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A zombori fordítói kör az 1880-tól 1918-ig tartó időszakban fontos 
szerepet játszott a délszláv-magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok fenn-
tartásában. E műhelyből egyedülálló termékként került ki August áenoa Az 
aranyműves aranya című történelmi regényének fordítása. A fordító Mar-
galits Ede irodalomtörténész, művelődési dolgozó és tanár. 

A fordítás kéziratban maradt. A potenciális recipiáló irodalom és a 
horvát prózamű konfrontálása igazolja a fordító választását, áenoa a 70-es 
évek legjobb és legkonstruktívabb horvát irodalmára, aki tulajdonképpen a 
horvát nemzeti irodalom első jelentős alakja. Ez az irodalom a "Habsburg 
Monarchiában megőrzi hagyományos értékeit, melyeket az illirizmus és 
1848" vetettek felszínre - írja Antun Barac. 

áenoa életrajza és irodalmi munkássága nem indít bennünket arra, hogy 
a magyar és a horvát irodalom között extern kapcsolatokat keressünk. Noha 
szülei Magyarországról jöttek és a gimnázium első osztályát ő maga is 
Pécsett végezte, semmi sem utal arra, hogy a magyar irodalom, vagy szemé-
lyes ismeretségek hatottak volna Senoára. Az esetleges extern kapcsolatok 
(hírközlések, informatív fordítások) lehetősége és jelentősége szűkül a kora-
beli horvát kritika óriási késése miatt is. áenoa 1926-ig a honi irodalom-
történettől nem kapta meg érdembeli helyét. 

A genetikai elemzés mélyebb összefüggések nyomára a belső, intern 
kapcsolatokban, vagyis a hatáskutatásban bukkanhat, áenoa esetében azon-
ban ilyen adatokkal sem kecsegtet az irodalomtörténet. A horvát író irodal-
mi erudíciójának idegen forrásai közt cseh, lengyel, német, francia és olasz 
irodalmi hatáslehetőségeket tárt fel a kutatás. Konkrétan Walter Scott, 
Manconi, Hugó, Lamartine és Miczkiewicz nyomait emlegeti. A magyar 
irodalom iránti érdeklődés teljes hiánya politikai okokkal magyarázható, 
áenoát nemzeti öntudat fűti, "és az abszolutizmus óta gyűlöl mindent, ami 
német... A német írókat, kivéve az idősebb generációt., sohasem kedvelte, s 
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minden lépésekor küzdött a német nyelv és német szellem meghonosítása 
ellen". (A. Barac) Minden bizonnyal ugyanez vonatkozik a magyar nyelvre 
és szellemiségre is. E kirívó tünetek arra vallanak, hogy áenoa életművében 
a közvetlen magyar irodalmi hatás lehetősége csekély. 

A horvát regény magyarra fordított kézirata két irodalom közötti extern 
és intern kapcsolatot képez. Vizsgálódásunk Margalits Ede választásának 
indítékait kutatja, érinti az irodalmi korszak, fáziseltolódások kérdéskörét, 
mérlegeli a feltételezett befogadó közegre gyakorlandó hatás hatékonyságát. 

Az aranyműves aranya 1971-ben íródott, Margalits tehát egy igen friss 
szöveget választott a horvát irodalomból "A horvát irodalom első sikeres 
regényét" (A Barac), a romantikus történelmi regény első horvát megva-
lósulását fordította le magyarra. Margalits választását igazolja a tény, hogy a 
recipiáló irodalom kész Az aranyműves aranya integráló befogadására, mert 
benn már évtizedek óta jelen vannak ezek a jellegzetes irodalmi jegyek A 
magyar irodalom és olvasóközönség mint recipiáló kontextus a fordítás meg-
születésének idejében, a XIX. század végén már nagyon is felkészült egy ilyen 
kapcsolat realizálására. A széles olvasótábor elfogadta volna a horvát regény 
által hordozott esztétikai normákat, mert azok beilleszthetők a korabeli magyar 
irodalomban uralkodó esztétikai kánonba. Ugyanakkor, e kapcsolattörténeti 
tényben a horvát kultúra bizonyos fokú késése tűnik ki. A jobban differenciált 
magyar irodalom ugyanis már az 1830-as, 1840-es években olyan realista 
törekvéseket tud felmutatni, melyek integrálva haladják meg a romantika 
hozadékait. Senoa műve 1871-ben a horvát irodalomban első ízben ér el olyan 
esztétikai teljességet, amely egyesíti a romantikus szellemiséget és a realisztikus 
világnézet fragmentumait E regény magyar fordítása - ha kinyomtatják - a XIX. 
század végén már nem befolyásolta volna a recipiáló irodalom irodalmi para-
digmáját, mert nem tartalmazza a századvég új, modern kánonjának moz-
zanatait, amelyek iránt a magyar irodalom már fogékonnyá vált Az innovátor 
szerepét, melyet áenoa a horvát kultúrában betöltött, nem játszhatta volna el a 
magyar irodalomban is. áenoa horvát Walter Scott-nak nevezték A scotti 
történelmi realizmus magyar változata már 1836-ban megszületett Jósika Mik-
lós Abafi című regényében. 

Az 50-es években (mint az Bori Imre vizsgálódásaiból kiderül) Jókai Mór 
regényeiben már feltűnik a szubjektív hang, az álom, az emlékezés motí-
vuma, a naplórészletek, az önazonosság válságának motívuma, a valóság és 
látszat kettőségének tudata. 1867. után Jókai már nem ír többé "nemzeti 
jelentőségű irányregényt" (Bori Imre), áenoa, viszont, mindvégig tenden-
ciózus irodalmár maradt, és hite szerint az irodalom küldetés, melynek 
feladata a nép ébresztése és felemelése. A századvégen Jókai Mór már 
sejteti a modern magyar próza minden lehetséges útirányát. Regényei szim-
bolista és szecesszionista "dekadenciával" és pszichopatológiai elemzésekkel 
töltődnek, írja Bori Imre. A magyar kapitalizmus ebben az időben már 
annyira megérett, hogy e valóság írója a századvégen már egy modern 
társadalom művészi leképzésére vállalkozhatott. Míg áenoa "nem lehetett 
radikális és következetes realista, mert a mi polgárságunk az ő idejében még 
gyenge volt, a múlt nyomai viszont túlontúl mélyek..." (A. Barac). 
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Mindebből következik, hogy a recipiálő irodalom Margalits fordítását 
nem fogta volna kizárólag integráló módon, mert a szubtilisebb olvasóknál 
differenciáló mozzanatokkal is számolnunk kell. Az aktivitás, az alkotói 
jelleg foka a recepció folyamatában eme irodalomtörténeti összefüggéseknek 
is függvénye. 

Margalits választását igazolják, ugyanakkor a fenn jelzett fáziseltolódást 
bizonyítják Az aranyműves aranya és néhány magyar regény tipológiai 
párhuzamai. Jókai Mór, Eötvös József és Kemény Zsigmond regényeiben 
egyaránt megtalálhatók áenoa törekvéseinek legmarkánsabb jegyei: a lán-
goló nemzeti-politikai eszmék, az egzotikus történelmi atmoszféra, az ügye-
sen konstruált, izgalmas fabula, a morális érzékenység, az árnyalt jellemzés, 
a humor és az anekdotizálás. 

A tipológiai összefüggések egy állandósult közhelyrendszerről árulkod-
nak, amelyet áenoa éppúgy elsajátított, mint magyar írótársai. Az arany-
műves aranya és a Magyarország 1514-ben cselekménye egyaránt a XVI. 
században játszódik, Kemény A rajongók című regénye a XVIII. században. 
Mindhárom műben egy-egy város áll az események gyújtópontjában: Zágráb, 
Buda, Gyulafehérvár. A szerzők nagy fontosságot tulajdonítanak a városok, 
az épületek, a szobabelsők, a ruházatok leírásának a romantikus egzorikum 
iránti szomját elégítve ki. Azonos ízlésnek hódolnak a tömegábrázoló 
jelenetek ezekben a regényekben. A naiv jellemábrázolős csak sarkítottan 
láttat: elmaradhatatlanok a démoni és az idealizált tulajdonságok. A konflik-
tusok is sztereotipek: a szerelemben az osztálykülönbségek: a családban a 
gyermek-szülő viszony megromlása; a politikában az osztályellentétek, a 
hatalomvágy, az önkény, az ármánykodás; a vallásban a szekták okozzák az 
összeütközéseket. 

A fordító biztos lehetett abban, hogy a befogadó olvasóközönségben 
visszhangozni fognak a sztereotípiákhoz kötődő korábbi esztétikai élmé-
nyek, s a beidegződött olvasói elvárások nem maradnak kiegészítetlenüí. 
Mindehhez még csatolhatjuk áenoa anegdotikus látásmódját, mely leg-
inkább Jókai humorához közelít. 

A horvát író romantikus történelmi regénye a század végén a magyar 
közbefogadás számára még semmiféleképp sem jelentett volna anakroniz-
must, s bár nem segítette volna a modern tendenciák artikulálását, széles 
kommunikációs mezőt biztosított a két irodalom között. A romantikus 
sztereotípiák segítették a fordítót is abban, hogy megragadja "a mű meta-
fizikai minőségét", "az irodalmi mű egységesítő levét, azt, ami elvileg 
határozza meg a lexikai egységek jelentésének fesztávoiságát a kontextus-
ban" (Zorán Konstantinovié). 

A műalkotás szelektálás terméke. A fordító szintén válogat, választ, csak 
relációi mások. Margalits Ede regényfordításában az első döntés a mű 
kiválasztása volt, mely eleve magában hordozza a fordító és olvasó szá-
mottevő esélyét arra, hogy ugyanazt az esztétikai tárgyat aktualizálja a 
transzpozíció által, mint a forrásnyelvi műélvező. 
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