
Szegedy Rezső
Egq elfelejtett horvátszakos tudós
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dődött el. Az első oktató Ferew |ózsef (1821,1878)
volt, Előadásaiban a szlavisztika különböző területei-
vel - irodalommal, nyelvészettel, archeológiával, folk-
lórral és mitológiával - foglalkozott, de tudományos
publikációt nem hagyott maga után. Utóda Asbóth
oszkár (18r2-1920) lett. A magyar Szlavisztikai tudo-
mányos kutatások kezdete az ő nevéhez fűződik, Több
jeles tanulmányt írt. Működése idején, l894-ben a
Howát Nyelv és Irod,alom Tanszékkivált a szláv tanszékből,
és önálló oktatási egységként folytatta tevékenységét.
Első professzora a sokrétű tudományos és tudomány-
népszerűsítő munkásságot végző Margalits Ede (l849-
l940) lett. Nyugdíjba vonulása után, 19l5-ben Szeqedq
Rezső í1873-1922) vette át a tanszéket.

Első délszláv vonatkozású tanulmánya l91O-ben az
Ethnographiálsan jelent meg, ,A befalazott ní mondája a
honát-szerb hépköltészetben" címmel, Vitatta Horger Antal
véleményét, mely szerint a ,,Kőmíves Kelemenné" cí-
mű székely ballada kizárólag román hatásra született.
Részletes összehasonlítással kimutatta a román mel-
letti délszláv hatást is, Úgy vélte, hogy Hunyadi ]ános
tórök háborúinak ide|én, a XV század közepe táján is-
merkedhettek meg a székelyek a délszláv mondával
Szemléltetés cél|ából Szegedy közli az egyik legismer-
tebb délszláv ballada, a ,,Zidanje Skadra - Skodra építésd'

szép és hű fordítáSát, S ezt az átültetést - mint ííja -
,,. .. a darab poétihus szépségei is indokoljdk, de más hörülmény
is kívdnja: ugganis hivatkozik reá több magyar kutató, mikor a
Kőm(ves Kelemenné székely népballadáróI szól, de maqqar for-
d(tás hfidn ideqen fordításra, vagt1 prózában wJúitlü rövid, hiá-
nals tartalmi méltatásra támaszhodva, . ."

Figyelemre méltó Szegedy átfogó dolgozata ,,Hu-
nyadi ]ános rigómezei satőja a régi horl)át nópköltészetben"
(Ethnographia, l9l2,), Elsősorban Vatroslav Bo4i§il:
,Narodne pjesme iz staiiih, najviíe pimorskih zapisa" (Nép,
dalok régebbi, többnyire tengermelléki feliegyzések-
ből, 1870,) és Horvát Matica ,,Hrvatske narodne piesme"
(Horvát népdalok, l89ó,) eyűiteményei alapián meg-
állapította, hogy a horvátokn ál ,3okkal több romáwlt ta-
láIunk, mely Szibinjanin ]anftó és Banovits SzekuláróI szóI,

mint a szerb népköltészetben." Ezekben a Hunyadi ]ánosról
és unokaöccséről szóló hősi énekekben sok fantaszti-
kus, mesébe illő elem található és bennük nem csak a
két rigómezei ütközet (l389, l448), hanem az 1444-es
várnai csata történései is egybeolvadnak, Így például
a népi énekesek szerint lJIdszIó király Rigómezőn esett
eL A horvátok régi ligómezei d,alai ,5zépen mutatiák, ho-
qqan szokta a nép különbözí helyen és idűen véghezvitt tetteit

heluben és idűen ftoncentráIni - - ." -

Szegedy tanulmánya ,,MátlJlis királylqá választása a déI-

szláv népköltésutb en" ( Eth nographia, l 9 l ó, ) három horvát
népba|lada alapos elemzését tárja elénk, A két legré-
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gibb a XVII_ századból való. Versformájuk az úgyneve-
Zett ,bugarstica" (a verssorok l5-17 szótagból állnak és
néhány sor után 4-5 szótagú refrón következik), A Má-
tyásról szóló énekek alapmotívuma, hogy a királyválasz,
tók alávetik magukat lsten ítéletének: s a háromszor föl-
dobott korona mindig a fiatal Mátyás felére esik.

lgen jelentős Szegedy tanulmánya, ,,Zínui Miklós és a
Sziqeti veszedelem a hlwdt költészetben" (Irodalomtörténeti
Közlemények, l9l5.), melyben behatóan vizsgálja a
horvát költészetnek Zrínyi Miklós szigetvári hőSről
szóló alkotásait, Milivoj §rzpel, horvát irodalomtörté-
nész ,,Siqetski iunah u plviiesti hrvatsftog piesniitva" (A szi-
geti hőS a horvát költészet történetében) munkáiára
támaszkodva, éS azt kiegészítve, A magyar professzor
már a bevezető részben rátapint köVetkeztetéSeinek
lényegére: ,,, , _ a horvátság először magyar hőst dicső-
ít Zrínyiben, ki magyar vitézekkel tartóztatja fel a Bécs
felé törekvő pogány hadat; majd horvát hőssé teszi a
dicső védőt, aki körül howát vitézek csoportosulnak, s
le]küket az antireformáció eszméi hevítik; idővel, az
Illírizmusl korában, a horvát költészet Zrínyije illyrré
lesz, aki a délszláv népek egyesülésében rejlő erőt hir-
deti és egy önálló, Magyarországtól függetien
'IIlyriá'-ról sző ábrándokat, s csak azért siet illyr csa-
patával a magyarországi Sziget védelmére, hogy távol
tartsa a törököt Horvátországtól; napjainkban pedig,
mikor már a horvát költőktől is elvárják olvasóik, hogy
valamennyire tiszteljék a történelmet, Zrínyi csiliaga
elhomályosul: elfordulnak tőle, az annyira ostromIott
'horvát-magyar SZöVetSég' lelkes hívétől, mert szerin-
tük téves úton kereste hazáia s nemzete boldogulá-
sát,,. és öntudatlanul a horvát ügy árulójává lett,"

Megemlítendő még Szegedy ,,Ki volt }ankó Szibi-
naáhi?" (Ethnógraphia, l9l7_) című írása. Itt arról a
délszláv hagyományról szól, hogy Hunyadi ]ános
stefan Lazarevió szerb fejedelem természetes fia, A már
említett Bogi§ió-gyű|teményben taIálható ilyen tartal-
mú ballada, s ezt a professzor hű, költői fordításban
közli .,Lazarevicí lstván és a szebeni ledng, szebení |ános szü-
lói" címen.

A déli szomszédok népi epikájában előforduló ma-
gyar vonatkozásokat feldolgozó dolgozatain kívül je-
lentősek Szegedy tanulmányai is, melyekben XVl. szá-
zadi széphistóriáink forrásait kutatia, illetve rámutat
ezek kapcsolataira a déli szlávok népköltészetével,

Mindebből kiviIágIik, milyen közel állt a Horvát
Tanszék vezetőjéhez a déli szlávok népköltészete, Szá,
mára lelki gyönyörűséget jelentett elmélyedni a hősi
énekekbe, melyeknek szépségét kö]tői érzékkel élte át,
és a magyar vonatkozások kutatáSa örömte|i tevé-
kenység voJt számáía. A népi énekesek, a guszlárok
balladáit szebben, költőibben, hűebben ü]tette át ma-
gyarra, mint bárki más irodalmunkban.
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