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A szerb—magyar összehasonlító irodalomkutatás eddig is foglalkozott 
Zmaj szerepével a magyar irodalomban. A hangsúly azonban Arany János 
és Petőfi Sándor műveinek fordításán és ezeknek a fordításoknak elemzésén 
volt, ebből kifolyólag az irodalomtudomány ez ideig nem mondhatta ki vég-
leges véleményét Zmaj szerepéről a szerb-magyar kölcsönösség terén. 

A Letopis Matice srpske Jovan Jovanovic Zmaj születésének száz éves 
jubileumáról ünnepi számmal emlékezett meg, s a fenti kérdéssel is foglal-
kozott; születésének 150. évfordulója azonban sok újabban felvetett kérdésre 
kísérel választ adni, így az újabb kutatások eredményei teljesebb képet nyúj-
tanak majd nemcsak Zmaj személyére és gazdag eredeti, illetve fordítói 
opuszára vonatkozólag, hanem a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztésében, 
valamint e két nép közeledésének jobb megismerésében való szerepéről is. 

A XIX. század második felében a szerb és a magyar nép egymástól 
való eltávolodásának átmeneti jelensége mellett mindjobban kifejezésre jut 
a közeledés szándéka, és ez az irodalomban is megnyilvánul. Erről a folya-
matról tanúskodnak a magyar és a szerb időszaki publikációkban megjelent, 
eddig még egészében fel nem tárt fordítások és a rájuk vonatkozó cikkek. 

E korszak szerb időszaki sajtótermékeiben a világirodalom (orosz, fran-
cia, német, részben angol) klasszikusai mellett ott találjuk a magyar irodalom 
remekműveit, de a ma már elfelejtett írók alkotásait is. Arany János és Pe-
tőfi Sándor versein kívül a szerb időszaki sajtótermékek jelentős számban 
közölnek prózai részleteket vagy egész elbeszéléseket a magyar irodalomból, 
elsősorban Jókaitól és Mikszáthtól, a fordítók pedig az irodalmárok mellett 
tanítók, egyetemi hallgatók és más értelmiségek közül kerülnek ki. 

A magyar irodalmi alkotások szerb nyelvre való átültetésében és megis-
mertetésükben Zmaj szerepe eddig is elismerésben részesült, a legújabb ku-
tatások azonban megerősítik, hogy szerepe sokkal jelentősebb, mint eddig 
gondoltuk. A XIX. század második felének szerb periodikájában megjelent 
magyar fordításokkal kapcsolatos írásokból az is kitűnik, hogy mennyire 
tisztelték és szerették Zmajt, a korabeli folyóiratok úgyszólván mindent 

* A Zmaj és a magyar irodalom c. tudományos tanácskozáson 1984. január 27-én elhangzott 
előadás szövege 

4* 1 



720 V E S E L I N O V l C S U L C M A G D O L N A 

közöltek, amit felkínált. Már a neve is garancia volt arra, hogy küldeménye 
értékes, s minden fenntartás nélkül dicsérték mind az eredeti, mind a fordí-
tói munkáját. 

A szerb időszaki sajtótermékek ez időben rendszeresen közölnek magyar 
irodalmi alkotásokat, melyek vagy részletekben, vagy pedig egészükben ke-
rülnek közlésre. E fordítások túlnyomó része Zmajé, vagy pedig az ő hatá-
sára fordítással foglalkozó irodalmároknak köszönhető. A szerb időszaki 
sajtótermékek beszámolnak Zmaj eredeti és fordítói munkásságáról, s nagy 
publicitást adnak az Arany Toldijáról, Petőfi János vitézéről, Madách Az 
ember tragédiájáról és más magyar művekről készült fordításának. A század 
utolsó éveiben mind sűrűbben jelennek meg bennük írások Zmaj évfordu-
lóival és irodalmi tevékenységével kapcsolatosan; 1899-ben beszámolnak az 
50 éves irodalmi munkássága tiszteletére létesített Bizottságról és az Isidor 
Bajié által ez alkalommal zongorára szerzett Zmajevka című ünnepi lírai 
költeményről. A Brankovo kolo nagy teret szentel az évfordulónak, az 1899. 
év folyamán többször is megemlíti1, és a Bosans&a vila is tudósít róla. 

Az időszaki sajtótermékek megünneplik Zmaj 70. életévének a jubi-
leumát is. A halála hírére (1904) meleg hangú, hosszú gyászbeszédeket kö-
zölnek, s később is ápolják emlékét. 

A Bosanska vila „dicső szerb költőnek", „a mi szeretett, tiszteletre méltó 
aggunknak" nevezi Zmajt, s nagy büszkeséggel közli eredeti verseit és magyar 
fordításait. 

Megemlítenénk a mosztári Zorát is, amely az 1899. évben egész számot 
szentelt Zmajnak, a török elleni hercegovinai felkelés támogatójának, s számos 
magyar költői művet, valamint elbeszélést is közöl (Jókai, Mikszáth). 

A Letopis Matice srpske 97. könyvében jelent meg Jovan Dordevié szer-
kesztő értékelése a Toldi első énekének fordításáról: „E fordítás mintha nem 
is fordítás lenne — jegyzi meg Dordevic —, inkább második eredetinek te-
kinthető; mialatt e művet olvassuk, úgy tűnik fel, mintha magát Aranyt 
hallgatnánk, ahogyan szerbül költ." Dordevié azonban felrója Zmajnak, hogy 
elkerülte figyelmét néhány „csekélység", emellett „akadozik az úgynevezett 
leoninusi verselésben".2 

Jovan Grcié egy későbbi írásában védelmére kel Zmajnak, és megálla-
pítja, hogy „ennek dacára versei kellemesen hangzanak".3 

1858-ben a Sedmica 34. számában olvassuk: „Elismert költőnk, Zmaj 
Jovan Jovanovié az idegen világból újra átültetett irodalmi kertünkbe egy 
szép virágocskát: Petőfi Sándortól, a híres magyar költőtől lefordította a 
János vitéz c. epikus költeményt, s ezt a nagy érdemű Emilije Cakra saját 
költségén szándékozik kiadni. Aki tudja, kicsoda Petőfi, annak nem szükséges 
dicsérni e költeményt, a fordító neve azonban jótáll, hogy az eredeti szép-
sége nem vész el a fordításban." 

A következő, 35. számban Vitéz Jovan od Petefija cím alatt a Sedmica 
leközli e költemény első énekét, s a szerkesztő hozzáfűzi: „Ez Petőfi Sándor 

1 497—498., 545—548. és 798. o. 
2 1858, első füzet 
3 Jovan Grcic: Zmajevi prepevi s madarskog, Letopis Matice srpske, knjiga 338, 1933, 127. 
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János vitézének első éneke, amelyet fiatal költőnk, Jovan Jovanovic szerbre 
fordított. Az ősz folyamán könyv alakban is megjelenik, mint már jeleztük, 
ítélje meg e fordításról az olvasó, milyen lesz az egész könyv. Az értékéért 
kezeskedik mind Petőfi, mind a szerb fordító neve." 

A Sedmica ez évi 39. számában jelzi, hogy „a János vitézre, amelyet 
kiváló költőnk Jovan Jovanovic ür magyarról szerbre fordított, már elő lehet 
fizetni, hiszen néhány nap múlva nyomdába kerül: aki valóban becsületes 
könyvet szeretne kis pénzért kézhez kapni (30 ezüst kr.), jelentkezzen minél 
előbb a Sedmica szerkesztőségénél, amely szívesen vállalja az előfizetést". 

1874-ben a Jávor értesíti olvasóit, hogy a Magyarország és a Nagyvilág 
44. számában Dena Pavlovié (Pavlovits Jenő) cikket írt Zmajról, ehhez mel-
lékelte Zmaj 7 versét magyar fordításban, valamint acélmetszetes arcképét. 
1876-ban azonban a Listák című rovatban éleshangú és egymást sértegető 
polémia indult Zmaj Dulici című versciklusának magyarra fordításával kap-
csolatban. 

A Knjizevnost című alrovatban ugyanis „Rózsák. Jovanovits Jovan dalai. 
Szerbből fordította Pavlovits Jenő. A Kisfaludy-társaság pártfogása mellett. 
Zombor 1875" címmel4 műbírálat jelent meg Pavlovits Jenő fordításéiról, 
A Kritikus nem kímélte a fordító személyét és fordítói képességeit. A ki-
fogás mellett, hogy „Jovanovic költeményeinek legjellegzetesebb vonásai 
sikkadtak el", s hogy a fordítás „az eredeti színtelen képe", a kritikus (aki sc 
szignóval írta alá a műbírálatot, valójában A. V. Popovic tanár, mint később 
elárulta nevét) hangsúlyozza, hogy bírálatát a szerb, nem pedig a magyar 
publikumnak szánja, mert „nagyon is fontos, hogy milyen megvilágításban 
mutatjuk be eszes hőseinket az idegen világ előtt". Felrója Pavlovits Jenőnek, 
hogy fordítása „kizárólag a magyar-szerb testvériség" jegyében készült, s 
hogy a „szerb Dulicit „magyar ízlés" szerint akarta átformálni. A hiányos-
ságok minél meggyőzőbb demonstrálása érdekében hozzáfűzi azt is, hogy 
Pavlovits Jenő fogadásból egy hét alatt fordította magyarra e verseket. 

Pavlovits Jenő ugyanebben a rovatban, három folytatásban válaszolt a 
bírálatra. Megtámadja a kritikus „rosszindulatát" és „költői irigységét", 
megkísérli kétségbe vonni szakképzettségét a fordítás elbírálásában, végül 
pedig hivatkozik a Kisfaludy Társaság, Greguss Ágost, Tóth Kálmán, Kert-
beny Károly, Dux Adolf, valamint a budapesti sajtó (A Hon, Fővárosi Lapok 
stb.) hízelgő, dicsérettel teli véleményére.5 

Pavlovits Jenő kimerítő, részletes, éleshangú válaszára újra jelentkezik 
Al. V. Popovic. Szakképzettségének bizonyítása céljából részletesen össze-
veti a fordítást az eredetivel, még jobban megindokolva véleményét, és újra 
felveti Pavlovits munkájának hiányosságait: „Nem állítottam azt, hogy a 
Dulici mint magyar könyv nem jó, hanem kifejtettem a véleményemet arról, 
hogy ami a szerb Dulici jellegzetessége, egyáltalán nem tűnik ki a fordításból. 
Miért fordította hát a szerb Dulicit, ha nem azért, hogy bemutassa a szerb 
izlést, a szerb szívet, a szerb érzelmet?" — teszi fel a kérdést Popovic, majd 
így folytatja: „Ő hát, szegény, a szerb Duliciból a magyar ízlést, a magyar 
szívet és érzelmet akarta talán kiformálni?" 

4 317—318. o. 
5 507—511, 538—541., 569—573. 
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„Sie wollen antworten, sie setzen sich und schreiben ein paar Bogen 
voll, aber ein paar Bogen, die so viel erbärmliches Zeug erhalten, dass mich 
wahrhaftig von Grund des Herzens schäme, auf einen so elender Gegner 
gestossen zu sein. "— idézi a műbíráló Lessinget Popović írása végén,6 

és ezzel a polémia le is zárult. 

Hogy milyen kínosan hathatott e polémia az olvasóközönségre, kitűnik 
a Đulići német fordításban, című cikkből, ami a Listákban jelent meg. Az 
Az ismeretlen cikkíró már előre elhatárolja magát az előző polémiától: „Ne 
ijedjen meg a mi kedves hölgyolvasónk, hogy újra tizenhét rőfös kritika és 
antikritika kezdődik, replika és visszavágás, amelyben a testvérek, vélemé-
nyüket kifejtve, az irodalmi polémia éles lándzsájával harcolnak egymás ellen. 
Bár az irodalomra nézve ez igen hasznos, a hölgyolvasónak kellemetlen és 
hosszadalmas, mert a polémiában — különösen a szerbben — kevés a sze-
retet (a hölgyolvasó pedig éppen ezt keresi), itt viszont unalmas esztétikai 
és költészeti paragrafusokat idéznek stb. Nem, nem lesz semmilyen polémia, 
sem fáradság a lelkednek, szép hölgyolvasónk, hanem egy jó hírt közlünk, 
s ez a következő: „a Bulié it most németre fordítják."7 

Arany Murány ostromának átköltéséről (Otma Muranj Gradá), amelyet 
a Javor közöl, kimerítő ismertetést hoz a Zastava Mita Popović tollából. 
Popović véleménye szerint az összes Zmaj-fordítás között ez a legjobb, de 
nem ért egyet a címmel, úgy gondolja, hogy az opsada szó jobban tükrözné 
az eredetit, mint az otma, miután „Wesselényi nem foglalta el Murányt". 
Ugyanakkor véleményt mond arról is, hogy e mű német fordítója, Kertbeny 
sem találta el az igazi kifejezést a Die Eroberung von Murany címben.8 

1881-ben a Javor cikket közöl Marko Krečarević tollából Miiranska vila 
(Muráni tündér) címmel. Krečarević visszaemlékezik az Otma Muranj grada 
(„ahogyan Zmaj Jovan Jovanović Arany János híres művét, a Murány ostromát 
átköltésében elnevezte")' történetére, és cikkében erről beszámol. Elmeséli 
Szécsi Máriának, a „hős asszony"-nak a történetét, aki ugyan meg tudta 
volna védeni várát, „de a szerelem erősebb volt a női hősiességnél". Meg-
említi Gyöngyösinek e tárgyra vonatkozó versét, a Márssal társalkodó mu-
rányi Venust (1664), Kisfaludy Károly Szécsi Mária vagy Murány vár os-
tromlása című drámáját, amely először Pesten, 1820-ban került előadásra, 
valamint Petőfi Szécsi Mária című (1847) „remek versét". 

„A mi drága Zmaj Jovan Jovanovićunk 1879-ben Arany Jánostól a 
Murány ostromát, ezt a gyönyörű magyar művet átültette a mi költészetünk-
be" — állapítja meg Krečarević, majd folytatja: „Itt a hős hősre talál, a 
költő költőre, Zmaj Jovan Aranyra — s nem fordította, hanem átköltötte a 
gyönyörű magyar vers-elbeszélést." Cikkét pedig a következő sorokkal fe-
jezi be: „Röviden bemutattuk a murányi vár ostromának történetét, s nem 
tehetünk mást (ahogyan már a Javor 6-ik számában is megtettük), mint hogy 

6 1876, 725—732. o. 
7 1877, 957—959. 
8 1877, 176. szám 
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Zmaj Jovan költőnek szívére kössük szerény óhajunkat, hogy költse át Pe-
tőfi említett művét, a Szécsi Máráit is."9 

A Starmali 1882-ben,10 ugyanakkor a Jávor is 11 a Toldi szerelme első 
énekének fordítását közli Zmajtól, témánk szempontjából pedig érdekes a 
Starmaliban megjelent Zmaj-írás, a Javna zahvalnost, amelyben nyilvános 
köszönetet mond a Kisfaludy Társaságnak, amiért Budapesten ünnepéllyel 
emlékezett meg irodalmi munkásságának 40-ik évfordulójáról12. Ugyanebben 
az évben a Starmaliban Zmaj következő irodalmi közleménye látott napvi-
lágot: „Madách Imre dicső magyar költő remekművét fordítom. A munka 
első harmada már készen van, és remélem, hogy 10-12 hét múlva befejezem 
az egész könyvet."13 A 22-ik számban újabb hír Madách: Az ember tragé-
diája ügyében címmel, Urunk Jézus színeváltozása ünnepén (Na Preobra-
zenje), Kamenicán, Zmajovan Jovanovic aláírással. A hír így hangzik: „E 
mű fordításának már több mint a fele kész, így egy hónapon belül lehetővé 
válik a kinyomatása." E hírt átveszi a Bosanska vila is, és nagy publicitást 
ad neki. 

Mint tudjuk, a fordítás 1890-ben jelent meg Újvidéken, Arsa Pajevic 
nyomdájában, és a Jávor ez évi II . kötetében közölt belőle részletet, a Bo-
sanska vila is beszámol róla. 

Blagoje Brancic a Branik 81. számában részletesen írt Madách e művéről, 
de jóformán nem is említette Zmaj átköltését, és — hogy Jovan Grcic sza-
vaival éljek — tekintettel az akkori pártoskodásra, csupán az eredeti mél-
tatására szorítkozott.14 

Zmaj magyar fordításainak népszerűsítéséből a Bosanska vila irodalmi 
folyóirat bőven kivette részét;. Szarajevóban indították 1885-ben, és az első 
világháború kitöréséig rendszeresen értesítette olvasóit a művelődési ese-
ményekről. Nemcsak a szerb, hanem az összes délszláv területre, sőt a ko-
rabeli Európára is kiterjedt a figyelme, s közleményeiben mély rokonszenvvel 
mutatott be magyar irodalmi műveket is. 

A magyar kulturális élet és irodalom iránti baráti magatartását részben 
azzal magyarázhatjuk, hogy a magyarok akkoriban ellenezték Bosznia és 
Hercegovina okkupációját, és nagy érdeklődést tanúsítottak e terület szép, 
egzotikus tájai, népei, ezeknek szokásai és kultúrája iránt. A hivatalból ér-
kezett személyiségek mellett Boszniát és Hercegovinát ebben az időben 
útirajzírók (Erődi Béla, Strausz Adolf), újságírók, kutatók és irodalommal fog-
lalkozó személyek is meglátogatták és felfedezték: elbűvölték őket a tájak, 
de ugyanúgy az ellentétek is, amellyekkel lépten-nyomon találkoztak, az eu-
rópai felfogástól idegen, de megkapó mohamedán és keresztény szokások és 
életmód. 

Az így keletkezett tudósítások, cikkek, tanulmányok, néprajzi leírások 
túlnyomórészt a fővárosi lapok, időszaki sajtótermékek oldalain láttak nap-

9 283—285. o. 
10 21—23. szám 
11 35—37. szám 
13 1889, 14. szám 
13 18., 19., és 20. szám 
14 Id. mű 136. o. 
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világot. Itt elsősorban a Vasárnapi Újságot és a Fővárosi Lapokat említjük 
meg. Emellett megjelentek gazdagon illusztrált könyvek is, amelyekben saját, 
leginkább mohamedán népdal-feljegyzések találhatók (Asbóth János). 

Ugyanakkor a boszniai és a hercegovinai irodalmi körök is érdeklődnek 
a magyar kultúra és irodalom iránt. Ebben jó példát mutat a Bosanska vila, 
amely azokkal a szerb folyóiratokkal rokonult, amelyek az Osztrák-Magyar 
Monarchia területén jelentek meg. A Bosanska vila munkatársai a vajdasági 
szerbség köréből is regrutálódtak, ennek köszönhető, hogy a lap sok elbe-
szélést közölt a magyar irodalomból, elsősorban Jókai Mórtól és más magyar 
elbeszélőktől, a költők közül pedig legtöbbször Arany János és Petőfi Sándor 
neve szerepelt. A magyar művek fordításában a vajdasági szerbek mellett 
Bosznia-Hercegovina néhány fiatal irodalmára is részt vett. 

A Bosanska vila, mint már említettük, tiszteli és szereti Zmajt. Folya-
matosan közli eredeti munkáit és magyar fordításait, hírt ad magyar irodalmi 
eseményekről. A Knjizevne i kulturne biljeske (Irodalmi és művelődési jegy-
zetek) című rovatban a Bosanska vila is közli a hírt, amelyet a vajdasági szerb 
irodalmi és művelődési körök rokonszenvvel fogadtak: „A magyar irodalmi 
Kisfaludy Társaság a mi dicső Zmaj Jovan Jovanoviéunk negyvenéves iro-
dalmi munkásságát szándékozik megünnepelni. Ezt a Társaság elnöke, Gyulai 
Pál úr indítványozta, mert — mint kijelentette — Zmaj nagy és felbecsül-
hetetlen érdemet szerzett a magyar irodalmi művek szerbre való átültetésével. 
Az ünnepélyt május második felében tartják meg. Dr. Váradi A. (Antal) 
egy alkalmi verset fog felolvasni, Ábrányi Emin (sic!) pedig néhány Zmaj-ver-
set, amelyet ő maga fordított magyarra. Az ünnepély után díszebédet ren-
deznek, és ezen más vendégek is részt vesznek. Anton Hadzic szerb irodal-
már az ünnepélyen beszédet fog mondani Zmajovanról."15 

A Bosanska vila újra jelentkezik, ez alkalommal Zmaj fordítói munká-
jával kapcsolatosan. A Knjizevne i kulturne biljeske című rovatban olvassuk: 
„A híres és közkedvelt szerb költő és munkatársunk, Zmaj Jovan Jovanovic 
közhírré teszi, hogy mostanában a hírneves magyar költő, Madách Imre 
remekművét fordítja. A mű címe Az ember tragédiája. A könyv 13 szerzői ív 
lesz, s a fordító saját kiadásában jelenik meg. Az ára 1 forint 50 fillér. Zmaj 
felkéri és felhívja a szerb könyv minden barátját, fizessen elő e műre, nehogy 
könyve kéziratban maradjon. Az előfizetésgyűjtők minden tizenegyedik 
példányt ingyen kapják meg. Egyben azt is kéri, az előfizetők az árat előre 
küldjék meg."16 

A Rosanska vilában 1889-ben a következő hír jelenik meg: „A dicső 
szerb költő, Zmaj Jovan Jovanovié az alábbi Irodalmi Közleménnyel fordul 
az egész szerb néphez. Lefordítottam Madách Imre dicső magyar költő 
remekművét. A mű címe: Az ember tragédiája."11 

Zmaj arra kéri a szerb és a horvát lapok és folyóiratok szerkesztőségét, 
hogy közleményét vegyék át. A folytatásban pedig a Bosanska vila szerkesz-
tősége felhívja olvasói figyelmét e fordításra, és lelkükre köti: „. . . minden 

15 1889., 9. szám, 142. o. 
16 14. szám, 223. o. 
17 16. szám, 225. o. 
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igazi szerbnek kötelessége előfizetni e könyvre. . . legalább ily módon — ha 
már másképpen nem tudjuk — mutassuk ki nagyrabecsülésünket dicséretre 
méltó és kiváló költőnk, Cika Jova iránt." — „A lap szerkesztősége szívesen 
vállalja az előfizetést — olvassuk tovább a felhívásban —, ezért, aki elő-
fizetni óhajt, szerkesztőségünkhöz is fordulhat, s szeretnénk, ha a szarajevó-
iak méltóképpén lennének képviselve a többi előfizető között." 

1890-ben a már említett művelődési rovatban a Bosanska vila újra 
felhívja olvasói figyelmét Zmaj é fordítására: „A Jávor II. számában Zmaj 
fordításában ismét megjelent egy részlet Az ember tragédiájából." A szer-
kesztő továbbá arról is beszámol, hogy a mű nyomdában van, latin és cirill 
betűs kiadásban készül, s a következő napokban, jelenik meg: „A legmele-
gebben ajánljuk olvasóinknak e könyvet. Az ára 1,5 forint, Szerbiában 3 
dinár és 75 para. Megszerezhető magánál a fordítónál, Kamenicán." — fe-
jezi be értesítését a szerkesztő.18 

1896-ban ugyanez a rovat Zmaj legújabb fordítói vállalkozásáról tudósít 
Toldijeva ljubav (Toldi szerelme) címmel: „Szeretett költőnk, az agg Zmaj Jovan 
nagyban szorgoskodik Arany híres epikus költeményének, a Toldi szerelmé-
nek fordításán. A 12 terjedelmes énekből kedves aggunk nyolcat már befe-
jezett, s hisszük, hogy nemsokára munkája teljesen kész lesz. Zmaj ki akarja 
adni, és a szerb publikum részéről nagy visszhangra számít. Mi pedig tü-
relmetlenül várjuk az örvendetes eseményt, tudván, kicsoda és mit jelent 
nekünk Zmaj."19 

Ugyanebben az évben a Bosanska vila örömmel értesíti olvasóit, hogy 
a milléniumi ünnepség alkalmából Hermán Ottó német nyelven megje-
lent könyvét a Bosanska vila is megkapja ajándékul20, 1897-ben a Brankovo 
kólóból átveszi a Zmaj munkásságának 50. évfordulója megünneplésére vo-
natkozó feljegyzést, és egészében közli21, ezenkívül magyar vonatkozású 
hírek is olvashatók benne. 

E folyóirat, amíg megjelent, rendszeresen beszámolt a Zmaj-ünnepségek-
ről, Zmaj fordításairól, a magyar irodalmi élet jelentős mozzanatairól, va-
lamint magyar művek fordításait is közölte. 

A Brankovo kolo megjelenésének egész időtartama alatt szép számban 
hoz fordításokat a magyar irodalomból, de itt Zmaj sokkal kevesebbet sze-
repel, mint pl. Blagoje Brancié. 1898-ban jelent meg egy fordítása Mladi 
putnik — (po Dulaiju) címmel, Zmajova aláírással. A szerkesztő lábjegyzet-
ben informálja az olvasót, hogy „e vers a Neven számára készült, de ké-
résünkre a költő (Zmajova) először nekünk küldte el." 

1908-ban a Brankovo kolo közzéteszi Arany János Toldijának I. és II . 
énekeit, de a fordítást nem Zmaj, hanem a fiatal Irinej Cirié írja alá. 

Befejezésül ismételten aláhúznánk Zmaj érdemét a szerb-magyar köl-
csönösség ápolásában és fejlesztésében. Ez eddig is tudvalevő volt, csak teljes 
dokumentálására nem került sor. Zmaj szerepének a jelentősége elsősorban 
abban van, hogy a szerbek a XIX. század második felétől kezdve rendsze-
18 95. o. 
19 48. o. 
20 1 82. o. 
21 30. o. 
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resebben fordítottak a magyar irodalomból, hogy az időszaki sajtótermékek 
közvetítő szerepe által a széles szerb, valamint a horvát olvasóközönség is 
megismerhette a magyar irodalom remekműveit (Zmaj elsőként fordította 
Jókai Mór műveit szerb nyelvre, aki, mint tudjuk, a legtöbbet fordított magyar 
íróvá vált a szerbhorvát nyelvterületen), de a kevésbé jelentős műveket is, 
ami a két nép közötti közeledésben sokat jelentett, sőt szinte döntő volt. 

Zmaj közvetítő munkája által a magyar irodalom közvetlenebb és tar-
tósabb utat talált a szerb és a horvát olvasóközönség felé. 

R E Z I M E 

Magdalena Veselinović Šulc 

ODJEK ZMAJEVIH PREVODA SA MAĐARSKOG U 
SRPSKOJ PERIODICI XIX VEKA 

Autor smatra da je o Zmaju kao posredniku kultura već dosta pisano, ali da stope-
desetgodišnjica njegovog rođenja donosi mnogo još do sada nedovoljno ispitanih i prou-
čenih aspekata. 

Zmajevi prevodi, najviše remek-dela mađarske književnosti (Aranj, Petefi, Madač, 
Jokai i drugi) delimično objavljeni i u srpskim periodičnim publikacijama, naišli sii na ve-
liki odjek kod čitalačke publike. Njegovi prevodi su bili unapred oglašavani u časopisima, 
što je još više doprinelo njihovom popularisanju. Oglase na Zmajeve prevode, a delimično 
i same prevode, donosili su Javor, Letopis, Sedmica, Starmali, Branik, Brankovo kolo, 
Bosanska vila, Zora i druge srpskohrvatske periodične publikacije, te je Zmajevim posred-
stvom i na taj način mađarska književnost našla neposredniji i trajniji put ka srpskom, ali 
i hrvatskom čitaocu i doprinela boljem međusobnom upoznavanju i približavanju. 

R E S U M E 

Madeleine Veselinović Šulc 

L'ECHO D E S OU VRAGE S HONGROIS TR ADUIT S PAR 
JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ D A N S LES REVUES 

SERBES D U XIX-ÉME SIÉCLE 

L'auteur constate que jusqu'ä nos jours on a publié sur Jovan Jovanović Zmaj — 
médiateur des cultures — un grand nombre des articles et des traités, mais le 150-éme 
anniversaire apporté des maints aspects nouveaux. 

Les traductions de Zmaj Jovan Jovanović, la plupart des chef-d'oeuvres de la lit-
térature hongroise (Arany, Petőfi, Madách, Jókai etc.) partiellement publiés dans les pub-
lications périodiques serbes, avaient un grand écho chez les lecteurs. Les révues ont mérne 
annoncé ces traductions et de cette fa gon ils les ont popularisé. Les annonces et quelques 
traductions ont paru dans les revues Javor, Letopis, Sedmica, Starmali, Branik, Brankovo 
kolo, Bosanaka vila, Zora et les autres, par consequant ä la faveur de Zmaj la littérature 
hongroise a trouvé une voie plus immédiat et plus solide vers le lecteur serbe, mais aussi 
croate, et a contribué ä une comprehension et approche mutuelle. 
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