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A 19. század utolsó negyedében a délszláv, elsősorban népküllészet 
magyar fordítói Zomborban, az egykori Bács-Bodrog vármegye központ-
jában voltak a legszámosabbak. Egy olyan történelmi korszakban állították 
tevékenységük fókuszába a délszláv és a magyar nép irodalmi síkon történő 
közeledése ügyének szorgalmazását, amikor a politikai légkör egyre kevésbé 
tette lehetővé az Osztrák-Magyar Monarchiában élő népek és nemzetiségek 
békés egymás mellett élését. A harmincmilliós magyar nemzeti állam meg-
teremtésére irányuló asszimilációs törekvések nemcsak politikai szempont-
ból kérdőjelezték meg a nemzetiségek nemzeti identitásának a létjogosult-
ságát, de önnálló kulturális fejlődésre való alkalmasságukat sem ismerték el. 
Éppen ezért a századfordulón működő zombori fordítógárda tevékenysége 
egyfelől kultúr- és kapcsolattörténeti jelentőségű, másfelől viszont, közvetve, 
egy hivatalosan meghirdetett politikai irányvonal helyénvalóságának a meg-
cáfolását is jelenti. Nemcsak a megyeszékhely művelődéstörténetének szem-
pontjából vált értékes örökséggé a századforduló helybeli műfordítóinak 
munkássága, de az egyetemes délszláv-magyar kapcsolattörténet egy fontos 
állomásaként is számon tartható azoknak tevékenysége, akik Bodenstadt 
nézetének szellemében előbbre valónak tartották a két nép szellemi köze-
ledése ügyének szolgálatát a talajtalan, irreális politikai ambíciók megva-
lósítására irányuló, meddő igyekezetnél. 

A Kisfaludy Társaság által szorgalmazott fordítói tevékenység, mely a 
szomszéd népek irodalmának figyelembevételére is kiterjedt, lehetőséget 
adott a politikailag, gazdaságilag és társadalmilag konszolidálódott me-
gyeszékhely szorgos fordítóinak arra, hogy munkásságuk eredményeit a 
szélesebb irodalmi közvélemény is megismerhesse. Gáspár Imre és Moldván 
Gergely 1874-ben "Hazai irodalmak" címen egy antológiát szándékozott 
összeállítani, mert mint megállapították: Magyarországon "a magyaron kívül 
még négy irodalom virágzik: a tót, horvát, szerb és a román, melyekből 
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legfeljebb a népköltészet volt ismertetve; az érintett vállalkozás e négy 
irodalmat mutatja ki irodalomtörténeti vázlatokkal, jellemző kötött és kö-
tetlen nyelvű művek fordításával, s életrajzokkal. A kész mű annak idején a 
Kisfaludy társasághoz fog benyújtani". A tervek szerint a szerb irodalomra 
vonatkozó rész fordításával és szerkesztésével Pavlovits Jenőt (Dena Pav-
lovié) bízták meg1. 

A nemzetiségek irodalmát bemutató antológia végül is nem készült el. 
Ahelyett a Magyarország és a Nagyvilág mutatványként néhány műfordítást is 
közzétett Pavlovits Jenőtől, mégpedig egy Zmaj Jovanovié, e |y Mita Popovié 
versfordítást, három hőskölteményt és néhány rövid lírai dalt2. 

A hősköltemények közül sorrendben a Jurisits Jank, a Kis Rádé és a Czár 
Lázár és Milicza czámé (Juriáié Jankó, Mali Radojica, Car Lazar i Carica 
Milica) jelent meg az említett képes hetilapban 1874. első felében. Műfajilag 
a fordító az elsőt népdalnak, a másodikat népballadának, a harmadikat 
szintén népdalnak nevezi. A fordításokat magyarázatokkal is ellátta szél-
jegyzetek formájában, különösen olyan esetekben, amikor az eredeti kife-
jezést nem tudta egyértelműen lefordítani, pl. vila = tündérféle lány. A 
deseteracban (tízszótagos verssor) a rím nélkül megénekelt hősi énekek 
formáját igyekezett megtartani, de az esetek többségében a verssorok ríme-
lését nem tudta kiküszöbölni. 

Ám, Szulejmán, ha hiszen az égben, 
Adjad vissza szabadságom nékem, 
Ha kívánod megveszem nagy kincsen, 
Csak vetesd le átkozott bilincsem. 

Az idézett rímes verssorok a Jurisits Jank című hőskölteményből valók, 
de ugyanott rímnélküli sorokkal is találkozunk: 

Nem éhezem, s nem szomjazom nálad 
Szép lány után rég elhalt már vágyam, 
Három éve, hogy foglyoddá tettél, 
S most a börtönt nem nézhetem többé. 

Valószínűleg a tíz szótag miatt hagyta meg a "knez Lazar", vocativusát 
alanyeset helyett a Czár Lázár és Milica a szárné című hősköltemény 
fordításában: 

Czár Lázáré asztalhoz leüle 

Knéz Lázáré, ígyen szóla erre: 

De beszéle nagyhírű Lázáré: 

Hol elesett vitéz Knéz-Lázáre? stb. 

2 
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Ha a fordított verssor vocativus nélkül is tízszótagosra sikeredett, akkor 
a magyar fül számára kellemesebben hangzó alanyesetet alkalmazta Pav-
lovits: 

Ekkor jöve Knéz-Lázár vágtatva 

Fejedelmét, daliás Knéz-Lázárt. 

A Magyarország és a Nagyvilágban megjelent három hősköltemény közül 
a Kis Rádé (Mali Radojica) fordítása a leggyengébb. A rímek megfosztják a 
verset eredeti hangulatától, viszont nem járulnak hozzá az idegenszerűség 
kiküszöböléséhez. A költeményre oly jellemző ismétlődő motívumokat el-
hagyta a fordító, ezáltal lerövidítette és megcsonkította a művet. A kezdő 
sorok kérdő alakja, melyet a felelet követ a motívum ismétlésével egybe-
kötve, a fordításból kimaradt; a tízszótagos versorok pedig tizenegy és 
tizenkét szótagos sorokká terebélyesedtek 

Mili boZe, Cuda golemoga! 
Jali grmi, jal* se zemlja trese? 
Já se bije more u mramoije? 
Já se biju na Popina vile? 
Niti grmi, nit' se zemlja trese, 
ni' se bije more u mramorje, 
ni' se biju na Popina vile 
veé pucaju na Zadru topovi, 
áenluk Cini aga Beőir - aga -
uvatio Malog Radojicu 
Pa ga meóe na dno u tavanicu. 

Istenem, teremtőm, csodáknak csodája, 
Mintha rengés kelne a földnek gyomrába, 
Mikor felzudul habja a tengernek, 
Vagy a tündérlények háborút viselnek; 
Úgy dörögnek ágyuk Zára városában, 
Bősz Betyir-agának fényes udvarában, 
Bősz Betyir-agának van ma fényes napja, 
Hogycsak valahára Rádét elfoghatta. 

A kedvezőbb, kényelmesebb megoldás érdekében több helyen átköltötte 
a művet. Ezzel nemcsak a szöveghűség ellen, hanem a költemény légkörének 
a megteremtése ellen is vétett. 

S elvitték a szolgát, a tengerbe dobták -
Tenger hullámai gyorsan elkapdosták -
Hej! ha tudták volna, dehogy dobták volna! 
Isten csodájára, dehogy tették volna. , 
Rádé úszott, úszott, s tengerpartra úszva, 
ott leült a fűbe, s az éjet elhúzta. 

3 
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S hogy körme alól a szeget kihúzná -
A bosszú esküjét százszor is elzúgná -
Nemcsak hogy elzúgta, hanem meg is tette: (stb.) 
Uze njega aga Bećir - aga, 
pa ga baci u debelo more. 
Al' je Rade čudan plivač bio, 
Daleko je Rade otplivao, • 
pa izađe na brijegu mora, 
pa povika iz grla bijela: 
"Jao moji b'jeli sitni zubi, 
povad'te klince mi iz nokata!" 
I on sjede i noge prekrsti, 
i povadi dvadeset klinaca, 
pa ih metnu sebi u njedarca.3 

Jovan Jovanović Zmaj 25 éves írói jubileumát a Kisfaludy Társaság is 
megünnepelte 1875-ben. A közkedvelt szerb író \ulici (Rózsák) című vers-
ciklusát Pavlovits Jenő fordította áe, és a fordítást Greguss Ágost mutatta be 
a Társaság február 24-i ülésén. A Pesti Naplóban közzétett tudósítás arról 
számolt be, hogy a hatvan szerelmi dalt magába foglaló dalgyűjteményből 
23-at olvastak fel az ülésen. "... legtöbbjében igen élénk nemzeti érzület 
járul a hangulatteljes szerelmi ömlengésekhez, a szép gondolatok, a mély 
érzelmek merész, költői nyelvezetben, a szerb népköltészet hangján vannak 
kifejezve; a fordítás gyakran vét a magyar szórend ellen, mindazonáltal igen 
élvezetes, zamatos olvasmánnyal gyarapítja szépirodalmunkat." A dalgyűj-
temény könyv alakban Zomborban jelent meg még 1875-ben, és a címlapjára 
Pavlovits kérelmének alapján megengedték, hogy ráírja: "A Kisfaludy Társa-
ság pártfogása mellett"4. 

A fordítást a szerző Toldy Ferencznek "megkülönböztetett tisztelet 
jeléül", és "a magyar-szerb testvériség eszméjének ajánlotta". Bevezetőjében 
ismertette nemcsak Zmaj életrajzát, de különösen a fordítás megszületé-
sének indítékait hangsúlyozta. "E munka terjedelme felette csekély azon 
magasztos végcélhoz képest, melyet vele, a magyar-szerb közeledés esz-
méjének ajánlva azt, elérni óhajtanék, s így csekély talán arra is, hogy e czél 
szóbahozásának indokául szolgálhasson: mindazon által, midőn a kedvelt 
szerb költő eme dalait a magyar közönségnek bemutatnám, nem mulaszt-
hatom el az alkalmat, azon indokokat felemlíteni, mely kizárólag e fordítás 
létrejöttét eredményezné, azon czélt, melyet e füzettel, ha nem is elérni, de 
legalább megközelíteni óhajtok, érezvén igen jól, mennyire szükséges ha-
zánkban az ily iránybeli irodalmi működés megkezdése...: ez úton a magyar-
szerb közlekedés kivívása". 

A "politikai-szenvedély"-t elképzelése szerint mellőzni lehet ebben a 
tevékenységben. Bizonyítékul Zmaj esetét hozza fel, aki "a politikában 
legalább látszólag, a magyarság ellenzékét képező szerb népmese legkedvel-
tebb költője", de mindaz által közvetítésével számos magyar dal, "honosult 
meg a szerb nép ajkán", Petőfit, Aranyt, Tompát, Garayt fordítja. Ezért is 

4 



PAVLOVITS JENŐ ÉS A KISFALUDY TÁRSASÁG 551 

ítélte őt "fennt jelzett irányú munkálkodása" megkezdésekor a legmél-
tóbbnak arra, hogy a magyar közönségnek bemutassa "ismervén benne olyan 
erőt, mely, mint a magyar irodalom, a magyar szellem jeles ismerője, saját 
nemzeténél, reménylem, egyik tényezői leend arra nézva, hogy a magyar és a 
szerb nép közt a multak viszályaiból eredt félreértések mentül teljesebben 
kiirtassanak"5. 

Zmaj Jovanovié a Rózsákat majdani feleségéhez írta. A ciklus megismer-
tet bennünket találkozásuk körülményeivel, a kibontakozó szerelemmel, 
melynek során kétségek és boldogság váltogatták egymást, majd a betel-
jesülés és az örömteljes családi élet felejthetetlen pillanatait örökíti meg, 
melybe a Petőfi-féle szabadság, szerelem koncepció vegyül. Pavlovits a 
hivatalosan elismert népnemzeti irányzat eszközeivel ültette át a verseket 
(tudjuk, hogy az akkori hivatalos irodalom közkedvelt témái közé tartozott a 
boldog családi tűzhely megéneklése is), és ebből a szemszögből ítélve, a 
magyaros szórend elleni vétség mellett, csak az egyes költemények folyam-
szerűségének, gördülékenységének megoldásai botladoznak, amelyeknek ki-
küszöbölésére megvolt az igyekezet de csekély eredménnyel6. 

A költemények mondanivalójának hű tolmácsolása nem okozhatott na-
gyobb gondot, mivel azok a kor divatos szellemi követelményeinek jegyében 
fogantak. Legjobban sikerült a "Szomorú őszi nap...", "Olyan az én éle-
tem...", "Hadd szálljak le..." kezdetű versek fordítása, melyeknél az előbb 
említett formai hibák kevésbé jutottak kifejezésre. A költői rátermettség 
hiánya azonban még a jobban sikerült fordítások esetében is nyilvánvaló 
jellegzetességévé vált műfordítói tevékenységek. 

Pavlovits Jenő műfordításai esztétikai szempontból a korabeli epigoniz-
mus és népszerű provincializmus keretein belül értékelhetők. A megyei 
jegyző, árvaszéki ülnök, majd 1884-től ügyvéd, nem volt vérbeli költő. Ebből 
következően műfordítói tevékenysége elsősorban politikai magatartást feje-
zett ki, melynek kapcsolattörténeti jelentőségét, a Kispaludy Társasággal 
való együttműködés fémjelezte. 

Jegyzetek 

1 Pesti Napló, esti kiadás. Budapest, 1874. június 11.25. évf. 132. száma, és április 25., reggeli 
kiadás, 95. száma. 

2 MaQ arország és a Napvilág. 9. évf. 1874. 327. száma. 
3 Ua. 9. évf. 1874. 20. száma. 252-253 old. Kis Ráde, szerb népballada, ford.: Pavlovits Jenő. 
4 Pesti Napló. 1875. február 25. 45. száma, reggeli kiadás. A Kisfaludy Társaság 1875. szep-

tember 29-i ölésének jegyzökönyve, 128. old. 
Pesti Napló. 26. évf. 1875. szeptember 30. 223. száma, reggeli kiadás. 
5 Rózsák - Jovanovits Jovan dalai, szerbből fordította Pavlovits Jenő. Zombor. 1875. Nyom-

tatott Bittermann Nándornál. 9. old. 
6 Szívem, árva szívem, 

Azt feleli erre: 
"Itt, az idő menni 
Egy másik kebelbe." 
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De nekem kellene 
Egy egész öröklét 
Ha olyan szép nevet 
Találni akarnék: (...) 

De még undok féreg 
Legszebb lombban rág... 
És én látok álmaimban 
Gyakran vért, csatát. 

REZIME 

Đena Pavlović (Pavlovits Jenő) (Odžaci 30. juna 1850-Sombor, 6. febru-
ara 1901) je stupio u službu Bač Bodroške županije 1875. godine kao 
županijski beležnik, a od 1884. godine je radio kao advokat u Somborn. 
Svoju književnu delatnbost je započeo 1867. godine pisanjem pesama i 
pripovetki na srpskom jeziku. Bio je takođe medu prvima koji je prevodio 
na mađarski jezik narodnu književnost južnoslovenskih naroda kao i poeziju 
svojih savremenika. U tom svojstvu je bio saradnik Kišfaludijevog društva( 
Kisfaludy Társaság) u Budimpešti. Svoje prevode i rasprave o prevođenju 
uopšte, objavio je u listovima Magyarország és a Nagyvilág, Vasárnapi Újság, 
Zombor és Vidéke. U Sombora mu je izdat prevod ciklusa pesama Buliéi 
(Rózsák) Jovana Jovanovića Zmaja 1875. godine. 

Prevođenje je za Pavlovića predstavljao pre svega političko a ne umet-
ničko delanje. Cilj mu je bio da se bar na taj način ostvari ideja o 
zbližavanju dvaju naroda: Srba i Mađara u jednom razdoblju, kada se sve 
više povećavao broj političkih razmirica i kada su političke strasti ruko-
vodile razumom. 

SUMMARY 

Dena Pavlović (Pavlovits Jenő) was one of the country-clerks in Bács 
Bodrog from 1875, and after that from 1884. he was a lawyer in Sombor. His 
activity as a literati was begun in 1867. He wrote poems and short stories in 
Serbian language. He also was engaged with translation. He translated in 
hungarian language the popular poetry of Southern Slavs and some poetry 
of his own contemporary poets. In that capacity he was one of the 
collaborators of Kisfaludi's Society (Kisfaludi Társaság) in Budapest.^ His 
translations were published in Magyarország és a Nagyvilág, Vasárnapi Újság, 
Zombor és Vidéke. He also translated a cycle of poems from Jovan Jovanović 
Zmaj (Đulići - Rózsák), which was published in Sombor in the year of 1875. 

To Pavlović the translation were, first of all, a political and less an 
artistical act in a period, when the political conflicts between the Serbian 
and Hungarian people took hold of their approaching. 
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