
Egy ké ziratban maradt szlové n Pet fi
fordí ás-kötet l 948-ból

Anton AiÉ erc (l85ó-l912), a mr]It századi szlové n Par-
nasszus szinte egyeduralkodó - a romantika é s realiz-
mus határán álló - lí rikusa, l884-ben Budapesten is
megfordult, Egyik költemé nyé ben ekké ppen elevení ti
fel pet fi sándor emlé ké t,

,,Tu st1ji§ mi, pesnik, ltt dllasz é n ftöIt m,

Tukaj sredi parka, IU a park höwpé n,
Ki te lblí ,ava Kinek hódol magyar
Madjar in Madjarka- N  

^ 
í é li-

Ne| T0 je Ie kip tvli, Nem| Ez csupón ké pmásod,
Lik od urtve mé di, Halltt bronzsz\b\r,
Ti iivii nesurthl, Magad hallhatatlan vagy,
Rodi v dule sredi|" Nemzeted lelfté ben é lsz|'

Aökerc a költemé nyben kité r Pet fi - a magyar né p
köré ben tapasztalható - né pszer sé gé re, amely a köl-
t  halálát követ en a külföldön is fokozódott, Az
A§kerc-vers é kes bizonyí té ka, hogy a szlové nek is fel-
ismerté k a nagy magyar költ  zseniié t. Dacára a ma-
gyar nyelv ,,magányosságának", Pet fi - a költ  é s for,
radalmár - neve általánosan ismertté  vált. verseit a
világ valamennyi jelent sebb nyelvé re lefordí tották.
Születé sé nek é s halálának é vfordulójáróI itthon é s
külföldön egyaránt megemlé keztek é s megemlé keznek
napjainkban is,

A szlové nek pet fi költé szeté vel els sorban a né -
met é s a szerb irodalom közvetí té sé vel ismerkedtek
meg, hiszen - a magyar nyelv ismerete hiányában -
csak ritka keveseknek adatott meg Szlové niában, hogy
eredetiben olvashassák, í tefan Barbaii ( 1920-198s)
neves szlové n irodalomtörté né sz, a szlové n-magyar
irodalmi kapcsolatok ieles ismer |e egyik l949-ben
í rott dolgozatában ekké ppen jellemzi a magyar iroda-
lom szlové niai jelenlé té nek helyzeté t: ,,,\ szlové n
nyelvre lefordí tott magyal m vek egy ké zen is meg,
számlálhatók. Eredeti magyar nyelv  m vekhez keve-
sen iuthattak houá. Pet fi költé szeté r l a né met é s
Zmaj szerb fordí tásai alapián alkothattunk ké pet."'

Pet fi szlové n bibliográfiáia meglehet sen gazdag,
hiszen számos fordí tója volt. Pet fi els  szlové n tol-
mácsolói köZött Jano§ Kdrdo§ protestáns lelké sz nevé t
kell megemlí tenünk, aki iskolai olvasókönyvek szé p-
irodalmi illusztrációs anyagaké nt fordí tott magyarból
a muravidé ki szlové n nyelviárásra (l872), Többek kö-
zött számos Pet fi"verset is (A puszta té len, Felh fi, ltt
van az  sz, itt valt ú ira... A fekae kenyé r, Angám tyú kja

Maí tla sult.§ leskovar a Rába-vtdé ken §zületett. Tanülná-
nyatt L|ubllanában fe|ezte be. Ma e8y Uublanat közé pt§kolá-
ban szlové n nyelvet é § lrodalmat taní t.
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stb3), l890-ben Aloiz Benkovit fordí totta le a Lenné k é n

í olu ví z cí m  költemé nyt, Sokkal ielent sebb fordí tásá-
nak tekinthetiük a Szeptember vé gé n-t I92| -b \.o Fordí -
tásai különfé le lapokban láttak napvilágot (Brus,
Slovenska Gospodinia, stb. )-

Nem cé lunk felsorolni mindazokat, akik pet fit for-
dí tották, mé gis em]í té st é rdemel mé g né hány a jelen-
t sebbek közül a Joáe Munda é s Vilko Novak szerkesz-
tette bibliográfiából; Etbin Kristaí , Janoé  Flisar Vilko
Noyat, Franc Mariii,' É rdekessé g, hogy a magyar olva-
sóközönsé g kóré ben is szinte ismeretlen , A hóhé r kötele

cí m  Pet fi,prózának ké t szlové n nyelv  változata is
lé tezik, s azt is tudiuk, hogy né met fordí tások alapján
keletkeztek, Minden bizonnyal könnyebb volt a né met
alapián elké szí teni a fordí tást, mint a magyar eredeti
alapián. A né met olvasóközönsé g már l85l-ben meg-
ismerkedhetett Pet fivel, de a szerbek is meglehet -
sen korán lefordí tották a Verseit (l85ó),

Pet fi halálának l00, é vfordulóia alkalmából Szlo,
vé niában több mé ltató í rás is napviláeot látott, ame-
lyeknek §tefan Barbarié  irodalomtörté né sz csak zsur,
nalisztikai jelent sé get tulaidoní tott, mondván, nem
tudományos igé nnyel megí rt közlemé nyekr l van szó,
ennek megfelel en tudományos é rté kük sincsen, Az
é vforduló alkalmából mé gis több ielent s foldí tás is
szü]etett Joie tJdovii é s Branko Radof ióVoliából, ám
meg kell emlí tenünk Aloiz Gradnikot is, aki akkorra már
hat Pet fi-Verset ültetett szlové n nyelvre.

A Pet fi,recepció szlové niai törté neté ben fontos ál-
lomást jelent l9ó0, amikor is §tefan §erÉ o lefordí tja
Illyé s Gyula Psfóí i monográfiáiát. ,,A legjelent sebb
kortárs magyar költ  m ve ké tsé gtelenül nagyon ió
bevezet  a magyar kultú ra é s a magyar sors megisme-
ré sé be.,- s hangsí tlyosan üdvözöliük mi mindnyájan,
akik már több é ltizede hiába küzdünk azé rt, hogy a
fordí tások ré vé n kelló mé rté kben felé Iedlenek kapcso-
lataink,"Ó - mé ltatta a m Vet Vilko Novak, A monográ-
fia nagyon alapos betekinté s nyú lt Petófi é leté be é s
költé szeté be, ám legjelent sebb é s legszebb versei-
nek csupán ré szleteivei ismerkedhetett meg a szlové n
olvasó; teljes egé szé ben csak egy-ké t vers került a
m be, a Pet fi-verseket é s versré szleteket melyeket a
magyar olvasók el tt is vé lhet en iól ismert Kajetan
KOvi;, Peter Levet, Ioí e §í {it é s Viktor Korriar fordí tották
szlové nre.

Az lllyé s-monográfia puszta lé té vel is felvetette Pe-
t fi válogatott verseinek szlové n foldí tását, Joggal ve-
t dik fel a ké rdé s: vajon Alojz Gradnik l948-ban kelet-
kezett lzbrane Pesmi Sándorja Pet ja |Pet ti Sándor vá-
logatott Versei) cí m  kötete mié rt maradt napjainkig
ké ziratban?' Vilko Novak is felhí vja a figyelmet az em-
lí tett Illyé s-monográfiáról í rt l9ól-es kritikájában:



,,Salnos ké ziratban maradt Gradnik terjedelmes
Pet fi-válogatása, s most kiváló alkalom kí nálkozna
arra, hogy ezt a hián}t pótoliuk," Felhí vása visszhang-
ta]an maradt, ám kitartását dí csé rnünk kell, hiszen
l97l-ben, a költ  születé sé nek l50_ é vfordulóia
közelté vel, ismé t a nyilvánossághoz fordult: .A máso,
dik világháború t követ en Pet fi születé sé nek l00,
é vfordulóla alkalmából Alojz Gradnik nagy m gond-
dal ké szí tette el  a költ  verseinek válogatott köteté t,
amely hagyaté ka ré szeké nt ma is megjelené sre vár,"
Szerencsé re az é vforduló mé gsem maradt visszhang,
talan Szlové niában, hiszen kiadták Pet fi nagyszer 
poé málát, fu apostolt.8

SZinte é rthetetlen, hogy Alojz Gradnik nagyszer 
sz]ové n költ nek, aki a világirodalom számos ismert
lí rikusának szlové n nyelvre üIteté sé ben is ieleskedett
már, Pet fi-fordí tásait mié rt lepte be oly hirtelen a fe,
ledé s homálya

A ké ziratos kötet (ma a ljublianai Nemzeti é S Egye-
temi Kön},Vtár INUK] Ké Zií attára  rzi MS I398 ielzet
alatt), minden valószí n sé g szerint ké t é vfordulóra is
várt: Pet fi halála é s a 48-as magyar forradalom cen-
tenárluma mé ltó megünneplé sé re. A ló4 oldalas kö-
tet ké t gé pí rásos pé ldányban van meg, A ké zirathoz
tartalmi mutató is kapcsolódik, amelyben a szlové n
nyelvre lefordí tott velsek szerepelnek sorrendben,
összesen I27 költemeny Abé cerendes mulótó nincs a
ké ziratban, A ké zirat cí moldala í gy né z kj,

pet fi sándoI
lzbrane pesn'

poslovenil
Alojz Gradnik

Ljubliana
l948

(Pet f i Sándor/r'álogatott Verselvszlové nra fordí tot-
ta,lAlo1z GradniVLjubliana/I 948)

A gé pí rásos pé ldányok mellett három darab kisebb
formátumú  ké ziratos füzetecské t találunk, ám ezekben
csupán né hány fordí táS található, A ké Ziratra iellem-
z , hogy rengeteg korrektú ra van benne, Gradnik min-
den bizonnyal elé gedetlen volt bizonyos fordí tások-
kal; javí tgatta, csiszo]ta  ket, els sorban a rí m é s rit-
mus miatt. A harmadik füzetecské ben Gradnik felso-
rol|a azokat a forrásokat, amelyek alapján fordí tott.

A fordí tások formai szempontú  elemzé se alapján
megállapí tható, hogy a legtöbb vers (mintegy 80)
né gysoros strófaszerkezet , ezt követik a nyolcsorosok
(2x4) (l8 vers), maid pedig a stlófaszerkezet né lküliek
(l2), de egyé b formát is találunk, A né gysoros strófa-
szerkezet Pet fi kedvelt versformája volt, minden bi-
zonnyal ezé rt is esett Cradnik választása hangsú lyo-
san ezekre, Gradnik nagyon iS igyekezett, hogy a ver,
sek ritmusa közelí tsen az eredetihez, s a versszakok
pedig a lehet  leghí vebben tükrözzé k vissza az erede-
tit, ám ez a gyakí an az eredeti tartalmi üzenete é S a
költ i kifejezé s rovására ment, A Reszket a bokor cí m 
vers fordí tásában é rhetjük tetten a legnyilvánvalób-
ban az imé nt elmondottakat.

Aloiz Gradnik fordí tói zsenijé hez nem fé rhet ké tsé g,
hiszen számos nyelvet beszé lt, s több nyelvr l fordi

tott is, M fordí tói gyakorlatáí a |ellemzó (s ez egyálta-
lán nem szokatlan jelensé g ebben a szakmában),
hogy né hány nyelvb l, közvetí t  nyelv segí tsé gé vel
fordí tott, Miután magyarul nem tudott, Pet fi verseit
is né met é s szerb kiadások alap;án ismerte, s munká,
ia során ezeket használta fel, A fordí tások sikere ilyen
esetben nagyon is változó, Gradnik kí nai é s lapán
Versfordí tásai óriási sikert arattak aZ olvasóköZönsé g
é s kritika köré ben egyaránt. S vaion a magyar lí ra? Pe-
t fi költé szete?

A magyar költ  halálának 100, é vfordulóia a]kalmá,
ból l949,ben a Slovensfti poroé evalec cí m  ú jságban
Gradnik fordí tásában megjeient a Nemzeti da|.9

§tefan Barbarié  irodalomtörté né sz, a magyar iroda-
lom jó ismer |e, nem tudta megállni, hogy meg ne ;e-
gyezze: ,,Gradnik, aki már számtalanszor bizonyí totta
versfordí tói tehetsé gé t, ebben az esetben meg sem
köZelí tette aZ eledetit." Hogy a barbariöi í té let meg-
alapozott-e, nem cé lunk é s feladatunk min sí teni, ám
Gradnik ,,vé deImé ben" el kell mondani, hogy   Pet fit,
a,,magyar szí v é s lé lek' (Gradnik szavai) megtestesí tó-
jé t, külföldi irodalmak közvetí té sé Vel ismerte meg, A
ké t költ  ké t különálló m Vé szi Világ, Amí g Pet fi lí rá-
jának lé nyegé t a legpregnánsabb an a Szabadság, sure-
leyn _. _ cí m  versé vel jellemezhetjük:

Szabad,sáq, szerelem!
E ftett  kell neker,t.

Szerelmem é rt í öIdldozo m
Az é Ietet

Suba dság é rt föIáldozo m
Slí relmemet _ ,

addig Gradnikra, a költ Ie egy ezzel ellenté tes világlá-
tás a jellemz :

PiI sem te in ne wil, Liubezek
ko duhteil vino slad,kí h trt
uí il sem te, da nisem bil vei truen
in da nisem ved,el, d.a si Smrt.

ltta]ak s kiittalak, szerelem
mint é des t ke illatos borát
é lveztelek, t led megré szegedtem
s magam sem tudtam már, te vagy a Halál.

Gradnik talán áté rezte Pet fi költé szeté t, de ké pte-
len volt azonosulni vele - e ké t szemé lyisé g gondolati
világa é s költé szetük poé tikai eszközrendszere nagyon
is táVoI álitak egymástól,

Gradnik válogatása fe|öleli mindazokat a tematikus
köröket, amelyek Pet fi költé szeté re oly jellemz ek: a
szülók é s a hazai iránti szeletet, a magyar né p törté -
nelmé nek nagy pillanatai; l848 sorsfordí tó esemé ,
nyei; a költ i küldeté sr l szóló versek; a szatirikus po-
é mák, amelyekben ironikus hangsú llyal ostorozta a
nemessé get, a csodálatos táileí ró köItemé nyek, ame-
lyekben a neki oly kedves pusztának, s ezzel együtt
önmagának is emlé ket állí t. Gradnik fordí tásaiban
nem é rezzük a Pet fi-lí rára oly jellemz  lí rai el adás-
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módot é s közvetlen humánus hangvé telt, amelyé k mi-
att ez a kö]té szet mindenki számára hozzáfé rhet  é s
é lvezhet .

]osip Vidmar, neves szlové n irodalomtörté né sz eze-
ket jegyezte fel GradnikróI, ,,,,,termé szeté né I fogva sú -
lyos, komor é s egyszer  alkat, ha ú gy tetszik, termé -
szetes, a szó eredeti é rtelmé ben." Termé szeté nek ezek
a vonásai a fordí tásokban is kifejezé sre iutnak.

A Pet finé l oly gyakori szóismé tlé seket é s
renfié ndzer  verssorokat Gradnik egyszer en elhag}ta
é s saját szinoní máiva1 vagy gondolati kiegé szí té sekkel
toldotta meg, A fordí tandó versek egyszer ek, é rthe-
t ek, az ismé tlé seknek nagyon jól körvonalazható é r,
telemnyomaté kosí tó szerepük van, Könnyed hangvé -
te]ük miatt azokat - m vé ltsé gi szintt l függetlenül -
öregek é s fiatalok egyaránt é lvezhetik, tegnap, ma é s
holnap, Pet fi nagy é rdeme, hogy költé szete ré vé n
hosszú  távra meghatározta a magyar nyelv arculatát.

A fordí tások hemzsegnek a kroatizmusoktói, archa-
izmusoktói, önké nyes kö]t i hozzáadásoktól, közbe,
é kelt mondatoktól, a leggyakrabban a rí m vagy a met-
rum miatt, ami nagymé rté kben eltáVolí tia a fordí táso,
kat az eredeti szövegekt l. A forradalmi versekból pé 1-

dául elveszik a ,,Iendületes" í itmus, ami a korban
rendkí vüli ielent sé ggel bí rt, hiszen e Versek mögött
magát a költ t kell látnunk, aki kiáll a tömegek elé ,
hogy harcra buzdí tsa  ket, a ,,most vagy soha" szelle-
mé ben, A fordí táS kemé ny szavai é s nehé zkes versso-
rai é ppen ett l a ,,Pet fieskedé st l" fosztják meg a
verseket, s stiiárisan inkább a Gradnik megé nekelte
sz]ové n karsztvidé k megidé zé sé nek irányba viszik,

Gradnik szándé káról, hogy a szlové neket vé gre
megismertesse Pet fi költé szeté vel, csakis elismer -
leg kell szólnunk, Bár a foldí tások - taián a negatí v é s
elutasí tó ,,lektori vé lemé ny" hatására - nem láttak
napvilágot, mé giS jelent s szerepük volt abban, hogy
ráé bresszé k a szlové neket: adósak egy olyan jelent s
magyar klasszikus verseinek fordí tásával, mint Pet fi
Sándor, Mé g szembeötl bb ez, hogyha tudjuk, hogy
Tandlri Dezs  jóvoltából a Pet fi-kortárs szlové n
France Preieren magyar nyelv  válogatott versei hozzá-
fé rhet ek, Bár közvetlen filológiai adatokkal arra vo-
natkozóan, hogy a Tájé koztató lroda l948-as, ]ugo-
szláviát megbé lyegz  határozata, majd valamivel ké -
s l:b, az ötvenes é vekt l a megromlott magyar-
jugoszláv viszony negatí v befolyással lehettek, az ké t-
sé gtelen, hogy nem Segí thetté k el  a Gradniké hoz ha-
sonló vállalkozások napvilágra kerülé sé t. A hatvanas

é vekben látványos fordulat következett be a magyar
irodalom szlové niai fogadtatásában, ám Pet fi Sán-
dor költé szete vá]tozatlanul ismeletlen maradt a szlo-
vé n olvasók el tt. §tefan Barbarió l973-ban ismé tel,
ten figyelmeztet erre a nagy adósságla: ,,SzIoVé niában
hiányoljuk Pet fi verseit, Különösen azé rt szembeötl 
ez a hiányosság, mert a világirodalom klasszikusait ós
a kortárs lí rikusokat már lefordí tottuk." Barbariö kriti-
kus é szrevé telé t alátámasztia az a té ny is, hogy Szlo-
vóniában l9r0 é S l970 között 33 nyelvb l fordí tott 88
kötetet jelentettek meg, de a legjelent sebb magyar
költ  válogatott versei mé g mindig hiányoznak a sor-
ból,

A klasszikusok m veinek fordí tásai mindig aktuá"
lisak. Remé liük, akad ma jd olyan szlové n m fordí tó,
aki vé gre betölti majd azt az  í t, ami Pet fi kapcsán
máig mutatkozik, Aki Pet fi verseit szlové n nyelven
is e]é rhet vé  teszi, vé gre elhelyezi arra a ké pzeletbe-
li könyvespolcra, ahonnan mi olvasók bármikor le-
emelhetiük, s gyönyörködhetünk France Pre§eren
kortársának hol könnyed é s egyszer , hol sú lyosan
áradó soraiban, Ami Alojz Gradniknak nem sikerült,
az talán sikerüIni fog valaki másnak - remé liük ha-
maIoSan.
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Nolta obzafla 1949, |o, 6z,, 479-4a2,

3 lanoa Kardoö (lEol-t875) hódosl protesüáns lelké sz, í ró
é s fordí tó,

4 Alo|d| Benkovté : Koncem §eptembra. ztlle, l9zl, z|. sz,
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fordí tá§a ts lé tezlk, í gy Aloiz cradniké  (a llublianat Nemzetl é s
Etyeteml Könyvtár a NUK Ké zlrattára) é s a valamlvel moder-
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§erko: Gylla |llgé * Pet ft. Cankaí ieva ,áloiba, Liubliana,
|960,2l712o.

5 Ioie Munda - Mlko Novak Sálldor- Pet | v sloven§í lttl:
blú llogruftla prevodov {Pet ll §ándor §zlové nul a fordí trások
btbltográftáia). NUK, Liubtiana, l973.

ó Mlko Novak Monografiia o Pet fl|ü (Monográfta pet fl,
t ll. Naé a sodobnost, 196l, 177-179.

? Pet fl sándor: IzbEne Pesmi. Ford. Aloiz cradnlk. Nem-
zetl é § Egyeté ml Könyvtár, NUK, Ké zlrattár. Liubtiana, l94E.

E sándor Pet fl: Aposú ol. Ford. loie Hradil. Pomur§ka
zaloiba, Murska sobota, l973.

9 vstant zdai, Madiar! Ford. Aloi, cradnlk. slov€rt§í l
potoievalec, |949, |7712. §z. A ké zlratban a veí § a N4lodrt4
peserí  cí met vl§ell.

Meghí vó Barátság estre
A Barálrág szerkeszt sé ge meghí vást kapott a Szombathelyi M vel dé si é s Ifjú sági Központtól,

hogy találkozzon olvasóiva1 é s bemutatkozzon az é rdekl d knek,
A rendezvé nyre 1999. márclus 9-é n, kedden, 18.00 órakor kerül sor.

Szeretettel várunk minden é rdekl d t, örülné nk, ha szerzóink é s olvasóink egyaránt
megtisztelné nek minket je]enlé tükkel é s ké rdé seikkel!
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