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A XIX. század szerb irodalmának aligha akad még egy olyan jelentős 
egyénisége, aki az összehasonlító irodalomkutatás számára több és látvá-
nyosabb munkát adna, mint Jovan Jovanovic Zmaj. Nemcsak a világirodalom 
remekeit szerbre adaptáló tevékenysége érdemel megkülönböztetett figyelmet, 
hanem szerkesztői munkája is, amely nem nélkülözi a magyar irodalommal 
(és hírlapirodalommal) való genetikus kapcsolatokat: az átvételtől, a kölcsön-
zéstől az adaptálásig, a fordításig.1 Ugyancsak monografikus feldolgozást 
érdemelne helye a XIX. század Magyarországában, amelyet részben fordí-
tói-kultüraközvetítői magatartása határoz meg, részben (a másik oldalról 
tekintve) a magyar irodalmi élet egy bizonyos sávjának nyitottsága a szerb-
horvát népköltészettel szemben és érdeklődés a szerb irodalom alakulásával 
kapcsolatban. Ha Zmaj költészetét elemezzük, a szüntelen kölcsönzések, át-
hallások, gondolati és formai átvételek bukkannak fel, 

A komparatisztikát — és nemcsak Zmaj esetében — érdekli, hogyan 
illeszkedik bele egy költői életmű egy másik nemzeti irodalom konvenció-
rendszerébe; hogyan próbálja meg az „úzus" fellazítását, feltöltését új ele-
mekkel; mennyire kapcsolódik a világirodalmi hagyományhoz, illetve mit 
hasznosít a világirodalmi törekvésekből a saját nemzeti irodalma számára. 
A XIX. század második felének Magyarországában a fokozatosan kiszé-
lesülő irodalomtörténeti (és történettudományi) törekvések fordításokban, 
világirodalmi-világtörténeti tanulmányokban-monográfiákban és olyan tu-
dományos folyóiratokban visszhangoztak, amelyek helyet adtak az akkori 
nemzetiségek irodalmának, folklórjának — és a kapcsolattörténetnek is. 
Jól példázza ezt Zmaj életművének magyar fogadtatása. Különböző lapok 
szívesen közölnek tőle novellát, verset magyar fordításban,2 a hivatalos elis-

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

1 Erről részletesebben írt P Ó T H István: Zmaj és a magyar irodalom. In : Szomszédság és 
közösség. Délszdv—magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk.: Vujicsics D. Sztoján. Budapest 
1972. 369—.391. 

2 Ábrányi Emil, Pavlovics Jenő, Dömötör Pál fordítottak Zmaj verseiből: Vasárnapi Új-
ság 1889. 354., Fővárosi Lapok 1890. 249., 525., 795., 1233., 1729., 2037.; Magyaror-
szág és a Nagyvilág 1874. 210. 252—253. 428. 
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merést a Kisfaludy Társaságba való beválasztás dokumentálja.3 Az ismertséget 
igazolja egy újságcikk, amely valójában nem Zmajról szól. Badics Ferenc, 
a későbbi neves irodalomtörténész, Bajza József műveinek sajtó alá rendezője, 
Fáy András monográfusa, 1883-tól 1890-ig Újvidéken tanított.4 1890-ből 
való hangulatos tárcacikke Kamenicáról. Itt olvashatjuk a következőket: 
,A tavasz óta már állandó orvosa van a falunak, a kitűnő szerb költő és mű-

fordító : Zmaj Jovanovics János, ki azonban betegei miatt bátran írogathatott, 
egész nyáron ritka vendég a betegség. . ." 

A magyar irodalmi közvéleményben is számon tartott Zmaj ismertségét 
mindenekelőtt fordításainak köszönhette: Arany János, Petőfi Sándor, Jókai 
Mór, Madách Imre és a „kisebbek" (pl. Garay János, Tóth Kálmán) műveit 
ültette át szerbre.6 Arra is van adatunk, hogy ezek a fordítások a szerb kö-
zönség előtt népszerűek voltak. Antonije Hadzic, aki egyébként szorosan 
együttműködött Jókai Mórral, Zmaj érdeméül tudta be, hogy a „népies irányt 
juttatta diadalra", tehát azt, amelynek bizonyos mértékig Petőfi és.Arany, 
víg elbeszéléseinek egy részével, anekdotagyűjteményével Jókai Mór is rep-
rezentánsa volt. Majd ezt állapítja meg róla: „Mindaz, amit Arany, Petőfi, 
Gyulai, Garai (!), Tóth Kálmán, Ábrányi Emil, Göthe, Heine, Beranger (!), 
Bodenstedt költeményeiből fordított, mint eredeti szerb mű hat ránk, és, 
mégis, épen kifejezi az idegen költők egyéniségét."6 

A komparatisztika kutatója e fordításokat tanulmányozva az ellenkező 
eredményre jut. Zmaj a XIX. századnak ama szerb költője, aki fordítóként 
majdnem jelentősebb, mint költőként. Félreértések elkerülése végett: Zmaj 
úgy művelt változatos hangú, az epigrammától a dalig, a balladáról a román-
cig, az alkalmi verstől a politikai bökversig szerb irodalmat, hogy kezét a 
világirodalom, különösen a magyar és a német irodalom ütőerén tartotta. 
Lefordította a Toldit és a János vitézt, mert az általa is nagyra becsült népi 
epikus énekektől elütő elbeszélő költeményre akart variánst teremteni a 
szerb irodalomban. Lefordította Lermontov Démoné.t, mert a líriko-epikának 
ez a változata hiányzott a szerb irodalomban. Ciklusképző lírai termésének 
mintáját minden bizonnyal az általa egyébként lelkesen tolmácsolt Heinénél 
találta meg; s hogy itt találta meg, azt a hazai, a szerb hagyomány felől ért 
impulzusoknak is köszönheti. Ugyanis a „gradanska lirika" (a városi köz-
költészet) Branko Radicevicnél módosult, szubjektivizált formája közvetlen 
előzménye Zmaj lírai ciklusának. E?t az élményt dúsította föl a német Lied-
-forma, amelynek ciklusba rendezésekor Heine kialakította az érzelem „re-

3 P Ó T H , István: Iz Zmajeve prepiske (Zmaj i Kisfaludijevo drustvo.). Zbornik Matice srp-
ske za knjizevnost i jezik 1967. 126—134. Zmaj és a Kisfaludy Társaság kapcsolatainak 
egykorú krónikája: Fővárosi Lapok 1889. 1094—1095.; HADZIC, Antonije: Zmaj-
Jovanovics János. Uo. 1101—1102., 1105—1107., 1113—1115. — Egy szerb költő jubi-
leuma a Kisfaludy-társaságban. Vasárnapi Újság 1889. 22. sz. 355—356. 

4 Badics Ferenc az újvidéki magyar főgimnáziumban tanított latin és francia nyelvet, 
valamint magyar irodalmat. Egy ideig a Vörösmarty Mihályról elnevezett ifjúsági ön-
képzőkört vezette. Dolgozatai a gimnáziumi értesítőben is megjelentek: BADICS Ferenc: 
Gvadányi József „Időtöltései". In: Az újvidéki királyi kath. magyar főgymnasium tudó-
sitványai az 1883/83-diki tanévről. Közzéteszi: F R A N K L István. Újvidék 1884. 1—18.; 
BADICS Ferenc: Fáy András tanulókora. In : Uo. 1888/89. tanév. Újvidék 1889. 1—18. 

5 Fordításait érdemes volna a Hviezdoslavéival párhuzamban elemezni. 
6 HADZSICS Antal: Jovanovics János. Vasárnapi Újság 1889. 22. sz. 353—354. 
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gényének" (alakulásának, hullámzásának, változatainak) megfelelő lírai ki-
fejezését. Az érzelmi állapot dalciklusként való leírásával Zmaj a heinei me-
tódust közelítette az anyanyelvi hagyományokhoz. 

Az 1863-ban lefordított Arany János-ballada, A walesi bárdok 1863-ban 
jelent meg magyarul. Zmaj a Koszorú c. folyóiratban olvasta, s ez ismét azt 
bizonyítja, hogy a szerb költő figyelemmel kísérte a magyar irodalom ese-
ményeit, olvasmányai között magyar hírlapokra, folyóiratokra bukkanhatunk. 
Az Arany-ballada megszólaltatásával új hang jelentkezett a szerb irodalom-
ban, új versforma, új tónus, még akkor is, ha a fordításban csak részben ta-
láljuk meg azokat a jellegzetességeket, amelyek Arany Jánosnak erre a bal-
ladájára jellemzőek. 

Itt van, király, ki tetteidet Evo kralju, ja cu splesti 
Elzengi, mond az agg; Tvojoj slavi splet, 

S fegyver csörög, haló hörög Opevacu dela tvoja, 
Amint húrjába csap. Da ih cuje svet. . . 

A fordító nem ügyelt a perspektívaváltásra. Arra ti., hogy az eredetiben 
a narrátor és a szereplő szava változik. Ez azért fontos, mert a narrátor szavai 
később a bárd szavaiként térnek viszsza. Amellett a szerb szakasz első két 
sora nem egészen ügyes átköltés, magyarázkodóvá teszi ugyanis azt, ami az 
eredetiben tömör kijelentés. A továbbiakban a fordító a belső rímekre, a 
hangutánzásokra fordít több gondot, a versnek valóban fontos elemeire. 
Mintegy csatát elevenít meg. Nem állapotot, hanem akciót: 

Fegyver csörög, haló hörög, Sablje zvece, polja jece, 
A nap vértóba száll, Krvolocan boj, 

Vérszagra gyűl az éji vad; Konji tlace, zemlja place 
Te tetted ezt király! . To je poső tvoj. . . 

Arany verse bevégzett tényt állapít meg, a bárd üzsssatekint, Zmaj ott 
is belső rímekkel és igékkel él, ahol az eredetinek más a hangvétele. 

A walesi bárdok szerb fordításának története azonban nem itt végződik.7 

1871-es keltezésű a Guslareva smrt (A guszlár halála) c. költemény. Az Arany-
átültetéstől a Zmaj-versig egyenes út vezet. Ám az ezen az úton származó 
ötlet — ismét — anyanyelvi hagyományokkal, találkozott; a három hős walesi 
bárd az öreg guszlár alakjában támad föl. Az öreg guszlár átkai azokat érik, 
akik megtagadván nemzetiségüket eltörökösödtek. A témakölcsönzésen túl 
Zmaj formai elemeket is kölcsönöz Aranytól. A fordításban kipróbált mód-
szerek harmonikusan illeszkednek bele á szerb versmenetbe, a félrímes, 
jambikus verssorok, a belső rímek fontos hangulati tényezőként kapnak je-
lentős helyet; a lélekábrázolás hasonló eszközökkel történik Zmaj és Arany 
versében, ti. a külső testi változásokkal érzékeltetik a költők a szereplő meg-
rendültségét. A megjelenített környezet, az eltörökösödöttek emlegetése 
azonban az anyanyelvi hagyományok, például Njegosé felé utalnak vissza. 
7 Vö. erről: P Ó T H István: Zmaj és a magyar irodalom. In : Szomszédság és közösség. Dél-

szláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk.: VUJICSICS D. Sztoján. Budapest 1972. 
369—391. 
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Hogy a magyar irodalom nyomon kísérése, tolmácsolása, eredménye-
inek asszimilálása a szerb irodalomban összefér az anyanyelvi hagyomány 
vállalásával, azt egy Antonije Hadzichoz küldött levelében maga erősíti meg 
akkor, amikor Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tóth Kálmán, Branko Radicevic, 
Njegos, Milutinovic Sarajlija „szellemét" együtt emlegeti, mint amely az 
egyetértés előmozdítására ösztökéli.8 A Kisfaludy Társaság elismerése, 
Zmaj verseinek viszonylag gyakran való magyar fordítása viszonzása volt 
annak a fordítói tevékenységnek, amely magyar költőket hozott közel a csak 
szerbül olvasó közönséghez, feltehetőleg Magyarországon kívül. 

Zmaj és a magyar irodalom kapcsolatát azonban hiba volna a fordí-
tásokra és a Kisfaludy Társasággal való levelezésre korlátozni. A magyar 
irodalom, illetve a magyar irodalmi élet volt Zmaj igazi élménye. Az irodalmi 
életet a lehető legszélesebb értelemben értjük. Tehát Jókai Mór élclapjait is 
szem előtt tartjuk. Annál is inkább, mert Tallérossy Zebulon később Jókai-re-
gényhős lett.9 Az 1858-ban indult újság, az Üstökös jellegzetes figurája Zmaj 
lapjába lépett át; mint ahogy a magyar élclapok versikéi, anekdotái, rajzai 
is visszaköszönnek ránk Zmaj élclapjaiból. A szerb élclapokat olvasva, nem-
csak Zmaj gyors reagálása tetszik ki a magyar politikai élet változásaira,10 

hanem a magyar újságok híranyagának, tudósításainak tudomásul vétele, 
polémikus viszonyulás a magyar politikához is. S ezen keresztül, az élclapba 
illő vers, az olykor kétnyelvű politikai bökvers megteremtése a szerb iroda-
lomban. Zmaj kihasználja, hogy olvasóinak valószínűleg nagyobb része 
kétnyelvű;11 s éppen politikai bökverseiben a magyar nyelvű sorok többféle 
poétikai funkciót töltenek be. Poénként csattannak el, rímhívó szóra vála-
szolnak meglepően, illetve a mondanivalót a nemzetiségpolitikai vélemény-
alkotásra hegyezik ki. Az „efemer" jellegű versikéknek, rajzok alá írt szöve-
geknek műfajteremtő vonatkozásuk a lényeges, mintegy előlegezik a kevéssé 
kifejezetten irodalmi újságírást. 

A magyar irodalmi élettel való nem annyira közvetlen kapcsolatok is 
érdekelhetik a komparatistát. Zmaj életművének ismeretében nemigen hi-
szünk véletlen találkozásokban magyar irodalmi tendenciákkal; a „párhuza-
mosságoknak" többnyire földeríthető kapcsolattörténeti hátterük van. Tud-
juk, hogy Zmaj is kivette részét az európai divatból, a Bodenstedt tolmá-
csolta Mirza Shaffy-verseket ő is fordította. Lehet, hogy figyelme azért is 
tévedt a perzsa-német lírára, mert a Hölgyfutár c. lapban feltűnt neki Arany 
8 P Ó T H István: 3. sz. jegyzetben i.m. 131. 
9 P Ó T H , István: Die Darstellung der politischen Wirklichkeit in der Poesie von Jovan Jo-

vanovic Zmaj. Studia Slavica 1968. 331—340. 
10 Zmaj és a magyar élclapok kapcsolataira fény derül levelezésében tallózva: Prepiska 

Jovana Jovanovica Zmaja. Knjiga prva (1852—1882.). Novi Sad 1957. 31. Zmaj leve-
lében így ír: „Posle dve tri originalne karikature moramo za'sada i kakvu stariju (naravno 
koja za nas i za vreme pasuje) upotrebiti, a to ce se moci iz Bolond miske i iz Istekesa-a 
i tima moramo znati cenu." Vagy a 49. lapon (Zmaj levele 1861 nagypéntekéről): „Zelio 
sam da se u Pesti razgovoram s urednikom „Bolond Miske" Kolomanom Totom, i ur-
ednikom „Istekesa" Mavrom Jokaijom, koji redakciji Komarca svoj list kao „csere pél-
dány" salje." 1 

11 P Ó T H István: Adalékok Jovan Jovanovic Zmaj politikai költészetéhez. In : Tanulmá-
nyok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből Dobossy László 70. születésnapjára. 
Budapest 1980. 269—275. 
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János néhány Mirza Shaffy-átültetése (1856. 130. sz. június 7.); de elkép-
zelhető, hogy kezébe került Berec Károly Százszor szépek c. kötete (Pest 
1858.). Tény az, hogy Zmaj szuverénül válogatott, nem azt fordította le, 
amit Berec — és főleg nem olyan módon. Az mindenesetre feltűnő, hogy 
Berec kötetében együtt lelte azokat a „költőket", akiket szívesen és lelkesen 
tolmácsolt, nevezetesen Heinét, Háfizt és Mirza Shaffyt. A magyar for-
dítások időben megelőzik a Zmajéit. Mindössze annyit feltételezünk, hogy 
a magyar lapok, kötetek esetleges forgatása ráirányíthatta Zmaj figyelmét a 
divatos irodalmi jelenségekre. A magyar irodalmi érdeklődés folyamatosan 
kísérte nyomon, ismertette a „keleti" költészet német fordításait. Fábián 
Gábor már 1824-ben kötetet adott ki Háfiz verseiből, Erődi (Harrach) Béla, 
aki tolmácsolója volf a Balkán félszigeti népek népköltészetének,12 1872— 
1873-ban jelentette meg Háfiz-átültetéseit (hogy az egész korai magyar 
Háfiz-kultuszról, a Csokonaiéról ne beszéljünk!). 

Felfigyeltünk arra, hogy Tennyson Arden Enocu-hjának magyar és szerb 
megjelenése között kilenc esztendő telt el, Jánosi Gusztáv sápadtabb és az 
angol eredetit alapul vevő fordítása 1870-ben, Zmaj frissebb átültetése (amely-
hez a német változat is segítségül szolgált) 1879-ben jelent meg. A két for-
dítást összevetve megállapíthatjuk, hogy Zmaj nem használta Jánosi Gusz-
táv munkáját. Itt csupán arról lehet szó, hogy ötletet kapott vagy megerő-
sítést tervéhez, de dokumentálja a két irodalom fejlődésében mutatkozó 
párhuzamosságot is. 

Zmaj orosz irodalmi érdeklődése is találkozott hasonló magyar törek-
vésekkel. Itt ugyan meg kell állnunk addig, amíg nem szögezzük le: a szerb-
-orosz irodalmi kapcsolatok múltja rétegzettebb, sűrűbb, fontosabb, mint a 
magyar-orosz irodalmi kapcsolatoké. Jól ismert bizonyos szerb körök von-
zalma bizonyos orosz körökhöz, illetve bizonyos magyar körök idegenkedése, 
félelme a pánszlávnak nevezett orosz mozgalmaktól, orosz-szláv (orosz-szlo-
vák, orosz-cseh, orosz-szerb) kapcsolatoktól. Mindezek ellenére felfedezhet-
jük az analógiákat. Zmaj 1863-ban, Zilahy Imre antológiájában, az Északi 
fényben adott közre Lermontovot, s a szerb és a magyar Démon-tolmácsolás 
az egyként növekvő szerb, illetve magyar Lermontov-kultuszt13 reprezen-
tálja, amelynek egyébként szép bizonyítéka Arany László Mciri- (A cser-
keszfiú) fordítása 1864-ből, Székely József tanulmánya 1857-ben, Arany 
Lászlóé 1864-ben, a Budapesti Szemlében. Puskin novellisztikája és költészete 
a reformkor óta mind intenívebben van jelen a kor magyar irodalmában — 
lírája fokozatosan, nem utolsósorban Zmaj fordítói munkásságának ered-
ményeképpen, a szerb irodalmi közvéleményben. Ezúttal (is) a hasonló 
érdeklődés dokumentálása a fontos, az európai irodalmak együttesében mind 
lényegesebb szerephez jutó orosz irodalom recepciója (az 1850-es években 
kezdődik meg pl. Turgenyev és Szaltikov-Scsedrin műveinek magyar tol-
mácsolása). Ez is hozzátartozott a magyar világirodalmi színképhez; ez is 

1 2 ERODI Béla: A Balkán-félszigeti népek költészetéből. Budapest 1892. 
13 GÁLDI László: Lermontov versművészete magyar köntösben. In : Tanulmányok a magyar-

orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk.: KEMÉNY G. Gábor. Budapest 1961. I. k. 
407—470. 
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gazdagította az irodalomtörténeti és kritikai gondolkodást. Mint ahogy Zmaj 
vállalkozásainak, költészetének magyar elismerése is. 

Jovan Jovanovic Zmaj nem volt résztvevője a magyar irodalmi életnek, 
még hivatalos vagy fél-hivatalos levelet sem írt szívesen és biztonságosan 
magyarul.14 De figyelemmel kísérte mindazt, ami a magyar irodalomban-hír-
lapirodalomban történik. Figyelemmel kísérte, mert szükségesnek tartotta, 
hogy a magyar irodalom eredményeit hasznosítsa a szerb költészet számára. 
Nem utánzásról, nem puszta másolásról volt szó, hanem fordításról és adap-
tálásról. Zmaj felkészülten ment a magyar irodalmi jelenségek elé, az anya-
nyélvi irodalommal felvértezetten. Ez egyben azt is jelentette, hogy a fordí-
tások megválasztása, a fordítói módszer az anyanyelvi irodalom igényeihez 
igazodott, az onnan érkező impulzusok hatottak a fordítások nyelvi—elő-
adásbeli sajátosságaira. 

Még egy tényező tetszik ki: Zmaj érdeklődésének hasonlósága a magyar 
irodalmi érdeklődés jelentős részével. Nevezetesen a hivatalosnak vagy aka-
démikusnak tekintett magyar irodalom- és tudománypolitika értékrendjét 
fogadta el; az általa jelentősnek vélt alkotások a magyar irodalcmtudomány 
irányítóinak véleménye szerint is jelentősek; az általa tolmácsolt magyar 
művek a tankönyvszerzők és a magyar irodalomtudomány akkori irányítói 
szerint is az értékhierarchia csúcsán állnak (s most tekintsünk el a bökversek-
től). Más oldalról tekintve, azt is állíthatjuk, hogy Zmaj nem figyelt föl a 
szimbolizmus felé vezető, modernebb hangvételű írai alkotásokra, nem 
Kemény Zsigmondnak súlyosabb gondolatiságot hordozó regényirodalmára, 
amely a magyar irodalomban f Gyulai Pál erőfeszítései ellenére) a kevésbé az 
előtérben álló változatot jelentette. Nem figyelt föl például Arany János igen 
fontos öregkori lírájára, nem a fordításokban viszonylag korán és elrajzoltan 
felbukkanó modernebb francia törekvésekre (pl. Baudelaire-re). Mindazon-
által mégsem mondhatjuk, hogy Zmaj életműve a konzervativizmus jegyé-
ben állna. Hiszen épp azáltal bizonyította eredetiségét, hogy a maga érték-
rendje szerint válogatott (történetesen a lírában ez az értékrend a Gyulai 
Pálé is volt). S ha fordításaival kapcsolódott is a magyar irodalomhoz, fordí-
tói módszerével eltért attól. Ismételjük: inkább adaptált. E kérdés más ve-
tülete szerint: a szerb romantika viszonylag későn tört át, és ennek minde-
nekelőtt nyelvi okai voltak. Mindaddig, amíg Branko Radicevic nem tette 
egyértelművé, hogy Yuk Karadzic „nyelvteremtése" után lehetséges lesz 
megvalósítani a szerb irodalomban az európai irodalommal való teimino-
lógiai egyidejűséget, Branko Radicevic fiatalon megszakadt költői pályája, a 
„gradanska lirika" biedermeier hangulatot sugárzott Zmaj felé, s ez a hatás 
bizonyos fokig gátat emelt a romantikus tendenciáknak. A következő költő-
nemzedékre kettős feladat várt: 

1) A romantikus áttörés végrehajtása, méghozzá oly módon, hogy a 
nemzeti irodalom hagyományai ne szakadjanak meg. 

2) A korszerű költészet megteremtése. 

14 p ó T H István: Jovan Jovanovic Zmaj levele Arany Jánoshoz. Világirodalmi Figyelő 
1960. 445. 
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Nyilvánvaló, hogy a Petőfi Sándor által is fordított Béránger legfeljebb 
a költői dikció többféleségének kialakításához nyújthatott segítséget; mint 
ahogy az 1841-ben elhunyt Lermontov is csudán a romantikus áttöréshez 
szolgáltathatott érveket. 

Ezért volt szüksége Zmajnak a magyar irodalomra. Az ekkor teljesebb-
differenciáltabb magyar irodalom törekvései megnyugtató tanulságokkal 
kínálták meg Zmajt: hogyan lehet világirodalmi áramlatokat nemzetivé 
asszimilálni? Hogyan lehet és érdemes válogatni az adott nemzeti irodalcm 
számára a világirodalmi termésből? Hogyan lehet összeegyeztetni fordítást 
és eredetiséget? Hogyan lehet megteremteni nemzeti és világirodalom össz-
hangját? Zmaj számára nem a magyar irodalom az egyetlen „ihletadó" forrás; 
de mert innen érkezett a legtöbb elismerés, éppen ezen az elismerésen nyug-
tázhatta a maga számára is, a szerb irodalom számára is, hogy jó úton jár. 

Zmaj genetikus kapcsolatai a magyar irodalommal, a magyar irodalmi 
élettel jórészt a történelmi körülmények, a földrajzi-állami-politikai helyzet 
által vannak meghatározva. A történeti Magyarország írói öntudatos anya-
nyelvi-nemzeti elkötelezettségük mellett őriztek valamit abból a régi évszá-
zadok által kialakított „hungarus"-tudatból, amely nem nyelvi nemzetben 
gondolkodott. Ennek a tudatnak utolsó nagy képviselői a szerb Jovan Jo-
vanovic Zmaj és a szlovák Pavel Országh Hviezdoslav, akik a magyar iro-
dalom fordítói voltak (mindketten: Petőfié, Aranyé és Madáché), és akik 
népük érdekeit több ízben a magyar irodalomból kölcsönzött érvekkel védték. 

Minderre jól érzett rá a Kisfaludy Társaság. Ezért választotta tagjai 
sorába Zmajt — és Hviezdoslavot. 

R E Z I M E 

Jovan Jovanovic Zmaj sa komparatistickog aspekta 

Autor prikazuje geneticke veze i tipoloske slicnosti izmedu Jovana Jovanovica Zmaja 
i madarske knjizevnosti. Zmaj je bio uspesan posrednik kulture. On je prevodio sa ma-
darskog na srpski lirsko-epsko delo Sandora Petefija (Vitéz Jovan), Toldijevu trilogiju od 
Janosa Aranja, zatim Opsadu_ Muranja, Jokaijeve pripovetke, Madacevu filosofsku poemu 
o problemima covecanstva (Covekova tragedija), pesme, epigrame, anekdote. U obrazo-
vanju svojih humoristickih listova (Komarac, Zmaj) uzeo je za primer madarske listove 
slicnog karaktéra. Ali nisu vazne samo ove direktne veze za analizu Zmajevog zivotnog 
dela. Ima dokaza i za istovetnost kruga interesovanja srpskih i madarskih pesnika. Prevodi 
orijentalne i pseudo-orijentalne poezije- (Bodenstedtove Mirza-Safi pesme, Hafizove 
pesme), adaptacija Tenisonove epike (Arden Enoh), prevod Ljermontove lirsko-epske 
pesme (Démon) pojavljuju se i u madarskoj i u srpskoj poeziji. Ali se ne sme izgubiti iz 
vida da za Zmaja 

1. madarska knjizevnost bio je deo svetske knjizevnosti, 

2. a „svetska knjizevnost" asimilirao se posredstvom nemacke i madarske knjizev-
nosti. 

Zivotno delo srpskog pesnika temelji duboko na tradicijama maternjeg jezika (na 
gradanskoj lirici i na poeziji Branka Radicevica), i na osnovu tih tradicija je on primao to-
kove i stremljenja u svetskoj literaturi. 

3 



684 F R I E D I S T V Á N 

ZUSAMMENFASSUNG 

ISTVÁN F R I E D 

Jovan Jovanović Zmaj — aus komparatist ischem Aspekt 

Der Verfasser zeigt die genetischen Kontakte und Zusammenhänge typologischer 
Art J. J. Zmajs und der ungarischen Literatur vor. Zmaj war ein erfolgreicher Kulturver-
mittler, er hat die lyriko-epischen Werke von Sándor Petőfi (János vitéz: Held Johann) 
und János Arany (Toldi-Trilogie, Die Belagerung von Murány), die Erzählungen von 
Mór Jókai, das philosophisches Menschheitspoem von Imre Madách (Die Tragödie des 
Menschen), Gedichte, Epigrammen, Anekdoten aus dem Ungarischen ins Serbische 
übertragen. Die Vorbilder seiner humoristischen Blätter (Komarac, Zmaj usw.) waren — 
wie man in seinem Briefweschsel mehrmals lesen kann — die ähnlichen ungarischen Blät-
ter. Aber nicht nur diese direkten Kontakten scheinen uns wichtig, wenn wir das Lebens-
werk Zmajs analysieren wollen. Man kann auch das analoge Interesse der serbischen und 
ungarischen Dichter demonstrieren. Die Übertragung der orientalischen und pseudo-
orientalischen Poesie (die sog. Mirza-Shaffy-Gedichte von Bodenstedt, Hafiz), die Adap-
tation der Epik von Tennyson (Arden Enoch), die Übersetzung des lyrisch-epischen Poems 
von Lermontov (Demon) erscheinen sowohl in der serbischen auch in der ungarischen 
Literatur. Aber man darf nicht vergessen, dass fü r Zmaj 

1) die ungarische Literatur ein Teil der Weltliteratur war; 
2) die „Weltliteratur" mehrmals durch deutsche und ungarische Vermittlungen 

assimiliert geworden war. 
Das Lebenswerk des serbischen Dichters ist tief in die muttersprachliche Tradi-

tion eingewurzelt (d.h.: građanska lirika, die Diphtung von Branko Radičević) und zur 
diesen Tradition rezipierte er die weltliterarischen Strömungen und Richtungen. 
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