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Az első világháborút követő években a jugoszláviai magyar irodalom első 
lépéseit tette, s még igen messze volt attól, hogy sajátos céljait meg-
határozza, természetes kötődéseinek rendszerét kiépítse. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia összeomlása után ugyanis íróink nagy része egyfajta vákuumban 
találta magát. Még ha átélték is a széthullást megelőző periódus válságait, a 
"boldog békeidők" vészjósló jelzeteit, az új szituációban kissé tanácstalanul 
néztek szét, hiszen nem tudhatták, hogy a régi rossz helyett az igazságosság 
vagy újabb igazságtalanságok válnak-e úrrá a jugoszláv királyság hatalmi 
apparátusának rendelkezései nyomán. S hogy öneszmélésük ne gyorsulhas-
son föl, ahhoz az új hatalom igencsak hozzájárult. Egymás után szüntette 
meg a magyar színházakat, adót vetett ki a kisebbségi műkedvelő társulatok 
produkcióira, leépítette a magyar és nemcsak a magyar iskolahálózatot, a 
kisszámú művelődési intézmény munkáját pedig nemhogy nem segítette, 
hanem éppenséggel gátolta. Gyanakvás lett tehát úrrá a kisebbségekkel, 
különösen a magyrsággal szemben, s ezt a gyanakvást csak növelte az, hogy a 
restauráció után a magyar államhatalom lépésről lépésre mindikább a 
revansizmus pozíciójára sodródott. 

A jugoszláviai magyar irodalom szervezői és művelői érthető módon 
csaknem kezdettől fogva igyekeztek túltenni magukat a pillanat által diktált 
politikai villódzásokon, hisz a hatalom törekvéseit, célkitűzéseit, lépéseit 
sohasem tévesztették össze a jugoszláv írók magatartásával, s bármennyire 
fokozódott is átmenetileg a kisebbségek háttérbe szorítását célzó többségi 
nyomás, nem zárkóztak el a délszláv alkotóktól, ellenkezőleg, szinte a 
hatalom ellenében, már-már cinkosán keresték a feléjük vezető utat. Már a 
húszas évek elején fordítások jelennek meg jugoszláv íróktól, főként a 
Bácsmegyei Napló irodalmi mellékletében, amelyek még nem tanúskodnak 
ugyan tudatos tájékozódásról, s a műfordítói követelményeknek is meglehe-
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tősen felületesen tesznek csak eleget, ugyanakkor azonban vitathatatlan, 
hogy máris a szellemi közeledés, a hídépítés igényét mutatják föl. Nem 
sokkal később, a húszas évek második felében ez az igény már annyira 
fölerősödött, hogy megszületik a Bazsalikom című költészeti antológia, 
melynek előszavában egyebek között a következőket mondja a kötet anyagát 
összeállító Szenteleky Kornél: "Célunk és vágyunk: a magyar olvasóval 
megismerteti a legújabb szerb alanyi költészetet. Megismertetni azokat az 
érzéseket, álmokat, sóhajokat, gondolatokat, vágyakat és könnyeket, melyek 
szerb költők lelkében fakadtak és a szerb nyelv bronzában szilárd alakot 
öltöttek." Majd ehhez a maga lirizáló modorában hozzáfűzi: "Hisszük, hogy 
közelebb hoztuk a magyar olvasó lelkéhez a szerb lelkek rezzenését, a 
testvéri vágyak röpülését, a bazsalikomos szerb mezők egyszerű báját és 
finom illatát."1 

A több mint harminc költőt bemutató Bazsalikom azonban csak az első 
fontos állomás a megkezdett úton. A következő években minden számottevő 
irodalmi megmozdulás, szervezkedés alapvető feladatként jelöli meg a híd-
szerep ápolását, erősítését. A Vajdasági írást a szerb és a horvát kultúrával 
megtalálható, kiépíthető "szoros és megértő kapcsolat"2 jegyében indítja 
Szenteleky, majd a Kalangya programadó cikkében körültekintőbben így 
fogalmaz: "A Kalangya kötelességének tartja (...), hogy művészi átülte-
tésekben bemutassa a jugoszláv irodalom kiváló értékeit, mint ahogy a 
Vajdasági írás is tette. Mi tudjuk legjobban, hogy milyen fontos egymás 
megismerése, hiszen minden félreértés és ellentét okozója egymás nem 
ismerése vagy félreismerése. A két kultúra közötti hídverés életünk egyik 
legnemesebb feladata."3 

A jugoszláviai magyar irodalom és a délszláv népek irodalma közötti 
kapcsolatok megteremtésében jelentős szerepet játszott Jovan DuCié írás-
művészete. A szerb költő, kinek lírája romantikus és modern törekvéseket 
ötvözött egybe, parnasszista hatásokról is tanúskodva, már a húszas években 
felkeltette líráink érdeklődését, s nem tarthatjuk véletlennek, hogy épp a 
spleenes hangulatokat dédelgető, nosztalgikus elvágyódásaiban ugyancsak 
"romantikus" Szenteleky Kornél volt az, aki DuCié költészetét csaknem 
fenntartás nélkül fogadta, már-már az egész szerbhorvát nyelvterület messze-
menően legjobb lírikusának tartva őt. 

(.Előzmények) A szerb líra antológiájának anyagát jórészt összeállította már 
Szentelek}', amikor 1927-ben személyesen is találkozott Duőiétyal Kairóban. 
"Mély, színes és értékes beszélgetéseket" folytatott ekkor a költővel, aki az 
antológia ügyét "lelkesedéssel karolta fel s holnapra maga állítja össze úgy a 
saját, valamint a többiek költeményét, amelyet reprezentatív értékűnek tart"4. 
Szenteleky jó érzékkel már ekkor észreveszi Duőié erős konzervativizmusát, 
parnasszista hajlamait, ugyanakkor azonban nemesnek és értékesnek véli ezt a 
konzervativizmust. magát a lírikust pedig olyan kiemelkedő romantikus figurák 
"harmonikus ve^yülékének" tartja, mint Jevgenyij Anyegin vagy Childe Harold 
volt, s épp -zért hatással lehet mindenkire, aki "tűnő életét szépségek és 
finomságra keresésével tölti". Alig egy hónappal később őszinte megbecsülését 
r:,íi oiy -.iiódon fejezi ki, hogy "szerb Gautier"-ként említi a költőt.5 
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E megnyilatkozások alapján nem kell csodálnunk, hogy Duőié a Baz-
salikom legkiemeltebb költője lett. Míg, mondjuk, Rákiétól öt, Újéviétől 
három, Crnjanskitól négy, Santiőtól öt, stb. verset sorol be, addig Duőiétól 
tíz költeményt és prózaverset választ, s ezekkel ő maga kíván megbirkózni, 
pusztán a Leila-dalok egy darabját engedve át a társfordító Debreczeni 
Józsefnek. 

Szenteleky Kornél természetesen kezdettől fogva tudta, hogy Duőié 
kötött formáinak átültetése csaknem megoldhatatlan gondok elé állítja a 
fordítót. "Egy Ducsity-vers fordítása éppoly nehéz, mint egy Hérédia-szo-
netté, vagy egy Stefan George-versé" - vallja meg a Bazsalikom előszavában, 
s ha pillantást vetünk az antológiabeli válogatásra, valóban ezt fogjuk 
tapasztalni, hogy Szenteleky szembenézett ugyan á fordítás nehézségeivel, 
ám megoldani nem tudta őket. A legtöbb esetben megtorpant az eredeti 
forma megőrzésének és a teljes értékű új "magyar" vers megteremtésének 
lehetősége között. Más szóval: Duőié kötött formáit, versbeszédének saját-
ságait csak a legáltalánosabb vonatkozásokban őrizte meg. Ha szonettel 
került szembe, a magyar változat is felmutatja a szonett strófabeosztását, 
rímképletét, az átköltés azonban mégsem szerencsés, mert az általános 
formai követelmények kielégítése céljából Szenteleky több helyütt olyan 
lexikai hordalékanyag beépítésére vállalkozott, amely nem annyira Duőié 
világával harmonizál, hanem a nyugatos líra ismerős rekvizitumai révén 
inkább a maga ízlését hozza előtérbe. Hadd illusztráljuk e jelenséget néhány 
példával is. A Poznanstvo című vers első két strófáját Ismeretségünk címmel 
a következőképp fordítja Szenteleky: 

Mikor találkoztunk borús volt az égbolt, 
Az utolsó rózsák lehullottak holtan, 
Őszi vizek hangja balog, bús sirám volt: 
S én csak álmodoztam és szomorú voltam. 

Mintha ifjúságom bús öregkor lenne, 
Nem szeret, nem lángol piros szenvedéllyel; 
Borús, barna árnyék borul a lelkemre, 
Mely beteg és sápadt, mint hűs, holdas éjjel. 

Duőiénál ez a két versszak így hangzik: 

Kada sam je pozno, nebo beSe mutno, 
Zadnje su ruáe umirale ti'o, 
Jesenje vode Sumljahu zloslutno, 
I ja sam snevo, i tu2an sam bio. 

I moja mladost nije viSe znala 
Za dane strasti i trzanja njina: 
U moju duSu njena san je pala, 
Bleda i hladna, kao meseőina. 
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Futólagos egybevetés esetén is azonnal szembetűnik, hogy Szenteleky egy 
egészen más szemantikai regiszterben mozog. Az eredetiben szó sincs halott 
rózsákról, az őszi vizek balog, bús sirámá ról, a lélekre boruló borús, barna 
árnyékról, hús, holdas éjjelről, sem pedig bús öregkorról, amely az ifjúság 
lángoló, piros szenvedélyének viszonylatában mutatkozna meg. DuCié jóval 
egyszerűbb, de összehatásukban rafináltabb eszközökkel varázsolja elő a 
dekadens pillanatot, s így arra kell gondolnunk, hogy Szenteleky nem csupán 
a formai kötöttségek csapdáinak elkerülése végett alkalmazta a felsorolt, 
erősen jelzősített, alliterációkkal dúsított szintagmákat, hanem mert túlsá-
gosan is profánnak, talajszintinek, Duciié jelentőségét lefokozónak találta 
volna, ha mindvégig kitart az eredeti szöveg látszatra kopárabb lexikai 
anyagánál. A megemelés, a poétikai gazdagítás intenciója figyelhető meg 
tehát Szentelekynél, s mi sem természetesebb, mint hogy e törekvés Kosz-
tolányi, Babits, Juhász Gyula és Tóth Árpád lírájára asszociáltató módon 
valósul meg nála6. 

Vagy vegyünk szemügyre például egy másik verset. A Moja poezija című 
költeményt Duőié a következőképpen indítja: 

Mirna kao mramor, hladna kao sena, 
Ti si bledo, tiho devojée, Sto sneva; 
Pusti pesma drugih neka bude Zena 
áto po neőistijem ulicama peva. 

Ja ne meéem na te dinduve sa trakom, 
Nego áute ru2e u te kose duge: 
Budi odveé lepa da se svidaS svakom, 
Odveé gorda da bi áivela za druge. 

Szentelekynél, Az én dalom címmel, ugyanezek a sorok föllazulva és 
részint átértelmezve így hangzanak: 

Csendes mint a márvány, hűvös mint az árnyék, 
Sápadt mint leányzó, kit az álom ringat 
Hadd a mások dalát, hadd terjesszék, zengjék 
Durva rimaszájak piszkos uccahosszat. 

Nem hintek rád gyöngyöt, olcsó, zajos fényt sem, 
Hanem sápadt rózsát tűzök fürtjeidbe: 
Legyél magosan szép, bárki meg ne értsen, 
S gőgös legyél mindig a profánnal szemben. 

Ez a példánk már nemcsak arra vall, hogy Szenteleky nem találta meg az 
eredeti formai eszközök magyar megfelelőjét, hanem egyúttal arra is, hogy 
értelmezési gondokkal küzdve, fölhígította a költeményt. Fölösleges lenne 
bizonygatni, hogy az odveé lepa egészen mást jelent, mint a magosan szép, 
hogy Duéiénál sincs durva rimaszájakról, olcsó, zajos fényről vagy a profánnal 
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szembeni gőgösségről. Duciié kiemeli, nyomatékosítja lírájának arisztok-
ratikus különállását, s egy romantizáló költőszerep pulpitusáról szól hoz-
zánk, "megható" költői instrumentumokba pólyázva írásművészetét, de köz-
ben nem létesít a költészet és a valóság között olyan közvetlen, erős 
relációkat, mint amilyeneket Szenteleky tolmácsolása kínál. Nála a költészet 
és a valóság kontrasztját épp az adja meg, hogy a versek erővonalai nem 
kifelé, hanem befelé irányulnak, a belső csönd tartományai felé, minek 
következtében annak a bizonyos "profán" külvilágnak a jelenlétét nagy 
esztétikai hatásfokkal ugyan, de csak közvetve érzékeljük. 

S hogy a kiemelt példákban a költészet "fordíthatatlanságából" ere-
dőeken túl értelmezési zavarok is megfigyelhetők, azt talán DuCié egy 
prózaversének magyarra fordított részletével támaszthatjuk alá igazán. DuCié 
a Suncét a következő mondatokkal indítja: "Rodio se na Jonskom moru, na 
obalama sunca, tamnih vrtova i bledih statua, i kao galeb, okupao se u 
azuru, svetlosti i mirisu vefito zagrejanih voda." Szenteleky Nap című 
fordítása ezt így adja vissza: "Az ion tenger partján született, ahol káprázik a 
napfény, sötétlenek a ligetek és sápadt szobrok villannak elő a fák árnyé-
kából, és miként a sirály, úgy fürdött az azúrban, a csillámló vizek illatában 
és káprázatában." 

Könnyűszerrel megállapítható, hogy Szenteleky itt is köznyelviség irá-
nyában lazítja föl DuCié nyelvének kiszámított feszességét. Kétszer is hasz-
nálja a káprázik/káprázat szót, noha a költőnél egyszer sem fordul elő, 
alárendelő mondatszerkezet mellett dönt ott is, ahol ezt a magyar nyelv nem 
követeli meg, tendenciózusan igésít, holott DuCié mondandója enélkül is 
visszaadható volna, és a köznapi logika nyomába szegődve, merőben új 
bővítményekkel toldja meg az eredetit, minek következtében fordítása jóval 
kevesebbet mond, mint a köznyelvi kliséknek és fordulatoknak fittyet hányó, 
tudatosan poétizált eredeti szöveg. 

Mindennek alapján arra kell következtetnünk, hogy az átültetések rövid-
zárlatainak okát nem csupán a líra "fordíthatatlanságában" kell keresnünk, 
hanem legalább annyira abban is, hogy a beteg, gyógyulást már nem remélő 
emberek sietős türelmetlenségével Szenteleky máról holnapra olyan össze-
tett feladatokat kívánt megoldani, melyek "normális" körülmények között 
éveket igényelnek. Ennek ellenére Jovan DuCié neve, elsősorban a Bazsa-
likomnak hála, mégis ismertté vált a jugoszláviai magyar irodalomkedvelők 
szűk körében, s jó előre művei fordításának további állomásait előlegezte. 

(A legfontosabb, félresikerült vállalkozás) A harmincas évek elején a 
lassan kibontakozó jugoszláviai magyar irodalomban végre a könyv alakban 
való publikálás lehetősége is valósággá vált. Kende Ferenc s néhány irodal-
milag képzetlen mecénás elképzelése alapján megszületett a Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár megalapításának ötlete, amelyet hamarosan a Kalangya 
Könyvtár elindításának gondolata követett. Szenteleky, aki eddigre meg-
fogalmazta és közzétette a helyi színek elméletének minden fontosabb 
tételét, idegenkedve, sőt ingerülten reagált arra a hírre, hogy a Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár első könyve Jovan DuCié útirajzait foglalja majd magába. 
Idegenkedésének oka egyrészt az volt, hogy időközben kiábrándult DuCiéból 
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az emberből, és írásainak gyenge pontjait is meglátta, másrészt pedig az, 
hogy a vajdasági elkötelezettség eszméjét hirdetve immár, sokkal szíve-
sebben vette volna, ha a sorozatot Veljko Petrovié novelláinak egy válo-
gatása nyitja meg. Hasztalan ismertette azonban Szenteleky ezt a véleményét 
néhány írótársával, hisz a Jugoszláviai Magyar Könyvtár 1933 elején mégis-
csak DuCié Gradovi ihimere című kötetével indult, melyet Debreczeni József 
fordította magyarra Álmok városa címmel. 

A könyv, az esemény súlyának megfelelően három előszóval látott nap-
világot. Az elsőben Streliczky Dénes, a sorozat szerkesztője néhány közhely 
és általánosság erejéig a kölcsönös megismerés szükségességére, a közép-
európai népek egymásrautaltságának végzetszerűségére tér ki, majd Duciié, a 
nagy költőt és diplomatát dicséri, a magyar és a délszláv népek meg-
békülésének gondolatát villantva föl. A másodikban a fordító Debreczeni 
József a költő útirajzainak műfaji meghatározásánál időz el hosszan, s 
miközben "köztes" jellegük ismérveit kidomborítja, módot ejt arra is, hogy 
szélesebb kontextusba helyezze őket, a harmadikban pedig Duéié szólal meg, 
rámutatva, hogy a most induló sorozat a "régi szép hagyományokat kelti új 
életre, a lelki barátság és szellemi értékcsere boldog idejét idézi", ugyanak-
kor pedig őszinte köszönetét fejezi ki Debreczeni Józsefnek munkája "re-
mekbe készült tolmácsolásáért". 

Minden jel arra vallott, tehát, hogy az Almok városa esztétikai, kap-
csolattörténeti, politikai síkon egyaránt megkerülhetetlen szerepet tölt be, s épp 
ezért első pülanatra talán érthetetlennek is látszik, hogy Szenteleky Kornél, 
igaz, csak magánlevélben, de kíméletlenül nekirontott. "Most, hogy végig-
olvastam Ducsity útileveleit, látom csak, hogy mennyi erőszakolt szellemesség, 
történelmi botlás, művészettörténeti tájékozatlanság hemzseg ezekben a nagy-
képű balkáni franciasággal megírt lotyogásokban. (...) A fordítást összevetettem 
az eredetivel, s megdöbbentem, milyen 'szabad' Debreczeni fordítása. A kiha-
gyásokról nem beszélek, lehet, hogy azok Ducsity beleegyezésével történtek, de 
a meglévő szöveg értelme sokszor egészen más, mint az eredetié. Debreczeni 
hozzákölt, sőt saját szellemességeit csempészi be a szövegbe, mikor nem érti 
meg a kissé komplikáltabb mondatokat A helyesírás rettenetes!" - írja föl-
háborodva, csaknem a totális tagadás hangján Kendének7, s az itt elmondot-
takat később még néhány szóval közli. Azt hihetnénk, hogy az ekkor már 
köztiszteletnek örvendő "irodalmi vezér"-ből a megsértett hiúság beszél csupán, 
pedig jórészt másról van szó. 

Duőié tárgyi tévedései tekintetében Szentelekynek nincs egészen igaza, 
mert az írói önkényesség és felelőtlenség evidens, a szerb irodalomtörténet-
írás által sem elhallgatott tényei8 ellenére az útirajzok mégiscsak egy sajátos, 
lírával telített, ma is olvasmányos prózát releválnak. Ugyanakkor azonban 
kétségtelen, hogy a fordítás csakugyan a legmesszebb menő módon szabad, 
mondhatnánk - felelőtlen. Bár nem érezzük feladatunknak a komplexebb 
egybevetést, egyetlen részlet erejéig mégis ki kell térnünk Debreczeni József 
munkamódszerének illusztrálására. 

"NeSto se danas najednom promenilo u mojoj ulici, staroj, bednoj, 
anonimnoj. Bila je do sada tesna kao tamniőki hodnik. Po njoj su mesecima 
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lile crne kiše, i smrkavalo se već od podne. Jutra se nisu poznavala po 
zabeljenim prozorima, nego po našem očajanju od večnog mraka. Ali je 
danas naprasno naišla odnekud reka svetlosti i mlado sunce upalilo je po 
plafonu čitave pantomime zmajeva i široke ognjene šume. Po mokrim 
krovovima razleteli se golubovi od vatre, i zapalio se jedan krupan oblak u 
visini. A kad je najednom zazvonilo sa neke crkve, glasovi zvona prošli su 
nebom kao velika srebrna jedra, hiljadama jedno za drugim" - írja Pismo iz 
Francuske című útilevelében Dučić, s Debreczeni ezt így fordítja: 

"Ma mintha megváltozott volna valami az én uccácskámban, ebben az 
öreg, szomorú sikátorban. Eddig sötét volt és homályos, akár a börtön-
folyosó, de ma özönével hull a ragyogás és a fény. Szobám mennyezetén 
fantasztikus figurákat formál az ifjú nap ifjú sugara. Sárkányok, manók és 
csodálatos virágok kelnek ki a napsugár áldott méhéből. A háztetőkön 
tűzgalambok cikáznak és tűzbe borul a bárányfelhő a messzi égen. És 
amikor felzeng valahol a harangszó, úgy szaladnak az igazkék égen a 
méltóságos melódiák, mint megannyi ezüst vitorlás." 

Találomra kiragadott részlet ez, ám ennek ellenére maradéktalanul Szen-
teleky kritikai észrevételeit igazolja, hiszen nemcsak a forítói hozzátoldás, 
átértelmezés jegyeit kínálja, hanem egyúttal a kihagyáséit is. Debreczeni 
József tehát valóban úgy kezelte Dučić prózáját, mint átköltésre váró 
nyersanyagot, s így nem kell megrökönyödnünk azon, hogy Szenteleky, 
midőn felkérték, írjon a kötetről, köntörfalazás nélkül elutasította az aján-
latot, és a kompromisszum lehetőségét kutatva, azt tanácsolta, írjon róla 
Czakó Tibor, anélkül azonban, hogy az eredeti szöveget eljuttatnák neki9. S 
jól számított, hisz Czakó, ki lírikusként és kritikusként egyaránt lelkes 
dilettánsa volt csupán irodalmunknak, nem hátrált meg a feladat előtt, 
hanem hipertrofált, üres mondatok segítségével a tényállástól teljesen füg-
getlen méltatást írt10, melynek summázata így hangzik: 

"Finom reliefjei: ötletek, megjegyzések, arcok és egész emberek. Párizs, 
Róma, Svájc, Spanyolország, Korfu még bejárva sem nyújthat annyit, mint 
Ducsity Jován könyve. 

Debreczeni József fordítása az ötvösművészet értékét adja, nemes fémből 
ékszert öntött magyar ércbe és a szavak csengése, mint az eredetiben, 
ezüstös, cizellált, poétikus." 

Azt jelzi ez, hogy Jovan Dučić prózájának igazi értékeit és fogya-
tékosságait a korabeli jugoszláviai magyar olvasó, sajnos, nem ismerhette 
meg, s ami ennél is bántóbb, az adott helyzetben nem bontakozott ki olyan 
vita sem, amely a műfordítás alapvető követelményeit tisztázta volna. 

(Utórezgések) Az Álmok városa, akárhogy vesszük is, nem lett a korabeli 
szellemi élet eseménye. Nagy volt a lelkesedés, de pici az eredmény, s talán 
épp ennek tudható be, hogy a Kalangya írói körében Szenteleky halála után 
alaposan megcsappant az érdeklődés Dučić művei iránt. A Hétről-hétre 
hasábjain Kohlmann Dezső ugyan megkísérelte a folytatást11, de Dučić 
szellemi jelenléte nem vált valóra. Érdekes módon a Kalangya mégsem 
tudott szabadulni a költőtől. Morska vrba című versét ugyanis Tengerparti fiz 
címmel 1939-ben Franyó Zoltán fordításában közl ika megszállás alatt 
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pedig, Herceg János különállásának szép bizonyságaként, ugyanezt a verset 
Szabó J. Tibor tolmácsolásában olvashatjuk Tengeri fűz címmel a folyóirat 
hasábjain13. A kétszeres nekifutás önmagában is elegendő ok arra, hogy 
legalább futó pillantást vessünk a két fordításváltozatra. Az azóta olvasó-
könyvekbe is felvett verset Duéié így kezdi: 

Sama vrba stoji nad morém, vrh sveta, 
Rasplela je kosu zelenu i dugu, 
Naliői na nimfu koja je prokleta 
Da postane drvo i da §umi tugu. 

franyó Zoltán tolmácsolásában ez a versszak a következőképp hangzik: 

Bűs sziklapart, egy árva fűz van ottan 
S a szélbe szórja hosszú zöld haját, 
Akár egy nimfa, arra kárhozottan, 
Hogy fűzfaként zokogja ős jaját. 

Szabó J. Tibor viszont ezt a megoldást kínálja: 

Tengerparti sziklán magános fűzfa áll, 
Kibontotta hosszú zöld hajkoszorúját, 
Nimfához hasonlít, akit megátkozván 
Fává változtattak, s most súgja bánatát. 

Szembetűnő, hogy a költő Franyó Zoltán, itt-ott csaknem expresszionista 
eszközök használata segítságável, poétikusabb megoldásokig jut el, mint 
Szabó J. Tibor, aki görcsösebben, merevebben ragaszkodik az eredetihez. 
Egyszersmind azonban az is kétségtelen, hogy egyikük sem tudta, meg-
közelítő pontossággal sem, visszaadni Duőié hangvételét, képeinek hűvös 
messzeségeket idéző hangulatát. 

Amolyan summázatként azt mondhatnánk végül, hogy Jovan Duőié in-
tenzíven, folytonosan jelen volt ugyan két háború közötti irodalmunkban, de 
költői világának ízei, hangulatai csak halványan, elmosódottan jutottak el 
olvasóinkhoz. Épp ezért csak sajnálhatjuk, hogy évtizedekkel később, a 
Napjaink éneke című kétkötetes antológiájának összeállításakor Ács Károly 
annyira sem méltatta Jovan Duéiéot, hogy legalább egy vers erejéig megálla-
podott volna nála. Ha másért nem, hát hagyományaink megőrzése érde-
kében. 
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