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Az irodalmak életének egyik tápláló forrása a fordítás, legfőképpen pedig 
a műfordítás, amely a szellemi-irodalmi áramlatok mozgásának a nyom-
jelzője. Érthetően a komparatisztika kezdeteitől fogva mindmáig rendkívüli 
figyelemmel elemezte, magyarázta, kutatta kérdéseit, s mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból a legfontosabb kapcsolattörténeti tények között 
tartja számon. 

Joggal természetesen, hiszen a fordítás (minden változatában, azaz a gépi 
fordítástól a magasrendű művészi tolmácsolásig), mint egy komplett nagy-
molekula lekötött s szabad vegyértékeinek sokaságával, jelentésének és 
szerepének gazdagságával van jelen és volt jelen az irodalom egy-egy adott 
korszakának életében - a magyarban is, amely figyelmünknek állandóan a 
középpontjában van, esetünkben a délszláv irodalmi vonatkozások köl-
csönösségében. 

A komparatista teóriák természetesen rendre elidőznek a fordítások 
jelenségénél és a maguk módján beépíteni igyekeznek abba az elméleti-
gyakorlati rendszerbe, amely a vizsgálódásoknak (összevetések-hasonlítások, 
hatások és kapcsolatok) szilárd tudományos "világnézetet", illetve termé-
kenyítő és megbízható módszert adhat. Közben mind tudatosabban diffe-
renciálják is a jelenség és az érték fogalmát, mondván, hogy az érték esztétikai 
vonatkozásokat helyez előtérbe, a jelenség pedig elsősorban irodalomtör-
ténetieket, noha az is nyilvánvaló, hogy a jelenség esztétikai aspektusai sem 
mellőzhetők, és az érték irodalomtörténeti szempontjai is mérvadóak. To-
vább bonyolítható mindez azzal, hogy a figyelem körébe vonjuk a követ-
kezmény egész problematikáját. Következményt mondunk, s nem hatást emlí-
tünk, noha a komparatisztikának a hatáskutatás a vélt igazi területeinek 
egyike. Többről és másról van tehát szó, mint hatásról, A kapcsolattörténeti 
tény egész mágneses terét, "holdudvarát" ebben látjuk majdnem mara-
déktalanul jelen lenni, ha fordításról-műfordításról gondolkodunk. 



502 BORI IMRE 

Hogy szemléltessük is, amit itt elméletileg fejtegetünk; s a következmény 
kategóriájának a felemlítésével magunk is a kérdés tisztázásához, de lehet, 
hogy bonyolultabbá tételéhez szerényen hozzájárulunk most, amikor a Ha-
sanaginica magyar irodalmi életének néhány mozzanatára emlékeztetünk. 
Az első mozzanat kétségtelenül az, hogy Fortis abbé Dalmáciában hallotta, 
feljegyezte (de lehet, hogy a szöveget kapta), 1774-ben pedig könyvében 
közölte. 1778-ban ott van Herder híres daloskönyvében, az első kötet végén. 
Ötven esztendővel később (miként Zorán Konstantinovié megállapította) 
Goethe rosszul emlékezett az eseményekre, mert azt állította, hogy ő 
franciából fordította, s innen került Rosenberg grófnőnek a morlákokról 
szóló feljegyzéseibe. Anélkül, hogy vitatni akarnánk, kinek volt igaza, 
Goethenek vagy Zorán Konstantinoviénak, azt az adatot hozzuk fel, hogy 
1789-ben Kazinczy Ferenc fordítja le, nyilván Goethe nyomán a Herder 
daloskönyvéből, 1813-ban pedig Poétái berek című művében meg is jelenik -
azaz, a magyar romantikus lelkiség készülődéseinek korában az emberek 
innen ismerik meg, és szeretik meg e népi vers "poétái becsét"! A kom-
paratista, a kapcsolattörténész általában megáll a fordítás krónikájában 
ennél a dátumnál, amely a recepció folyamatának (itt a tudományos recep-
cióra kell gondolnunk), a végpontja. Természetesen akad munka itt is elég, a 
fordítástörténész szíve repeshet a feladat láttán. Első fokon ott a Ha-
sanaginica útja Kazinczyig - a népi énekes, a lejegyző (vagy más valaki, vagy 
Fortis abbé), a közvetítő nyelvek (a francia nyomán a német) kérdése, a 
szövegdeformációk, s azok nyomán megmérni, mekkora a hűség terén a 
távolság az eredeti és a Kazinczy tolmácsolása között, s ennek alapján az 
esztétikai ítélet, most már teljes mértékben a műfordítás esztétikai szférá-
jában. De ezzel párhuzamosan kézenfekvő az érdeklődés szférája is, a 
Fortisé éppenúgy, mint Goetheé, s mindenekelőtt Kazinczyé, ideértve azt az 
újabb állítást is, amely szerint a Kazinczy Ferenc mögött ott az öccs, 
Kazinczy László inspirációja, akit igen nyomatékosan kellene a szerbhorvát 
népköltészet feljegyzői között számon tartanunk a Vuk fellépte előtti idők-
ből. Ö 1788. július 29-én Grubica községből, ahol katonaként a török elleni 
harcokban vitézkedett, egy népdalt küld magyar fordításban bátyjának, azzal 
a megjegyzéssel, hogy "az egészen nagyon együgyű". Jellemző, hogy a bátya 
nem kap a nyersfordításon, s nem önti költői formába, pedig László 
ismételten ezen inszisztál: "Hát az és kis rác darabom kidolgozására nem 
kapsz időt? Megvallom, hogy azt igen szeretném látni, mert rácul igen szép." 
Hogy Kazinczy Ferencnek mi volt szép, azt a Hasanaginica tolmácsolása 
mutatja, a Herder-gyűjteményben ennél állapodik meg. Ujabb ízléstörténeti 
és fordítástörténeti feladat tehát tisztázni, miért nem tetszett és miért nem 
hatott inspiratívan a Kazinczy László verse, s miért a Hasanaginica. Mert 
ebben is ott vannak azok a bizonyos egyszerűségek, amelyek amazt jelle-
mezték. íme tehát Kazinczy László fordítása, amelynek eredetijét is érdemes 
lenne megkeresni: 

"Egy hegy alatt, az árnyékban, egy forrás mellett őrizte Ferkó juhait. Egy 
leányka kérdi tőle, miért sír. Hogyne sírnék, mikor az én atyám az én 
anyámmal, én pedig ilyen ifjú magam hálok. Ne sírj, jöjj este hozzám és hálj 
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velem, de mikor a sövényen által jössz, ne lármázz, az ablak alatt ne susogj. 
Az ajtónál ne zörgess, a pitvarban ne kopogj. Este mindjárt hozzá indul: a 
karó alatta letörik, az ablak nyitva, a küszöbben megbotlik, a pitvarban egy 
vizes vedret feldőlt, a veder a fazekakat összetöri, történik, hogy az öreg a 
tűz mellett fekszik, azon keresztül esik, az öreget a tűzbe taszítja, akinek 
szakálla meggyúl, oltani akarja, a házat meggyújtja s így elszökik." 

Ez a humoros történet nyilvánvalóan a katonának tetszhetett, az érzékeny és 
más hangulatok iránt fogékony ifjú széplélek az érzelmes életlátványok iránt 
inkább érdeklődött, és mindenekelőtt a Hasán aga feleségének a sorsában 
immár a "regényeset" látta és szerette meg. Húsz éwel ezelőtt éppen a Werther 
olvasóját idéztük fel, aki a Hasanaginicát "magyarítja", s a felvilágosult elmére 
mutattunk, aki az asszonyi sors alakulásában a vallási dogmatizmus, bigottság 
jelenlétét szemlélte és szemléltette. A fordítás következményének felderítése 
természetesen mindezzel nem ér véget, s nem a fordítás megszületése az a tény, 
amely valójában bennünket érdekel. Más párhuzamokról van szó. S ismét 
Goethéből kell kiindulnunk, aki akkor érdeklődik a Hasanaginica iránt, amikor 
szívében az Elisabeth Schönemann iránti szerelem lángol. így tett Kazinczy 
Ferenc is, amikor Kassán tomboló érzelmi életet él az 1780-as években: négy-öt 
év alatt öt nő köti le érzéseit, s van idő, amikor egyidőben 2-3 nőnek (lánynak, 
fiatalasszonynak) udvarol, pontosabban szoknyájuk körül lebd.es. Szauder József 
kassai "érzelmek iskolájának" nevezi Kazinczy ama éveit, amikor Bácsmegyei 
összveszedett levelei szövegén dolgozott "Ki gondolná, hogy a Bácsmegyei 
nemcsak egy hitvány eredetinek jeles fordítása, nemcsak egy ízlés- és stílus-
program viszonylag tudatos szolgálata, hanem - jellegzetesen kazinczyánus -
énkifejezés is? Hogy udvarlás is, mellyel köréhez s főleg a Terézekhez és 
Süsie-hez szólt? A szakirodalom nem figyelt fel e vonásaira, pedig ezek 
Kazinczy alkotó módszeréhez, élmény- és s irodalomfelfogásához jelentős 
adalékot nyújtanak." Nos, ilyen adalék a Hasanaginica magyarra költése is, amit 
egyértelműen a komparatisztikai következmény fogalmába óhajtunk most iktat-
ni, figyelembe véve azokat az intenciókat, amelyek Szauder József előbb idézett 
megállapításából egyenesen következhetnek. A fordítás, mint komparatisztikai-
kapcsolatlörténeti tény tehát egy, a fordítás megszokott felfogásába már nem 
tartozó jelenséggé transzformálódik, itt Kazinczy Ferenc életrajzi adataihoz 
tapadva érzelmi-esztétikai jelentéstöbbletet kap és hordoz. De a figyelem még a 
tény e körében sem állapodhatik meg, tovább fejleszthető, a komparatisztika 
síkján, de ismétcsak nem közvetlenül a Hasanaginica fordításával kapcsolatban. 
Meggyőződésünk szerint jelentős mértékben befolyásolta a Hasanaginica ma-
gyar szövegének léte mostmár nem Kazinczy világképének formálódását, hanem 
a magyar irodalmi közgondolkodást 1813 után, amikor a szerb népköltészet 
ideálképe a magyar irodalomban formálódott. Jellemző lehet, hogy egy esz-
tendővel később (1814) Kölcsey Ferenc (Vitkovics Mihály közvetítésével) olyan 
típusú szöveget tolmácsol, amilyen a Hasanaginica: könnyezésre ingerlő szen-
timentalizmus dobban fel ebben is: 

Könnyel nyújtván vissza mátkájának 
Gyűrűjét az eljegyzett leány, 
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Mélyen érzi terhét fájdalmának, 
Szíve csüggedt, arca halovány... 

Vagy: 

Mért születtem a sors ellenére, 
Kínra mért születtem, istenek? 
Bár ha rózsát ültettek, helyére 
Bús őröm virági teremnek. 
Jöttén napjaim ha szállanak, 
Titeket, gyászolóim síromhoz plántálnak. 

E vizsgálódáslánc egyik szemeként a komparatista immár az esztétika 
mérlegén nem Kazinczy fordításának hűségét, hanem a fordító hűtlenkedéseit 
mérheti, hiszen a hűtlenség új kategóriája az összehasonlító irodalomtu-
dománynak, s azon belül a kapcsolattörténetnek. S mi több, innen tovább-
haladva a kapcsolattörténeti tény valódi határterületein a Hasanaginica 
újabb fordításait is a figyelem körébe lehet és kell vonnunk, így Kazinczy 
Ferenctől Nagy Lászlóig lehet befogni a problémát, újabb kapcsolattörténeti 
tényékként] De mielőtt megköszönnénk a figyelmet, hadd szóljon a vizsgált 
dal első pár sora erdetiben és két magyar fordításban: 

Zalosna pjesanca plemenite Asanaginice 
áto se bijeli u gori zelenoj, 
A1 su snijezi, al su labudovi? 
Da su snijezi, veé bi okopnuli, 
Labudovi veé bi poletjeli... 

Kazinczy Ferenc tolmácsolásában: 
Gyászdal Azzán-agának szép de szerencsétlen nője felől 

Mi fehérlik a zöld erdő mellett? 
Vájjon hó fehérlik-e vagy hattyú? 
Volna hó, úgy már felolvadt volna, 
Volna hattyú, úgy már felröppenne... 

Nagy László pedig imígyen fordított: 

Mi fehérei fenn a zöld erődben? 
Hó fehérei, vagy hófehér hattyú? 
Hó ha volna, már elolvadt volna, 
Hattyú volna, tova repült volna... 

A kutató, amikor esetleg belefárad a metrikai, lexikai összevetésekbe, az 
irodalomtörténeti tallózásokba, akár szabadjára is engedheti képzeletét, 
amikor versünk hattyú-képét látja: ha Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor 
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verseire gondol, akkor a romantika szent madarát látja a költői képzelet és 
az esztétikai kép horizontján ellebegni. A hattyú ugyanis az volt! 

Megjegyzés: 
Közvetlenül a következő műveket használtuk: Szauder József: A kassai 

"Érzelmek iskolája". A romantika útján. Bp. 1961; Bori Imre: Magyar-
délszláv irodalmi kapcsolatok Novi Sad, 1970; Fried István: A délszláv 
népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Bp. 1979; 
Zorán Konstantinovié: Komparatistika o prevodenju. Uvod u uporedno 
prouőavanje knjizevnostL Bgd. 1984. 

3 


