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Jovan Jovanovic Zmaj (1833—1904) a szerb irodalomtörténet kiemel-
kedő egyénisége. Neve és alkotásai jól ismertek az egész szerbhorvát nyelv-
területen, és ő még ma is az idősebb és legfiatalabb nemzedék egyik kedvenc 
költője. Születésének százötvenedik és halálának nyolcvanadik évfordulóján 
emléküléseket, ünnepi megemlékezéseket rendeztek és rendeznek szerte 
Jugoszláviában, de külföldön is. így pl. Budapesten a Magyar írószövetség 
székházában 1983 novemberében ünnepélyes keretek között emlékeztek meg 
a kiváló szerb költő és műfordító jubileumáról. Az elhangzott előadások is-
mertették Zmaj pályafutását és rámutattak világirodalmi vonatkozásaira is. 
Természetesen az is elhangzott, hogy fordításaival hervadhatatlan érdemeket 
szerzett a magyar költészet megismertetésében és elterjesztésében a szerb 
és a horvát olvasók között. Említésre méltó az a körülmény, hogy a művészi 
átültetésében megjelent magyar költői alkotásokat nemcsak a művelt olvasó-
közönség ismerte meg, hanem egyes átköltéseit a szélesebb rétegek is meg-
kedvelték. Arany János A walesi bárdok c. balladáját és Petőfi Sándor Az 
őrült c. költeményét Zmaj tolmácsolásában a 19. sz. második felében igen 
népszerű műsoros estéken, az úgynevezett „beszedákon" sokszor szavalták. 
Petőfi Falu végén kurta korcsmája Na kraj sora cadava mehana címmel nép-
dalként terjedt el, és sokhelyt még ma is éneklik. 

A jeles szerb költő fordítói tevékenységére a magyar irodalmi körök még 
a múlt század hatvanas éveiben figyeltek fel. A Kisfaludy Társaság 1866. 
október 13-án jóváhagyott alapszabályai lehetővé tették külső tagok választá-
sát olyan írók közül, „kik nem közvetlenül a magyar széptudományok és 
szépirodalom művelői, hanem magyar művek ismertetése vagy fordítása 
által a magyar szépirodalom hírét más irodalmakban növelték".1 

Az abban a korban nagy tekintélynek örvendő magyar irodalmi társaság 
első megválasztott külső tagjai között találjuk Dux Adolf, Opitz Tódor (The-
odor Opitz) és Stier Teofil műfordítókat, akik a német nyelvterületen nép-
szerűsítették a magyar irodalmi műveket, továbbá a szlovák nyelvre fordító 

* A Zmaj és a magyar irodalom c. tudományos tanácskozáson 1984. január 26-án elhangzott 
előadás szövege 

1 A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új folyam, 3. köt. Pest 1869. 45. 1. 
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Germanecz Károlyt és végül, de nem utolsósorban két szerb írót: Jovánovics 
Jánost és Hadzsics Antalt, azaz Jovan Jovanovic Zmajt és Antonije HadzicoX. 

Hadzicnak ugyan jóval kisebb érdemei vannak a műfordítás terén, 
mint Zmajnak, és íróként is jelentéktelen helye és szerepe van a szerb iro-
dalomtörténetben, de elismerést aratott Jókai és Eötvös József műveinek 
fordítójaként és mint köziró is, aki népszerűsítő cikkeket írt magyar szemé-
lyiségekről az 1864-ig Pesten, majd Újvidéken működő Matica srpska iro-
dalmi és tudományos társaság Letopis c. folyóiratában. A jeles férfiúnak 
komoly érdemei vannak a magyarországi szerbek kultúrtörténetében, mivel 
évtizedekig irányította az újvidéki Szerb Nemzeti Színház és a Matica srpska 
működését. Hadzicnak kiváló kapcsolatai voltak a magyar irodalmi és szín-
házi élettel is. 

Amikor Jovan Jovanovic Zmajt a Kisfaludy Társaság külső tagjának 
megválasztották, már tekintélyes fordítói múltra tekinthetett vissza, s ő ezt 
a két nép megismerését és barátságát előmozdító tevékenységét szinte élete 
végéig folytatta. A megválasztást követő időben, úgy tűnik, a magyar iro-
dalmi társaság és a magyar kulturális körök nemcsak Zmaj fordítói, hanem 
szerb nyelvű költői munkásságát is fokozottabb figyelemmel kísérték. 

1874. november 1-én ünnepélyes keretek között ünnepelték meg Új-
vidéken Zmaj költői működésének 25. évfordulóját. Az eseményről a Ma-
gyarország és a Nagyvilág (1874. 44. sz.) c. hetilap is megemlékezett: „. . . 
ez alkalommal az ünnepeltnek arczképét és életrajzát a magyar közönségnek 
bemutatjuk, tesszük ezt nem csupán a szerb irodalmat illető tekintetből, 
de azért is, mert a bemutatott férfi az, kinek a szerb nép a magyar irodalom 
gyöngyeiről ismeretét, tudását köszönheti, ki által Petőfi, Arany, Tompa, 
Garay és más magyar költők számos szép dala honosult meg a szerb nép 
ajkán, s kinek ezért viszont, az ez ünnepélyre barátságosan meghívott magyar 
irodalmi világ meg fogja mutatni, hogy a magyar irodalom érdemdús ismer-
tetőjének ép oly méltánylással és szeretettel nyújtja kezét, minővel a szerb 
nép nyújtja legkedveltebb költőjének. . ." Az újvidéki ünnepségre magyar 
író ugyan nem utazott (még akkor nem volt vasúti összeköttetés Budapest és 
Újvidék között), de többen levélben vagy táviratilag köszöntötték a jubilánst. 
A Kisfaludy Társaság nevében Greguss Ágost titkár fejezte ki jókívánságait, 
de elküldte szerencsekívánatait Arany János, Gyulai Pál, Toldy Ferenc és 
Szász Károly is. A Nemzeti Színház gratulációját az akkori igazgató Szig-
ligeti Ede írta alá. 

Arany János a következőket írta: „Szerencsémnek tartanám Jovánovics 
tisztelt pályatársam negyedszázados örömünnepélyén személyesen részt 
vehetni, annyival inkább, mert én a tisztelt jubiláló úrnak csekély költemé-
nyeimnek a szerb közönséggel ismertetéseért különös elismeréssel is adósa 
vagyok. Azonban miután folytonos gyengélkedésem miatt a szerencséről 
le kell mondanom, csak távolból fejezhetem ki azon tiszteletet, melylyel 
szerb társam érdemei iránt viseltetem, s kivánom, hogy őt Isten a szerb 
irodalom dicsőségére még sokáig éltesse s vidám munkaerőben tartsa meg!"3 

2 i. m. 34. 1. 
3 i . m. 24. köt. 1889—1890. 120—121. 
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A legmarandadóbb hatást a szerb költőre, úgy látszik, Tóth Kálmán 
köszöntése gyakorolta, mert még tizenöt év múlva is idézte a magyar író 
szavait egyik levelében. Ez a levél a Kisfaludy Társaság által rendezett Zmaj-
ünnepséggel kapcsolatos, s majd még idézzük a megfelelő helyen. 

A magyar irodalmi társaság 1875. február 24-én tartott rendes ülésén 
Greguss Ágost, az ismert kritikus és esztéta mutatta be az egybegyűlt il-
lusztris közönségnek szerb külső tagjának Rózsák c. kötetét Pavlovits Jenő, 
azaz Dena Pavlovié kétnyelvű költő átültetésében. A szerbeknél igen nép-
szerű szerelmi ciklusból Greguss ez alkalommal 23 költeményt olvasott fel. 
Az ülésnek a magyar fővárosi sajtóban is volt visszhangja. A Pesti Naplóban 
(1875. 45. sz.) többek között ezeket olvashatjuk az előadott versfordítások-
ról: „. . . legtöbbjében igen élénk nemzeti érzület járul a hangulatteljes sze-
relmi ömlengésekhez; a szép gondolatok, a mély érzelmek merész, költői 
nyelvezetben, a szerb népköltészet hangján vannak kifejezve; a fordítás 
gyakran vét a magyar szórend ellen, mindazonáltal igen élvezetes, zamatos 
olvasmánynyal. gyarapítja szépirodalmunkat." A Hon (1875. 45. sz.) tudó-
sítója sokkal kritikusabb: „Ezek lyrai költemények, könnyen folyó népköl-
temények, Pavlovics Jenő fordítása szerint: de valami eredeti költői eret 
nehéz bennök felfedezni, — lehet, hogy nyelvileg jelesek; mert különösen a 
legegyszerűbb közönséges magyar népdaloknak áll valamelyik fölötte; nem-
zetiesen eredetit sem sokat látunk benne sem alakilag, sem tárgyilag." 

Kétségtelen, hogy a valódi költői tehetséggel nem rendelkező fordí-
tónak nem sikerült visszaadnia a szerb költemények hangulatát, és Zmaj 
könnyed, gördülékeny verssorai sem érzékelhetők igazán az átültetésekben. 
Azonban még ugyanabban az évben a szerb versciklus magyar fordítása 
könyv alakban látott napvilágot „a Kisfaludy-Társaság pártfogása mellett" 
Zomborban. Pavlovié művét „a magyar-szerb testvériség eszméjének ajánl-
ja". Indítékait, célkitűzéseit a könyvecske előszavában a következőképpen 
vázolja: „. . . ha valamely állam bel viszonyaira, úgy hazánkéra első ízben 
alkalmazhatók Bodenstedt azon jellemző szavai: hogy különböző fajú és 
nyelvű népek, ha szellemi kincseik kölcsönös megismertetését vennék mun-
kálatba, átérezvén egymás szellemi életét, megismervén egymás jó és rossz 
tulajdonait, sokkal több okot fognának találni arra, hogy egymást szeressék, 
mint hogy egymást gyűlöljék. És ez értelemdús szavak, alkalmazva a magyar 
és szerb nép mai viszonyaira, további magyarázatot, további commentárt 
nem igényelnek. Azt tartom, az e szavakkal jelzett utakon munkálkodók 
hivatva lesznek, biztos siker reményében, egyengetni azon göröngyöket, 
miket a gyászos múlt és az abból kifolyó mái politika a két nép békés egyet-
értésének közös útjára gördített. . ." Az idézet nemcsak a dicséretes szán-
dékot hangsúlyozza, és a barátság szellemét tükrözi, hanem utal a kor egész-
ségtelen belpolitikai körülményeire is. Ugyanis a szabadságharc ellenséges 
időszaka után, az ötvenes évektől kezdve mind a magyar, mind a szerb sajtót 
és közhangulatot a magyar-szerb barátság eszményképe jellemezte, de a fej-
lődésnek ez az örvendetes folyamata a kiegyezéssel megszűnt, és ezentúl 
már csak egyes személyiségek, elsősorban a toll munkásai ápolták a barátság 
szellemét. 

Ilyen szép kezdeményezés, jelentős gesztus volt Jovan Jovanovic Zmaj 
negyvenéves írói jubileumának megünneplése a Kisfaludy Társaságban 1898. 
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május 29-én. Már az ünnepségre való felkészülés felkeltette a sajtó érdeklő-
dését. A Szerb Nemzeti Szabadelvű Párthoz közel álló újvidéki Zastava c. 
ellenzéki lap érzékelteti a korszak feszültségeit: „. . . A gesztust nagy mege-
légedéssel vesszük tudomásul. Való igaz, hogy költőnk dr. Jovan Jovanovic a 
Kisfaludy Társaság tagja, igaz, hogy Zmaj azzal szerzett érdemeket a magyar 
irodalomban, hogy ennek az irodalomnak sok remekművét lefordította, 
voltaképpen átköltötte szerb nyelvre, de mindamellett elsősorban a Kisfa-
ludy Társaság azon szándékát kell látnunk, hogy a híres szerb költő tekin-
télyes munkásságát megünnepelje. — S éppen ez az, ami nekünk jól kell, 
hogy essék. Őszintén óhajtanánk, hogy a Kisfaludy Társaság tagjai a jövőben 
is méltó figyelemmel kísérjék szerb honpolgáraik kulturális mozgalmait, 
szeretnénk, ha állandóan azon munkálkodnának, hogy felkeltsék honfitár-
kaik körében azt a szimpátiát nemzeti kultúránk iránt, melyet ez: megérde-
mel."4 A lap még közli a Kisfaludy Társaság meghívóját az ünnepi ülésre, majd 
kiemeli: a szerkesztőség ezt szerb nyelven kapta kézhez. 

Egy rövid idézet a lap egyik következő számából még nyíltabban utal 
az egészségtelen politikai helyzetre, a feszült nemzetiségi viszonyokra: 
„ . . . neki [Zmajnak] hódol ma a Kisfaludy Társaság. A mai körülmények 
között ez többet jelent, mintha őt az angolok és franciák ünnepelnék."5 

Az akkor Kamenicán é'ő Zmajnak a magyar irodalmi társaság vezető-
1 sége a következő meghívót küldte: 

Budapesten, 1889. május 16. 
Igen tisztelt társunk, 

a Kisfaludy-Társaság, értesülvén róla, hogy Őn ez évben érte meg írói 
munkásságának negyven éves fordulóját, szíves örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy Önnek nagy érdemű működését a magyar közönségnek is 
bemutassa. E célra a f. é. május 29-dikén tartandó ülést jelölte ki, a melyen 
Hadzsics Antal társunk felolvasásban fogja méltatni amaz érdemeket, melye-
ket Ön a szerb költészet terén szerzett. A mennyiben Önben tiszteljük nagy 
költőinknek leghűbb, legavatottabb és leglelkesebb szerb tolmácsát: e költői 
érdemek egyszersmind magyar hazafias érdemek is, melyek magyarságunk-
nak legfényesebb oldalával ismertették meg a szerb közönséget. 

Főkép ez érdemeket óhajtjuk megköszönni Önnek, igen tisztelt társunk, 
midőn szíves tisztelettel kérjük, hogy május 29-diki ülésünkön s az ülés 
után rendezendő lakomán megjelenni szíveskedjék. 

Közös hazánk és közös érdekeink nevében, baráti üdvözlettel vagyunk 
tisztelő hívei ' 

Beöthy Zsolt Gyulai Pál 
a Kisfaludy-Társaság titkára a Kisfaludy-Társaság elnöke6 

Zmaj Gyulai Pálhoz intézett magyar nyelvű válaszlevelében utal gyenge 
egészségi állapotára, de kifejezi reményét, hogy majd részt vehet a jubileumi 

4 Zastava 1889. 72. sz. 
5 Zastava 1889. 77. sz. 
6 Rukopisno odeljenje Matice srpske. Inv. br. 26.820. 
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ünnepi ülésen, s a magyar irodalmi társaságnak akkor szóban is kifejezheti 
„szíve mélyéből fakadó háláját."7 

A Kisfaludy Társaság vezetősége Jovan Jovanovic Zmaj irodalmi mun-
kásságának méltatására a másik szerb nemzetiségű külső tagját, Antonije 
Hadzicot, a jubiláns jó barátját kérte fel. A meghívó kézhez vétele után Zmaj 
azonnal érintkezésbe lépett Hadzictyal. Erről néhány Újvidéken őrzött levél 
tanúskodik. Érdemes az egyikből egy figyelemre méltó részletet idézni, 
annál is inkább, mert — a magyar fordításban visszaadott sorok — egy régi 
baráthoz intézett levélből valók, tehát nem protokolláris jellegűek, és őszin-
tén tárják fel a költő gondolatait, emlékeit: „Te engem alaposan ismersz, 
légy tehát május 29-én annak a tolmácsa, amit még Pesten diákkorunkban 
együtt éreztünk, mikor lelkünket a fenséges magyar költők olvasásával ih-
lettük meg, s arról a lehetőségről álmodoztunk, hogy egyszer majd mi is 
legalább egy-egy morzsával hozzájárulhatunk a mindnyájunk számára kedves 
hazánk felvirágzásához. S még sok mindenről szőttük álmainkat — és én ma 
is hiszem, hogy Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tóth Kálmán, Branko, Njegos, 
Sarajlija teljes megértésben vannak a magasságban és melegen ölelkeznek •— 
adja tehát isten ezt a megértést, ölelkezést nekünk élőknek is földi elmara-
dottságunkban, megpróbáltatásunkban. 

Ha a nagyérdemű Társaságban tolmácsa leszel a csak testi távolmara-
dásomnak, kérlek, sződd beszédedbe felejthetetlen barátom, Tóth Kálmán 
szavait, melyeket 1874-ban táviratozott Újvidékre. Ezeket én soha elfelejteni 
nem fogom és így hangzanak: 

'Pedig szerettem volna én, mint a múlt évben jubilált magyar költő, 
a most jubiláló szerb költővel kezet szorítani, s ezt mondani: A mit a két 
testvérnép közt a politika rontott, azt a költészet, az örökszép szeretetében 
találkozó egyesülés hozza helyre.' 

. . . Az ember reménykedik, míg életben van; a remény sem az idős, 
sem a beteges embert nem hagyja el, — én is remélem, hogy még valóra 
válik az a kívánságom, hogy honfitársaimat a magyar irodalom valamelyik 
remekművével még megismertessem, mert a kölcsönös megismerésben és 
bizalomban látom általános boldogságunknak és előrehaladásunknak leg-
megbízhatóbb zálogát. . ."8 

A Kisfaludy Társaság ünnepi ülésén Antonije Hadzic olvasta fel ta-
nulmányát Zmaj _ életéről és irodalmi munkásságáról, majd Szász Károly, 
a Társaság másodelnöke A dal, A bokréta és Az elhamvasztott költemény 
c. verseket mutatta be Ábrányi Emil átültetésében. Végül Gyulai Pál felszó-
lalása következett, aki többek között ezeket mondta: „A tisztelet és hála 
érzelmével üdvözlöm a távollevőt, mint legkitűnőbb szerb költőt, a ki a ma-
gyar költészet tanulmányával is foglalkozva, megismertette azt nemzetével, 
s a ki különösen Arany Toldija sikerült fordításával a szerbeknél is népszerűvé 
tette e magyar remekművet. A nemzetek könnyebben megértik egymást az 
irodalmi, mint a politikai téren. Itt gyakran valódi vagy képzelt érdekek vá-

7 A Kisfaludy Társaság levelezése 26/1889. 
8 Zmaj szerb nyelvű levelének lelőhelye: Rukopisno odeljenje Matice srpske. Inv. br. 

26.910. — A Tóth Kálmán táviratából vett szövegrészt a Kisf. Társ. Évlapjai 24. köt. 
-bői, a 121. 1.-ról vettük. 
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lasztják el őket egymástól; ott az igazság nyomozása, a szép cultusa test-
vérekké teszi őket, s az emberiség nagy gondolatához emeli. Jovanovics a 
szép cultusával közelebb hozta a magyart a szerbhez s dúsan visszafizette az 
érdeklődést, sőt lelkesedést, melylyel a század első évtizedeiben a magyar 
költők a szerb népköltészet iránt viseltettek. . . Legyen e nap örökké emlé-
kezetes reá és ránk nézve. Éltesse az isten sokáig a szerb költészet dicsőségére 
s tartsa tovább is érdeklődését, részvétét, szeretetét a magyar költészet iránt. 
Még egyzer üdvözlöm őt a Kisfaludy-Tarsaság nevében. Éljen Jovanovics 
János!" (Az 1889. május 29-dikén tartott ülés jegyzőkönyvéből.)9 

A szerb költőnek kétségtelenül nagyon nagy érdemei vannak a magyar 
remekművek átültetésében. Több Petőfi-vers és A walesi bárdok mellett 
valóban a Toldi egyike legjobb fordításainak. A szerb népköltészet motí-
vumait, kifejezésmódját szerencsésen alkalmazta az átköltésben, s a Toldija 
(ez a fordítás címe) valóban kedvelt olvasmánya lett a múlt századi szerb ol-
vasóközönségnek. 

Gyulai Pál felszólalása után felolvasták a jubiláns táviratát: 
„Kisfaludy-Társaság tekintetes elnökségének Budapesten. 
Szivem mélyéből sajnálom, hogy betegség által gátolva, a nagytekintetű 

Kisfaludy-Társaság mai ünnepélyes ülésén nem vehetek részt, de hálám 
éltem utolsó óráig fog tartani. Barátomat és tagtársamat, Hadzsics urat fel-
kértem írásbelileg, szíveskedjék legélénkebb hálámnak és mindannak hű 
tolmácsa lenni, amit én élő szóval kifejezni oly forrón óhajtottam. Hazafiúi 
lelkesedéssel küldöm a nagytekintetű társaságnak legszívesebb üdvözletemet 

Jovanovics János 
Kisfaludy Társaság külső tagja"10 

A betegsége miatt távollevő ünnepelt sürgönyének felolvasása után 
ismertették a szép számban érkezett üdvözlő táviratokat, melyek részben 
magyar, részben szérbhorvát nyelven íródtak. Ezeket többnyire Magyaror-
szág déli területeiről küldték, de Szerbiából is jött néhány meleg hangú 
gratuláció. Az utóbbiak közül figyelemre méltóak Jovan Dordevicnak, az 
újvidéki és belgrádi szerb nemzeti színház megalapítójának köszöntő sorai: 
„Dicsőség a Kisfaludy Társaságnak! Dicsőség az ünnepeltnek, Zmaj Jo-
vanovicnak! Adja isten, hogy a mai ünnepély pompás virága még gyönyörűbb 
termést hozzon, tartós egyetértést és szeretetet a két nemzet között! Adja 
isten, hogy a szűkkeblű politika ne rontsa el azt, amit az önzetlen költészet 
megalapozott."11 

A Kisfaludy Társaság ülésének fényét emelte a budapesti kulturális élet 
képviselőinek és a Matica srpska, valamint az újvidéki Szerb Nemzeti Szín-
ház küldöttségének megjelenése. A magyar országgyűlés felső- és alsóházá-
nak szerb nemzetiségű tagjai közül is többen megjelentek, és természetesen 
a Tökölyánum növendékei is. 

9 A Kisf. Társ. Évlapjai. Új folyam 24. köt.'1889—1890. Bpest, 1890. 26—27. 
10 A Kisf. Társ. levelezése 29/1889. 
11 Letopis Matice srpske 1889. 162. köt. 157. — A távirat feltehetően magyar nyelven íródott, 

de a szerb nyelvű változat áll rendelkezésünkre. 
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A nagy sikert aratott ülés utáni banketten sok pohárköszöntőt mondtak, 
hangsúlyozva a magyar-szerb barátság fontosságát. Említésre méltó, hogy 
Asbóth Oszkár, a budapesti egyetem szlavisztikai tanszékének professzora 
szerbhorvát nyelven méltatta a jubiláns érdemeit, és köszöntötte a szerb 
vendégeket. 

A Kisfaludy Társaság ülése nagy visszhangot keltett a budapesti sajtóban. 
Az eseményről a napi- és hetilapok hosszabb-rövidebb tudósításokban szá-
moltak be. A Vasárnapi Újság (1889. 22. sz.) és a Magyar Sálon (1889- 439— 
443. lap) Antonije Hadzicnak a jubiláns költői munkásságáról szóló tanul-
mányát közölték, és a költő egy-egy fényképét is. A Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban (1890. Új folyam 24. köt.) és a Fővárosi Lapokban (1889. 148— 
150. sz.) az ünnepi ülésen elhangzott előadás látott napvilágot. A magyar-
országi szerb sajtó is tudósított a nem mindennapi megnyilvánulásról, mely 
azért volt szembeötlő, mert feszült belpolitikai helyzetben, a nemzetiségi 
elégedetlenségek idején a magyar-szerb barátság gondolatát hirdette. 

A szerb költő életében kétségtelenül nagyon nagy esemény volt a Kis-
faludy Társaság szép gesztusa, hiszen az ország legtekintélyesebb irodalmi 
társasága ünnepelte meg jubileumát, értékelte irodalmi tevékenységét és mél-
tatta fordítói érdemeit. Zmaj háláját és köszönetét a nem mindennapi meg-
tiszteltetésért levélben és a sajtó útján j s kifejezésre juttatta. A Fővárosi 
Lapokban (1889. 165. sz.) megjelent Köszönet-nyilvánításban többek között 
ezeket mondja: „. . . A nagyrabecsült Kisfaludy-Társaság csekély irodalmi 
működésemet a f. é. május hó 29-én tartott ülésén aránytalanul nagy 
megtiszteltetéssel kitüntetni méltóztatott. Az ezen nap estéjén rendezett 
lakomán oly őszinteség és szives egymáshoz való ragaszkodás mutatkozott, 
mely át fogja hatni lelkemet éltem végéig. És minthogy tapasztalom, hogy 
ezáltal mind nagyobb mérvben felmelegednek hazámfiai is, ez határtalanul 
boldoggá tesz . . . " 

A saját szerkesztésében megjelenő Starmali (1889.111. lap) c. élclapban 
— melyben nemegyszer komoly szövegek is napvilágot láttak — Javna zah-
valnost c. alatt hasonló módon fejezte ki megindultságát, köszönetét a szerb 
költő. 

Zmaj a Kisfaludy Társasághoz intézett levelében hangsúlyozza afölötti 
örömét, hogy az ünnepi ülés a két nemzet barátságának ügyét is elősegítette, 
majd közli, hogy a nevezetes nap emlékére lefordítja majd „Madách örök-
becsű művét"12, Az ember tragédiáját. S ez a fordítás nemsokára meg is 
jelent Covekova tragedija címmel. A fordító ajánlása magyar átültetésben így 
hangzik: „A nagyrabecsült Kisfaludy Társaságnak, az e társaság által 1889. 
május 17-én (29-én) megrendezett ünnepi ülés miatt érzett hálám emlékére. 
Ajánlja ezt a könyvet a fordító." 

A magyar irodalmi és kulturális élet továbbra is figyelemmel kísérte 
Zmaj életét és írói tevékenységét. A nagy szerb költő irodalmi működésének 
ötvenedik évfordulóját 1899-ben az akkori lakhelyén, Zágrábban ünnepelték 
meg. Az idős jubilánst a Magyar Tudományos Akadémia és a budapesti 
egyetem nevében Asbóth Oszkár professzor köszöntötte szerbhorvát 
nyelven. A Kisfaludy Társaság gratulációját és jókívánságai. Antonije Ha-
12 A Kisf. Társ. levelezése 34/1889. 
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dzic tolmácsolta. A magyar irodalmi társulatot Hadzicon kívül még Hegedűs 
István egyetemi tanárnak is képviselnie kellett volna. A neves klasszikafi-
lológust, irodalomtörténészt, műfordítót azonban édesanyja halála gátolta 
abban, hogy Zágrábba utazzék, de az ünnepségre elküldte a Spaljena pesma 
latin nyelvű fordítását, melyet ő maga készített. A zágrábi bensőséges ün-
nepély fényét az a körülmény is emelte, hogy ez alkalommal adták át Jovan 
Jovanovic Zmajnak a budapesti egyetem által már 1896-ban adományozott 
dísztoktori oklevelet.13 

A Kisfaludy Társaság továbbra is figyelemmel kísérte jeles szerb külső 
tagjának irodalmi munkásságát. így pl. 1904. évi márciusi rendes ülésén 
Rohonyi Gyula költő-műfordító saját átültetésében olvasott fel néhány 
Zmaj-verset. (Rohonyit fordítói tevékenységének elismeréseként a Matica 
srpska tiszteletbeli tagjának választotta.) 

Még ugyanebben az évben, 1904. június 14-én bekövetkezett Jovan 
Jovanovic Zmaj halála. A nyári szünet miatt a Kisfaludy Társaságnak nem 
állt módjában, hogy nagyrabecsült külső tagja temetésén küldöttséggel kép-
viseltesse magát. Viszont maga a társaság elnöke, Beöthy Zsolt utazott Ka-
menicára, hogy a társulat koszorúját a ravatalon elhelyezze, és az őszintén 
tisztelt kiváló szerb költőt utolsó útjára elkísérje, és végül néhány szóval 
elbúcsúzzon tőle: „A legmélyebb tisztelettel adózom e gyászünnepen Jo-
vanovics János emlékének magyar széptudományi intézetünk, a Kisfaludy-
Társaság nevében, melynek a boldogult öröme és dísze volt. A magunkénak 
tartottuk és tartjuk az ő igaz és bájos költői szellemének különösen annál a 
fényes sikerű munkásságánál fogva, melylyel nagy magyar költőinket, Pe-
tőfit, Aranyt és Madáchot a rokonlélek erejével tolmácsolta. Az ő szerb köl-
tői dicsősége a magyar költészet szellemével mindenkor összefűzve marad. 
Ha a költészet egy nép lelkének megnyilatkozása: a méltó és népszerűvé lett 
műfordításokban a népek lelke találkozik, megérti egymást és összeforr. 
A mi Jovanovics költészetének ihlete volt, legyen az engesztelő és sugalló 
emléke által népének és a magyar hazának áldása." A Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban közzétett búcsúztatót az elhunyt életének és írói működésének 
rövid ismertetése követi, majd „Jovanovics János elhunytán érzett fájdalmát 
a Társaság ülésjegyzőkönyvében is megörökíteni rendeli".14 

Az imertetett adatokból, eseményekből, tényekből láthatjuk, hogy a 
magyar irodalmi és kulturális körökben megkülönböztetett figyelemmel kí-
sérték és nagyra értékelték Zmaj irodalmi ténykedését, s nemcsak fordítói 
munkásságát, hanem eredeti alkotásait is. Ez annál is inkább figyelmet érde-
mel, mert a szerb költő a nyolcvanas években, de azelőtt és később is, poli-
tikai-szatirikus verseiben maró gúnnyal ostorozta a magyar kormány és más 
magyar hatóságok nemzetiségellenes intézkedéseit, és nemegyszer magát 
Tisza Kálmán miniszterelnököt is gúny tárgyává tette. Valószínűleg a magyar 
írók és költők is érezték, tudták azt, amit Jovan Skerlic neves szerb irodalom-
történész a zágrábi jubileumi ünnepségről készült beszámolájában megál-
lapított, hogy Zmaj a magyarok elleni küzdelmekben meg tudta különböz-

13 Révai Nagy Lexikona XI. Bpest 1914. 46.1. 
14 A Kisf. Társ. Évlapjai. Új folyam 39. köt. 1905. 188—189. 

2 



A K I S F A L U D Y T Á R S A S Á G K Ü L S Ő T A G J A 693 

tetni a hivatalos, bürokratikus Magyarországot a magyar néptől, mely ha-
sonló elnyomás alatt szenvedett, mint a nemzetiségek, s „mindig is szimpá-
tiával szólt a magyarokról".15 

R E Z I M E 

Spoljni član Kišfaludijevog društva (Zmaj Jovan Jovanović) 

Pored Antonije Hadžića i Jovan Jovanović Zmaj je primljen u Kišfaludijevo društvo 
kao spoljni član. Ugledno mađarsko književno društvo uzelo je u obzir ne samo prevodi-
lački već i samostalni pesnički rad Zmaja. Dvadesetpeta godišnjica rada slavnog srpskog 
pesnika proslavljena je u Növöm Sadu uz pozdrave mađarskih pisaca. Na jednom zase-
danju Kišfaludijevog društva prikazan je prevod Zmajeve knjige pesama „Đulići". Četr-
desetogodišnjica pesničkog rada Zmaja proslavljena je i u samom Kišfaludijevom društvu. 
O njegovom stvaralačkom radu držao je govor Antonije Hadžić. Mađarski književni i kul-
turni život pratio je njegov život i rad sve do njegove smrti, u znaku priljateljstva dvaju 
naroda. 

SUMMARY 

Associeted fellow of Kisfaludy Society 

Beside Antonije Hadžić Jovan Jovanović Zmaj was also accepted as an associeted 
fellow in Kisfaludy Társaság. This established Hungarian literary society took into consi-
deration not only Zmaj's translations but also his creative efforts. The 25th anniversary of 
Zmaj's appearance as a poet was celebrated in Novi Sad and greetings were read from 
Hungarian authors. At a session of the Society a presentation was made of the translation 
of Zmaj's collection of poems „Đulići". His 40th anniversary was marked by the Kisfa-
ludy Society itself. Antonije Hadžić read a paper on Zmaj's literary achievements. The 
Hungarian literary and cultural circles were attentive to this author and his work to the 
end of his life as a sign of friendship between the two nations. 

15 Zvezda (Beograd) 1899. 62—63. sz. 




