
H U N G . K Ö Z L . 16. É V F . 1. (58.) SZ . 711—718. L . N O V I S A D — Ú J V I D É K 7 1 1 
1984. M Á R C I U S 

E T O : 886.1=03 CONFERENCE PAPER 

JOVAN JOVANOVIC ZMAJ DULICI CÍMŰ 
VERSESKÖTETÉNEK MAGYAR FORDÍTÁSAI* 

MIKES MELÁNIA 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1984. febr. 15. 

Dulici u madarskom prevodu (A Dulici magyar fordításban) címen a 
fordító, Dena Pavlovié válaszolt arra a kritikára, amelyet a Jávor 1876. évi 
10. száma közölt Al. V. Popovic professzor tollából. A kritika a Buliéi Pav-
lovié által készített fordítását tűzte tollhegyre, azt a kötetet, amely egy éwel 
korábban, 1875-ben látott napvilágot Zomborban, a Kisfaludy Társaság 
támogatásával. Sem a kritika, sem a fordító válasza, sem pedig a kritikus 
viszontválasza (amely egyébként sokkal terjedelmesebb, mint ama „kétha-
sábos bírálat") nem mentes az érzelmi megnyilatkozásoktól: mindhárom 
írás a szubjektivizmus és „egymás túllicitálása" jegyében fogant, s ezért 
aligha lenne értelme annak, hogy a modern irodalomkritika mércéi alapján 
vegyük őket szemügyre. Számunkra ez a vita elsősorban azért lehet tanulságos, 
mert felvet néhány olyan kérdést a műfordítással kapcsolatban, amelyek 
mind a mai napig mit sem veszítettek időszerűségükből. Közülük csak a 
legfontosabbat említjük: hogyan lehet olyan fordítást készíteni, amely nem 
hamisítja meg az eredeti alkotást, de ugyanakkor érthető és szép is azok 
számára, akiknek szánták. 

Dena Pavlovié és kritikusa hevesen vitatkozik arról, ki az illetékes a 
fordítás elbírálásában: azok-e, akik az eredeti alkotás nyelvét, azaz a forrás-
nyelvet vallják anyanyelvüknek, vagy akiknek a fordítás nyelve, a célnyelv 
az anyanyelvük. Á kritikusnak, Popovic professzornak igaza lehet, amikor 
azt mondja: „Pavlovié úr munkáját átnézvén ítéletünket a szerb, nem pedig 
a magyar olvasóközönség elé tárjuk, számunkra ugyanis nem lehet közömbös, 
hogyan ismerik meg más égtájakon szellemi nagyjainkat". Miközben azt 
hirdeti, hogy „a kompetencia a magyar költészetet, nem pedig a szerb ízlést 
illeti meg", Dena Pavlovié, a fordító megfeledkezik arról, hogy a magya-
rosság a jó fordításnak csupán egyik, de korántsem egyetlen ismérve. Persze, 
az sem állítható, hogy minden olyan átültetés jónak minősül, amely meg-
nyeri a magyar olvasóközönség tetszését. 

Pavlovié mindkét nyelvet — a szerbet is, a magyart is — jól ismerte. 
Fordításának fogyatékosságai nem is eredeztethetők nyelvismereti hiányos-

* A Zmaj és a magyar irodalom c. tudományos tanácskozáson 1984. január 27-én elhangzott 
előadás szövege 
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ságokból; inkább abból, hogy a fordítás során nem végzett tudatos szeman-
tikai elemzést, találomra válogatott az ekvivalens szerkezetek között, s nem-
egyszer szem elől tévesztette a nyelvi kommunikáció különböző regiszte-
reiből adódó eltéréseket. Pl.: 

od bisera grana (28. vers) • gyöngyöt termő lomb 
sad (42. vers) ültetvény 

Pavloviéban valószínűleg nem is tudatosodtak azok a csapdák, emelye-
ket a Billiói egyszerűnek tűnő poétikája rejt magában. A figyelmetlen fordí-
tóval megtörténhet ugyanis, hogy az eredeti egyszerűségéből sugárzó szép-
séget közhelyként vagy giccsként ülteti át. Igen tanulságos lehet számunkra 
e tekintetben, ha összevetjük az eredetivel a 42. versnek Pavlovié, illetve 
Fehér Ferenc által készített fordítását: 

Pavlovié fordítása Fehér fordítása 

A1 je lep Oh mi szép Jaj, de csodás 
Ovaj svet, — E világ! E világ — 
Onde potok Ott egy patak, Amott patak, 
Ovde evet; Itt virág. Itt virág. 
Tamo njiva, Ott vetés — itt Arra szántó, 
Ovde sad; Ültetvény; Erre kert; 
Eno sunca, Ottan árnyék, Ott a nap, itt 
Evo hlad; Itt napfény. HüVös enyh. 
Tamo Dunav Ott a Duna — Ott a Duna — 
Zlata pun, Itt egy domb. Aranylón, 
Onde trava Ott a zöld fű, Amott a fű, 
Ovde zbun. Itt egy lomb. Itt a lomb. 
Slavuj peva, Hallom madár Pacsirta szól — 
Ne znam gdi, — Dalait, Ugyan hol? 
Ovde srce, Itt a szívem Itt vagy: szívem 
Ovde ti! Te vagy itt: Itt dobol! 

Fehér már a vers legelején olyan hangot üt meg, amellyel sikerül át-
mentenie az egész vers alaphangulatát. Ő ugyanis a szerbhorvát lep meg-
felelőjeként a csodás melléknevet veszi — noha lexikailag a szép közelebb 
áll az eredetiben használt szóalakhoz —, s ezáltal az olvasóban sikerül kivál-
tania a szépségre és a boldogságra való naiv rácsodálkozás képzetét, ami tu-
lajdonképpen az egész vers alapját képezi. Fehér ugyanakkor tisztában van 
az ott és az itt párhozamának a szerepével is, azzal nevezetesen, hogy általa 
a tágabb környezet kevésbé intim részei a szűkebb környezet intimebb tár-
gyaival szembesülnek (potok — evet, njiva — sad, sunce — hlad). Pavlovié 
ezt a tényt szem elől téveszti, amit mi sem bizonyít jobban, mint a vetés és az 
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ültetvény párhuzamba állítása, illetve az, hogy az eredetiben megfogalmazott 
párhuzamokat esetenként a visszájukra fordítja: 

Eno sunca, 
Evo hlad; 

Pavlovié fordításában: 
Ottan árnyék, 
Itt napfény. 
Különösen szembeötlő ez a minőségbeli különbség a vers zárórészében. 

Pavlovié is, Fehér is „szabadon" fordít, Pavlovié átültetésében azonban nyoma 
sincs az eredeti sorok poétikusságának. Fehérnek viszont sikerül átmentenie 
az egyszerűségnek azt a szépségét, ami e sorokból sugárzik. Itt mindenekelőtt 
az alábbi két sorra gondolunk: 

Slavuj peva, 
Ne znam gdi, 

amit Pavlovié így fodít le: 
Hallom madár 
Dalait, 

Fehér viszont: 
Pacsirta szól — 
Ugyan hol? 

Pavlovié fordítását a korabeli magyar kritika kedvezően értékelte, abból 
a tényből viszont, hogy Zmaj verseinek legújabb gyűjteményébe (Hol meg-
álltam. . ., Forum, Újvidék, 1983.) egyetlen Pavlovic-fordítás sem került 
be, arra lehet következtetni, hogy ezek az átültetések nem állták ki az idő 
próbáját. A Zmaj születésének százötvenedik évfordulóján kiadott kötetet 
Ács Károly rendezte sajtó alá. Saját fordításain kívül helyet kaptak benne 
Dudás Kálmán, Fehér Ferenc, Csuka Zoltán, Pap József és Szászy István 
fordításai is. 

Az irodalomkritika szempontjából talán meddő dolognak tűnhet a rossz 
fordítás elemezgetése, a kontrasztív nyelvészeti analízis szempontjából azon-
ban már korántsem, hiszen ezeknek a mulasztásoknak és következetlen-
ségeknek a feltárása, a jó és a kevésbé helytálló vagy egyenesen elfogadha-
tatlan fordítói megoldások egybevetése az összevető nyelvvizsgálat számára 
igen tanulságos lehet, különösen akkor, ha tudjuk, hogy ennek az alkalmazott 
nyelvészeti diszciplínának egyik gyakorlati célja éppen az, hogy — egyelőre, 
persze, még szerény keretek között — támpontul szolgáljon a fordítói mun-
kához, és hozzájáruljon a fordítói tevékenység fellendítéséhez. Arról itt nyil-
ván nem szükséges szólni, milyen szerep jut napjainkban ennek a hídve-
résnek, a különböző nyelvi és kulturális közegek összekapcsolásának. 

Érdekes és tanulságos az efféle elemzés, akár egységes szövegen, szö-
vegegészen, akár szövegrészeken végezzük. A terjedelem korlátozottsága 
folytán az alábbiakban csupány olyan megoldástípusra szeretnénk felhívni 
a figyelmet, amelyek a korszerű fordításelmélet szempontjából nem látszanak 
elfogadhatónak. 
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1. A fordító nem ülteti át az eredetiben szereplő metaforát, hanem meg-
elégszik ennek interpretálásával (a félreértésről, a téves interpretálásról itt 
természetszerűleg nem ejtünk szót). Példák: 

(1) 
Na nebu oblaci 
Na srcu kamenje (2.) 

Ború fenn az égen — Szívemen a bánat (Pavl.) 
Fellegek az égen — 
Szívünk szikla zárja. (Fehér) 

Az efféle megoldásokkal a fordító nemegyszer útját állja a költői gondolat 
szabad szárnyalásának: 

(2) 
A ti beá', il'leti, ako imas krila (3.) 
Te pedig menekülj, távozz gyorsan innen (Pavl.) 
Te magad pedig fuss, repülj — ha van szárnyad — (Szászy) 

A költői kép megsemmisül, az eredeti gondolaton csorba esik azokban 
az esetekben is, amikor a metaforát a fordító csak részben ülteti át: 

(3) 
Ljubim li te. . . ili néma sveta, 
Néma sunca, ni rose, ni cveta, 

Vec sve tmina, sto je pakő mesi, 
A po tmini vitlaju se besi 
A med njima prabesina spava — 
Moju ljubav u snu izmisljava. (14). 

Szeretlek-e. . . vagy tán világ sincsen, 
A világon harmat, virág nincsen. 

Hanem mind csak sötétség és kétely, 
Benne manók vad serege tévelyg. . . 
Ott ábrándoz a pokol dédatyja. . . 
Szerelmem — tán ennek gondolatja?. . . (Pavl.) 

Szeretlek-e. . . vagy elvész a világ, 
Nem süt a nap, nincs harmat, nincs virág — 

Csak a pokíok sötétsége fortyog, 
Benne táncoló ördög-porontyok; 

Alszik köztük egy, a legöregebb — 
Álmodja csak az én szerelmemet. (Ács) 
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Zmaj kételyeit a pokol kifejezésben fogalmazza meg, Pavlovié viszont 
interpretálja ezt a metaforát, s magát a kétely kifejezést használja. A pokol 
szunnyadó sátánja ősi indulatokat testesít meg, benne fogant a költő szerelme. 
Pavlovié viszont nem szunnyadásról, hanem ábrándozásról beszél, s a költő 
szerelme ebből az ábrándból táplálkozik. 

2. A kulturéma értékű metafora gyakran nem ültethető át a célnyelvbe 
megfelelő lexémával, a fordítónak azonban nem szabad szem elől tévesztenie 
az ilyen metafora lényeges jelentésmozzanatait. így például a Kazi mi kazi, 
kako da te zovem kezdetű versben (17.) használt becéző kifejezéseket (diko, 
snago, lane, blago, duso, zlato) Pavlovié a következőképpen fordítja le: szen-
tem, angyal, galambom, aranyom, kincsem, szivem. Dudás fordításában: kin-
csem, angyalom, édes szentem, drága csillagom, tündér, rózsás hajnalom. Mindkét 
fordító él a lexikai megfeleltetés lehetőségével ott, ahol erre mód van, ahol 
viszont ilyen lehetőség nincsen, meg sem próbálkoznak a lényeges jelentés-
mozzanatok átmentésével, hanem, úgy tűnik, találomra választanak a kí-
nálkozó lehetőségek közül: 

Sve su to mila 
Imena i lepa 
Kojima Srbin 
Svome zlatu tepa. 

Pavlovié fordításában: 
Lám e nevek sorba 
Enyelgők és szépek, 
Miket szerb leánynak 
Adnak szerb legények. 

Dudás fordításában: 
Hisz szépek, kedvesek 
Mind e tünde nevek 
S a fajtámbeli férfi 
Velük be is éri 
Szerelmét becézni. 

Dudás a tepa svome zlatu szintagmát a szerelmét becézni kifejezéssel 
ülteti át, s ezáltal legalább tanújelét adja annak, hogy megpróbálkozott át-
menteni Zmaj eredeti költői gondolatát. 

Az ilyen típusú kulturémák átültetésére csak akkor nyílik lehetőség, ha 
a fordító megpróbálkozik a két ellentétesnek látszó tendencia (az eredetiben 
megfogalmazott tartalom megőrzése és a célnyelvi követelmények szem előtt 
tartása) összebékítésével, azzal, hogy az adott kulturémát egy elképzelt ko-
ordináta-rendszer ideális pontján, az említett két tendencia metszéspont-
jában helyezze el. A Tijo noci (33.) c. vers fordításakor Pavlovié szem elől 
tévesztette, hogy az eredetiben használt sunce jelentésének alapvető meg-
határozó jegye az égitest jelleg, továbbá hogy az itt használt költői kép alap-
jában a fény, a ragyogás képzete áll. így történhetett meg azután, hogy a 

Tijo noci 
Moje sunce spava 
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illetve a 
Da se moje 
Sunce ne probudi 

sorokat a következőképpen fordította le: 
Éjszak, lassan. . . 
Babám alszik mostan 

továbbá: 
Hogy galambom 
Alhassék nyugodtan. 
Fehér ezeket a mozzanatokat nem téveszti szem elől, s ezért sikerül 

egészen megközelítenie az eredetit: 
Halk légy most éj, 
Napsugaram alszik 

illetve: 
Napsugaram 
Óvják, altatgatják. 
3. Az eredetiben szereplő második személyű megszólítást a fordító 

harmadik személyben ülteti át: 

(1) 
Tice, cvece, sunce drugamo te zovu; (3.) 
Leány, virág, napfény más utakon járnak. . . (Pavl.) 

(2) 
Hoce da se i nasmeju > 
Sto na tebi néma zlata (40.) 

Mosolyognak, gúnyolódnak, 
Hogy babámon arany nincsen; (Pavl.) 

Kinevetnek az emberek 
Mert aranyos éked nincsen, (Csuka) 

* ,* 

A fentiekben csak néhány lényeges mozzanatra hívtuk fel a figyelmet. 
Tanulságos lenne az is, ha ezeket a verseket az eredeti alkotás és a fordítás 
kommunikációs struktúrája szempontjából elemeznénk. Ebben az esetben a 
szövegegészből kellene kiindulni, s innen haladni az alacsonyabb szintű 
szövegegységek felé. Ez azonban már egy másik elemzés tárgya lenne. 

Fordította: Junger Ferenc 

2 



A D U L I C I M A G Y A R F O R D Í T Á S A I 717 

R E Z I M E 

„Đulići" u mađarskom prevodu 

Autor se bavi problemima prevođenja sa srpskohtvatskog jezika na mađarski sa sta-
novišta kontrastivnih jezičkih istraživanja, analizirajući pre svega propuste u prevodu Zma-
jevih pesama „Đulići" od Dene Pavlovića. Slabosti Pavlovićevog prevoda proističu iz 
toga što on nije semantički analizirao prevodne ekvivalente. Upoređujući njegova prevo-
dilačka rešenja sa boljim rešenjima drugih prevodilaca, autor ukazuje na neke tipove pos-
tupaka kojih bi se dobri prevodioci trebali da klone (na pr. interpretacija umesto preno-
šenja pesničke metafore iz jednog jezičkog koda u drugi). 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

„Đulići" in Übertragung ins Ungarische 

Der Verfasser beschäftigt sich mit den Promlemen der Übertragung aus dem Ser-
bokroatischen ins Ungarische von dem Standpunkt der kontrastiwen Sprachforschung 
her, vor allem die Mängel bei der Übertragung Zmajs Gedichte „Đulići" von Pavlovits 
Jenö analysierend. Die Schwächen in seiner Übertragung gehen aus der Tatsache hervor 
daß er die Übersetzungsäquivalente semantisch nicht analysierte. Seinen Lösungen bei 
der Übertragung hat der Verfasser mit den besten Lösungen anderer Übersetzer verglichen 
und er deutet auf einige Verfahrenstypen hin, vor welchen sich die gute Poesieübersetzer 
hüten müßten (zB. die Interpretation anstatt des Übertragens der poetischen Metapher 
aus der einen Sprache in die andere). 




