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Nem tudjuk biztosan, mikor találkozott Zmaj Petőfi művével. Az tud-
valevő viszont, hogy 1851 őszétől Bécsben van, és együtt lakik Dura Jak-
sictyal, Jovan Mihailovictyal és Dura Milosavljevictyel. Zmaj és Jaksic 
még 1852 őszén is együtt van: Jaksic októberben azt írja apjának, hogy előző 
levelében elküldött egy lefordított Petőfi-verset, Zmaj pedig novemberben 
Bécsből értesíti barátját a levél utóiratában: „Jaksic nagyon beteg, tífusza 
van, de remélem, hogy meggyógyul."1 Semmi kétség, hogy a majdani költők, 
akik már az idő tájt írják első műveiket, birtokolták Petőfi verseskötetét, és 
vitatkozniuk kellett a nagy költő verseiről, akinek halálsejtelme és halálvágya 
a harcmezőn oly tragikusan beteljesült, hogy ifjúkori és naiv versei is új 
dimenziót kaptak. Bizonyos, hogy Jaksicot foglalkoztatta Petőfi, fordította 
is. Néhány évvel később, 1857-ben, amikor válaszol Milos Popovic felhí-
vására, hogy hagyja ott Sumrakovacot és jöjjön Belgrádba fordítónak, Jaksic 
ezt írja magáról: „Soha semmit nem fordítottam néhány magyar versikén 
kívül. Magyarul meglehetősen tudok, németül kicsit, egyéb nyelveket egy-
általán nem ismerek."2 Ha addig valóban csak'néhány magyarról lefordított 
versről lehetett szó, akkor bizonyára mind Petőfiéi voltak, mert Jaksic Sze-
geden, de különösen Pesten jól elsajátíthatta a magyart, sőt már Petőfi Sándor 
egyes műveit is megismerhette. 

Zmaj nemcsak hogy fordított, de műfordításai értékük és terjedelmük 
szerint is együtt nőttek eredeti alkotásaival. Későbbi köteteiben fordításait 
éppúgy megjelenteti, mint eredeti műveit. Sokat fordított, mindenekelőtt 
és legtöbbet magyar nyelvről. 

Magyar nyelvtudása, mint a magyar irodalom fordításának előfeltétele, 
kérdéses maradt: milyen volt és mekkora Zmajnak ez a tudása? 

Tudvalevő, hogy 1846/47-ben félbeszakadt J. Jovanovic újvidéki 
iskoláztatása. „Ennek komoly oka volt: 1845-ben az újvidéki Magisztrátus 

* A Zmaj és a magyar irodalom c. tudományos tanácskozáson 1984. január 27-én elhangzott 
előadás szövege. 

1 Prepiska Jovana Jovanovica Zmaja (Jovan Jovanovic Zmaj levelezése), 2. o.; a levél kel-
tezése: Bécsben, 1852. november 27/8 

2 Dura Jaksic: Prepiska (Levelezés), Belgrád, 1978, 34. o. Igaz, hogy Jaksic e kijelentése a 
második bécsi tartózkodása előtti időből való, s német nyelvtudása bizonyosan gyara-
podott, de pontos a megállapítás, hogy nem volt fordítói természet. 
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magyarul kezdett működni. Ez érzékenyen érintette Zmaj apját. (. . .) Mivel 
elsőszülött fiát jogi pályára szánta, elküldte Halasra, hogy megtanuljon ma-
gyarul."3 1855—57-ig Pesten is folytat jogi tanulmányokat, ekkor sokat fordít 
magyarról. Barátaival váltott leveleiben, ha azok esetleg tudtak magyarul, 
gyakran használ egy-egy odaillő magyar kifejezést (leggyakrabban A. Ha-
dzicnak írt leveleiben, aki a magyar nyelv ismerője, mint pl. amikor a háziak 
egészségéről akarja tudósítani: „legjobban magyarul fejezhető ki: se ide, se 
oda."4) de költészetében is, különösen időszerű politikai verseiben. 1880—81-
ben a S tar maliban jelenteti meg A magyar ábécéskönyv anyaga, a mi drága 
kisgyermekeinknek, hogy jobban megtanuljanak magyarul c. munkáját, ahol 
166 versikében használja a magyar nyelvet, eljátszva a jelentésekkel, hason-
lóságokkal és szójátékokkal, hogy ily módon kifigurázza a szerb nyelv elma-
gyarosítását. Lehet, hogy Zmaj fiatalabb éveiben nem is volt oly gondos 
kutatója a magyar szöveg jelentésárnyalatainak, de késői korszakából fenn-
maradt egy Dorde Derához írt levele, amelyben ezt írja: „Magyarról fordít-
ván bukkantam a jegér szóra. Nem tudtam, hogy mit jelent, sőt, megnéztem 
az Ön Brancictyal közösen kiadott szótárában, — de ott sincs e szó. A je-
lentésből látom, hogy ez valami madár. . ."5 Zmaj még arra is megkéri Derát, 
hogy írja meg neki a szó jelentését, és iktassa be szótára űj kiadásába. Ebben 
az időben már léteznek kétnyelvű szótárok, köztük magyar-szerbhorvát szótár 
is.6 Ismeretes, hogy Zmaj mily szenvedéllyel jegyezte fel a szavakat és kifejezé-
seket, gyűjtötte az anyagot (amelyet átadott a Szerb Akadémiának), tanul-
mányozta a szótárokat. 

Ha a fordító Zmaj oly gyorsan lefordította Petőfi János vitézét, mint 
ezt a Petőfi-verskötet megőrzött példányából tudjuk, megkérdőjelezhető-e 
a magyar nyelvtudása? 

Zmaj magyar nyelvtudásának gyanúba vétele a megőrzött adatok és 
elemzések egyoldalú értelmezéséből származik. 1850/51-ben Zmaj a pozso-
nyi líceumban tanul, és itt magyar nyelvből elégtelen osztályzatot kap. Ami-
3 Mladen Leskovac: Jovan Jovanovic Zmaj (Kronológiai adatok). In: Odabrana dela Jo-

vana Jovanovica Zmaja, I. kötet, Dulici, Dulici uveoci, Novi Sad, 1969, 15. o. Zmaj e 
halasi tartózkodásáról maga is írt 1889-ben a Starmaliban: „Dicsérem a málét, hogy 
milyen édes, és mesélem, hogy milyen jó málékat ettem diákkoromban Halason, mikor 
magyarul tanultam.^— Ez jó alkalom volt Ankának, hogy megkérdezze: hogy mondják 
magyarul a málét. Én azt válaszoltam málé. — Anka erre, mintha puskából lőtték volna 
ki: „Na lám, nekik minden kevés." 

Már 1840-ben meghozták a rendeletet, hogy Magyarország területén az ügyvezetés 
nyelve a magyar kell, hogy legyen, csakhogy ezt Újvidéken egészen 1845-ig nem való-
síthatták meg, mert a tisztviselők nem tudtak magyarul. Nemcsak Zmaj ment el Újvi-
dékről, hogy tanulja a magyart, valószínűleg a többi tíz tanuló is ezt tette osztályából, 
mert Zmaj osztályát ebben az évben megfelezték, az előző évi húszból csak tíz tanuló 
iratkozott be. Ezeket az adatokat Vasa Stajic közli: Novosadske biografije, Második füzet, 
Novi Sad, 1937, 64—65. o. Igaz, hogy Stajic Zmaj halasi tartózkodásáról a következőket 
mondja: „Valószínűleg csak tanulta a magyart, de nem tanulta meg teljesen." De kissé 
lejjebb, mikor megemlíti, hogy Zmaj „negyedik jelesét" magyar nyelvből kapta, zá-
rójelben hozzáfűzi: (Halas, tehát, mégis Segített.)" 

4 Felhozunk még egy példát (Prepiska J. Jovanovic Zmaja, 367. o.): „Talán azt hiszik, hogy 
flegmatikus tudok lenni eziránt, és nem fogok felbőszülni. Ördög adta!" 

5 A levél más kézírással van írva, a Matica srpska kézirattárában található, keltezése: Ka-
menica, 1902. jánuár 5/18 

6 Brancic és Dera Magyar-szerb szótára Újvidéken jelent meg 1889-ben. 
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kor Zmaj magyarról való fordításai megjelentek, általában a szerb nyelv és 
kultúra nagy sikereiként fogadták őket, azt írták, hogy felülmúlják az eredetit. 
A Toldi-fordítás megjelenése előtt viszont Zmaj azt írja A. Hadzicnak, 
hogy küld belőle Aranynak és még néhány magyarnak, majd így folytatja: 
„De mindenkinek illene bár néhány szót a fedőlapra írni, ám én, amilyen ke-
mény magyar vagyok, erre sem vagyok képes nélküled."7 Amikor pedig a 
Kisfaludy Társaság Zmajt fordítói munkássága elismeréséül tagjává választja, 
a Kitüntetett ír barátjának, Antonije Hadzicnak, és megkéri: „It t a levél, 
amit Aranynak küldök ( . . . ) Kérlek, fordítsd le magyarra, de minél előbb."8 

„ írd meg, kérlek, még egyszer Arany címét, és fordítsd le ezt a néhány szót, 
amelyet a könyvre írok: E mű szerzőjének, Arany Jánosnak, mély tiszteletem 
jeléül. A fordító. A Kisfaludy Társaságnak szánt levelet együtt kell majd 
letisztáznunk, tehát azokban a napokban, amikor ott leszek."9 És végül, 
amikor a kutatók századunkban elkezdték összehasonlítani a magyar erede-
tiket Zmaj fordításaival, kiderült, hogy a fordítások sokszor nagyon szaba-
dok, hogy egyszerűsítések is vannak bennük, hogy nem „hűek", és ekkor is 
rámutattak a fordító hiányos magyar nyelvismeretére. 

A magyar nyelvből kapott gyenge osztályzatot nem kell túlságosan ko-
molyan venni: nem ismerjük az iskoláztatás körülményeit, a tanterveket, 
a tanárt; nem nehéz elképzelni, hogy a fiatal Zmaj nem nagy tudósa a magyar 
nyelvnek, de ismeri a nyelvet, épp ezért nem magolja a nyelvtani szabályokat, 
amelyek által abban az időben a nyelveket tanulták. Zmaj valószínűleg akkor 
sem tudott szabályosan magyarul írni, mint ahogy később sem, ennek 
azonban nem látta kárát, különösen miután lemondott a jogi karrierről. 
Ezért kér segítséget, amikor meg akarja köszönni a Kisfaludy Társaságba 
való megválasztását, s helyesírási és nyelvi hibák nélkül szeretne megfogal-
mazni néhány udvarias frázist vagy mondatot. Érzi ugyanis, hogy megen-
gedhetetlen lenne hibázni abban a nyelvben, amelyről fordít, és amiért elis-
meréssel adóznak személyének, méghozzá a toll és stílus emberei.10 

És végül megállapítást nyert, hogy Zmaj jól tudott ugyan németül, 
naplóiban és jegyzeteiben elég sok feljegyzés van ezen a nyelven, de németről 
is ugyanígy fordított, nagyon szabadon, fordításai nem „hűek", akárcsak a 
magyarból való fordításai sem.11 Vagyis Zmaj a maga módján fordított, a 
maga korának fordítói koncepciói szerint, épp ezért itt nem a jelenkori fel-
fogásokból kell kiindulnunk. 

7 Prepiska J. Jovanovica Zmaj a, 19.o. 
8 U o . , 172.0. 
9 U o . , 173.0. 
10 Hogy miként állt Zmaj a magyar nyelvű írással, az 1889. májusában Antonije Hadzichoz 

írt leveléből is kitűnik. Zmaj ekkor a Kisfaludy Társaság ünnepi ülésére készült, amelyet 
negyvenéves irodalmi munkásságának szenteltek: " ír tam néhány szót válaszként a Kis-
faludy Társaság elnökének, amelyben kifejezem vágyamat és reményemet, hogy nemso-
kára szóbelileg mondhatok köszönetet a Társaságnak. Estére megyek Újvidélore, hogy 
megkérjem Dera urat, olvassa el és javítsa ki magyar vázlatomat." Dr. Póth István: 
Iz Zmajeve prepiske (Zmaj i Kisfaludijevo drustvó), Zbornik MS za knjizevnost i jezik, 
Novi Sad, 1967, XV. könyv, 1. füzet, 130.O. 

11 Hasonló következtetésekre jut M. Sibinovic is (Ljermontov u srpskojKnjizevnosti, 45.o.), 
amikor Zmaj orosz nyelvből való fordításait elemzi. 
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Zmaj jól tudott magyarul, de ezen a nyelven még levelet sem írt. 
„Nem teljes" nyelvtudása azonban nem gátolta abban, hogy nagyon termé-
keny és jó fordító legyen. Itt is kifejezésre jutott korának követelménye, 
amelyet Laza Kostic így fogalmazott meg: a versfordítónak az eredeti mű 
nyelvénél jobban kell ismernie azt a nyelvet, amelyre fordít.12 

Hogy volt-e Zmajnak fordítói koncepciója, nyilatkozataiból, a fordított 
művek elő- és utószavaiból és levelezéséből tudhatjuk meg. Noha a múlt 
század ötvenes-hatvanas éveiben nagyon keveset és ritkán beszéltek a for-
dítók szándékairól, és még ritkábban olvasták ki e szándékokat magukból a 
fordításokból, Zmaj hátrahagyott néhány értékes följegyzést, amely alapján 
némileg rekonstruálhatjuk fordítói koncepcióját. 

1856-ban, amikor még csak mintegy 15 verset ültetett át szerbre és épp 
Arany Toldija foglalkoztatja, tehát fordítói tevékenységének kezdetén, Zmaj 
megfogalmazta fordítói felfogását: „Ez egy magyar kiseposzból való, amiért 
Arany János 100 dukátos díjat kapott, én pedig arra törekedtem., hogy jól 
dolgozzam át szerbre, de ne magyartalanítsam el — ezért küldöm neked 
próbaként az elejét a Sedmicába."13 Zmaj tökéletes megfogalmazásra lelt 
(szerbre átdolgozni, de nem elmagyartalanítani), amely rátapint minden 
fordítói erőfeszítés lényegére, noha a megfogalmazás önmagában nem oldja 
meg a kérdést. Számunkra az a fontos, hogy Zmaj tisztában volt a problé-
mával, amellyel szembetalálta magát: mennyire hasonítani az eredetit, tehát 
engedményeket tenni az új olvasóknak, s eközben nem megsérteni az eredeti 
szellemét, illetve hogyan összeegyeztetni két kultúra nemzeti sajátosságait, 
amelyeket a specifikus nyelvezet szelleme is kifejez. Zmaj szerencsés meg-
fogalmazást talált, de más kérdés, hogy hogyan alkalmazta a gyakorlatban, 
a konkrét (s nemcsak magyarról való) fordításokban ezt a formulát. 

A Toldi előszavában, amelyet 1857 decemberében keltezett, Zmaj ki-
fejti felfogását a két kultúra találkozásának lehetőségéről, ami a műfordítás-
ban rejlik. „A Toldiban találtam legtöbb olyan mozzanatot, amely megvan 
a mi népdalainkban is, a forma nincs oly messze a mi népies formáinktól, 
de mégis, a Toldi valahogy mák, mint a mi hőskölteményeink. Rájöttem, 
hogy a különbség a magyar szellem és karakter sajátosságában van, amely 
benne lélegzik az egész költeményben, és arra törekedtem, hogy ez a fordí-
tásban ne vesszen el."14 Fel kell figyelnünk erre a romantikus és Vuk-féle 
megközelítésre, amely a népköltészet szellemét és művészi formáit tartja 
szem előtt, mert ezekre kell építeni (átdolgozni szerbre) még fordítás alkal-
mával is, de ekkor is megmarad a népies szellem hangsúlyozott sajátossága, 
azé a szellemé, amelyet nem szabad szem elől téveszteni (elmagyartalaní-
tani)15. Ebben az állásfoglalásban a Herder hatása alatt álló romantikusok kö-

12 Laza Kostic: (O prevodu Omirove „Ilijade". . .) 511.0. 
13 Prepiska J. Jovanovic Zmaja, 10. o. Vasa Milincevic figyelmeztettet arra, hogy ezt a 

levelet tévesen tulajdonítják Dorde Rajkovicnak, mert Dorde Popovicnak, a Danica 
írójának szól (V. Milincevic: Prilog za kriticko. . 30.O.) 

14 Az idézet eredete: J. Jovanovic Zmaj: Prepevi, Novi Sad, 1969. 502.O. 
15 Leegyszerűsített formában ez a megközelítés szélsőséges abszurd következtetésekhez 

vezetett a Dulici magyarra fordítása kapcsán fellángolt vitában. A polemikát a Jávor 
közölte 1876-ban: Al. B. Popovic kritikai észrevételeire (10. szám, 317—319. hasáb) 
Dena Pavlovié fordító válaszolt (16. szám, 507—511. hasáb, 17. sz. 539—543. hasáb, 
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rében igen közismert tétet ismerhetjük fel a nemzeti szellem eredetiségéről 
és megismételhetetlenségéről, azt a tételt, amely nem elválasztotta egymástól 
a népeket, hanem tiszteletet ébresztett az Eurppa színterén jelentkező új 
irodalmak iránt, felfedezve bennük olyan sajatosságokat, amelyeket for-
dítással mégis át lehet vinni más kultúrába és nyelvbe. 

Ugyanebben az előszóban Zmaj fordításának lehetséges kritikájához is 
megadja a támpontokat, nem valamiféle abszolút megközelítés, hanem a 
fordítói koncepció megvalósítottsága, ill. megvalósítatlansága szempontjából. 
Ezt írja: „Ha valaki fordításomat bírálni szándékozik, szeretném, ha úgy 
tekintene a fordítás hűségére (. . .), ahogy én. Én nem sort sor után fordí-
tottam, hanem versszakot versszak után, néhol pedig oldalt oldal után. Vi-
gyáztam, hogy ha más szavakkal is, de nagyjából ugyanazt mondjam, amit az 
eredeti kifejez. Ha pedig olykor meglódult a tollam (. . .), és olyasmit írt le, 
ami a magyarban nincs (de benne van Arany szellemében, és lényegileg 
semmit sem változtat), ezt akár a rovásomra írják, akár nem, másképp nem 
tehettem."16 A hűségről vallott felfogását igen világosan kifejti: a hűség 
globális, azzal, hogy az egyes sajátosságokat megőrzi vagy pótolja más helyen. 
Zmaj kortársai elfogadták a hűség e válfaját, a későbbi elemzők viszont nem 
vették figyelembe, s úgy vonták le következtetéseiket, hogy saját korukból, 
nem pedig Zmajéból indultak ki. 

Hadzic ajánlatot tett Zmajnak, hogy a drámafordítások tervezett könyv-
tárában „Faust első részét lefordíthatnád, amely munkára, legalábbis úgy 
tűnik számomra, rátermettéi."17 Zmaj legkevésbé sem lelkesedik az ajánla-
tért, szemmel láthatóan nagyon jól tudja, milyen nagy műről van szó, de 
ugyanakkor tudatában van, hogy jó lenne beindítani és megvalósítani az 
ajánlott könyvtárat. Ez kitűnik válaszából: „A másik javaslatot örömmel 
elfogadom, és mindenképp alaposan meg kell tárgyalnunk, mert a Fausthoz 
idő kell, ha a fordítás olyan akar lenni, amilyen a legrosszabb esetben kény-
szerül lenni. Ajánljon valami mást, vagy lefordítom Schillertől A haramiákat. 
NB csak olyat fordítok, amelyet az eredetiből tudok átültetni, fordításról 
való fordítás nem jön számításba!"18 Megfigyelhető Zmaj kritériuma, amikor 
kivételes értékekről van szó, de számunkra sokkal fontosabb a tudatossága, 
amellyel a fordítandó eredeti szöveget kezeli: nyilvánvaló, hogy az eredeti 
veszít azzal, ha fordításból fordítják, ez pedig ismét arról árulkodik, hogy 
Zmaj tudja: munkájában az értékek egy hányada visszavonhatatlanul elve-
szik, így a további elkerülhetetlen veszteségek már az eredeti deformálását 
jelentik, ami ennek felismerhetetlenségéig vezet. 

Az Istocni biser c. verseskötet előszavában (kelt 1860 februárjában) 
Zmaj némi magyarázatot ad. „Daumer és Bodensted.t gyönyörű fordításai 
7—8 évvel ezelőtt megkedveltették velem a keleti költészetet. Háfizt és Mirza 
Shaffyt olvasva akkor több itt található verset lefordítottam, de ezek nem 

18. sz. 569—573. hasáb), a kritikus pedig még egyszer jelentkezett (23. sz. 725—732. 
hasáb). Zmaj nézetét alkalmazva erre a vitára, a polemíkát a következőképpen összegez-
hetnénk: a fordító a Dulici-1 átdolgozta magyarra, de ugyanakkor el is szerbtelenítette 
őket. 

16 J. Jovanovic Zmaj: Prepevi, Novi Sad, 1969, 503.O. 
17 Prepiska J. Jovanovic Zmaja, 24. o., a levél keltezése: 1858. december 2. 
18 Uo. 25.o. 
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igazi fordítások, hanem Háfiz és Mirza Shaffy úgymond átköltött (nachge-
bildet) versei, ezt én hozzájuk hasonlóan ugyanúgy csináltam. . ."19 Zmaj 
itt látszólag feladta álláspontját, hogy nem fog fordítani fordításból. így 
folytatja: „Az, amit később írtam, még kevésbé nevezhető szigorú fordí-
tásnak (. . .), tehát itt több olyan gondolat és kifejezés van, amelyről magam 
sem tudom, enyém-e vagy idegen."20 A költő-fordító a keleti költészettől 
való megittasultságát kívánja érzékeltetni az olvasókkal, még azon az áron is, 
hogy ezek nem igazi fordítások; majdnem ösztönösen sejti meg az értékeket, 
a talányokat is, csakhogy ezúttal a hasonítás jóval tetemesebb, ám Zmaj 
mintha nem lenne képes ellenállni. Ez még kifejezettebb később, amikor a 
Mirza Shaffy versei (Pesme Mirza Safije) c. könyv megjelentetésére készül: 
„Én most Mirza Shaffyt teljes egészében lefordítottam, vaskos könyvecske 
lesz — egyes verseket Bodenstedttől fordítottam, egyeseket az ő nyomán 
átdolgoztam —, de istenemre, olyan is van, amelyet Mirza Shaffyhez be-
csempésztem, amiért ő nem fog haragudni, mert nem él, és nem is élt soha. 
Kitalált poéta, akihez Bodenstedt saját verseit belopta, így mért ne tettem 
volna én is ugyanezt néhány versemmel, amely ebben a szellemben íródott, 
és nem rontja a harmóniát."21 Zmaj sem változtathatott tehát a keleti köl-
tészet fordítása körüli helyzeten: e költészetet még sokáig más nyelvek köz-
vetítésével fordítják; Zmaj csupán elsajátította az „eredeti mű" teljesen sza-
bad, nem fordítói értelmezését, helyet találva így versátköltéseinek, de to-
vábbra is hű maradt ahhoz a követelményhez, hogy a lefordított versnek jó-
nak kell lennie, bármennyire különbözik is az eredetitől. 

A nyomaték mindig azon a nyelven és kultúrán van, amelyben a lefor-
dított vers megjelenik. Zmaj elképzelése az is, hogy miként válhat az ember 
jó fordítóvá: munkával és gyakorlattal. íme, egy kezdőnek adott tanácsa: 
„. . . szerbül írni, vagyis tisztán a szerb nyelv szellemében nem könnyű, 
különösen ha az ember idegen nyelvről fordít. Alinden nyelvnek megvannak 
a sajátosságai, a fiatal fordító pedig könnyen eltéved, és az idegen nyelv 
tulajdonságait ráerőlteti saját nyelvére, — ezzel pedig elvész a tisztaság. 
( . . . ) Nekem úgy tűnik, hogy lesz szükséged még egy teljes évre, mire jól 
megszilárdítod szerb nyelvtudásod, ezt pedig nemcsak tiszta szerbséggel 
írt könyvek olvasásával fogod elérni, hanem megfigyeléssel és a szerb nyelv-
ről való elmélkedéssel is — összevetéssel és különbségek keresésével, miben 
tér el a szerb nyelv más nyelvektől; — azonkívül fordításgyakorlatokkal, 
amelyeket aztán valakivel ki kell javíttatnod, hogy lásd, miben tévedtél."22 

19 Istocni biser, több keleti költő és Jovan Jovanovic verseinek gyűjteménye, Novi Sad 
1861. E könyvről M. Leskovac(J. Jovanovic Zmaj Kronológiai adatok 25.0. In : J.J.Z.: 
Dulici, Dulici uveoci, Novi Sad, 1969) az V. oldalan megjegyzi, hogy 67 verset tartalmaz, 
viszont 90 vers van benne és még egy, amelyet Zmaj a bevezetőben maga ír alá {Istók, 
IX—XI.o.). Érdekes Zmaj megjegyzése Mirza Shaffyról: „Mirza Shaffy, — a Csoport 
bölcse még fiatal korában meghalt, 1856-ban egy Tiflisz közeli faluban. Bodenstedt 
Georgiát járva személyesen is megismerkedett vele." /113.0./ Szemmel látható, hogy 
Zmaj még nem tudja a teljes igazságot Shaffyról, de abból, amit az előszóban feltüntet, 
kiderül egy-két megsejtése. 

20 Uo. V—VI.o. 
21 Prepiska J. Jovanovica Zmaja, 127—128.0., a levelet Dorde Rajkovicnak címezték 1868-

-ban vagy 1869-ben. 
22 Levél Melanka Manojlovicnak, keltezése: Bécsben, 1882. nov. 6/18., a Matica srpska 

kézirattára, leltári szám: 34.775 



Z M A J — A M A G Y A R K Ö L T E S Z E T F O R D Í T Ó J A 701 

Korábbi megfogalmazásait (szerbre átdolgozni, de nem elmagyarta-
lanítani) Zmaj új terminusokkal is gyarapítja. Egy levélben, amelyben arra 
kéri a fordítót, hogy az elküldött könyvből bizonyos szövegeket fordítson 
le, megjegyzi: „Ha valami megnyeri tetszését e könyvben, és kedve 
kerekedik a lefordításához vagy átdolgozásához, — nem fogok haragudni."23 

Szemmel látható, hogy lefordítani és szerbre átdolgozni nem egy és ugyanaz, 
hogy a második terminus adaptációt, hasonítást jelent. Még világosabb, ha 
tudjuk, hogy itt a Neveti közleményeiről van szó, tehát alkalmazott fordí-
tásokról, melyek esetében számolnak az olvasók korával. Zmaj sokkal szóki-
mondóbb, amikor egy levélben Andersenről értekezik. „Andersen meséi 
mind szépek. De mégsem fogadnám el mindegyiket a Nevenbe — s okkal. 
Ezeket nehéz lefordítani. De néhol szépen át lehetne őket dolgozni szerbre. 
(. . .) Andersen hű fordítása során sok szépségnek el kell veszni, — mert nem 
lehet lefordítani. De ezek másképp is pótolhatók. -— Bűn lenne, ha valaki 
hozzálátna, hogy őt könnyedén, egy-kettő lefordítsa. (. . .) Ha az ideje nem 
engedi, hogy sokat bíbelődjön vele, — akkor barátilag tanácsolnám, hogy ne 
is kezdjen hozzá."24 Zmaj megőrizte ugyanazokat a terminusokat, és felis-
merjük a korábbi periódus fordítóját is, amikor arról beszél, hogy a fordí-
tásban az, ami valahol korábban elveszett, pótolható más helyen. De elő-
térbe kerül a fordítói munka teljes komolysága is, amelyre Zmaj nemcsak a 
fordítás, hanem a fordításhoz való előkészület és előképzés kapcsán is rá-
mutat, mert a fordítás sokak számára — különösen abban az időben — mel-
lékes, időszakos, kiegészítő foglalatosság. 

Ábrányi Anyanyelv című versének fordításához csatolt jegyzetében 
Zmaj értékes adatokat hagy ránk a kultúrpolitikai légkörről és a fordítás 
funkciójáról a vajdasági szerbek között, de saját fordítói eljárásáról is. „Ezt 
a fontos és szép verset Ábrányi Emil úr magyar költő írta nemrég. Régi jó 
ismerősöm, a szabadkai Bozidar Vujic úr fellelkesedve rajta saját költségén 
kinyomtatta külön lapokra, és egy példányt nekem is elküldött, azt óhajtva, 
hogy a verset — az anyanyelv apoteózisát — lefordítsam szerbre. E ser-
kentésnek, íme, nagy örömmel engedek. Vigyáztam, hogy a költeményt — 
amennyire tőlem telik — minél hívebben fordítsam le. Csupán az ötödik, 
hatodik és nyolcadik versszakban cseréltem ki vagy hagytam ki egy-egy szót, 
a versnek tágabb jelentést adva, ami nagyon jól összeülik az első négy strófa 
szellemével, s ezzel azt akartam elérni, hogy az egész verset — ne dolgozzam 
át szerbre, hanem mintegy általánosítsam szerb szempontból kiegészítve. 
Meg vagyok győződve, hogy Ábrányi úr ezért nem fog neheztelni, mert ki 
ismerné el a költőnél előbb azt a nagy természeti igazságot, hogy ami szent 
egy népnek, az szent lehet és kell is hogy legyen minden más nemzetnek, 
ez pedig édes anyanyelve."25 Ez Zmaj fordítói munkásságának, fordításfel-
fogásának egyik kulcsa. 

Tíz évvel korábban Enoch Arc/ew-fordításának előszavában Zmaj szintén 
úgy találja, kötelessége közölni, hogy jött létre a fordítás. Idézzük ennek az 
23 Levél Mita Nikolicnak, kelt: Bécs, 1882., a Matica srpska kézirattára, lel. sz. 27.408 
24 Levél Ivan Martinovichoz, kelt: Bécs, 1886. november 23., a Matica srpska kézirattára 

lel. sz. 27.043 
25 Megjelent a Jávorban, 1889, 13. sz. 
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előszónak egy részletét: „Köszönet zimonyi barátomnak, dr. Tosa Nedelj-
kovic ügyvédnek, aki felhívta a figyelmemet erre a kis műre, amelyről addig 
nem tudtam. — Nem ismerve azt a nyelvet, amelyet Tennyson használ, a 
költeményt Kari Hessel német fordítása alapján ültettem át. Örömmel át-
engedtem volna e művecske fordítását másnak, aki eredetiből tudta volna 
tolmácsolni. De ismerve körülményeinket, úgy vélem, hogy ezt nem értük 
volna meg egyhamar. Ezzel mentegetem ezt a fordításomat, amely szolgáljon 
addig, amíg az Enoch Ardent nem fordítják le méltóbban és jobban. — E 
fordítást a szerb világba bocsátva nagyon jól tudom, hogy nem tettem eleget 
a szigorú kritika követelményeinek, amely hűséget kér a legkisebb részletekig. 
Az ilyen kritika követelményei szerint, habár tudnék, nem vagyok képes 
fordítani. Azonban én nem is a szemüvegen vagy mikroszkópon át néző 
kritikusoknak akartam eleget tenni. Ha pedig lesz valaki, aki távolabbról 
nézi, és így az eredeti egészét hasonlítja össze a fordítás egészével, úgy gon-
dolom, hogy kevesebb oka lesz a szemrehányásra."26 Amikor feladja önnön 
elveit, Zmajnak ki kell fejtenie indítékait, s majdnem elnézést kér, amiért 
nem eredetiből fordít. Még fontosabb, hogy tagadja a részletek hű fordí-
tásának elvét: a személyes hajlamnak, az alkotótevékenységnek felül kell 
kerekednie a pedantérián. 

Ez a két autentikus jegyzet ugyanakkor bizonyíték, amely Milán Sevic 
és Jovan Maksimovic Zmajról mint fordítóról szóló írásait hitelessé, a for-
dítandó müvek kiválasztásáról és magáról a munkáról alkotott képünket 
pedig teljesebbé teszi. 

Zmaj még 1904-ben, halálának évében is fordít, és hiteles adatok ma-
radtak fenn fordításfelfogásáról. Idézzük Milán Sevic megjelentetett levelét, 
amelyet a Brankovo kolo szerkesztőjéhez intézett: „Hallván, hogy Jovo bácsi 
gyengélkedik, elmentem tegnap meglátogatni. Délelőtt alig láthattam, a 
nehéz éjszaka után teljesen zavart volt, és csak néhány szót váltottunk. Két 
óra körül felkelt, reggelizett, összeszedte magát, estefelé pedig kijött be-
szélgetni. Egész frissen és jókedvűen beszélt különféle dolgokról, így a 
fordítás fortélyairól is, Ludwig Fulda irása kapcsán, amely ez év január végén 
jelent meg a Neue Freie Pressében. Azt mondta, hogy ebben az írásban né-
hány kikristályosodott adott elvet talált, melyet öntudatlanul maga is alkalma-
zott, de mindenben mégsem ért egyet Fuldával. Minthogy lelkileg teljesen 
élénknek láttam, szavain felbátorodva felkínáltam neki fordításra Christina Ge-
orgina Rossettinek egy versét. Magához vette, és tetszett neki, de nem ígért 
semmit. Néhány perc múlva felállt, hogy pihenni menjen, majd amikor a 
vacsoránál találkoztunk, átadta a lefordított verset, — én pedig, íme, elkül-
döm neked a Brankovo koloba. Ezt a verset Zmaj aznap fordította le, február 
1-én, este 6 és 7 óra között."27 

A Brankovo kolo hamarosan megjelentette Zmaj fordítását és Fulda 
szövegét is Hogyan kell fordítani? címmel, Paja Arsinov fordításában, ami 
periodikánk fordításról szóló ritka általános (elméleti) szövegei közé tarto-

26 Az előszó 1879-ben íródott; A Sabrana dela alapján idézzük, XVI. könyv, Belgrád, 
1937, 331.o. 

27 A levelet Sergije Jovanovic közölte: Postanak jednog Zmajevog prevoda, Zbornik Ms za 
knjizevnost i jezik, Novi Sad, 1954, I. köny, 208 .o. 
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zik.28 Fulda írásának fordítója lábjegyzetben közli információit Zmajnak 
ezen értekezéshez való viszonyulásáról: „E cikk lefordításához Zmaj Ön-
kéntelenül is hozzájárult a róla alkotott véleményével, amelyet egy barátjával 
közölt, s amely így hangzik: »Slavko elküldte a Die Kunst des Übersetzerst, 
ami nagyon érdekelt, mert néhány kikristályosodott elvre bukkantam benne, 
amelyet magam is felállítottam öntudatlanul, pl. hogy nem kell betartani az 
eredeti metrumát, különösen ha megfelelő metrum már meghonosodott a 
nép között; hogy a Lied-et éppen nem lehet lefordítani; hogy nem lehet 
egyformán verselni két nyelven.« Nem lehet érdektelen, amire Zmaj fel-
figyel."29 

Zmaj fordításfelfogásának az 50- es években feljegyzett fontos adatai 
kiegészítik és kikerekítik fordítói koncepcióját, amely nem sokat változott az 
első fordítástól az utolsóig. Zmaj számára már a fordítandó mű kiválasztásakor 
sem az eredeti alkotás értéke volt a legfontosabb, hanem a fordíthatósága és 
közelsége ahhoz a kultúrához, amelynek részévé válik; annak lehetősége, hogy 
a mű néhány olyan mozzanat beiktatásával meghonosodjon, amelyen a hazai 
irodalom befogadása alapul; a kiválasztó szűrő magának Zmajnak a szemé-
lyisége: ha a mű megtetszett neki, feltételezte, hogy sikere lesz polgártársai 
körében is. A legnagyobb figyelmet az eredeti szöveg nemzeti sajátosságai és 
a célnyelvhez hasonítás közötti egyensúlynak szentelte. Maga is tisztelte a 
romantikának azt a felfogását, hogy a nyelv a nemzeti szellem és kultúra 
tükre, így a költészet nem fordítható más nyelvre, de jelentős kivételt is tett, 
amikor felfedezte a keleti költészettel való alkotói játák lehetőségét, ami 
tulajdonképpen csak felnagyítása fordításkoncepciója egyik mozzanatának. 
Megkülönböztette a fordítást a szerbre való átdolgozástól, fordításgyakor-
latában pedig inkább az adaptációkhoz, az átköltésekhez vonzódot, olyan for-
dításhoz tehát, amelyben nincs meg a későbbi felfogás szerinti hűség, mert 
sok mozzanatot saját szükségletéhez és elképzeléséhez szeretett idomítani. 
A fordítás döntő tényezője, hogy jó-e mint vers, függetlenül az eredetitől; 
ha a vers jól funkcionál a célnyelven, a fordító minden elhajlása megbocsát-
ható. Az irodalmi nyelv fejlődése közben meghódítja a más nyelveken szü-
letett műveket: ha ezeket a szerb nyelv hódítja meg, akkor ez a szerb nyelv 
győzelme és erénye, értékének bizonyítéka. 

3. 

Zmaj idejében a fordítás mint művészi alkotás gyakran az autentikus 
alkotások mögé szorult; kevés számú kiemelkedő művész mellett egy olyan 
sereglet munkája volt, amelyből hiányzott a kreatív erő és eredetiség. Zmajnak 
és a 19. század legjobb fordítóinak egyik érdeme abban rejlik, hogy fordítói 
alkotótevékenységükkel csökkentették az eredeti művészi tevékenység és a 
fordítás közti szakadékot, hogy egyazon gyűjteményben jelentettek meg 
eredetet és fordítást, s ezzel egymáshoz közelítették, olykor egészen kiegyen-
lítették őket. Különösen Zmajra vonatkozik ez, akinek személyében sok olyan 

28 Brankovo kolo, 1904. X. könyv, 14. sz., 436—442. hasáb, 15. sz. 464—473. hasáb 
29 Uo; hozzáfűzzük, hogy maga Zmaj is lefordította L. Fulda egy versét Prevera koja jos 

néma imena címmel, Starmali. 1888, 15. sz. 118.0. 
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tulajdonság egyesült, egyenlítődött ki és találkozott össze, amely kivételessé 
tette s alkalmassá arra, hogy törések és kanyarok nélkül, alkotó módon egé-
szítse ki a különböző költői területeket. 

Olyan elmarasztaló vélemények is elhangzottak, hogy Zmaj fordításra 
fecsérli tehetségét, ahelyett, hogy eredeti költészetét gyarapítaná. Zmaj nem 
sokat adott ezekre a véleményekre, tovább dolgozott, írt és fordított, úgyhogy 
nehéz, olykor szinte lehetetlen határvonalat húzni a két tevékenysége között. 
Ezúttal csak azokkal az elmarasztaló véleményekkel foglalkozunk, melyek 
szerint túl sokat fordítja a magyar irodalmat. 

Az első kifogás Zmaj régi barátjától, Dorde Popovictól, a későbbi Da-
wzca-szerkesztőtől való. A Danica szerkesztője rendkívül bőven, két részlet-
ben bemutatja lapjában a Letopis 1861-es évfolyamát, és felhasználja az al-
kalmat arra, hogy kifogást emeljen.30 „J. Jovanovic a Letopison kívül is sok 
magyarból való fordítással lát el bennünket. Bármennyire becsüljük is szép 
törekvését, hogy megismertet minket a magyar költészettel, mégsem hall-
gathatjuk el, hogy jobb volna, ha a magyarból való fordítással valamelyik 
gyöngébb költőnk foglalkozna. Egyáltalán nem látunk a magyar költészetben 
oly gazdagságot, hogy hozzá kellene fordulnunk kölcsönzésért; ellenkezőleg, 
úgy találjuk, hogy a magyar eredeti mindig gyöngébb volt Jovanovic fordí-
tásánál. Mire való, hogy legjava művészünk.a gyengébb magyar alkotást dí-
szítse, simítgassa és csinosítsa? Mennyire szegények vagyunk a németből, 
angolból, olaszból és oroszból való fordításokban! Csak egy csöpp Az isten 
és a bajadér!"31 

A Danica szerkesztőjének már a Letopist illetően sincs igaza, ő azonban 
kihasználja az alkalmat, hogy kifejezze J. Jovanovic egész addigi fordítói 
munkásságáról alkotott véleményét. Mert Zmaj addigra már megjelentette 
Arany Toldija mellett Petőfi János vitézéi, Petőfinek 17 versét, melyeknek 
zömét újonnan indított lapjaiban, a Komaracban és a Jávorban közölte az 
előző két évben. A Danica szerkesztője tehát még a. politikai körülmények 
megváltozása előtt feltette a kérdést, szükséges-e annyit fordítani a magyar 
irodalomból, és választ is adott, kiemelve egyúttal Zmaj fordításainak magas 
értékét, és felhíva a figyelmet más irodalmakra is, melyeket értékük miatt 
fordítani kell. 

Néhány évvel később Vatroslav Jagic fogja megismételni ezt a véle-
ményt, bizonyosan épp a Danica írójára támaszkodva: „Magyar nyelvből 
való költői és prózai fordítást is eleget fog találni, különösen a szerb szép-
irodalmi lapokban. Nem tudom, nem jogos-e az elmarasztalás, amellyel 
Jovan Jovanovicot illették, hogy túl sokat fordít magyarról, meri ezzel érde-
30 Srbskij letopis za 1861, második rész, XXXV. évfolyam, 104. könyv. A szerző alkalma-

sint D. Popovic, mert tudvalévő, hogy az aláírás nélküli írások a Danicában tőle szár-
maznak. A szöveg a Danicá ban jelent meg 1863-ban, IV. évfolyam, 2. sz., 29-32.0., 
3,-sz., 43-46.0. Az ismertető első mondata: „Amikor ezt írom, már 1863-at írunk, a mi 
évkönyvünk pedig csak 1861-es!" Furcsa, hogy a már idézett Zmajjal kapcsolatos Kro-
nológiai adatokban /37.o./ M. Leskovac felhozza, hogy a Danica írója „a Danica januári 
számában átveszi a Letopisből a Zmajhoz (. . .) intézett figyelmeztetést", ez viszont a 
Danica írójának ismertetője a Letopisról a Danicában\ 

3 1 Uo, 44—45. o. 
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mén túl felnagyítja a magyar irodalmat."32 A Danica írója még egyszer je-
lentkezik, most már megváltozott politikai körülmények között, de követ-
kezetesen megismételve hét évvel korábbi állításait: „Sajnáljuk, hogy Jo-
vanovic úr fordítói tehetségét magyar alkotásokra pazarolja, amelyeknek 
eredetisége igen relatív."33 

Mindez arra serkent bennünket, hogy megvizsgáljuk, csakugyan sokat 
fordított-e Zmaj magyarról, s hogy ugyanakkor szemügyre vegyük más 
nyelvekből készült fordításait, eredeti alkotásait és egyéb tevékenységét a 
múlt század ötödik és hatodik évtizedében: 

1852: 
Megbukik az érettségin Pozsonyban. 
Megjelent eredeti verseinek száma: 13. 
Megjelent versfordítása: 1. 
1853: 
Nagyszombatban leérettségizik, Bécsben pedig jogra iratkozik. 
Eredeti versek: 7. 
Lefordított versek: 2. 
1854: 
Tovább tanul Bécsben. 
Eredeti versek: 5 (köztük a Selim-beg című is). 
Fordított versek: 1. 
1855: 
Ősztől a pesti jogtudományi karon van (egy szemeszter). 
Eredeti versek: 4. 
Fordítottak: 8 (kettő magyarról, közülük egy Petőfié). 
1856: 
Prágában hallgatja tovább a jogot (egy szemeszter), ősszel pedig ismét 
Pesten van. 
Eredetik: 6. 
Fordítások: 18 (közülük kettő magyarról: Petőfi és Arany). 
1857: 
Abbahagyja tanulmányait, elhagyja Pestet, lefordítja Arany Toldiját. 
Eredetik: 9. 
Fordítások: 2 (ezek közül egy Petőfié). 
1858: 
Meghal az apja. Megjelenteti első könyvét (Arany: Toldi). 
Fordítja Petőfi János vitézét. Megjelenteti elbeszéléseit 
Nas Ljubomir i Slavujev do címmel. 
Eredetik: 21. 
Fordítások: 4 (ezekből magyarról két Petőfi vers). 32 Vatroslav Jagic: Glas iz Hrvatske o nasoj najnomjoj knjizevnosti; az idézet B. Kovacektől 

való: Madarska knjizevnost u srpskim knjizevnim casopisima omladinskog doba{1860—1871), 
In: Ujedinjena omladina srpska, Zbornik radova, Novi Sad, 1968, 235.0. 

33 Uo, 236.0. 
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1859: 
Eredetik: 2 
Fordítások: 1 (magyarról). 

1860: 
Újvidéken megválasztják írnoknak. Ez az évszám található első Pető-
fitől fordított könyvén, a János vitézen. Megjelenteti Vidosava Bran-
kovic c. elbeszélését. 
Eredetik: 20 (köztük a Center-deka, Pelen-baka c. paródia). 
Fordítások: 7 (közülük 2 Petőfi-vers és Goethe: Az isten és a bajadér). 
1861: 
Beindítja a Komarac című lapot. Ősszel megismerkedik Ruzával. Ki-
nevezik Újvidék aljegyzőjévé (városelnök Sv. Miletic, főjegyző Jakov 
Ignjatovic), de még ez évben felmond, hogy az irodalomnak élhessen. 
Áprilisban megjelenik Istocni biser című fordításkötete. 
Eredetik: 16. 
Fordítások: 8 (közülük 7 magyarról, 6 Petőfitől, 1 Aranytól). 
1862: 
Házasságot köt Ruzával, októberben megszületik Mirko fia. 
Szerkeszti a Komaracot, megjelenik a Jávor első száma. 
Eredetik: 42 (majdnem mind a fMzá'-ciklusból). 
Fordítások: 12 (7 magyarról, 6 Petőfitől). 
1863: 
Áprilisban megválasztják a Thökölyánum felügyelőjévé Pesten, ahol egé-
szen 1870-ig marad. Októberben Pesten megszületik és ugyanabban a hó-
napbanmeghal Tijana nevű lánya. Beszünteti a Komarac szerkesztését (már-
cius) ; leállítja a Javon (április), ez a Danica fennmaradásának feltétele. 
Megjelenteti Lermontov Démonának fordítását. 
Eredetik: 16 (Dulici és Lem Ediní). 
Fordítások: 6 (3 magyarról, 2 Petőfitől). 
1864: 
Ősszel beindítja híres humoros-szatirikus lapját, a Zmajt, amelyet 1871-ig 
szerkeszt. Májusban a Matica srpska Újvidékre költözik, Zmaj munkája 
szinekúra. Beiratkozik az orvostudományi karra. Megjelenteti a Dulici-1 
és a Saran c. színjátékot. 
Eredetik: 19 {Jututunska juhahaha). 
Fordítások: 2. 
1865: 
Januárban megszületik és meghal fia, Jovan (vagy Sava). Márciusban 
meghal elsőszülött fia, Mirko. Kiadja a Priklapalo című tréfás kalen-
dáriumot. 
Eredetik: 47 (Jututunska narodna himná). 
Fordítások: 1. 
1866: 
Zmaj folytatja tanulmányait az orvostudományi karon. 
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Eredetik: 36 (Tri hajduka). 
Fordítások: 9 (4 magyarról, 1 Petőfitől) 
1867: 
Megszületett Jug fia. Megválasztják a Kisfaludy Társaság kültagjává. 
Eredetik: 34. 
Fordítások: 5 (2 magyarról). 
1868: 
Meghal Jug fia. 
Eredetik: 16. 
Fordítások: 2 (mindkettő magyarról). 
1869: 
Orvossá avatják. 
Eredetik: 9. 
Fordítások: 10. 
1870: 
Elhagyja Pestet, és megkezdi orvosi praxisát. Megjelenteti Arany Toldi 
estéje c. művének fordítását. 
Eredetik: 11. 
Fordítások: 19. 
Zmaj életereje és alkotótevékenysége elkápráztató: ír, szerkeszt, eredeti 

és fordított költészetet, könyveket jelentet meg; tanul. Noha a felsorolt 
adatok nem egészen pontosak34, nehéz ugyanis határvonalat húzni az eredeti 
és a fordított művek között, mégis felhívják a figyelmet Zmaj hatalmas mun-
kájára, amely sohasem szakadt meg, és mintha alkotói válságok és üresjá-
ratok nélkül folyt volna. 

A tanulmányok, majdnem szakadatlan lap- és folyóiratszerkesztés, 
nősülés és gyermekhalálozás húsz éve során — Zmaj 333 eredeti verset és 
119 versfordítást jelentetett meg.35 Könyv alakban megjelenteti a Dulici 
ciklusba tartozó verseket és fordításokat: Arany Toldiját és a Toldi estéjét, 
Petőfi János vitézét, Lermontov Démonát és az Istocni biser c. gyűjteményt. 
A fordítások közül később külön könyvben fogja megjelentetni Arany Toldi 
szerelme és Murány ostroma c. műveit, Madáchtól Az ember tragédiáját, 
Mirza Shaffy Verseit, Goethétől az Iphigenia Taurisban-t és Tennyson 
Enoch Ardenjét. Külön könyvben Zmaj 6 könyvet fordított magyarból és 
ötöt más nyelvből (német, orosz). De ha csak az 1870-ig megjelentetett versek 
számát vesszük szemügyre, amíg Zmajt a magyarról való túl sok fordítás 
első vádjai érik, akkor kiderül, hogy a 119 versből 41 a magyarról való for-
dítás, s közülük 21 Petőfié. 1870 után Zmaj összesen 32 verset fordított 
34 A megjelent versek osztályozásához szükséges adatokat a Bibliografija rasprava, clanaka 

i knjizevnih radova c. kiadványból vettük (II. kötet, Jugoslovenska knjizevnost, Poezija, 
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1960;); a többi adat két monográfiából szár-
mazik: Vasa Stajic: Jovan Jovanovic Zmaj, Novi Sad, 1933; Zivan Milisavac: Zmaj, 
Beograd, 1954; valamint M. Leskovac említett Kronológiai adataiból. 

35 A fordítások száma valószínűleg még több lenne, ha hozzáadnánk a folyóiratokban meg-
jelent aláírás nélkül hagyott cikkeket, prózafordításokat stb., de számunkra fontosabb, 
hogy a megjelentetett eredeti versek száma impozáns. v 
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magyarról, közülük 8 Petőfié. Arany, Petőfi és Madách könyvein kívül tehát 
Zmaj 73 verset fordított magyarról: 28 Petőfié és 3 Aranyé, olyan alkotóké, 
akik vitán felül állnak, a többi 42 vers átültetése pedig (8 Jókai Móré, 6 Gyulai 
Pálé, 2-2 Tóth Kálmáné, Jakab E.-6, Csizmadia J.-é, fordított tavábbá 
Balogh Z.-tól, Czuczor G.-től, Garay J.-tól, Ábrányi E.-től, Szász K.-tól, 
Szabolcska M.-tól stb.) alkalmi fordítás. Mintha a kisebb számú magyarból 
fordított vers árnyékot vetett volna Zmaj választásaira, s ezért kortársai el is 
marasztalták. Hogy az 1867-es kiegyezés után is szemrehányások érik, az már a 
megváltozott politikai helyzetnek és a magyarról való fordítás kitaposott útjá-
nak eredménye, azé az úté, amelyet épp Zmaj nyitott meg fordításaival. 

Zmaj elmarasztalása amiatt, hogy túl sokat fordít magyarból, számunkra 
egyenértékű azzal a kifogással, miszerint általában túl sokat fordít, ahelyett, 
hogy tulajdon művét alkotná. Az összes ilyen észrevétel Zmaj munkájának és 
tehetségének meg nem értéséből ered, s nagyrészt rokonítható mindazokkal 
az ellentmondásos kifogásokkal, amilyen például Ljubomir Nedicé is. Mert 
Nedic állítása, miszerint „ügyesen imitálja az idegen verselést, és felülmúl-
hatatlan a külföldi költők fordításában"36, lebecsüli Zmajt mint alkotót, és 
kiemeli Zmajt mint utánzót: „Érti utánozni más költők hangját, és alkal-
mazkodik ahhoz, akit fordít."37 Nedic számára a fordítás csak ügyesség, 
nem pedig alkotás, s innen ered ítélete, mellyel Zmajt, a fordítót illeti: „Zmaj 
kritikusan és kritikátlanul is sok idegen költőt fordított, oroszokat is, némete-
ket is, franciákat is, magyarokat is, és mindegyiküket oly ügyesen és oly 
szerencsésen, hogy idegen költőktől való fordításai nálunk még sokáig a 
fordítói mesterség mintapéldányai maradnak, és tulajdonképpen kár, hogy 
tehetségét nem kamatoztatta még inkább ezen a téren."38 Zmajból hiányzik a 
mélység és az eredtiség, véli Ljubomir Nedié, de szerinte is kivételt képez 
gyermekköltészete, amely szintén alkalmi célzattal született, majdnem ugyan-
úgy, mint Zmaj többi alkotása. De Nedic sem veti össze az eredeti műveket. 
Zmaj fordításaival: számára is az a fontos, hogy a fordítás a célnyelven jól 
hangozzék, akárcsak a múlt század. Zmaj-elemzőinek mindegyike számára. 

Laza Kostic Zmaj egyetlen olyan múlt századi 'li krikusa, aki anali-
kusan nyúlt az egyes versekhez, jó nyelvezetet követelve a fordítástól: „A 
fordításban (. . .) minden idegen az egyetlen nyelven kívül. S ha az sem meg-
bízható, akkor mi marad?"39 Kostic is csak akkor veti össze a fordítást az 
eredetivel, ha valami zavarja, ha nem érti a fordítót, de érdekes, hogy neki 
sincsenek megjegyzései Zmaj fordításaival kapcsolatban, kivéve a Murány 
ostromát.i0 Számunkra még érdekesebb Laza Kostic véleménye Zmaj te-
hetségéről és munkamódszeréről. Tekintet nélkül arra, hogy Kostic mente-
getőzik a botrány miatt, amelyet a Zmaj-évfordulón mondott beszéde vál-
tott ki, ez egész Zmajról szóló könyv Laza Kostié felfogásának tükre, azokat a 
pillanatokat kivéve, amikor nem tud ellenállni a vitakedvnek, és túlzásokba 
ragadtatja magát. Zmajról határozottan állítja, hogy lényege az ellentét: 
36 Ljubomir Nedic: Zmaj; In : Studije iz srpske knjizevnosti, Novi Sad—Beograd, 1960. 

93.o. 
37 Uo, 80.o. 
38 Uo, 80.o. 
39 Laza Kostic: O Jovanu Jovanovicu Zmaju. . ., Zombor, 1902, 204.O. 
« Uo. 200—208.O. 
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„. . . ez az ő módszere, addig üti a vasat, amíg meleg. Ezt nekem több-
ször is említette — rég volt, de ügy emlékszem rá, mintha ma lett volna 
—, mindig, ha a mesterségünkről esett szó. így dolgozik Nikola kenéz 
is. Amint megpillantja a tündért, nem engedi el, míg el nem végezte, 
amit elgondolt, gyorsan, gyorsan, lélegzetvétel nélkül dolgozik. — És te? 
—- Én sohasem voltam gyors. Hagyom, hogy leülepedjen, alszom rá egyet. 
Van, hogy elmúlik egy év is, több is, míg egy eseményből a vers kicsírázik. 
— Hát te hidegkovács vagy. — Igen, hidegkovács. Minél idősebb vagyok, 
annál hidegebb, jegesebb." Két munkamódszer, két tehetség-fajta igazi 
jellemrajza ez, mely nem hordoz előre meghatározott ítéletet a mű értékéről, 
csak keletkezését írja le: ismert gondolat, hogy minden vers alkalmi, csakhogy 
többségük nem rögtön születik, így a vonatkozások nem mindig világosak, 
megfoghatók. 

Zmaj mindig verssel reagál, vagy azt is mondhatnánk, mindig „alkalmi". 
Ilyen a Dulici és az Uveoci ciklusban, ilyen politikai-szatirikus költészetében, 
ilyen gyermekköltészetében. így keletkeznek legjobb versei, pl. a Svetli 
grobovi című. Ilyen fordításaiban is: maga választja ki a fordítandó művet, 
vagy más ajánlja neki, gyorsan lefordítja, megjelenteti a lapokban vagy fo-
lyóiratban, és ha lehetőség nyílik rá, külön könyvben is. Levelezéséből ki-
tűnik, hogy sok gyerekverse már kész képklisé alapján született (a Pevatiijában 
a cím mellett ez áll: „a K képhez"), amelyet fel kellett használni, hogy olcsó 
pénzért javítsa vele a lapot. Elképesztő az a gyorsaság és könnyedség, amellyel 
Zmaj mindeme munkálatokat végezte, különösen ha más költőkkel, idő-
sebbekkel és korosztálya-beliekkel hasonlítjuk össze, akik munkamódszerük 
folytán megőrizték alkotói dicsfényüket. Ugyanaz, ami Zmajnak a kortársak 
között népszerűséget hozott, később lebecsülésének és meg nem értésének 
fő okává vált. 

Számunkra az a fontos, hogy munkájában Zmaj ugyanahhoz ez eljá-
ráshoz tartotta magát: más költők és műveik mindig alkalmat jelentettek 
neki hogy fordítás révén bemutassa őket az olvasónak, mint ahogy életének 
belső és külső eseményei is mindig alkalmat jelentettek számára a sok kö-
rülménytől függően többé-kevésbé jó, alkalmi vagy kivételes vers megí-
rásához. 

R E Z I M E 

Zmaj — prevodilac madarske poezije 

Zmaj je mnogo prevodio, najvise s madarskog jezika. Neki su stavili pod znak pi-
tanja njegovo poznavanje madarskog jezika, medutim ta sumnja dolazi iz sacuvanih po-
dataka i analiza koji se jednostrano tumace. Njegova prevodilacka koncepcija temelji na 
principu globalne vernosti originalu, s tim da je glavno teziste jezik i kultura prevoda. 
On je prvenstveno gledao prevodivost dela i njegovu bliskost s kulturom u koju ce uci. 

Prigovor da Zmaj isuvise prevodi madarsku knjizevnost u stvari je neosnovan. Inace 
je taj prigovor identican prigovoru da premnogo prevodi umesto da stvara svoje originalno 
delo. Medutim, za Zmaja i prevodenje je bilo stvaralastvo, a ne samo vestina. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Zmaj — der Übersetzer der ungarischen Dichtung 

Zmaj hat viele Übersetzungen gemacht, am meisten aus der ungarischen Sprache 
Einige haben seine ungarische Sprachkenntnis in Frage stellen, aber dieser Verdacht 
kommt aus den aufgehebenen Angaben und Analyse hervor, die sich einseitig interpre-
tieren. Seine Übersetzerskonzeption gründet sich auf das prinzip der globalen Überset-
zungstreue, mit dessen, daß der Hauptschwerpunkt sind die Sprache und die Kultur der 
Übersetzung. Er hat vorzugsweise die Übersetzbarkeit des Werkes und die seine Nähe 
mit der Kultur gesehen, in die es eintreten wird. 

Der Einspruch, daß Zmaj allzufiel übersetzt die ungarische Literatur eigentlich ist 
inbegründet. Sonst ist dieser Einspruch identisch mit dem Einwand, daß er übersetzt 
zuviel, anstatt seine originalen Werke zu schreiben. Aber für Zmaj auch die Übersfetzung 
war ein Schaffensdrang und nicht nur eine Geschicklichkeit gewesen. 
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