
ungarisk Værk var oversat paa Dansk, og jeg vidste kun navne eet: 
Szecheny »Om Vadeløb«, og tilføiede, at dette just var oversat af den 
af mine danske venner, som er mig kjærest.”  

Nem hiszem, hogy messzemenő következtetéseket lehet levonni A 
könnyelműek dániai fogadtatására nézve abból a tényből, hogy Ander-
sen pesti látogatása alkalmával még nem ismerte Jósika e regényét. 
Andersen 1840. október 31-én hagyta el Koppenhágát szerelmi kaland-
ja miatt, és kilenc hónapos utazást követően, 1841. június 4-én érkezett 
Bécsbe. Pesten néhány nappal korábban járhatott. A Dansk 
Bogfortegnelse alapján nem állapítható meg, hogy egy adott könyv az 
év mely hónapjában jelent meg. Tehát az is előfordulhatott, hogy Jósi-
ka regénye csak 1840. október 31-e után jelent meg, és még nem is volt 
kapható Koppenhágában, amikor Andersen onnan elutazott. A könyv 
dániai fogadtatását véleményem szerint sokkal jobban jellemzi, hogy öt 
év múlva megjelent a regény második része, hiszen a kiadónak megérte 
lefordíttatni a második részt is. 

Az 1848–1849-es szabadságharcot nagy figyelemmel követték 
mind Dániában, mind Svédországban. Dániában ez a nagy érdeklődés 
azonban nem mutatkozott meg az irodalom, a fordítások területén. A 
szabadságharcot követően 1851-ben jelent meg az első magyar mű 
Eventyr og Sagn fra Ungarn (Mesék és mondák Magyarországról) 
címmel Hans Haagen Nyegaard fordításában. A könyv 108 oldalon 16 
mesét és mondát tartalmaz. Hans Haagen Nyegaard a kötethez írott 
előszavában megadja, hogy válogatása két, német nyelven kiadott 
gyűjteményen alapul.  

1812-ben jelent meg Jakob és Wilhelm Grimm világirodalmi jelen-
tőségű népmesegyűjteménye, a Kinder und Hausmärchen (Gyermek- 
és házi mesék), amely megindította a mesegyűjtést és meseátdolgozás 
kutatását. A mesegyűjtemény világszerte iskolát teremtett, ide tartoz-
nak Hans Christian Andersen népmese-feldolgozásai is. A Grimm test-
vérek az 1810-es évektől széles körű kapcsolatot tartottak fenn magyar 
nyelvészekkel és folkloristákkal, hatásuk megfigyelhető többek között 
Erdélyi János munkásságában is. Talán Hans Haagen Nyegaard válo-
gatása az első jellemző példa a német közvetítésre a magyar és a dán, 
illetve skandináv irodalmak között.  
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Petõfi izlandiul 
 
Steingrímur Thorsteinsson (1831-1913) izlandi költõ és író. Renge-

teg művet fordított izlandi nyelvre, leghíresebbjei H.C.Andersen mese-
fordításai és az Ezeregyéjszaka meséi. Talán meglepő, de Petőfi Sán-
dortól is sokat fordított. A reykjavíki könyvtárban bukkantam a szep-
tember végén címűre.  
 

 
Í september-lok 
Szeptember végén 
 
Enn garðablóm neðra hér gróa í dalnum, 
Við gluggann enn skrúðgræn er öspin vor há. 
En, skoðaðu! Veturinn skjótt fer að nálgast, 
Á skógvöxnu hæðunum fest hefir snjá. 
Svo ber eg enn sumarsins síðgeisla í hjarta, 
Þar sáðkornið frumunga þróast og grær, 
En haustlega á koll mínum hárið samt gránar 
Og hermir að veturinn færi sig nær. 
 
Að fold hníga blómin og burt streymir lífið, 
Kom, brúður, mín elskaða, og sest mér á kné, 
Í dag ertu mínu svo mjúkt vöfð í fangi, 
Á morgun við gröf, ef eg vopnbitinn hné. 
Ó, seg mér, þá eg er á undan þér dáinn, 
Munt angruð þú gráta við kuml yfir mér, 
Eða með ástmálum aðra við bundin, 
Það afsverja nafnið, sem fyrst gaf eg þér. 
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Ef ekkjunnar blæju svo af þér þú leggur, 
Þá ásttregans fánu, sem þér heyrir til, 
Þá sannlega kem eg úr svarthýsi grafar 
Og sæki´ hana til þín um miðnæturbil 
Eg sæki hana til þess mín tárin að þerra, 
Er títt graet eg þín vegna í dánarheims rann, 
Eg þek henni um sárið míns þreyjandi hjarta, 
Sem þar, þá og enn þér til eilífðar ann. 

 
Katona Mária gyűjtése 

Tóth Kati: Videó-klip 
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Varga Zsolt 
A magyar irodalom  

Dániában és Svédországban  
a XIX. század második felében és a 

 XX. század első évtizedeiben 
                       
 

Dánia. A kezdetek (1840–1874) 
 
Az első magyar szépirodalmi mű, amelyet dánra fordítottak, Jósika 

Miklós A könnyelműek (De Letsindige) című regénye volt. A regény a 
koppenhágai J. G. Salomon kiadónál jelent meg két részben. Az első 
részt a kiadó 1840-ben adta ki, a fordító J. Hansen volt. A regény má-
sodik része öt évvel később, 1845-ben jelent meg L. J. Flamand fordí-
tásában. Jósika Miklós regényével kapcsolatban érdemes rövid kitérőt 
tenni Hans Christian Andersen magyarországi látogatására, amelyről 
Andersen az En Digters Bazar (Egy költő bazárja) című művében em-
lékezik meg. 

Ráth József a Den ungarske litteratur i Danmark (A magyar iroda-
lom Dániában) című cikkében említi, nehezen lehet vizsgálni, hogy 
Jósika műve mennyire vált ismertté Dániában:  „I alt fald sagde H. C. 
Andersen, da han i 1841 opholdt sig i den ungarske hovedstad, at han 
aldrig havde hørt om den.”  

Érdemes ezért pontosan felidézni, hogyan emlékszik Andersen ma-
gyarországi tartózkodására. Az Egy költő bazárja következőkben idé-
zett részlete pedig azt is bizonyítja, Magyarországon mindig érdeklő-
désre tarthatott számot a kérdés, hogy mely magyar irodalmi műveket 
fordítottak idegen nyelvekre. Rövid pesti tartózkodása alatt ugyanis a 
neves dán írónak is feltették a kérdést, milyen magyar művek olvasha-
tóak dánul: „Som den betydeligste og meest læste ungariske Digter 
nævnes Josika, der især har skrevet Romaner; een af disse, »Bøhmerne 
i Ungarn«, roses meget. – Det Spørgsmaal blev gjort mig, om intet 
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