split fa-
lai alatt is. Ezek az események késztették a költő Marulicot arra is, hogy 1501-
ben írott, bibliai tárgyú, horvát nyelvű eposzát nyomtatásban közreadja. Mű-
ve időszerűségét mutatja, hogy az Istoria svete udovice Judit, и versih harvacki 
slozena (Juditnak, a szent özvegynek története horvát versekbe szedve) 1521-es ve-
lencei kiadását 1522-ben követte a második, 1523-ban pedig a harmadik. 

A Judit-eposz szomorúan időszerű sikerét követő harmadik esztendő ese-
ményeit Marulic már nem érte meg: 1524. január 5-én, hetvennégy éves 
korában meghalt. Az általa teremtett és az európai irodalom szintjére emelt 
horvát nyelvű törökellenes költészet - mindenekelőtt a tuzenje, tuzba mű-
fajváltozat - halálával nem apad el, az általa használt versformát is követve 
(izoszillabikus kétszer rímelő tizenkettős sorok) egy névtelen szerző a mo-
hácsi csata tragikus eseménysorát és II. Lajos halálát meséli el ebben a mű-
formában, majd a század derekán a dubrovniki (ragusai) Mavro Vetranovic 
Cavcic folytatja e hagyományt. Mind a névtelen, mind a jeles ragusai közös 
horvát-magyar tragédiaként élte meg a szulejmáni offenzíva következmé-
nyeit: a névtelen a mohácsi csata tragédiáját, Vetranovic Buda 1541-es elvesz-
tését. (Vetranovic versének címe: Tuzba grada Budima, azaz Buda várának pa-
nasza.) 

A névtelen szerző Pocinje razboj i tuzba kralja Ugarskoga, azaz: Kezdődik a ma-
gyar király harca és panasza című művét okkal tekinthetjük a Vukotinovic-írás 
előzményének, függetlenül attól, hogy a Stitonosa szerzője ismerte-e vagy sem 
annak szövegét - lévén, hogy az, hosszú lappangás után, csak а XX. század-
ban vált nyomtatásban ismertté. Szövege egy a traui székesegyház tulajdoná-
ban lévő kéziratos könyvben maradt fenn, amely Marulic Tuzenje grada 
Hjerozolima című panaszénekét is megőrizte.4 Trau (Trogir) magyar kötődései 
Könyves Kálmán uralkodásától századokon át a magyar királyok fennhatósá-
ga alá került dalmáciai városok közül a legerősebbek voltak. A dómot a jáki 
templom mintájára építették meg, IV. Béla a tatárok elől menekülve itt talált 
oltalmat, s itt született Beriszló Péter alias Petar Berislavic. A kódex, amelyben 
e terjedelmes vers szövegét Franjo Fancev megtalálta, két Marulic-költeményt 
is tartalmaz, ami a kéziratos könyv spliti eredetére vall. A Marulic-versek je-
lenléte a Tengermellék (Primőrje) és Dalmácia városai (Senj, Zadar, Trogir, 
Split, Dubrovnik) közötti, más vonatkozásban is bizonyított irodalmi és kul-
turális migráció intenzitását jelzi,5 amelynek ismeretében a Mohács-vers jól 
beilleszthető a XVI-XVII. századi törökellenes horvát költészet kontextusába. 

A 336 kétszer rímelő izoszillabikus tizenkettős sorból álló ének expozíciója 
imádság, amelyben - némiképp a Marulic-eposz, a Judit invokációját asszo-
ciálva - elméje megvilágosítását („razum prosvitli") és az egek Urának ke-
gyelmét kéri („podaj mi tuj milost"), hogy hűen elmondhassa „a magyar ki-
rály siralmát és veszését". A keresztény hívőket pedig bűnbánatra és seregek 
toborzására szólítja, hogy ekképp toroltassék meg Lajos király pusztulása. 
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A versforma, a Judit-eposz invokációjának reminiszcenciája s a keresztény 
hívők bűnbánatra való buzdítása egyaránt arra vall - a Marulic-versek kó-
dexbeli jelenlétével együtt - , hogy az ének szerzője ismerte a spalatói mester 
munkáit. 

A továbbiakban a versszerző hosszan részletezi a király panaszát - informá-
ciók sokaságát közölve a kortárs hallgatósággal (vagy olvasókkal): az ifjú La-
jos királynak, a trónra lépést követően, a török garázdálkodásának tényével 
kellett szembenéznie, aztán sereget gyűjteni, ifjú hitvesétől elbúcsúzni, tábor-
ba szállni, majd Isten oltalmának reményében a törököt megtámadni. Látni a 
felcsillanó reményt (vitézei a szultán sátoráig nyomultak), aztán - a hadisze-
rencse fordultával - a főpapok, bárók, hadvezérek, a bánok, a hercegek és a 
fővezér, Tomori Pál veszését a török ágyúk tüzében, majd seregei megfutamo-
dását és megsemmisülését, hogy aztán maga is - lovában bízva csak - mene-
külni kényszerüljön. Golyótól sebzetten, életben maradt vitézeitől s had-
vezéreitől cserbenhagyva, koronáját veszítve ugrat lovával a mocsárnak, mely 
végül könyörtelenül elnyeli. Haláltusája közben átkot szór az őt cserbenha-
gyó, egymást és Itália földjét pusztító keresztény uralkodókra, majd a halál 
pillanatában megbocsátva arra kéri az Istent, ne hallgassa meg átkait, hanem 
egyesítse az európai kereszténységet, hogy megvédhessék szent hitüket. 

Már kiváló szlavistánk, Bajza József észrevette a szerző tájékozottságát, 
hogy mennyire jól ismeri a csata lefolyásának eseménytörténetét, szereplőit, 
a korabeli európai viszonyokat, Itália, s ezen belül Milánó helyzetét, a Milá-
nóért versengők (a francia király, a pápa, Velence, a Sforzák) közönyét, II. La-
jos segélykérését és a török veszéllyel kapcsolatos figyelmeztetését illetően.6 

Ám hogy a hosszú versezet mégsem ragad meg a historikus tények puszta 
felsorolásánál, arra a szöveg népköltészettel is rokon részleteiből,7 s költői 
invencióra valló képeiből következtethetünk. 

Példaképpen az utóbbi megállapítást illusztrálandó az alábbi sorokat idéz-
zük, mégpedig a menekülő, végveszélyben lévő király lovához intézett sza-
vait: 

Hogyha engem innen hazaviszel bátran, 
jutalmazlak téged drága ajándékkal: 

lábadon a patkó színezüstből lészen, 
kantárodat pedig kirakom gyöngyökkel, 

vert arany díszíti há tadon a nyerget, 
szügyödre meg teszek szép ragyogó selymet. 

Hogyha egészségben hazaviszel engem, 
takarót is kapsz majd aranyos szövéssel.. ,8 

(L. I. fordítása) 

A régióban, amelyben e mohácsi vészről szóló panaszének íródott, a ma-
gyarság másik XVI. századi tragédiája sem maradt visszhang nélkül. A hor-
vát közvélemény tragikus élményként élte meg a török újabb, 1541-es térnye-
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rését is. Buda eleste a dubrovniki költő, Mavro Vetranovic vélelme szerint, az 
egész közép-európai térség Mohácshoz hasonlítható katasztrófája lett. Az 
európai műveltségű és tájékozottságú Vetranovic (bencés szerzetesként hazai 
stúdiumait követően, hosszabb időt töltött Monte Cassino klastromában is) 
panaszénekek (tuzbák) sorával figyelmeztette kortársait a Buda elestével bekö-
vetkezett tragikus helyzetre. Panaszénekei kordokumentumok, valamennyi a 
marulici hagyomány folytatása, tematikai kettősségük pedig a magyar histó-
riás énekek tipológiai párhuzamaira figyelmeztet. Az aktualizálás jegyében 
íródott textusai mellett ott találjuk a bibliai tárgyúakat is. XVI. századi ének-
költészetünk bibliai históriái és Vetranovic ószövetségi példázatai (Tuzba kral-
ja Davida [Dávid király panaszéneke], Pjesanca о Jobii [Jóbról való ének]) azonos in-
díttatásúak: az erkölcsjobbító célzat a nemzeti érzület kifejezésének szándé-
kával ötvöződik bennük. Három éneke európai jelentőségű: a Tuzba grada 
Budima éppúgy Európának szóló figyelmeztetés, mint a Pjesma gospodi 
krstjanskoj (Ének a keresztény uralkodókhoz) és a Pjesanca Latinom (Ének az ola-
szokhoz). Az utóbbiakkal Marulic Epistolájának örökségét folytatja: a keresz-
tény összefogást szorgalmazza, s nem kevés kritikával illeti Nyugat-Európa 
nemzeteit: Velence gyenge, képtelen a török kiűzésére, a sas és a kakas, azaz 
Német- és Franciaország csak saját érdekeinek függvényében harcol, Ma-
gyarország kapuja, Nándorfehérvár elesett, Dubrovnik - amióta a magyar -
horvát királyok védnöksége alól kikerült - harácsot fizet a töröknek. Vetrano-
vic ugyan jól tudja: a törökellenes koalíciónak nem sok esélye van, másik 
énekében (Ének az olaszokhoz) mégis a keresztény egység, az összefogás mel-
lett érvel, amikor az itáliai félsziget ókori dicsőségét és a korabeli Itália tragi-
kus megosztottságát szembeállítja egymással. 

A Tuzba grada Budima, amelynek szövegét mindvégig uralja a panaszfor-
mula, a számvetés, az összegezés verse is. Tárgya valójában az egész közép-
és délkelet-európai térség viszonyaira kiható, a magyar államiságot tragiku-
san érintő esemény, Buda várának 1541-es elfoglalása. Az ének - noha bőven 
tartalmaz historikus tényeket s az epikus elem is erős benne - egyfajta lírai-
érzelmi hangoltságot is kifejező szöveg, amit képeinek elevensége, a szerző-
je számára már történelmi múltat jelentő dicső idők (például Hunyadi János 
és Mátyás korának) felidézése, Buda várának megszemélyesítése s a kompo-
zíció zártsága látszik leginkább hitelesíteni. 

Nem elhanyagolható jellegzetessége a műnek a közép-európai identitás 
kifejeződése: a bajait elsíró, megszemélyesített Buda vára az egykori magyar, 
cseh, lengyel, horvát, bosnyák, dalmát, erdélyi és ugrovlah vitézek hiánya 
miatt kesereg, mert már nincs, „aki a törököt kopjákkal várja a csatamezőn", 
s „ki jobbjával szablyáját pogány vérbe mártva" szerezzen hírnevet: 
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Ma pedig se magyar, se cseh és se lengyel, 
hogy töröknek mezőben kopját szegezzen; 

nincs többé Bosznia vitéze, sem horvát, 
sem bátor dalmata, erdélyi s ugrovláh, 

ki keresztény hitünket ekképp oltalmazza, 
jobbjával szablyáját pogány vérbe mártva.9 

(L. I. fordítása) 

A közös történelmi tragédiák színtereinek villanásnyi felidézése jelképes 
érvényű. Rigómező, Krbava és Mohács egy-egy memento, amely a sors-
közösségben osztozók összefogásának szükséges voltára figyelmeztet. Hu-
nyadi János (Jankó vojvoda) és Mátyás király heroizmusa ugyan a múlté, ám 
hajdani dicsőségük reményt adó örökség. 

Vetranovic panaszversének legérdekesebb és legfontosabb részlete Mohács 
tragédiájának elemzése. A dubrovniki költő vélelme szerint - természetesen 
ezt is a megszemélyesített Budavár meséli el - a magyar nemzet katasztrófá-
ja Mohácsnál, Lajos király és seregének pusztulásával kezdődött. Meglepő az 
a részletesség, amellyel a magyar történelem e tragikus eseményét tárgyalja, 
ezzel nyilván annak meghatározó szerepét kívánta tudatosítani kortársaiban. 
Aligha tévedünk, ha feltételezzük: Mohács és Buda tragédiájának ez az 
együttes interpretálása is Vetranovic ama nézetét hivatott alátámasztani, 
amely szerint Dubrovnik sajátos, a Velence és a török közötti függetlenség 
megőrzését szolgáló politikája a célszerű, véráldozatot nélkülöző gyakorlat. 
E politika jegyében a városállam - tudjuk - harács fizetésével váltotta meg vi-
szonylagos függetlenségét. Buda helyzetére és sorsára vetítve ez annyit je-
lent, hogy ha Buda hű maradt volna Izabella királynéhoz, s vállalta volna a 
harács fizetését a töröknek, úgy továbbra is független maradhatott volna. 

E versek tanúsága szerint a mohácsi csata tragikus vége és П. Lajos halála 
a horvát diaszpóra egészét megrendítette. Sorsfordító voltát fokozta, hogy a 
csatát követő év augusztusában már Horvátország és Szlavónia határánál, az 
Una völgyében pusztított a török. A vesztett csata következményeképp min-
denütt fokozódott a háborús veszély érzete, amit a belviszályok is fokoztak, 
kiváltképp azután, hogy 1527 szeptemberében, a Ferdinánd és János király 
hívei között zajló varasdi ostromnál elesett Frangepán Kristóf (Krsto 
Frankopan) horvát bán. Az immár történelemmé vált mohácsi csata ese-
ményeiről már 1527-ben megjelent a szemtanú tudósítása is: Brodarics István 
kancellár Krakkóban adta ki De conflicta Hungaronim cum Turcis ad Mohacz cí-
m ű visszaemlékezését, amely a Horvát-Szlavón-Dalmát bánság területére is 
eljutott. A csata emlékének továbbörökítéséhez jelentősen hozzájárult a 
XVI-XVII. századi magyar és horvát történetírás is, mindenekelőtt II. Lajos, 
majd később Zápolya János udvari káplánjának, Szerémi Györgynek10 és 
Istvánffy Miklósnak,11 valamint Ráttkay Györgynek (Juraj Ratkay)12 munká-
ja - noha ez utóbbi korántsem tárgyszerűségével, sokkal inkább elfogultsá-
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gaival tűnik ki. Természetes tehát, hogy a romantika korának múltbeli hor-
vát-magyar sorsazonosság tényét példaadó szándékkal felidézni kívánó 
szépíró ezt a hagyományt választotta elbeszélése tárgyául. Az viszont már 
korántsem az, hogy a szépíró Vukotinovic egy olyan történelmi idősza-
kaszban tette ezt, amikor a horvát-magyar baráti kézfogás éppenséggel nem 
jellemző. Szemléltetésképp célszerű e vitákkal terhes időszakasz jellemző 
eseményeinek rövid áttekintése is. 

Az 1843-44-es pozsonyi országgyűlésen újra fellángolt az 1790-ben kirob-
bant horvát-magyar nyelvi vita, amelynek előzménye volt az 1842-es zágrá-
bi megyei tisztújítás idején az illír és a horvát-magyar párt (magyarónok) 
összecsapása, illetve az előbbiek győzelme. A magyar vármegyék mindezt a 
„pánszláv izgatás" veszélyének fokozódásaként élték meg. E veszélyérzet 
summázatát megtaláljuk Pest vármegye küldöttének az országgyűlés 1844. 
június 6-i ülésén elmondott, „a horvátországi mozgalmak okait s állításait 
[...] adatokkal is [...]" alátámasztó beszédében. Érdemes figyelni erre az ösz-
szegezésre, mert megfogalmazója tárgyszerű kívánt lenni, egyúttal sikerült 
folyamatában láttatnia a jelenséget. 

„Az illyrismust és panslavismust sokan ártatlan litteraturai mozgalomnak 
tekintik" - mondta Szentkirályi követ, majd így folytatta: „[...] [a] jelenben 
ez már csak ürügy és fátyol, melynek leple alatt az illyr és pánszláv társula-
tok szabad működhetést követelnek", s céljuk az Uráltól az Adriai-tengerig 
és Konstantinápolytól „észak legtávolabbi vidékéig" terjedő nagy szláv egy-
ség megteremtése. Ez az idea ott van már Jan Kollár 1827-ben, majd 1832-ben 
Pesten(!) közrebocsátott Slávy dcera című, pánszláv szellemiségű „lírai epo-
szában", amelyben a szerző „magasztalja a szlávokat, gúnyolja a németeket, 
gyűlölség és utálat hangjait énekli a magyaroknak".13 

A nagyszláv eszmét a Danica, Horuatzka, Slavonzka, y Dalmatinzka egy 1835-
ben megjelent cikke már adatokkal is alátámasztja - számba véve mind-
azon országokat és tartományokat, ahol szlávok élnek. A cikk adatai szerint 
Stiriától s Isztriától Magyarországon, Horvátországon s a Balkánon át az 
orosz birodalom ázsiai határáig több mint 53 millió a szláv ajkúak száma, s 
ezek - ha a szükség úgy kívánja - „egy millió fegyverest állíthatnak". Mind-
ezt kiegészítendő Szentkirályi a Kolo című folyóirat 1842-es, első évfolyama 
első kötetének szemlerovatából az alábbi mondatot idézi - hozzávetőleg szö-
veghű fordításban: „A 19-ik század a slavismus százada, mennyire csak a 
história terjed a szláv világ még soha ily fordulatot nem vett, hacsak 
Szvatopluk idejét ki nem vesszük, ki minden szlávot hatalmas uralkodása 
alatt egyesített [,..]."14 Ez a népesség Európa lakosságának egyharmadát je-
lenti, ami páratlan „bizakodást", „lelkesedést" fakaszt a szlávság körében, s 
mint ilyen „...fölingerlése a bosszúnak az idegen elnyomás ellen [...]", arra 
biztat, hogy „. . .a közhazáért a szláv testvér szláv testvéréért vérével és éle-
tével is áldozzék".15 „A szláv nemzet töredékei összeolvadnak polgárilag is 
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- folytatja Szentkirályi - , mert a belső élet elvont képzet nem maradhat, ha-
nem idővel szükségképpen concret alakot ölt magára, és mivel tiszta szláv 
trón csak egy van, mely hatalmas és erős, a szláv nemzetiség e trón körül fog 
csoportozni."16 Az illírek ugyan tagadják „az orosz irányzatot", ám ha ez 
nem létezik, akkor „mirevaló az orosz hatalomnak oly gyakori emlegetése 
[,..]?"17 A szónok idéz „ . . .egy tanúvallomás[t] is [...], miszerint beszélgetés 
közben előhozott gróf K. Sz. által 1842. augusztus 12-én Zágrábban, miképp 
az illyrek törekvései az orosz segedelmével könnyen végrehajthatók, nem 
ugyan közvetlenül jelenleg, hanem majd ha az eszmék megértek, s valahol 
zavarok fognak támadni, mibe az orosz beavatkozhatik [,..]."18 

Mindezeket felsorolva Szentkirályi követ hangsúlyozta azt is: nem a szláv 
népek (így a horvátok) nyelvi, irodalmi törekvéseinek jogosságát vonja két-
ségbe, csupán az azzal párosuló eszme veszedelmes voltára kíván figyelmez-
tetni, „.. .mely Európa békességét, s a monarchia bátorságát támadja meg."19 

Nem állítja, „ . . - hogy a szláv nép azon töredékei, melyek velünk egy korona 
alatt élnek, ez eszméket már valósággal elfogadták [...]", csupán „azon kevés 
egyénekről" beszél, „kik az illyr és pánszláv pástot képezik".20 

Az illír mozgalom képviselői magyarellenességének okait kuta tva 
Dragutin Rakovac 1842-ben megjelent Mali katekizam za velike Ijude (Kis kate-
kizmus nagy emberek számára) című könyvecskéjében nem kevés, a valósággal 
ellentétes állítást talál, amelyek egyenként és összességükben kimerítik a ma-
gyarellenesség kritériumait. Szentkirályi így summázza követtársai előtt 
Rakovac állításait: „Mi a céljuk a magyaroknak? A magyarok minden egyéb 
nemzetiségek romjain a magyar nemzetiséget akarják felemelni, és a velők 
egy korona alatt élő nemzetek között azt kívánják, hogy parancsukra rögtön 
elfeledjék anyanyelvűket; azt akarják, hogy minden egyéb vallások sírján a 
protestantizmus felvirágozzék, különösen pedig a kálvinizmus, melyet ma-
gyar hitnek neveznek. Nem szükség hosszasan magyarázni e vádak, sőt rá-
galmak méltatlanságát; ki-ki tudja, ki a magyar törvényhozás történeteit csak 
távolról is ismeri, mily mértékben koholtak [,..]."21 

A „kis katekizmus" egy további kérdése így hangzik: „Szükséges-e hogy 
Magyarországban egy közigazgatási nyelv legyen?"22 A választ szabadon, de 
a szöveg értelméhez hűen foglalja össze: a kérdésre adott válasz szerint a ma-
gyar nyelvet Magyarországon - tehát nem Horvátország területén - néhány 
megyében csupán csekély számú magyar lakos használja, s mivel Magyaror-
szágon a törvényeket a főnemesség alkotja, a köz- és kisnemesek befolyása a 
törvényhozásban a nullával egyenlő. Az, hogy a közigazgatás nyelve a ma-
gyar lett, a főnemesség túlfűtött nemzettudatának következménye. Mindeze-
ken túl a magyarok ama népcsoportokat, amelyek a magyar nyelv használa-
tát elutasítják, a legszörnyűbb vádakkal illetik, emellett vakbuzgó módon 
minden népet erőszakkal magyarosítani kívánnak, ami azt jelenti, hogy a ma-
gyarságnak - nemzetük és nyelvük felemelésén túl - más céljaik is vannak.23 
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A Pest vármegyei követ az illír mozgalom nézeteinek és a nyomukban 
megjelenő magyarellenességnek okait kutatva arra a következtetésre jut, 
hogy a helyzet elmérgesedéséért a zágrábi főispán és Haulik zágrábi püspök 
a felelős elsősorban. Az illír párt - fejti ki Szentkirályi - erőszakkal és csalás-
sal lett az 1842-es, botrány övezte zágrábi tisztújítás győztese, amely a fő-
ispán támogatásával ment végbe,24 Haulik püspök pedig - a tisztújítás előtt 
- körlevélben szólította fel egyházmegyéje papságát, hogy „.. .híveinek lelki-
ismeretét a közéletben és politikában is [...]" vezesse, sőt: „titok leple alatt 
felszólíttatik a papság: igyekezzék híveinél a dolgot odavezérelni, hogy 
főképpen a főispán véleményéhez és szándékához alkalmazza magát".25 

Pest vármegye követe beszédében többször hivatkozik a korabeli illír szel-
lemiségű horvát sajtó állításaira is. A Gaj szerkesztette Danica, Horvatzka, 
Slavonzka, y Dalmatinzkát és a Kólót idézi több ízben is, amelyek az illirizmus 
fórumai voltak s bennük 1842-43-ban a pánszláv eszmeiség kétségtelenül je-
len volt. A bennük olvasható írások kivonatos ismertetésével a szónok célja 
az volt, hogy a rendek ennek alapján ítéljenek az illirizmus és a pánszláviz-
mus jelenségéről, amely eszmék egyértelműen elárulják: „a pánslávismus 
nem puszta irodalmi tünemény"; „a pánslávismus [...] Magyar- és Horvát-
ország határain [...] messze túlterjed"; „az illyrismus és pánslávismus éltető 
eszméje [...]: egyesíteni a szláv töredékeket egy nagy családban, alkotni egy 
szláv hazát, mint hajdan Szvatopluk idejében volt"; „a pánslávismus, mint 
eszme, magtámadja azon tényeket, miket a história már befejezett; megtá-
madja azon alapot, melyen a közállapotok viszonyai nyugosznak" 26 

Az országgyűlési vitán Szentkirályi követ által idézett Dragutin Rakovac-
röpirat után már az Illír Párt (Ilirska stranka) és a magyaron Horvát-Magyar 
Párt (Hrvatsko-ugarska stranka) között Horvátországban fellángolt párt-
harcok és a magyar országgyűlésben zajló újabb viták közben egy másik ma-
nifesztáció is napvilágot látott, mégpedig Belgrádban. Szerzője a szlovák szár-
mazású Bogoslav áulek. Ő is az illír mozgalom harcosabb, radikálisabb 
képviselői közül való, és S to namjeravaju ilirci? (Mit akarnak az illírek?) című 
röpiratában ő is kemény szavakkal illeti a magyarságot 1844-ben. Úgy véli: a 
horvát-magyar kapcsolatok a régmúltban jók voltak, egészen Nagy Lajos 
trónra lépéséig, aki először tett kísérletet arra, hogy „Horvátországot teljes 
egészében egyesítse Magyarországgal, és mind a horvátokat, mind a magya-
rokat egy jogar és egy kormányzás alá vonja".27 „Lajos igazságtalan eljárása 
- folytatja èulek - a horvátokat durván megsértette, felingerelte és ellenállás-
ra késztette."28 

Ez a történelmi interpretáció igencsak messze áll attól a Nagy Lajos király-
képtől, amelyet az Osman költője, Ivan Gundulic mintegy kétszáz eszten-
dővel korábban megrajzolt. Ott a három tenger határolta Anjou-birodalom 
uralkodója, „akit Budán is, Krakkóban is megkoronáztak", Szilágyi Mihály-
hoz, Hunyadi Jánoshoz és Mátyás királyhoz hasonlóan a biztonság és a szá-

l l 



LÓKÖS ISTVÁN 

badság megteremtője- és oltalmazójaként jelenik meg.29 A história esemény-
történetének e kétféle olvasata - nem kétséges - két különböző korszak poli-
tikai konstellációjának függvénye: Dubrovnik XVII. századi költője a Ragu-
sát 1358-ban magyar fennhatóság alá vonó, s a hatalma csúcsán lévő velencei 
köztársasággal Dalmácia birtoklásáért harcoló Nagy Lajost a horvát függet-
lenség, a nemzeti érdekek oltalmazója- és képviselőjeként ábrázolja, az illír 
mozgalom törekvéseit megfogalmazni kívánó Sulek viszont a középkori 
uralkodó Dubrovnikot és Dalmáciát s ezáltal a horvátságot érintő cselekede-
teit negatívumként jeleníti meg, a magyar király személyében a horvát nem-
zeti függetlenség megnyirbálóját látja. 

A Nagy Lajos korától a XVIII. század végéig felhőtlennek mondható hor-
vát-magyar kapcsolatokról nincs is több mondanivalója Suleknek, interpre-
tációja további passzusaiban már a közelmúlt és a jelen nyelvi vitájaként 
jelenik meg a horvát-magyar viszony, s a magyarságot ennek nyelvi hegemó-
niára törő szándéka miatt kárhoztatja. Nézeteit kifejezetten a magyarság 
iránti ellenszenv formálja, amit nem nehéz tetten érni. Elismeri például a ma-
gyar nyelvújítás tényét, sőt azt a „horvátok" és a „szlavónok" elé követendő 
példaként állítja, de aztán hozzáteszi, hogy a magyar nyelvet a latinnal és a 
némettel párhuzamba állítva kiderül, hogy az nem „tudós nyelv".30 A ma-
gyar - érvel tovább - a németekhez, angolokhoz képest kis nemzet Európá-
ban, lélekszáma mindössze négymillióra tehető, ráadásul - vélelme szerint -
a magyarok nem is egy tömbben, hanem szétszórtan élnek Magyarországon 
és Erdély területén, s lévén ázsiai nép, Európában rokonaik sincsenek. Ezt el-
lensúlyozandó - mindent elkövetnek a magyar nyelv fejlesztése érdekében, 
így akarván a magyar ajkú lakosság lélekszámát gyarapítani, mégpedig a 
szlovákok, németek, románok és horvátok rovására.31 Ennek érdekében ala-
pították meg a magyar tudós társaságot, a magyar színházat, a múzeumot, 
ezért vetették el a latin nyelvet és tették hivatalossá a magyart minden ma-
gyarországi nép számára.32 Azt a nyelvet - teszi majd hozzá - , amely rendkí-
vül szegény, a „tudósok vélelme" szerint gyökérszavainak száma mindössze 
4668, amelyből valójában csak 962 a valóban magyar, a többi szláv, görög-
szláv, latin, német, olasz, francia és zsidó jövevényszó.33 

Sulek nem mondja meg: honnan származnak adatai s az általánosságban 
említett „tudósokat" sem nevezi meg, ami nem kis mértékű csúsztatás, mi-
ként ama megjegyzése is, amely szerint a magyar színház- és múzeumalapí-
táshoz a horvátok és szlavónok súlyos pénzekkel járultak hozzá; illetve hogy 
a magyarok csak húsz éve (tehát 1824-től) kezdtek könyveket írni. Azzal az 
állításával pedig, hogy Magyarországon sok vármegyében egyáltalán nem 
élnek magyarok, s csak az iskolát végzett személyek beszélnek magyarul, el-
lentmond korábbi állításának, amely szerint a négymilliós magyarság nem 
egységes tömbben él, hanem szétszórtan Magyarország és Erdély területein. 
Érvelése ellentmondásait szaporítja írása egy további passzusa is, ahol már 
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csak hárommillió magyarról beszél, s ötmillióra becsüli a Magyarországon 
élő szlávok, németek és románok lélekszámát.34 

Hasonló ellentmondásosság a röpirat további részleteiben is bőven akad. 
A jogvesztés veszedelmes méreteiről a nyelvi kérdésen túl nemigen tud tény-
szerű adatokat felsorolni, sőt amikor az ún. „municipális jogokat" felsorolja, 
valójában mindvégig arról beszél: mi illeti meg a törvények szerint a horvát 
nemzetet a közéletben. A gyakorlatban ezek a jogok nem is sérültek oly mér-
tékben, mint azt a nyelvi vita alapján vélték. A bán a sabor (nemzetgyűlés) 
összehívásának jogát szabadon gyakorolhatta, mégpedig a magyar állam-
vezetéstől függetlenül. Érvényben voltak olyan jogok is, mint a katonaság 
élelmezési és fenntartási költségei alóli mentesség, a követek küldése a ma-
gyar országgyűlésbe, a tengeri só szabad forgalmazásának joga, a báni ítélő-
tábla szabad működése, a lutheránusok és kálvinisták horvátországi letele-
pedésének tiltása. A királyi helytartótanács (Consilium Locumtenentiale, 
Statthalterei-Rath) magyarral történő összevonása - ismeri el Sulek - a hor-
vátok egyetértésével történt korábban. Mindezek kapcsán a nyelvkérdést 
érintve a Horvátországon belüli nyelvi vitákról, illetve ezek 1790 és 1844 kö-
zötti alakulásáról sem rajzol teljes, így még kevésbé hiteles képet. Nem szól 
például arról, hogy a horvát rendek kezdetben a latin nyelvhasználathoz ra-
gaszkodtak makacsul, hogy 1827-ben például a horvát nemzetgyűlés (sabor) 
megszavazta a kötelező magyarnyelv-oktatást a horvát középiskolákban 
(a latin helyett). A nyelvi sérelmek felsorolásakor a magyar és a latin nyel-
vet egybevetve ismét az előbbi szegényességéről beszél, a magyar nép ki-
csiny voltát sem mulasztva el hangsúlyozni, hozzátéve, hogy a „kis népnek 
kevés írója és kicsiny irodalma van".35 Jellemző érvelési módszerére, hogy 
más helyen, amikor a horvát dialektusok közötti eltéréseket mérlegelve, az 
„illír", azaz s to dialektus irodalmi nyelvi alkalmassága mellett érvel, akkor 
követendő példaként említi a magyarokat, akik - a németekhez és az ola-
szokhoz hasonlóan - egy dialektusok fölötti egységes nyelvet azért használ-
nak, mert „a debreceni magyar egészen másként beszél, mint a székely-
földi".36 

A nyelvhasználat körül zajló heves vita e vázlatos bemutatása vélhetően 
kellő módon szemlélteti a két nemzet közötti viszony 1844 körüli állapotát, 
illetve e viszony elmérgesedését. A horvát közélet eseményei, mindenekelőtt 
az illírek és a magyarónok közötti pártharcok37 még inkább megvilágítják: 
milyen mértékben romlott meg a két nemzet közötti, a XVIII. század végéig 
még felhőtlen kapcsolatrendszer. 

Ebben a konfliktusokkal terhes időszakaszban, egészen pontosan 1844-ben 
lép elő Vukotinovic a közös horvát-magyar múltat a példaadás szándékával 
idéző elbeszéléseivel. 

A horvát irodalomtörténet-írás Antun Barac óta legfeljebb allúzió formájá-
ban tesz említést e prózáról, holott az nem jelentéktelen a negyvenes évtized 
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horvát szépprózájának kontextusában. Milorad Zivancevic a Liber Kiadó 
gondozásában megjelent Povijest hrvatske knjizevnosti (A horvát irodalom törté-
nete) vonatkozó, az illirizmus és a realizmus korát bemutató kötetében csu-
pán az 1844-es elbeszélésgyûjtemény címét említi (Prosasnost ugarsko-horvats-
ka),38 Kresimir Nemec a XIX. századi horvát regény történetét feldolgozó 
monográfiájában szintén csak érintőlegesen szól Vukotinovic munkásságá-
ról,39 és szűkszavú Dubravko Jelcic is: 1997-ben megjelent horvát irodalom-
történetében (Povijest hrvatske knjizevnosti) mindössze ennyit ír: „már 1835-
ben a »Danicaban« kezdte közölni novelláit, előbb történelmi tárgyúakat, 
később lélektani történeteket is, s elsőként írt nálunk feuilletonokat is (Zimske 
misli [Téli gondolatok], 1841). Azon írók közé tartozott, akik nem csupán 
nemzetébresztők, hanem romantikusok is voltak."40 

Úgy tűnik: a második világháború utáni évek-évtizedek horvát irodalom-
történészei közül egyedül Antun Barac tartotta fontosnak és érdemesnek a 
Vukotinovic-széppróza tüzetesebb méltatását. Az általa rajzolt tárgyszerű, a 
legjobb értelmű pozitivista módszerrel felvázolt Vukotinovic-kép kiállta az 
idő próbáját, megállapításai ma sem igen szorulnak korrekcióra. A történeti 
tárgyú Vukotinovic-művek teljes spektrumát tárgyalja, cím szerint felsorolva 
azokat - egy-egy frappáns tartalmi utalással jellemezve mindegyiket: a 
Sardar-pasa a törökkel folytatott petrinjei harcokat mutatja be, a Béla IV. и 
lliriji (IV. Béla Illíriában) a tatárjárás horvátországi következményeit, a Franjo 
Talovac a várnai csatát, a Stitonosa a mohácsi ütközetet, a Novi vojvoda Mladen 
Subie bán bukását, a Cupori Mátyásnak a renitenskedő nemesség megzabolá-
zását célzó törekvéseit. Az írások további jellemzői - folytatja Barac - a törté-
nelmi adatokban gazdag historikus cselekményváz s a maradéktalanul ro-
mantikus elbeszélésmód: az apa méltatlansága miatti bodogtalan szerelem 
(Franjo Talovac), iszonyú féltékenység, amely a tisztességes szerelmi vetély-
társ pusztulásához vezet (StitonoSa), féktelen hatalomvágy (Novi vojvoda), 
más-más felekezetbéliek szerelme (Sardar-pasa) stb. A fő cselekményszálhoz 
epizódok szövedéke kapcsolódik, amit kémek tevékenysége, párbajok sora s 
a szerelemért és a hazáért vállalt önfeláldozás motivál.41 

Ez a széppróza - folytatja Barac - a romantikus nemzettudat kifejeződése, 
kiváltképp a StitonoSa, amelyet Vukotinovic kifejezetten a kortárs horvát ifjú-
ságnak ajánlott - azzal az üzenettel, hogy kövesse ősei példáját. S hogy a ro-
mantikus szerző az ősök örökségéből mit tart példaértékűnek, azt Barac így 
summázza: hősiesség, tisztesség és a múltbeli horvát-magyar testvériség.42 

A Prosasnost ugarsko-horvatska két kötetében közölt szépprózai írásokat 
Vukotinovic történeti novelláknak (historicke novele) nevezi, ám - a textusokat 
alaposabban szemügyre véve - némi fenntartással kell fogadnunk e műfaji 
megjelölést. Valójában két hosszabb, kisregény terjedelmű írásról van szó 
(StitonoSa, Novi vojvoda), amelyek - véleményünk szerint - közelebb állnak a 
Walter Scott-i történelmi regénytípushoz, semmint a tradicionális novella 
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műfaji kritériumaihoz. A Stitonosa tüzetesebb elemzése még inkább arról 
győzhet meg, hogy a kauzalitás elvei szerint felépülő cselekmény, amely 
Goethe Wilhelm Meistere nek éppúgy sajátja, mint a XIX. századi, Walter Scott, 
Stendhal, Balzac, Thackeray stb. alkotta regénystruktúrának, kifejezetten a 
XIX. századi modern regénytípusokhoz igazodik. A szerző a nevezettek kor-
és pályatársának tudhatta magát, mi több: műveltsége, nyelvtudása révén is-
merte is munkáikat, így aligha téves a feltételezés, hogy saját művei megal-
kotásakor - ösztönösen vagy talán tudatosan is - a cselekmény- és a jellem-
formálás dolgában ezek követője lett. Tény ugyan, hogy a Stitonosa, a Novi 
vojvoda cselekményében érvényesülő oksági viszony még korántsem senoai 
színvonalú, ám a negyvenes évek első fele horvát szépprózájának kontextu-
sában már a legjobbnak minősülhet. Értékeinek elbírálásánál csakis ez a 
szempont lehet irányadó. 

További fejtegetéseink előtt máris leszögezzük: a cselekményépítés és a jel-
lemalkotás alapján a Stitonosát regénynek tekintjük és nem elbeszélésnek, 
amit az alábbi érvekkel kívánunk alátámasztani. 

A tizenkét részre tagolódó mű első fejezete szabályos epikai expozíció, 
benne a témamegjelölés: a mohácsi csatavesztés belpolitikai előzményei. 

A Stitonosa struktúráját a regénytér és -idő kritériumai felől nézve megál-
lapítható: az eseménytörténet kezdete 1525. május 22., lezárulásának idő-
pontja: 1526. augusztus 29., illetve az ezt követő néhány nap, amelynek során 
Frangepán Kristóf visszatér Modrusba, illetve bekövetkezik a két főhős: 
Mileva és Rátkay halála. Az események lényegében három színtéren zajla-
nak: a budai várban, Jajcéban és Mohácsnál. Ebben a tér- és időbeli kontex-
tusban vonulnak fel a szereplők s sorakoznak a jellemfejlődést és az esemé-
nyek menetét befolyásoló epizódok, amelyekben valóságos és fiktív elemek 
keverednek - a romantikus prózaírás kívánalmainak megfelelően. 

Külön és hangsúlyosan említenénk a scotti típusú történelmi regény egy 
fontos motiváló tényezőjének, az intrikának megjelenését. Az intrika a leg-
jobban kimunkált negatív regényalak: Bogdasa révén lesz a kompozíciós 
struktúra meghatározó összetevője. 

Történelmi tárgyú alkotásról lévén szó, szükségképpen vizsgálandó a tör-
ténelmi hitelesség kérdése. A Stitonosa életanyaga a Mohács előtti események 
közül való, olyannyira bizonyíthatóan, hogy Vukotinovic már-már a tudós fi-
lológus pontosságával adja meg műve történelmi forrásait.43 Ez az életanyag 
mégsem történelmi adathalmaz, az író láthatóan a műfaji rendezőelvek sze-
rint építi be azt a cselekménybe. Más szóval: a részletek konkrét historizmu-
sa adja a történelmi valóság képét, amely a Mohácsnál felvonuló királyi sere-
gek bemutatásánál éppúgy tetten érhető, mint a kor vezető közéleti méltósá-
gainak mellékszereplőkként történő felvonultatásakor. Ilyen szerepkörben 
jelenik meg II. Lajos király; Mária királyné; Szálkái László esztergomi érsek, 
Magyarország prímása; Bornemissza János; Báthori István, a nádor; Szapo-
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lyai György szepesi gróf és főispán; Sárkány Ambrus udvari ítélőbíró; gróf 
Frangepán Kristóf; Werbőczy István nádor, a Tripartitum megalkotója; Tomori 
Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére a mohácsi csata idején; Branden-
burgi György őrgróf; a kikeresztelkedett zsidó kincstartó, Szerencsés Imre; 
Macedonszki László szerémi püspök; Brodarics István udvari kancellár; 
Szapolyai János erdélyi vajda; Batthyány Ferenc horvát bán és mások. 

A történelmi hitelesség és a Barac által is fontosnak ítélt romantikus nem-
zeti irányzatosság viszonyának vetületében érdemes egy pillantást vetni arra 
is, miképpen jelennek meg a Vukotinovic-mű lapjain a horvát-magyar törté-
nelmi kapcsolatok tényei. Azaz: a művét az illír mozgalom harcos képviselő-
jeként megalkotó szerző a tárgyszerű, nemzeti elfogultságoktól, szélsőségek-
től mentes ábrázolást választja-e, avagy a Sulek-brosúrában tapasztalható 
ferdítésekkel, csúsztatásokkal terheli szövegét? A kérdésekre a műegész is-
meretében válaszolva nyugtázhatjuk: Vukotinovic a magyar históriát jól 
ismerő, a tényeket tisztelő szerző, aki objektív képet nyújt át kortársainak 
horvátok és magyarok múltbeli kapcsolatairól. A romantika elkötelezettje-
ként kettős rendbe szervezi pozitív és negatív tulajdonságokkal felruházott 
karaktereit, rendezőelveit ezúttal az ország s a nemzet érdeke szabja meg 
(horváté is, a magyaré is). A király döntéseit, cselekedeteit befolyásoló sze-
mélyiségek bemutatásakor például így kerül a negatív oldalra Brandenburgi 
György őrgróf, aki mindig a király kísértő rossz szellemeként van jelen a tör-
ténésekben, s aki könnyelmű és felelőtlen magatartásával a királyt mindun-
talan elvonja az országos ügyektől, míg a másik, a pozitív oldalon az udvar 
olyan, a tisztesség, hazafiúi hűség példaképeiként ábrázolt személyiségei 
sorakoznak fel, mint Bakács, Bornemissza János, Borsodi és természetesen 
Tomori Pál. 

Tárgyilagos jellemzést ad az udvar s a király környezetét alkotó olyan 
nemesurakról is, mint Werbőczy István, Szapolyai György, Báthori István, 
Drágfy János stb. 

Tomori Pál alakrajzának külön fejezetet szentel Vukotinovic, amelyet látha-
tóan a regénykompozíció kulcsfejezetének szánt. A fejezet egyik fele Tomori 
életútjának foglalata, a másik a tulajdonképpeni regényhős: a stitonosa, ma-
gyarul az apród, azaz Rátkay Gáspár igazságának beteljesülését tartalmazza. 
A fiatal apródot ugyanis szerelmi vetélytársa, Bogdasa ármánykodása nyo-
mán az uralkodó börtönbe záratta, s most - megbizonyosodva ártatlanságá-
ról - szabadon engedi, sőt királyi szolgálatra rendeli újra. Az eseménytörté-
net e szegmentumából tudjuk meg: mind Tomori, mind Rátkay a mohácsi 
csatamezőre indul. 

A ferences barátból korántsem véletlenül lett fővezér - tudatja a róla igen 
kevés információval rendelkező horvát olvasóval Vukotinovic. Már a Be-
riszló Péter halálával végződő korenciai csata idején elismert katona, „a leg-
bátrabb vitézek egyike", a budai vár fontos személyisége, aki - nem kaphat-
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ván meg a „prior Auranae" címet - Kapisztrán Szent János nyughelyén, az 
iloki ferences kolostorban vette magára a franciskánusok öltözetét, és „a ma-
gyar főurak és főnemesek zűrzavaros életformájától távol istenfélő szem-
lélődéssel töltötte napjait - gyorsan elröppent korábbi szép éveire emlékez-
ve". „Három év elmúltával - ez 1523-ban történt - Tomorit a király a kalocsai 
érsek rangjára emelte, amit VI. Hadrián pápa is megerősített. [...] Ezt 
követően lett a Duna, a Száva és a Dráva határolta egész térség fővezére. 
Nagy örömmel fogadták itt, a szláv lakosok különösen, testvérként. 1524-ben 
legyőzte Ferhát béget, a következő évben hősies bátorsággal védte Péter-
váradot, de a szerencse nem szegődött melléje, az erőd az ellenség kezére 
került, amin nem lehet csodálkozni, mert pénz és katonák nélkül nem lehet 
csatát vívni. 

A király korábban Frangepánnak kínálta fel a fővezérséget, ám ő azt üzen-
te: nem tudja azt elfogadni, saját földijeinek élén fog hadra kelni, nem kíván 
ilyen sereg élén fővezérként szolgálni. Erre Tomori Pált választották meg 
[...]. Tomori, aki a háttérben akart maradni, így került a legfontosabb poszt-
ra. A magyarok ezzel tették jóvá mindazon igazságtalanságot, amit korábban 
e tiszteletre méltó [...] férfiúval szemben elkövettek [...]. Ez a férfiú, akit ko-
rábban a nemesek egy része papként, szerzetesként mint a leprást alávaló 
módon és igazságtalanul szidalmazott, nos, ez a férfiú mindenkinek megbo-
csátott, és odaállt, ahol a legnagyobb volt a baj és a legnagyobb a veszély."44 

Ezután az epika tradicionális, még az eposzi költészetből származó, s pél-
dául Puskinnál a verses regényben is alkalmazott fordulattal irányt vált a 
cselekmény,45 hogy később, már a csata színhelyén újra találkozzunk, a to-
vábbra is az író rokonszenvével kísért önfeláldozó hadvezér Tomorival. 

Vukotinovic hőse további jellemzésekor sem vállalkozik a csatajelenet 
olyan effektusokban gazdag leírására, mint majd azt Senoánál például a 
Seljacka buna (Parasztlázadás) lapjain tapasztaljuk, ám amit elmulaszt a részle-
tek elhagyásával, azt a rövid, epizódszerű szituációk sorával pótolja. A fő-
szerep itt is Tomorié - jóllehet: hadvezéri s emberi adottságairól ezekben már 
nem sok szó esik. Előbb a király védelmére rendelt csapatok eligazítása köz-
ben tűnik fel (itt Török, Kálnay és Rátkay parancsnoki feladatokat lát el), az-
tán visszatér a főhadiszállásra, ahonnét - látva a hegyekről aláereszkedő tö-
rök sereget, élen a szultánnal - a királyhoz siet jelenteni az ellenség érkezé-
sét, majd a seregek élére vágtat. „Csodálatos volt látni az olyannyira fárad-
hatatlan és bátor Tomorit a szerzetesi csuhában, amelyet sohasem tett le ma-
gáról [...]. Nekünk, akik megszoktuk e szerzetes rendbéliek tudós habitusát 
és alázatosságát, még inkább csodálnunk kell őt [...]. Tüzes szavakkal buzdít-
ja katonáit: bátorságuk győzelmet is hoz, a törökök fejvesztve menekülnek, 
Szulejmán testőrsége is megfutamodik, a török lovasság is mintha Földvár 
felé hátrálna... Seregeink a nyomukban vannak. Tomori vezeti őket."46 Az 
öröm korai volt: Földvárnál a csatában tragikus fordulat következett: „ . . .a 
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hős vezér, Tomori az ellenség dühének áldozata lett, mellette ott feküdt hol-
tan ifjú barátja, Szapolyai György is."47 

Vukotinovic a csata eseményeinek további részletezését elhagyja. Rövid 
summával zárja a narrációt - épp csak érintőlegesen szólva a király haláláról, 
temetéséről. Az írói summázat rövidre fogott: „Magyarország teljesen elve-
szett, hét prelátus, huszonnyolc füúr, ötszáz nemes és huszonkétezer katona pusz-
tult el ebben az ütközetben."48 A török kegyetlensége oly mértékű volt, hogy 
a „török bugyogót" mindörökre gyűlöletessé tette egész Európában. 

A Stitonosa auktoriális elbeszélő formában előadott eseménytörténete lát-
szatra igen laza regénystruktúra, ám ha a két főhős: Rátkay Gáspár és szerel-
me, Mileva Ostrosic alakrajza felől vesszük szemügyre, jóval feszesebbnek 
tűnik a kompozíció. A narratív módon közölt történelmi eseménysor - amely, 
mint jeleztük: a történelmi hitelesség garanciája - az ő személyiségrajzuk ré-
vén szerveződik regénystruktúrává. Rátkayval mindjárt a szabályos expozí-
ciónak tekinthető első fejezetben (Vjece [A tanács]) megismerkedünk. Még 
nem sok szerepe van: a király apródjaként a Szálkái László esztergomi érsek 
és Frangepán Kristóf között kirobbant, lényegében már a tettlegességig faju-
ló vita végén - a király parancsára - elveszi Frangepán kardját (mondván, 
hogy Magyarország prímását tettleg bántalmazta és ezzel a király becsületét 
is megsértette). A következő fejezetben már jóval bővebb lesz az alakrajz. 
Jajce várában vagyunk, Rátkay a király üzenetével érkezik a vár parancsno-
kához, Ostrosichoz. Fontos híreket hoz: Werbőczy István nádort a király le-
váltotta s visszahelyezte e méltóságba Báthori Istvánt, Tomori Pált pedig ki-
nevezte kalocsai érseknek. Királyi parancsot is átad: Ostrosic tartsa magát a 
török támadása esetén, mert „ . . .ha Jajce elesik, nyitva áll az út az ellenség 
előtt". Küldetése további céljáról is szól: Jajcéból Zágrábba kell mennie, a ki-
rály üzenetét viszi Frangepánnak, amelyben az áll: induljon Jajce felmentésé-
re. A látogatás fontos eseménye Mileva Ostrosic és Rátkay találkozása. 

A további fejezet (Kolo [Körtánc]) eseményeinek színtere továbbra is Jajce. 
Mileva és Rátkay egymás iránti vonzalma erősödik, ám váratlanul megjele-
nik a rivális: Bogdasa, aki majd hazugságokkal próbálja Milevát elidegeníte-
ni Rátkaytól. Azt hazudja: az apródnak a királyi udvarban már van kedvese. 
Közben a török körülzárja a várat, Rátkay talán kijuthatna még, de két okból 
nem teszi: szereti Milevát, és érzelmei őszinteségét maradásával kívánja bi-
zonyítani. A harcokban aktívan részt vesz, közben Frangepán felmentő sere-
ge is időben megérkezik, így Jajce ostroma a török vereségével végződik. 
A védők győzelmére azonban Ostrosic váratlan halála árnyékot vet, Mileva 
további sorsára elsősorban, hisz a történet szerint apja halála után más hoz-
zátartozója nincs. Rátkay visszatér Budára, Mileva pedig szívében hordozza 
a kétkedést, amelyet Bogdasa ármánykodása fakasztott. 

Rátkay udvari szerepe, személyének fontossága a következő fejezetben raj-
zolódik ki igazán. Frangepán győzelmét ő jelenti a királynak. Ekkor lép elő 

18 



„PROäASNOST UGARSKO-HORVATSKA" 

Szálkái érsek, aki Bogdasa ármánykodásától indíttatva hazaárulással, a kirá-
lyi parancs továbbításának szabotálásával vádolja Rátkayt. A könnyen be-
folyásolható Lajos király börtönbe záratja, és halálos ítélete szinte biztosra 
vehető, de mert közben Bogdasa álnokságáról, jellemtelenségéről maga 
Lajos király is meggyőződik, megszületik a felmentő ítélet is. 

Fontos fordulata a további eseménytörténetnek Bogdasa találkozása Rátkay-
val, aki bérgyilkosok által akar megszabadulni szerelmi riválisától, de - hála 
a hűséges barát Bakiénak - sikertelenül. Ám mire ezek az események ren-
deződnek, ott a parancs: indulni kell Mohács felé. Vukotinovic sok invenció-
val mutatja be Rátkay lélekállapotát. Gondolatvilágát Mileva alakja, emléke, 
szépsége, hűsége tölti ki, a külvilágban: kürtök szava, katonák kiáltozása, ló-
dobogás, kardcsörgés, majd a telihold az égen, aztán a török sereg morajlása. 
Érthető: a fiatalember szeretne most is kedveséhez repülni, ám a külső világ 
figyelmeztet: első a haza védelme. 

Rátkay Mohács mezején játszott szerepéről nem szól az író, a záró fe-
jezetből csak annyit tudunk meg (igaz: ez a lényeg), hogy súlyosan megsebe-
sült. Milevát hozzák melléje, hogy ápolja, ám a sebesülés halálos, így a fizio-
lógiai törvények s az események belső logikája szerint a végkifejlet nem lehet 
más, mint a halál. Romantikus történetről lévén szó, az is törvényszerű, hogy 
ezt a csapást (apja elvesztése után) Mileva sem tudja túlélni. Mohács így lesz 
Magyarország, a haza (a horvátoké is!) és az egyéni boldogság temetője. „Vé-
res hely Mohács, miatta ezer és ezer keserű könny hullott!" - olvassuk a tör-
ténet zárómondatában. Ennek ismeretében aligha túlzó párhuzam, ha 
Kisfaludy Károly Mohács című versével rokonítjuk a Vukotinovic-kisre-
gényt... 

ILjudfevi t ] VUKOTINOVIÓ, ProSasnost 
ugarsko-horvatska, I—II, Zagreb, 1844. 

2 Magyarország történeti kronológiája, I., A 
kezdetektől 1526-ig, főszerk. BENDA Kálmán, 
Bp., 1981,197. 

3 A magyarországi latin nyelvű panasz-
versekről lásd: IMRE Mihály, „Magyarország 
panasza". A Querela Hungáriáé toposz a 
XVI-XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995. 

4 Franjo FANCEV, Mohacka tragedija od 
god. 1526. и suvremenoj hrvatskoj pjesmi, 
Nastavni vjesnik, Knj., XLIII, sv. 1., 2. Zagreb, 
1935,18-28. 

5 Vö.: LŐKÖS István, A horvát irodalom 
története, Bp., 1996, 27-79. 

6 BAJZA József, Egykorú horvát vers a 
mohácsi vészről, EPhK, 1936, 200. 

7 Bajza értékes utalásokat tett a vers és a 
népköltészet viszonyára, /'. т . , 201. 

8 Az idézett részlet eredeti szövege: 
Ako ga budes ti nositi hrabreno, 

darove hocu ti pripraviti verno: 
Na noge srebrne potkove skovati, 

kolajne biserne na grlo stavljati, 
Uzdu skupno sedlom zlatom pokovati, 

a prs ine svilom sama t' ramakati (?) 
Josce ako zdravo budes se vernuti, 

pokrovac za ovo zlatan cu t' danuti... 
9 A z idézett részlet eredeti szövege: 

A sad nie Ugrina, í eka , ni Poljaka, 
da s köpjem Turcina u polju docaka; 

nie vece Hrvatin ni od Bosne vitéz taj, 
ni hrabren Dalmatin, Ardeljac i Ugrovlah, 

ki vjeru krstjansku sabljom su dielili 
i u krv pogansku desnice mastiti. 
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10 Epistolae de perditione Regni Hungáriáé, 
készült 1545 és 1547 között. 

11 Históriáé de rebus Ungaricis, Coloniae 
Agrippinae, 1622, további kiadásai: Köln, 
1685; uo., 1724; Bécs, 1758. 

12 Memoria regnum et bonorum regnorum 
Dalmatiae, Creatine et Slavoniae, Bécs, 1652, 
Uo., 1772. 

13 Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési 
alsó tábla kerületi ülésének naplója, V. köt., Bp., 
1894, 65-66. 

14 „Vjek XIX. vjek je slavenski. Nikad 
joste, dokle dopire dogodovst ina, nije se svjet 
slavenski tako kretao i probudj ivao i nikad 
jos nisu Slaveni tak obcenito za jednom sver-
hom te ili kao sad. Ako izuzmemo vjek 
Svatopluka, koji je pod svoje mocno zezlo 
sakupio sve [...] Slaven [. . .] ." Narodni i 
knjizevni zivot Slovakah. (Dopis Miloslava 
Hurbana -ku - zu). Kolo, Clanci za literaturu, 
umjetnost i narodni zivot. Zagreb, 1842,99. 

15 Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési 
alsó tábla kerületi ülésének naplója, V. köt., id. 
kiad., 69. 

16 Uo., 70. 
17 Uo. 
18 Uo. 
19 Uo., 71. 
20 Uo. 
21 Uo., 73. 
22 „Je Ii u Ugarskoj potrebit jedan samo 

poslovni jezik?" Dragutin RAKOVAC, Mali 
katekizam za velike ljude - Hrvatski preporod. 
Temeljni programski tekstovi. Svezak II. 
Priredio i predgovor napisao Ivan MAR-
TINClÓ, Zagreb, Erasmus Naklada , 1994, 15. 

23 Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési 
alsó tábla kerületi ülésének naplója, V. köt., id. 
kiad., 74. Az eredeti szövege: „Da smo onda 
bili pitali sve narode u Ugarskoj sjedece, si-
gumo ne bi bio jezik madarski, kao jezik 
manje strane naroda, jezik na nekoliko samo 
ugarskih varmeda ograniőeni, jezik nikakve 
srodnosti s drugim europejskimi jezici ne 
imajuci itd. nadvladao. Ali u Ugarskoj samo je 
viäje p lemstvo zakonodavac, ni je plemstvo 
slabo u t i íe u zakonodavstvo, a svi ostali 
neplemeniti stanovnici jesu = 0. Visje plemst-
vo bijase i jest ponajviäe opojeno duhom 
madarskim, i zato je naravno, da je uveden 
jezik madarski kao poslovni. N u time bi se 

Madari mogli bili zadovoljiti. Jezik madarski 
dobio je po tom preglavu nad svimi ostalimi 
jezici u Ugarskoj. Svaki, koga to zvanje, 
sluüba ili kőrist iziskuje, bio bi se t rudio uciti i 
nauőiti jezik madarski . No Sto ucinise 
Madari? Nezadovoljni tom pobjedom, sta-
dose vaskolik prost i puk slavenski njemacki i 
vlaski natjeravati, da uí i madarski; pretvarati 
crkve u uöionice madarskog jezika; svakoga, 
koji bi svoj materinski jezik branio ili u njemu 
ätogod pisao, govorit i ; zahti jevati da se 
madarski jezik u sve male i velike skole 
uvede, premda vise od polovice daka madars-
ki ne razumije [...]. Madari nesto joS i dru-
goga namjeravaju, nego Sto je puko saöuvan-
je njihove na rodnos t i i uzvisenje jezika 
madarskoga." Dragut in RAKOVAC, Mali 
katekizam za velike ljude, id. kiad., 15-16. 

24 Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési 
alsó tábla kerületi ülésének naplója, V. köt., id. 
kiad., TI. 

25 Uo. 
26 Uo., 68-69. 
27 A Sulek-idézet eredeti szövege: „ . . .hoti 

Hrvatsku sasma stopiti s Ugarskom i staviti 
Hrvate i Ugre p o d jedno ezlo i jedno upravl-
janje [...]." A szöveget az alábbi kiadványból 
idéztük: Hrvatski narodni preporod II. Priredio 
Jaksa RAVLIC. Pet stoljeca hrvatske knjizev-
nosti. Knj. 29. Zagreb, 1965,185. 

28 „Nepravedno postupanje Ludovika 
kruto je Hrvate uvrijedilo, razdra ilo i na 
otpor pobudio." Uo. 

29 U njih joste vas svijet puni 
glas i bojna djela slovu 
od Lausa ki se kruni 
u Budimu i Krakovu. 

Glasi se u nj ih sred narod 
od istoka do zapada 
vjera, gospodstvo i sloboda 
Dubrovnik mirna grada. 

U njih Jankó vojvoda 
visoko se uzvisio, 
da je obrana i sloboda 
od ugarske krune bio. 

Svaka strana ka je najdalja, 
svako doba, svako vrime 
Matijaáa slisa kral ja 
nedobitno u njih ime. 

(Ivan GUNDULIÓ, Osman, Trece pjevanje, 
81-96.) 
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30 „[...] Madari [...] su sada poíeli svoj 
madarski jezik obradivati, isto treba, dakle, da 
Hrvati i Slavonci £ine, da i oni takoder svoj 
narodni jezik goje, u javne poslove uvedu i u 
njemu pisu, a madarski da nikada ne prime! -
Jer ako se narod njihov porabom uőenoga nje-
maèkoga i latinskoga jezika nije mogao do 
sada izobrazit i , joá manje ce to postici 
jezikom madarskim koji se med uőene jezike 
joste brojiti ne moze." Hrvatski narodni pre-
porod II, id. kiad., 188. 

31 „[...] Madara svih skupa ima samo do 
őetiri miljuna, i ovi jos nigdje ukupno ne biva-
ju nego su rasprseni po cijeloj Ugarskoj i 
Erdelju, a drugoga srodnoga naroda ne imaju 
u Europi, nego samo u Aziji. [...] Poceli su 
svoj jezik medu susjednimi narodi rasirivati, 
misleci da ce se rasprostranjenjem njihovog 
jezika i njihov narod umno iti." Uo., 187. 

32 „Uslijed toga su madarski teatar ili 
kazaliste, madarsko uőeno drustvo i madars-
ki m u z e u m utemeljili [...]. Zatim su dokinuli 
porabu (upotrebljavanje) latinskog jezika i 
uveli nemjesto njega madarski, a to ne samo 
medu Madarima nego i kod drugih naroda, 
imenito kod Slovaka, Nijemaca i Vlaha, da-
pace su ga i u Hrvatsku i Slavoniju uvjesti." 
Uo., 187. 

33 „. . .madarski jezik veoma siromasan. Po 
sv jedo íans tvu u6enih ljudi imaju Madari 
samo do 4668 korijenitih rijeci (med ovimi 
samo 962 svoje; 1898 je slavjanskih, 701 grcka, 
188 grőka-slavjanskih, 334 latinske, 288 nje-
mackih, 268 talijanskih, 25 franceskih i 4 
zidovske [...]" Uo., 188-189. 

34 „U Ugarskoj ima po prilici do tri milju-
na Madara, a pet miljuna Slavjana, Nijemaca i 
Vlaha itd." Uo., 194. 

35 „ . . .madarsk i narod malen i jezik 
madarski kruto siromaski, a narod mali ima i 
malo spisatelja i malo knjiga." Hrvatski narod-
ni preporod II, id. kiad., 195. 

36 „. . .oni se sloziäe u pismenom jeziku 
premda Madar kod Debrecina posve drugac 
govori negoli Madar sikulski." Uo., 200. 

37 Lásd erről bővebben: SOKCSEVITS 
Dénes-SZILÁGYI Imre-SZILÁGYI Károly, 
Déli szomszédaink története, id. kiad., 137-140. 

38 Povijest Hrvatske Knjizevnosti, Knj. 4. 
Napisali Milorad ZIVANCEVIÓ-Ivo FRAN-
GES, Zagreb, 1975, 87-88. 

39 Kreäimir NEMEC, Povijest Hrvatskog 
romana od pocetka do kraja 19. stoljeca, Zagreb, 
Znanje, 1995, 57. 

40 „ . . . u »Danici« vec 1835. poceo objavlji-
vati novele, najprije povijesne, zatim i psi-
holoske, a prvi je u nas pisao i feljtone (Zimske 
tnisli, 1841.). Bio je medu piscima koji nisu bili 
s amo preporoditelji nego i romantiéar i ." 
Dubravko JELÉIG, Povijest Hrvatske 
knjizevnosti, Zagreb, Naklada Paviőic, 1997, 
103. 

41 „U svojim pripovijestima Vukotinovic je 
priőao о starijim razdobljima hrvatske povi-
jesti. Slikao je bitku s Turcima pod Petrinjom 
(Sardar-pasa), Hrvate u borbi s Tatarima 
(Bela IV. u Iliriji), Hrva te u bici kod Varne 
(Franjo Talovac), b i tku kod Mohaőa 
(Stitonosa), podbana Mladena Subica (Novi 
vojvoda), nastojanje kralja Matije Korvina, da 
skrsi razuzdanost p lemstva (Cupori) . 
Okosnica je svuda historijska, рабе s m n o g o 
povijesnih podataka, no fabule su sasvim 
romanticne: nesretna ljubav zbog nedosto-
jnog oca (Franjo Talovac), straäna l jubomora, 
koja dovodi u propast postenog nuzl juba 
(Stitonoäa), ljubav na prvi pogled (Cupori), 
neobuzdana teznja za slavom (Novi vojvoda), 
l jubav uz vjerske razlike (Sardar-pasa) i si. 
Око glavne radnje splecu se epizode, s uho-
dama, dvobojima, pozrtvovnim srtanjem u 
smrt za domovinu i ljubav." Antun BARAC, 
Hrvatska knjizevnost od preporoda do stvaranja 
Jugoslavije, Knj. I, Knjizevnost Ilirizma. JAZU 
Zagreb, 1954, 206. 

42 „Svoga »ëtitonosu« on je i posvet io 
domorodnoj mladezi, s preporukom, da se 
ugleda na svoje prede. U tim se novelama 
uznosi junastvo, postenje, ugarsko-hrvatsko 
bratstvo u proslosti." Uo. 

43 Ljud[evit] VUKOTINOVIÓ, ProSasnost 
ugarsko-horvatska, I—II, id. kiad., 154-166. 

44 „Tri godine za tim, godine to jest 1523. 
bio je Tomori od kralja a rc ib iskupom 
Koloőkim imenovan i od pape Hadriane 6-a 
potvardjen [...]. Postao je zatim joS Vojvoda 
varhovni cijeloga kraja medju Savom, Dra-
vom i Dunavom lezecega. Sve ga radostno 

21 



LÓKÖS ISTVÁN 

pozdravi, osobito Slavjani, kao brata svoga, 
takoder Slavjanina. Godine 1524. pobio je u 
Srjemu Ferhat-bega. Godine p a k o drugo 
branio je s lavom hrabrostju Petrovaradin, ali 
tu mu sreca nepos luü , tvardja p a d e dusman-
inu u ruke, s to ba§ za éudo nebiase, jer bez 
novacah i vojakah nije moguce boja biti. -
Kralj je joste pr ie Frangepanu zapovjednictvo 
ponudio, ali on m u poruői, da on toga űzeti 
nemoze, da ce on dojti i na őelu svojih zeml-
jakah vojevati, ali ovakvoj vojsci kao zapo-
vëdnik da sluziti nece. Na to biase Pavao 
Tomori izabran [...] Tomori, koji je htio da sa 
svim nevazan ostane, u najva nije mjesto 
uznesen. O v o m ôastjom naplatili su Magjari 
sve krivice, kojimi su odprie ovog vrjednoga 
[...] muza ranili bili [...]. Ovaj mu2, koga je 
prie jedan dio naroda kano p o p a , fratra, 
plaäljivicu g a d n i m naőinom i nepravedno 
psovao, ovaj m u z oprostio je sve i postavio se 
je tamo, gdje najjaca tezkoca, najveca pogibelj 
biase [...]." Uo., 123-124. 

45 Az idézett szövegrészt Vukotinovic ez-
zel a mondattal zárja - jelezve, hogy a továb-
biakban másik szereplő sorsának bemutatása 
következik: „Ali sada da d rugamo okrenemo 
oői!" (De most pillantsunk más irányba!) Uo., 
124. Horvát nye lvű eposzi e lőzményként 
Marulic Judit-eposzának alábbi két sorát idéz-
zük: 
Da jur govoren'ja riô se tamo vrati 
na saj spoviden'ja odkle se uvrati. 
(Libro peto 163-164.) 
(Most pedig folytassuk ott a történetet, 
ahol azt elhagytuk e kitérő végett.) 

Puskin az Anyegin alábbi helyein használja 
e narratív fordulatot: 

...хоть я сердечно 
Люблю героя моего, 
Хоть возвращусь к нему, конечно, 
Но мне теперь не до него. 
(Глава шестая, XLIII.) 
(... Most bár Jevgenyijem 
Mindig kedves nekem nagyon, 
S hozzá majd visszatér szívem, 
Most egyenlőre elhagyom.) 
(Áprily Lajos ford.) 
и в сторону свой путь направим, 
Чтоб не забыть, о ком пою... 
(Глава седьмая, LV.) 
(Hanem most vágjunk más irányba, 
Fő hősöm sem feledhetem...) 
(Áprily Lajos ford.) 
46 „[.. .] Zaista biase u habitu fratarskom, 

koga Tomori nikada sa sebe skidao nije, toliko 
zivahnosti i hrabrosti vidjeti [...]. То se nama 
tim őudnovatie vidjeti mora, jer smo samo 
pokornosti, íesto i ucenosti u tom svetom 
redu opazivati n a v a d n i [...]. Tomorijeve 
va t rene reői podpal ju ju vojake; - n j ihova 
hrabrost nadvlada, i Turci odbjegose u nere-
d u natrag. Solimanova straza okrenu pleca, 
konjanici turski pretvorise se i ucinise, kano 
da p u t Földvára hiteci uskociti kane... N a s e 
őete pozure se za njimi. Tomori ih vodi ." 
Ljud[evit] VUKOTINOVIÓ, Prosasnost 
ugarsko-horvatska I, id. kiad., 141-142. 

47 „ . . .hrabri vodja njihov Tomori postádé 
vec zartvom jarosti dusmanske, ukraj njega 
lezase mladoljetni d r u g njegov Gjurag j 
Zapolja." Uo., 142. 

48 „Ugarska zemlja biase sa svime pro-
pala; sedam prelatah, dvadeset i osam velikaSah, 
pet sto plemicah i dvadeset i dvje hiljade drugih 
vojakah poginu u ovoj nesretnoj bitvi." Uo., 
145. 
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