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Fordításelméleti gondolatok és fordítási gyakorlatok 
a magyar felvilágosodásban 

A magyar fordításirodalom egyik leggazdagabb korszaka a XVIII. század. 
Különösen fontos szerepet játszik a fordítás a magyar felvilágosodás képvi-
selőinek tevékenységében 1770-től a század végéig. íróink és filozófusaink, 
akik szinte kivétel nélkül foglalkoztak ebben az időszakban fordítással is, há-
rom elvet kapcsoltak össze gondolkodásukban, amelyek mindegyike össze-
függ valamilyen módon a fordítással: csak a más kultúrákra is nyitott és 
azokkal kapcsolatot létesítő nemzeteknek van jövője, a hazai fejlődés meg-
gyorsítását az európai irodalmak és tudományok anyanyelvű megismerteté-
se biztosítja, valamint, hogy az anyanyelv művelése és az anyanyelvű szép-
és tudományos irodalom megteremtése a nemzet létezésének feltétele.1 Bes-
senyei György 1779-ben „A magyar nyelv felemelkedéséről" írva így fogal-
maz: „Leg aláb azt tapasztollyuk, hogy tsupán idegen nyelven soha még egy 
Nemzet is e földön, a maga Anya nyelvét meg vetvén, böltsességre, tudomá-
nyokra nem emeltetett."2 Batsányi János „A fordítósról" című írásában így 
érvel 1788-ban: , , . . .a ' Nemzet soha tudományra 's közönséges világosságra 
könyebben és hamarább nem juthat, mint ha az a' végre készült Munkákat 
anyai nyelvén olvashattya".3 A két idézet hasonlósága jól mutatja, hogy filo-
zófusaink gondolatmenetében az anyanyelvről és a fordításról való gondol-
kodás egységet képez. 

A magyar felvilágosodás három jelentős alakjának gondolatait és tevé-
kenységét helyeztem elemzéseim középpontjába, akiknek munkásságában a 
francia hatás jelentős szerepet játszott: Bessenyei Györgyét, akinek a fordítás-
ról szóló írásait eddig összekapcsolva nem elemezték, Batsányi Jánosét, aki-
nek „A fordíttásról" című írása az első magyar nyelvű összefüggő fordítás-
elmélettel foglalkozó mű és amelynek egy feltételezhető közvetett francia 
forrását mutatom be, valamint Pétzeli Józsefét, akinek fordításaiban és fordí-
tásról írt gondolataiban a francia felvilágosodás szemlélete a leghatározot-
tabban tükröződik. Tanulmányom második részében kapcsolatot keresek az 
elméleti jellegű gondolatok és a gyakorlat között a korszakra jellemző fordí-
tási stratégiák és fordítási irodalom rövid bemutatásával. 

A fordításelméletek és fordítási gyakorlatok terén meg kell különböztet-
nünk sajátosan magyar és egész Európára jellemző tendenciákat. Az ismert 
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történelmi helyzet miatt az Európában jelentkező tendenciák is bizonyos ké-
séssel figyelhetők meg nálunk, ugyanakkor a különböző nyugat-európai 
nyelvfilozófiai, retorikai és fordításelméleti gondolatok egy időben és egy-
mással keveredve fejtik ki hatásukat a magyar írókra és filozófusokra. A for-
dításról szóló írásokban elsősorban francia hatást lehet felismerni, akárcsak 
egész Európában. Gyakran találkozunk Pierre-Daniel Huet, a Régiek és Mo-
dernek vitájában szereplő Mme Dacier és Houdar de la Motte, Batteux, 
D'Alembert, Voltaire nevével. Ezek az írók és gondolataik megtalálhatók a 
korszak jelentős német elméletíróinál is, így Gottschednél vagy Breitingernél, 
amit azért kell megemlítenünk, mert az utóbbiak hatása is szerepet játszik a 
magyar felvilágosodás elemzett korszakában. Nemcsak a francia nyelv és fi-
lozófia válik uralkodóvá, a francia fordítók presztízse is nagy. A nemzetközi 
szakirodalom a francia és a német fordításirodalomban azt a különbséget 
hangsúlyozza, hogy míg a franciáknál a legkiválóbb írók fordítanak (Voltaire, 
Prévost, Diderot), a németeknél inkább a tudósok és filológusok. A franciák-
nál elterjedt az a nézet, hogy a fordítás művészet, míg a németek inkább mes-
terségnek tartják.4 A francia nyelv, fordítási elmélet és gyakorlat uralkodása 
Európában a hatvanas évekig jellemző. Ebben az időszakban a francia fordí-
tók feladatuknak érzik, hogy a latin nyelv közvetítő szerepének háttérbe 
szorulásával ők tolmácsolják a más nyelven írt kortárs, de akár az antik 
irodalomból származó műveket is, és főleg az angol irodalmat és filozófiát, 
hozzáigazítva ezeket a korabeli ismeretekhez és a kortárs olvasó tudásához, 
nyelvéhez és ízléséhez. Jellemző, hogy míg a XVII. században öt művet for-
dítanak angolból franciára, a XVIII. században mintegy ötszázat, amelynek 
azután több mint egynegyedét francia közvetítései fordítják le más idegen 
nyelvekre. Ez a megjegyzés azért is fontos, mert mutatja, hogy a magyar gya-
korlat az európaitól alapjában nem különbözik. A téma nemzetközi vonásait 
ismerni kell a fordításokról írt gondolatok és a fordítási gyakorlat értékelése 
során: az utóbbi években a kutatók egyre többször figyelmeztetnek arra, mi-
lyen tévedéseket okoztak az egyoldalúan kiválasztott források vagy az írók 
ellenőrzés nélkül elfogadott nyilatkozatai. Csak akkor tudunk egy fordítás-
elméleti gondolatot vagy fordítást forrásra visszavezetni, ha a fordítást ösz-
szehasonlítottuk az eredetivel.5 Ez utóbbi megjegyzés Batsányi írása kapcsán 
lehet tanulságos. 

A felvilágosodás korában a francia fordítási irodalomra meglehetős hetero-
genitás jellemző. Tovább él az előző században jelentős szerepet játszó mód-
szer, amely a „szép hűtlenek" elnevezés alatt vált ismertté. Ez a módszer tu-
lajdonképpen a klasszikus ízlés és az imitáció-elv vetülete, melynek lényege, 
hogy nem az eredeti m ű formáját és tartalmát kell elsősorban követni, hanem 
azokat a normákat és szabályokat, amelyek annak az országnak a nyelvére 
és irodalmára érvényesek, amelyre lefordítják őket. A „szép hűtlenek" fordí-
tási elve a befogadóra koncentrál, amely a gyakorlatban újrateremtést jelent. 
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A felvilágosodás irodalmában és esztétikájában fontos szerepet játszó hasz-
nossági szempont, a szélesebb közönség megnyerésének vágya, az eredeti-
ség fogalmának érvényesülése a korábbi elv új tartalommal való megtöltését 
tette lehetővé. Az angol fordítási gyakorlatok és fordítói gondolatok is ebbe 
az irányba hatottak. A XVII. századtól eltérően a felvilágosodás korában nem 
az antik szerzők játszanak alapvető szerepet. A filozófia, a tudomány, az esz-
tétika területén elismert kortárs alkotók Európa-szerte híressé vált műveinek 
döntő befolyása érvényesül a fordítás terén. Ezek a fordítási elvek éppúgy 
igazolják a „jó ízléshez" való alakítást, mint a kivonatolást, a próza haszná-
latát a verses mű lefordítása esetében. Az elvárások között fontos szerepet 
játszik a világosság, a kifejező stílus és az eredeti szöveg szerzőjének szándé-
kaihoz való sajátos „hűség" elve.6 

A francia felvilágosodás jellegzetes fordítási gyakorlatát két, Magyarorszá-
gon is jól ismert XVIII. századi példával szeretném jellemezni. Az egyik Vol-
taire fordítása, amelyben Hamlet monológját írja át franciára az 1734-ben 
megjelent Filozófiai levelekben. A fordításhoz fűzött soraiban Voltaire a szó 
szerint fordítókat bírálja, akik nem képesek a mű szellemét tolmácsolni: „jaj 
annak a fordítónak, aki betű szerint ülteti át az eredetit, s minden egyes szót 
lefordítva elsikkasztja értelmét".7 Shakespeare-t úgy adja vissza franciául, 
hogy a verssorokat alexandrinussá alakítja, törli a jó ízlésnek ellentmondani 
látszó gondolatokat, és a felvilágosodás filozófiáját vetíti a szövegbe. A má-
sik, talán még gyakrabban idézett példa Pope Essay on Manjének fordítása. 
1737-ben Resnel abbé Voltaire-hez hasonló elvek alapján alakítja át az angol 
filozófus szövegét, spinozista filozófiával töltve meg. 1741-es német fordító-
ja ezt a művet használja forrásként, pedig akkorra már direkt német fordítá-
sa is van. Szabad fordítást készít belőle Silhouette, majd a századforduló után 
fontosabbá váló hűség nevében fordítja le Fontanes 1783-ban. Ez utóbbi pél-
da Bessenyei Pope-fordításai miatt különösen érdekes, de a közvetett, vagy 
„vegyes" fordítási gyakorlat európai elterjedtségével kapcsolatban is fontos 
megemlíteni.8 

Ugyanakkor a fordítói hűség elve is folyamatosan jelen van Franciaország-
ban ebben a korszakban. Latin nyelvű elméleti művében emellett tör lándzsát 
Pierre-Daniel Huet, akinek 1661-ben készült írását egy évszázadon át több-
ször kiadják és gyakran idézik. Párbeszédében három humanista (Casaubon, 
de Thou, Fronton du Duc) fiktív vitáján keresztül támadja a szabad fordítást 
és az alázatos fordító ideálját fogalmazza meg. A Régiek és Modernek vitájá-
ban ezt a módszert védelmezi Mme Dacier, majd a XVIII. század derekán a 
fordítás szabályait megfogalmazó Batteux, akinek elmélete a latin és a francia 
nyelv összehasonlítására épül.9 Diderot az előző szerzőktől teljesen eltérő 
gondolatmenetben, esztétikai megközelítésben és a kortárs fordítói gyakorla-
tot bírálva - konkrétan Silhouette Pope-fordítását elemezve - fogalmazta meg 
a fordítás pontosságának követelményét. Nála azonban ez az elv az erőteljes-
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séggel, a kifejező, a gondolati és a stílusbeli egységet megvalósító anyanyelvi 
megfogalmazással kapcsolódik össze: számon kéri a fordítótól, hogy a fordí-
tás során saját nyelvének szellemét ismerje és kövesse. Diderot-nak ez a mód-
szeres forráskritikája abban az időszakban készült, amikor maga is sokat for-
dított. A nyelv természetéről elmélkedve néhány évvel később sokkal szkep-
tikusabb a lefordíthatóság kérdésében, főleg, ha költészetről van szó: „Azt hit-
tem, mint mindenki, hogy egy költőt egy másik költő le tud fordítani: tévedés 
volt..."10 A kor francia nyelvfilozófiájában fontos szerepet kapnak a nyelvek 
szelleméről kialakított elméletek, amelyeket a fordítással is összekapcsolnak: 
így az angolt tömör és energikus, a franciát világos, de gondolatilag kevésbé 
mély nyelvként jellemzik. A nyelvek relativista szemlélete - amely megjelenik 
az Enciklopédia cikkelyeiben is - fejlődésüket feltételezi, aktuális állapotukat 
pedig a népek társadalmi, politikai, kulturális helyzetével állítja párhuzam-
ba.11 A fordítás kérdéseit elméleti és nyelvészeti aspektusból tárgyaló címsza-
vak a fordítói „hűség" elvét hangsúlyozzák, de nem ítélik el a „szabad" for-
dítást sem. Legérdekesebb témánk szempontjából Marmontel „Traduction" 
címszava, ahol a szerző először bemutatja a kétféle fordítási gyakorlatot, majd 
ahelyett, hogy választana közöttük, a középutat javasolja. Gondolatait azért is 
fontos ismernünk, mert Lucanus első könyvét Bessenyei György az ő fordítá-
sa nyomán ültette át magyar nyelvre. Marmontel ezt a fordítását szabad for-
dításnak tekinti.12 A francia fordítások követése és a szabad fordítás elvének 
érvényesülése a német irodalom európai felértékelésével veszti el jelentősé-
gét: Herder, Lessing, Goethe munkásságával. 

Bessenyei György fordításról írt gondolatait különböző műveiben, kritikái-
ban, előszavaiban olvashatjuk. Nem írt önálló fordításelméleti munkát, de 
gondolatai harmonikusan összekapcsolódnak, legkorábbi műveitől az utolsó 
alkotásokig. Visszatérő gondolatainak egy része párhuzamos a francia felvi-
lágosodás filozófusainak elveivel: hangsúlyozza a fordítás hasznosságát az 
olvasók ismereteinek bővítésében és ízlésének formálásában, az aktualizálás 
kötelezettségét, a jó fordítás legfontosabb kritériumának azt tartja, hogy a 
fordító anyanyelve szabályaihoz igazodjék. A teljes értékű fordítás lehetet-
lenségét fogalmazza meg 1776-ban Lucanus első könyvének fordításához írt 
bevezetőjében: „Nem bizom magamhoz a' fordításnak Mesterségébe; és en-
nél nehezebb dolgot a' nyelvekre való nézve alig ismérek. Ezt a kis fordításo-
mat ezerszer igazítottam már, még-is alig olvashatok benne úgy hat, hét sort, 
hogy hibáját ne lássam."13 Ez a fordítás azért is egyedülálló, mert Bessenyei 
általános gyakorlatától különbözik, ugyanis saját gondolatait nem fűzte a 
szöveghez. Szándékáról azt írja, hogy ebben a munkában nem annyira a gon-
dolatok magyar nyelvre fordítása volt a célja, sokkal inkább annak kipróbá-
lása, lehetséges-é „Valóságos Magyar fordítást" készíteni, amely nincs anya-
nyelvünk „természete" ellen. Kulcsár Péter kutatásai szerint Bessenyei a la-
tin szöveget kézbe sem vette, közvetítő szövegként Marmontel fordítását 
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használta és hozzá hasonlóan választotta fordításában a vers helyett a pró-
zát.14 Lucanus XVIII. századi felfedezése és újraértékelése Marmontel fordí-
tásához kapcsolható. A Lucanus-fordítás egyfajta megmérettetés a francia 
fordító számára is, aki úgy véli, hogy a „szolgai" fordítás alkalmatlan az ere-
deti tehetséggel megáldott római költő modern tolmácsolására.15 Az író-kor-
társak egyöntetűen méltányolták Bessenyei fordításának magyarosságát és 
hűségét.16 1779-ben megjelent Voltaire-fordításának bevezetőjében Bessenyei 
azt vallja, hogy a Triumvirat című tragédia átdolgozása során a magyar nyelv 
érettségét szándékozott bizonyítani. Munkája eredményét nem tekinti igazi 
fordításnak: „Ha gondolod, hogy Magyarba nem lehet elég erővel, méltóság-
gal, mélységgel imi, végy időt é kis munkának megolvasására. Ez a darab pe-
dig fordítás is nem is a Voltér Trium Virátussábul." Az író valóban nagyon el-
távolodik az eredetitől: az első három felvonást versben adja vissza, de meg-
kettőzi hosszúságát, majd a két utolsó felvonást prózában foglalja össze. 
Megváltoztatja a szöveg jelentését és hangnemét is: érzelmesebbre formálja a 
művet, enyhíti a zsanokellenes kitételeket és hőseinek tetteit egy általános er-
kölcsi természettörvénnyel hozza összefüggésbe, míg az eredetiben konkré-
tabb politikai bírálatokat és megoldásokat találunk.17 

Pope-fordításai esetében sem próbál meg hűséges maradni, bevezetőjében 
így nyilatkozik: „inkább magaménak mondhatom mint a Póp munkájá-
nak".18 A két nyelv eltérő természetével hozza összefüggésbe a fordítás ne-
hézségét, ami azért is érdekes, mert Pope-ot franciából fordítja, így valójában 
a francia és a magyar nyelv eltéréseiről van szó. Bessenyei francia forrását 
máig nem sikerült azonosítani, ezért is érdemes odafigyelni arra, hogy a mű 
fordításáról írt gondolatai némileg emlékeztetnek az angol költő egyik fran-
cia fordítójáéra. Az imént idézett Silhouette szerint - akit Diderot olyan szen-
vedélyesen bírált pontatlanságai miatt - az angol szöveget maguk az ango-
lok is lefordíthatatlannak érzik. Úgy véli, hogy mivel művének célja inkább 
a tanítás, mint az élvezet nyújtása és ráadásul a francia olvasókat is felszínes-
nek tartja a mély filozófiai mondanivaló megértéséhez, fel van jogosítva, 
hogy az eredeti „finomságait" feláldozza, ha ezáltal a szöveg jelentése meg-
marad és „energiája" nem vész el.19 Bessenyei egyszerre emlékeztet 
Silhouette-re és az őt bíráló Diderot-ra, amikor a fordító feladatai között az 
„erő" és a „méltóság" megőrzését emeli ki, és ezzel a céllal indokolja, hogy 
nem „szót fordít szóra", hanem csak a „tárgyakat" követi, míg a „vers és gon-
dolat" a magáé.20 Véleménye szerint a fordító az eredeti mű gondolati össze-
függéseit is jobban tudja tolmácsolni, ha a fordítás belső logikája koherens. 
A Pope-fordítás azért is érdekes Bessenyei életművében, mert két ízben, nagy 
időbeli eltéréssel fordítja le ugyanazt a művet. Az újrafordítást egyértelműen 
a kiválasztott olvasó megváltozásával indokolja: míg 1772-ben a művelt 
olvasóközönségnek szánja írását, amelyben saját filozófiai kételyeit szövi a 
„fenséges" angol művébe, 1803-ban a műveletlenebb vidéki nemesek tudá-
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sához alakítja az emberről elmélkedő költemény fordítását, amelyben a ma-
gyarázatok kapnak fontosabb szerepet. Időskori műveiből egy másik példát 
is idézhetünk, római történetét, amelynek bevezetője azt sugallja, hogy a 
művet nem tekinti fordításnak, pedig bizonyíthatóan előtte áll Miliőt abbé 
műve, amelyet fordít és kommentál. Bessenyei logikája azonban valóban je-
lentősen eltér a forrásszövegétől.21 

Bessenyei fordításról írt gondolatainak eltérései a nyugati kortárs filozófu-
sokétól az anyanyelv fejlesztésének programjával függenek össze. A magyar-
ság és a Magyar néző gondolatmenetét folytató 1779-es A Holmi írásainak utol-
só csoportja az anyanyelv kérdésén belül azt is vizsgálja, képes-e a magyar 
nyelv elérni a franciát és az angolt, és hogy a fordítások milyen szerepet játsz-
hatnak a nyelv „felemelésében". 

Bessenyei háromféle módszert követ ezekben az írásokban. Rendszeresen 
foglalkozik a megjelent fordítások értékelésével. Érdemes felfigyelni arra a 
sajátos kettősségre, hogy bírálataiban elveit következetesen érvényesíti, de 
kritikáját visszafogottság jellemzi. Haller Fénelon-fordításáról írt bírálatát 
idézzük, amelyben a „magyar sziveket gyönyörűségre s' tsudálkozásra ho-
zó" fordítónak felrója magyartalanságát, homályosságát, pontatlanságát, és 
több részletet lefordít a műből, hogy példát adjon a „hűségesebb" magyar 
fordításra. Az írás nagy része a hibákat sorolja, ügyel azonban arra, hogy vé-
leményének pozitív végkicsengése legyen: „meg érdemli, hogy magyarságá-
nak nagy érdemeiért azokra [hibáira] szemeinket bé hunnyuk".2 2 Ritkán for-
dul elő, hogy semmilyen mentséget nem talál és kétségbeesetten így ír: „ég-
re kiáltó", „Kár a nyelvet ugy sanyargatni".23 

Másik módszere, hogy rövid részletet lefordít kortárs írók és költők művei-
ből, majd fordítását értelmezi. Bessenyei célja itt elsősorban a filozófiai vita, 
amelyhez a jól kiválasztott, érzékletesen lefordított részek jó alapot adnak, de 
taglalja azokat a nehézségeket is, amelyeket a fordító számára a megfelelő 
terminológiák kiválasztása jelent, és rámutat arra, milyen félreértésekhez ve-
zethet az idegen nyelv nem kellő mélységű ismerete.24 

Végül Bessenyei azt a módszert is alkalmazza, hogy az eredeti szövegnek 
egy másik idegen nyelven készült fordítását is közli, párhuzamosan saját ma-
gyar fordításával. Érdemes egy kicsit részletesebben kitérni erre a kérdésre, 
amiatt is, mivel éppen az általa kiválasztott két antik költő lefordítása állítot-
ta szembe egymással a Régieket és a Moderneket a francia felvilágosodás haj-
nalán. A vita kiindulópontja az volt, hogy hűséges maradjon-e a fordító az 
eredetihez, vagy az élvezetes fordítás igazolhatja a szabad fordítói gyakorla-
tot. Erre a vitára utalnak a „Virgilius" alcímet viselő rész bevezető sorai: 
„Tsak úgy hallod mondani: a mai Poéták semmiksem a régiekhez képest", vala-
mint a záró gondolat, amely a Modernek felfogására emlékeztet: „Az Anglus 
Popénak akar Jungnak száz versébe töb bőltsesség van mint Virgiliusnak ezer-
be találtathatik." Bessenyei a nyelvek „természetéről" is gondolkodik itt: a 
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latin „méltóságát", a német „szegénységét" is igyekszik a latin eredeti és a 
német fordítás idézésével illusztrálni.25 Homérosz a másik példája, akit idéz-
ve a görög poéta művét dicsérheti. A műből azonban csak franciául idéz, en-
nek a nyelvnek „erejét" és „méltóságát" tartja a magyarul írók számára kö-
vetendő példának. Érdekes, hogy az idézett francia fordítás a Régiek táborá-
ba tartozó Mme Dacier művéből származik. A Homérosz-fordítások a XVIII. 
század fordulóján esztétikai vitákra adtak alkalmat, valamint annak bizonyí-
tására, hogy a nemzeti nyelvek (így a francia, az angol) egyenrangúak a latin 
és a görög nyelvvel.26 A vita közvetlenebb magyar visszhangjának majd 
1792-ben lehetünk tanúi a Mindenes Gyűjtemény lapjain, ahol megjelenik a 
Modernek elveit képviselő Houdar de la Motte szabad fordításának (mérték-
tartó) dicsérete: az írás kiemeli, hogy a francia fordító „kipallérozta" az antik 
szerzőt, aki így a jó ízlésnek, a korabeli olvasói érdeklődésnek jobban megfe-
lel. Francia forrás nyomán jelenik meg a folyóirat lapjain az a gondolat is, 
hogy minden nyelv fejlődik, és hogy a fejlődést az idegen nyelvekről történő 
fordítások előreviszik. A görög nyelv vitte virágzásra a latint, a franciát, utób-
binak a fordító szerint „arany és ezüst ideje" a XVII-XVIII. századra tehető. 
Hasonló fejlődésre vágyik a magyar fordító, aki az anyanyelv „pallérozásá-
tól" az irodalom virágzását reméli.27 

Bessenyei fiatalkori fordításait korabeli kritikusai hűnek, magyarosnak, 
„kiadásra méltónak" ítélték.28 Időskori munkáiban már nem foglalkoztatja a 
fordítás hűségének elve, noha céljai között a magyar nyelv fejlesztése tovább-
ra is fontos szerepet kap. Kiválasztott olvasóitól nem várja el, hogy fordítá-
sait az eredetivel összevessék, a műveletlenebb olvasóközönség ismereteinek 
fejlesztését az idegen nyelvű eredeti szövegtől távolságot tartó, aktualizált 
szöveggel próbálja meg elérni. Jó példa erre római történelme, amelyben ke-
rüli a társadalom leírásában a latin vagy francia nyelvből származó kifejezé-
seket, keresi azok magyar megfelelőit, magyar nyelvű terminológiák egész 
rendszerét alakítja ki, és a fogalmakat a korabeli politikai életre alkalmazva 
is megpróbálja megértetni.29 A korábbiaknál is kétkedőbbé válik a fordítás le-
hetőségeit illetően. Tariménes iitazása című művében a fordítás, a nyelv álla-
pota és a gondolkodás módja közötti összefüggéseket hangsúlyozza: 
„.. .fordítani én se bátorkodom, félvén attól, hogy a' két egymással ellenkező 
Nyelvnek fejembenn-való ögyvelgése, tőllem észrevehetetlenül is, Magyar-
ságomnak ne ártson. Mindazonnáltal, mivel egész fejem fordítás, nem 
tudvánn addig semmit mig Idegen Nyelvekenn nem tanultam, lehetetlen 
azoknak módját olly szorgalmatosann el kerülni, hogy Irásombann újj szól-
lás' formáját ne találjanak azok, kik Francziáúl, Németül nem tudnak, mely-
lyet magam észre nem vehetek".30 A tudományok fejlődése a nyelv fejlődését 
kívánja meg, az előbbiben való lemaradás nehezíti meg igazán a fordítást. 

Bessenyei fordításról szóló gondolatai filozófiai rendszerének részét képe-
zik. Kortársai, akiknek írásai nyomán heves vita zajlik le 1786-tól a fordítás 
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elméletéről és gyakorlatáról, közvetlenebbül vesznek át külföldi elméleteket. 
A vita két fő alakja: Batsányi János és Rájnis József, de Pétzeli József is véle-
ményt nyilvánít. Egyetlen résztvevő sem vonja kétségbe a fordítás hasznos-
ságát, de míg Batsányi a szoros, a másik két képviselő a szabad fordítás 
védelmezője.31 A vita részletes bemutatása több tudományos kiadvány tár-
gyát képezi, ezekhez kapcsolódva, illetve ezeket kiegészítve a francia hatá-
sok szerepét emelem ki az alábbiakban. Batsányi 1787-ben írt, majd 1788-ban 
újrafogalmazott „A fordíttásról" című írásában Gatterert nevezi forrásának. 
A kevéssé ismert göttingeni tanár művének hátterében, akinek írása máig 
nem került elő, elsősorban német elméletírók hatását vélték felfedezni. Ez a 
feltételezés minden bizonnyal helyes is, az azonban nem kizárható, hogy 
Gatterer francia forrásokat is használt, de az is lehet, hogy Batsányi írása a 
korban elterjedt gyakorlatnak megfelelően több mű kompilációja. A Batsányi 
közvetett forrásaiként edd ig említett Breitinger, Gottsched, H u e t és 
DAlember t művein kívül32 közvetlen vagy közvetett forrást fedezhetünk fel 
Charles Batteux Cours de Belles-Lettres distribué par exercices című művében, 
amelynek egy része a fordítás szabályairól szól. Már Batsányi „Közönséges 
regulái" is sok hasonlóságot mutatnak a hűséges fordítás elvét képviselő 
francia szöveggel, de a két szöveg összefüggését igazán abban a részben fe-
dezhetjük fel, amelynek Batsányi a „Különös regulák" címet adta.33 Batteux 
itt a fordító számára előírt szabályokat pontokba rendezi. A magyar szöveg-
ben fel lehet ismerni ezeket a pontokat, amelyek azonban csak nagy vonalai-
ban emlékeztetnek a francia írásra és sorrendjük sem mindig azonos; az is 
előfordul, hogy két pont összevontan szerepel. Vegyük a legfontosabb példá-
kat, először idézve a francia, majd a magyar elméleti szöveget. Az első és a 
második pont a fordítás hűségének követelményét pontosítja: „Qu'on ne doit 
point toucher à l'ordre des choses..." „Qu'on doit conserver aussi l 'ordre des 
idées..." „ lör ugyan-azon dolgokat, mellyek az eredet-írásban vágynák, sem 
többet, sem kevesebbet; és egyszersmind 2or ugyanazon renddel, magában 
foglallya. [...] A' fordíttásban az eredet-írásnak gondolatait-is mind, és egy-
gyes-egygyig ki kell fejezni; semmit hozzá toldani, semmit ki nem hagyni, 
semmit máshova által tenni"(103). Batteux harmadik intelme ismerhető fel a 
legvilágosabban a magyar szövegben: „Qu'on doit conserver les périodes, 
quelque longues qu'elles soient, parce qu'une période n'est qu 'une pensée, 
composée de plusieurs autres pensées qui se lient entre elles [...] dont les 
rapports font l 'harmonie [...] qui en [du texte original] faisait la couleur 
dominante." Batsányinál ez a szabály a szöveg végén található: „meg-kíván-
tatik tőlle még az-is, hogy a' kerek-beszédeket (periódusokat) ezeknek egy-
gyik' a' másikával való egybe-kötésöket, a' mennyire tsak lehetséges, változ-
tatás nélkül meg-hagyja: mert az íróknak külömböztető minéműségök jó ré-
szint a' kerek-beszédeknek módgyában, és öszve-kaptsolásában, vagyon" 
(107.). Ezután Batsányi már csak egy megjegyzést tesz, amely Batteux negye-
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dik tanácsára emlékeztet: „Mivel a' beszédnek részetskéi [...] nem tsak a 
gondolatoknak öszve-ragasztására, hanem az egész beszédnek szépíttésére-
is, igen sokat használnak, tehát a' fordításban-is, a' mennyire tsak lehet, meg 
kell azokat tartani" (108.) - „Qu'on doit conserver toutes les conjonctions. 
Elles sont comme les articulations des membres". Batteux szövege alapján vi-
lágos, hogy Batsányi kötőszó jelentésben használja a „beszédnek részetskéi" 
kifejezést. Batteux a szoros fordítás elveit fogalmazza meg, azonban nem 
tudja elfogadni, ha a fordító idegen kifejezésekkel él. Utolsó szabályával 
egyenesen azt fogalmazza meg, hogy a fordítás világossága, érthetősége és 
szépsége érdekében a fordító eltérhet az itt megfogalmazott szabályoktól. Ez 
a gondolat több helyen is visszatér Batsányinál.34 Egyetlen pont hiányzik tel-
jesen: a szimmetrikus mondatok fordításában alkalmazandó hűség elve. A tíz 
szabály hasonlósága, amelyek között említsük még meg a közmondások 
(proverbes) megfelelőjének megtalálását, az eredeti szöveg jellegének, stílu-
sának követését („ábrázolatok", „ékes ki-mondások" - franciául: „figures de 
pensées") a fordítói gyakorlatról elmélkedő két szöveg kapcsolatára utal 
(107.). További kutatásokat kíván annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy 
milyen közvetítéssel jutottak Batsányihoz ezek a gondolatok. Feltehetően 
Gatterer felhasználta a nagy tekintélynek örvendő francia esztéta írását, más, 
esetleg francia (például Huet vagy D'Alembert) és német források mellett. 
Mindenképpen figyelemre méltó azonban, mennyire más a francia és a ma-
gyar szerző gondolatainak szövegösszefüggése. Batteux kifejezetten nyelvta-
ni alapon védelmezi a szoros fordítást, írása egy nagy francia vitához kapcso-
lódik, amely (a latin és a francia nyelv összehasonlításából kiindulva) a for-
dított szórendről folyik. Batteux nem fogadja el a nyelvek különböző termé-
szetének elvét. Nagy ellenlábasa, Diderot a Levél a süketnémákról című művé-
ben keményen támadja Batteux-nek ezt a gondolatát, és tőle eltérően a fran-
cia nyelv természetétől idegennek tartja a latin nyelv szabályait, különösen 
az inverziót. Diderot a művészi alkotás eredetiségét és utánozhatatlanságát 
és a nyelvek különbözőségét vallja. Batsányi írásában néhol mintha az erede-
ti vita körvonalaira következtethetnénk. Batsányi a szoros fordítást védel-
mezi, ugyanakkor a nyelvek különbözőségének elvével ért egyet: „ . . .nem 
mindenik [nyelv] egygyenlőűl alkalmatos a' fordíttásra [...] Ha már [...] az 
Európai Nyelvek egymásra való nézve a' fordíttásban olly nagy nehézsége-
ket szenvednek: micsoda akadályokat nem fog találni, ha ki azokból a' mí 
nyelvünkre akar valamit általtenni?" (106.) Batsányi a görög és a latin nyel-
vet a szórend szabadabb jellege miatt a könnyebben lefordítható nyelvek 
közé sorolja, míg a franciát - éppen ennek hiánya miatt - különösen nehezen 
lefordíthatónak ítéli. A magyar nyelvre fordítás során ugyanakkor az igazi 
nehézséget abban látja, hogy nyelvünknek a többi európai nyelvekkel „sem-
mi atyafisága, semmi hasonlatossága nintsen" (106.). 
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A forrásszövegek felderítése mindenképpen érdekes, és remélhetően gon-
dolatmenetünk is hozzájárul ennek a kérdésnek a tisztázásához. Azt is meg 
kell említenünk Batteux hatása kapcsán, hogy Batsányi ismeri és idézi a fran-
cia szerzőt. Két ízben is hivatkozik rá, azonban egyáltalán nem biztos, hogy 
művének erre a részére gondolna.35 Valószínűnek látszik, hogy Gatterer mű-
vén keresztül ismeri Batteux-t, de nem kizárható a közvetlen hatás sem. Azt 
azonban mindenképpen fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a francia szerző-
höz képest Batsányi a magyar nyelvre és a korabeli magyar helyzetre alkal-
mazott önálló logikájú elméleti szöveget hozott létre, és ezt nemcsak példái 
bizonyítják, hanem az is, ahogyan a kétféle elgondolást összeegyezteti. 

A francia fordítói elvek érvényesülésének legközvetlenebb hatását Pétzeli 
József munkásságában figyelhetjük meg, aki már Batsányi írásának megjele-
nését megelőzően, 1786-ban, Henriás-fordításának Elő-beszédében megfogal-
mazta elveit, D'Alembert „régulái" követőjének vallva magát.36 A Mindenes 
Gyűjteményben 1789-ben D'Alembert Observations sur l'art de traduire című 
művét ismerteti „A Fordítás Mesterségéről" címmel megjelent írásban, ahol 
a szabályokat részletesebben is kifejti. A fordítónak az eredeti „vetélkedő tár-
sának", nem pedig másolójának (kópiálójának) kell lennie. Szépítsen, ahol 
tud; ha jól választotta ki a lefordítandó szöveget, erre úgyis kevés lehetősége 
lesz. Az eredeti m ű hűséges közvetítése érdekében bátran kell új kifejezések-
kel élnie. Az egész szöveg lefordítása hiba lehet: „Nem azért kell le-fordítani 
az idegen írókat, hogy lássuk azoknak hibájikat, hanem hogy meg-gazdagít-
suk a' literaturánkat azzal, a 'mit ők leg-felségesebben találtak."37 Pétzeli a 
szabad fordítás elvét és a hasznosságot állítja gondolatmenete középpontjá-
ba, a fordítónak anyanyelvén újra kell teremteni az eredeti alkotást. Ezek az 
elvek igen termékenynek bizonyultak Pétzeli fordítói működésében. Általá-
ban szép stílusú, tömör, élvezetes fordításoknak adott életet. Fordításaiban 
sokkal inkább szem előtt tartotta azt a közönséget, amelyre hatást akart gya-
korolni, mint a szöveghűség elvét. Voltaire-fordításai jól mutatják, hogy ahol 
csak teheti, érzelmesebbre formálja a francia író szövegét. Előfordul, hogy a 
verset prózává alakítja. De az igazán nagy változtatások szinte csak a vallási 
kérdések esetében fordulnak elő, ahol például törli és átírja Voltaire kálviniz-
mussal kapcsolatos erőteljes bírálatait. Megjegyzésre érdemes ugyanakkor, 
hogy a Mindenes Gyűjtemény franciából fordított könyvismertetéseiben sok-
kal alapvetőbb szövegátalakításokat találunk, ahol a névtelen szerzők szöve-
gét jóval kevésbé tartja tiszteletben, megrövidíti, megtoldja, vagy átalakítja.38 

Az író elvei eltérnek tehát a „művészi" fordítások és az ismeretközlő, nép-
szerűsítő jellegű művek közvetítése során. Arra is fel kell figyelni, hogy míg 
az előbbi esetben a különböző műfajú irodalmi művek magyar nyelvű meg-
honosításához is hozzá akar járulni, utóbbiak esetében az ismeretek terjesz-
tésén és az aktualizáláson kívül a magyar nyelv fejlesztése is megjelenik köz-
vetlen céljai között. A tudományos szaknyelv tudatos kialakításának szándé-
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kát jól tükrözik Pétzeli folyóiratának kettős terminológiái, Bessenyeihez ha-
sonló cél vezeti, amikor a latinos vagy franciás kifejezés mellett magyar vál-
tozatot is ad. Különösen érdekes példákat találunk erre az eljárásra az eszté-
tika területén: „A' magasságosról, vagy subliméről", ,,A' vitézi költeményről 
vagy epicum-poémáról".39 

A szabad és a hűséges fordítás elvének tehát egyaránt vannak követői az 
elemzett korszakban. A gyakorlat viszont szinte kizárólag a fordítói szabad-
ságot követi. A XIX. század elejétől szigorúbban számon kérik a fordítói hű-
séget és még azokat a fordítókat is megbírálják, akik ugyan igyekeznek a for-
dítói hűség elvének eleget tenni, de az ún. „vegyes fordítást" gyakorolják, 
vagyis az eredeti szöveget is maguk előtt tartják a közvetítő szövegen kívül.40 

A francia nyelv közvetítő szerepe is megszűnik. Ezekhez a változásokhoz 
hozzájárul az is, hogy a magyar nyelv eltűnésétől való félelem már nem ját-
szik szerepet és hogy időközben átalakul az irodalom fogalma. Az írók tábo-
rában sajátos rétegződés megy végbe: megkülönböztetnek egyrészt eredeti 
művészeket, zseniket, másrészt újságírókat, fordítókat és az olvasók ismere-
teinek gyarapításán fáradozó kivonatok és népszerűsítő művek szerzőit.41 

Tanulmányom utolsó részében a XVIII. század különböző időszakaiban jel-
lemző fordítási gyakorlatok sajátosságait szeretném összefoglalni, megemlít-
ve néhány jellegzetes példát is. A francia művek fordítása a század kezdeté-
től kezdve megindul, de jelentőssé csak 1740 körül válik. Vörös Imre könyve 
kiválóan feltárja, hogy az 1770-ig tartó korszakban „a barokk rendiség és az 
azt átható nemesi patriotizmus" határozza meg a fordításokat, a fordítók 
gyakran saját világszemléletüket oltják a műbe. A kegyességi, a történeti, a 
tudományos ismeretterjesztő, a politikai moralizáló irodalom mellett a me-
sék, a költői munkák és a színházi művek fordításában főleg egyéni indíté-
kok motiválják a fordítókat.42 Ebben az időszakban a francia irodalmat egy 
kisebb kör, a franciául jól tudó arisztokrácia, eredetiben olvassa. 

Jelentős változások figyelhetők meg 1770 után. Míg Fénelon Telemakhoszát 
a századelőn és 1750-ben latinra fordítják (sőt az első magyar fordítást készí-
tő Haller László is használja a fordításhoz a francia eredeti mellett a latin for-
dítást közvetítőként),43 három magyar fordítása készült el 1755 és 1819 kö-
zött. Voltaire két római történeti tárgyú tragédiáját 1750-ben és 1760-ban la-
tinra fordítják a magyarországi jezsuita iskolákban, míg 1772 és 1790 között 
kilenc tragédiáját fordítják magyar nyelvre (közülük hármat két különböző 
fordításban).44 Világtörténetének részletét 1761-ben latinul tolmácsolja Lázár 
János, míg 1778 és 1811 között legnagyobb íróink foglalkoznak a mű magyar 
tolmácsolásával (Bessenyei, Verseghy, Gvadányi).45 

A fordítói munka megszervezésében is Bessenyei Györgyé a kezdeménye-
ző szerep, aki 1779-ban úgy véli, hogy egy Akadémia feladata lenne a lefor-
dítandó művek kiválogatása és a fordítói munka összehangolása. A program 
elindításaként a Magyar nézőben lefordításra javasol műveket, amelyek egy 
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része támogatást nyer. Verseghy írja le világtörténet-fordítása bevezetőjében, 
hogy Batsányi győzte meg őt, hogy készítse el a fordítást, amelyet Bessenyei 
javasolt: „mindaddig vitatott - írja - , míg nékie kezet nem adtam".46 A szer-
vező szerepet Akadémia hiányában a periodikák vállalják fel egy időre, ame-
lyek bejelentik a kiválasztott, vagy készülő fordításokat, felhívásokat tesznek 
közzé, számot adnak arról, ha nemesi mecénás a fordítóknak pénzbeli támo-
gatást ígér, tudósítanak a megjelent fordításokról, ismertetéseket közölnek 
róluk (Magyar Merkur, Orpheus, Uránia, Mindenes Gyűjtemény, Magyar Könyv-
ház stb.). Ezenkívül maguk a folyóiratok is rengeteg fordítást jelentetnek 
meg, így külföldi folyóiratokból átvett cikkeket is. A folyóirat-szerkesztők 
közül kiemelkedik Pétzeli József, aki külföldi peregrinációja alatt változatos 
könyvtárat gyűjt össze, amely francia nyelvű könyvekben kivételesen gaz-
dag. Ezt a könyvtárat az írótársak és a nyugat-magyarországi felsőiskolák-
ban tanuló ifjak előtt megnyitja, fordításra biztatva őket. így jelenik meg a 
Mindenes Gyűjteményben az egyik legismertebb francia könyvismertető folyó-
irat, a Journalistes de Trévoux 96 írása, amelyek változatos témájuknak köszön-
hetően (a politika, a jog, a mezőgazdaság, a történetírás, az esztétika terüle-
téről válogatnak a magyar fordítók) az ismeretek terjesztésében és a magyar 
nyelvű terminológiák bevezetésében egyaránt fontos szerepet játszanak.47 

A század utolsó negyedében, amikor az írók célja az anyanyelvű irodalom 
megteremtése, minden műfajt gazdagon reprezentál a fordítási irodalom. 
Nyilvánvaló ennek a válogatásnak a hátterében az irodalomteremtés, a mű-
fajok meghonosításának szándéka.48 Kiemelhető a történeti, a földrajzi mű-
vek, az utazási irodalom szerepe, valamint az, hogy sok természettudomá-
nyos írás is fordítóra talál. Az érdeklődés középpontjában híres és ma már 
egyáltalán nem ismert írókat is találunk, így Voltaire és Raynal abbé mellett 
Miliőt és Vaissete abbé műveit. A teljes művek lefordítása éppúgy jellemző, 
mint a kivonatos munkáké, vagy egy-egy részleté. A szerző nevét nem min-
dig említik, és gyakori a kompiláció vagy a rendkívül szabad adaptáció is, 
ami a szerző azonosítását megnehezíti. 

A születőben lévő magyar nyelvű színház számára sok fordítás készül. 
Shakespeare, Molière, Corneille, Racine mellett a francia szerzők közül ki-
emelendők Voltaire tragédiáinak magyar fordításai, amelyeket több ízben be 
is mutatnak és sajátosan aktualizálnak. Meg kell említeni az epikai költemé-
nyek és az eposzok sikerét (Voltaire, Pope, Young, Milton). Jelentős helyet 
foglalnak el a fordítási irodalomban a rövid műfajok: a verses mese, a levél, 
az anekdota stb. Itt különösen jellemző, hogy nem tüntetik fel a szerző nevét. 
A fiktív prózai műfajok között a mese és a novella mellett a regény szerepe 
jelentős, amelynek különböző változatai egyszerre érik el a magyar közönsé-
get. Nagy sikere van Marmontel „erkölcsi meséinek", ekkor fordítják először 
prózában Héliodórosz Aithiopica című antik regényét (amelyet a nyugat-
európai irodalom a XVII. század második felében fedez fel újra), a heroikus 

5 2 8 



f o r d í t á s e l m é l e t i g o n d o l a t o k é s f o r d í t á s i g y a k o r l a t o k a m a g y a r f e l v i l á g o s o d á s b a n 

regényeket, köztük Barclay Argenisét, La Calprenède Cassandre című művét, 
Fénelon és Marmontel politikai regényeit, a korszak végén magyarítják Vol-
taire Zadigját. A szépirodalmi művekre is jellemző az aktualizálás, a filozófiai 
vagy politikai gondolatok magyar transzponálása (ez történik például Vol-
taire Brutus című tragédiájának fordításakor), vagy a magyar környezetbe 
való áthelyezés, a szereplők magyarrá alakítása, így például Dugonics Zadig-
fordításában, amelynek már címe is jól mutatja ennek az eljárásnak az érvé-
nyesülését: Cserei, egy honvári herceg. 

Igen gyakori a kortárs szerzők választása, de az sem ritka, hogy antik szer-
zőket fordítanak újra (esetleg francia közvetítéssel), a francia irodalom fordí-
tása áll az első helyen, megelőzve az angolt és a németet. 

A századfordulót követően megváltoznak ezek az arányok, módosul a for-
dító státusa, a fordításelméletekben a fordítói hűség és a művészi fordítás kö-
vetelménye kerül első helyre. A fordítás már nem feltétlenül képezi heves 
viták és hősies erőfeszítések tárgyát, mint a bemutatott korszakban, amikor 
Pétzeli még így fogalmazott: „Talán ha Nyelvünk meg nem hal, meg-köszöni 
idővel a' háládatosabb maradék."49 

1 BÍRÓ Ferenc meggyőzően bizonyítja, 
hogy „a nemzet jeleként felfogott magyar 
nyelv fogalma az 1780 utáni magyar szellemi 
életben" általánosan elfogadott és központi 
szerepet játszik. A felvilágosodás korának ma-
gyar irodalma, Bp., 1994, 127. 

2 BESSENYEI György, Összes művei. A 
Holmi, sajtó alá rend. BÍRÓ Ferenc, Bp., 1983, 
313. 

3 BATSÁNYI János, Összes művei, sajtó alá 
rend. KERESZTURY Dezső és TARN AI An-
dor, Bp., 1960, II, 101. 

4 A franciáknál elterjedt nézet a hűség kö-
vetelményét háttérbe szorítja, illetve jelentés-
tartalmát az eredeti szöveg „szelleméhez" va-
ló hűségre szűkíti le. A kortársak felfigyeltek 
a fordítási gyakorlat ellentmondásosságára. 
„A francia fordítás energikusnak és fenséges-
nek tűnt számukra; de eddig Franciaország-
ban senki nem kérte számon a fordítótól a hű-
séget és a pontosságot" - írja 1733-ban 
Desfontaines abbé Milton Elveszett paradicso-
ma francia fordítása kapcsán. Idézi: Philip 
STEWART, Traduire le roman au 18e siècle, Dix-
huitième siècle, n. 30 (1998), 221. 

5 Az utóbbi évtizedben megjelent kutatási 
eredmények az európai fordítástörténet sajá-
tosságainak megismerését egyre jobban lehe-

tővé teszik. Lásd Dictionnaire européen des 
Lumières, Jürgen von STACKELBERG 
„Traduction" címszava (sous la dir. de Michel 
DELON, Paris, PUF, 1997,1055-1058.); Lieven 
D'HULST, Cent ans de théorie française de la tra-
duction. De Batteux à Littré (1748-1847), P. U. 
de Lille, 1990, 25-55; Henr i VAN HOOF, 
Histoire de la traduction en Occident. France, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Pays-Bas, 
Paris, 1991, 57-65. és 222-233.; Michel 
BALLARD, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, 
traductions, réflexions, P. U. de Lille, 1995; La 
Traduction des langues modernes au XVIIIe siècle 
ou «La Dernière Chemise de l'amour», recueil 
préparé et présenté par Annie RIVARA, Paris, 
Champion, 2000. 

6 Á „szép hűtlenek" fordítási elvéről és 
gyakorlatáról lásd Roger ZUBER, Les „belles 
infidèles" et la transformation du goût classique 
(1968), Paris, Albin Michel, 1995. Nincs teljes 
egyetértés a francia szakirodalomban a két 
korszak összehasonlí tását illetően: Annie 
Rivara az eltérést hangsúlyozza, míg Michel 
Ballard szerint mindkét század közös jellem-
zője a fordítói hűség és a szabad fordítás 
együttélése. Ballard erőltetettnek tartja Zuber 
könyvének azt a gondolatát is, mely szerint 
1653-tól a szabad fordítás hanyatlásának len-
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nénk tanúi (La Traduction des langues modernes, 
introduction par Rivara, 7.; Ballard, De Cicéron 
à Benjamin, 147-150., 176). 

7 18. levél. A 22. levélben Pope-fordítását 
így jellemzi: „szabadon ül tet tem át, hiszen ez-
úttal sem követhettem volna el nagyobb bal-
gaságot, mint hogy szó szerint fordítsak egy 
költőt." VOLTAIRE, Válogatott filozófiai írásai, 
Bp., 1991, 103-104. és 117. (Réz Pál fordítása.) 

8 Dictionnaire européen des Lumières, 1055-
1058. 

9 Petri Danielis HUETH, De Interpretation 
libri duo, quorum prior est De Optimo genere 
interpretandi, alter De Claris interpretibus, Paris, 
1661; Mme DACIER prózában készült Homé-
rosz-fordításai (1699, 1716) és Des causes de la 
corruption du goût (1713); Charles BATTEUX, 
Cours de Belles-Lettres distribué par exercices, 
Lettres sur la phrase française comparée avec la 
phrase latine, t. II. „Troisième lettre, concer-
nant les règles de la traduction, tirée, comme 
autant de conséquences, de la comparaison 
des deux langues, latine et française", Paris, 
1747-48. 

10 Denis DIDEROT, „Observations sur la 
traduction de 'An Essay on Man ' de Pope par 
Silhouette", Œuvres complètes, introduction et 
commenta i re par Alain SEYZNEC, Éd. 
Hermann, Paris, 1975, I, 165-266. A bevezető 
írója felhívja a figyelmet arra, hogy a fordító 
és kritikusa nem ugyanazt a kiadást használ-
ta, a kifogások egy része ennek köszönhető. 
Diderot-nak ez a műve 1736 és 1749 között ké-
szült. Az idézett szöveg az 1751-ben írt Lettres 
sur les sourds et muets című műben: Le rêve de 
d'Alembert et autres écrits philosophiques, Paris, 
1984, 265. 

11 Például a Beauzée tollából származó 
„Langue" cikkely. A témáról : Jean-Paul 
SERMAIN, Marivaux, écrivain „anglais": les 
traducteurs de la première moitié du XVIIIe siècle 
face au génie de la langue, La nascita del concetto 
moderno di traduzione. Le nazioni europee fra 
enciclopedismo e epoca romantica, a cura di Gab-
riella CATALANO e Fabio SCOTTO, Roma, 
Armando, 2001, 15-29. A szerző rámutat, 
hogy a nyelvek szelleméről folyó viták ered-
ményeztek ugyan hamis és általánosító érték-
ítéleteket, de olyan kategóriák létrejöttéhez já-
rultak hozzá, amelyek új és árnyaltabb meg-

közelítést tettek lehetővé a nyelvek összefüg-
géséről és a fordításról való gondolkodásban. 

12 Michel BELLOT-ANTHONY, Grammaire 
et art de traduire dans l'Encyclopédie, 
L'Encyclopédie et Diderot, éd. par E. MASS et 
P.-E. KHABE, Köln, 1985, 7-26. 

13 BESSENYEI György Összes művei. Társa-
dalombölcseleti írások (1771-1778), sajtó alá 
rend. KULCSÁR Péter, Bp., 1992, 337. 

14 Uo., 58. 
15 Lucanus művének három verses fordítá-

sát követően jelent meg Marmontel prózai 
fordítása, nagy közönségsikert azonban csak 
az ő fordítása jelentett. Vö. Elisabeth 
BLONDEL, Marmontel, traducteur de La 
Pharsale de Lucáin, Jean-François Marmontel. De 
l'Encyclopédie à la Contre-Révolution, études 
présentées par J. EHRARD, Clermont-
Ferrand, 1970,117-145. 

16 Laczka János úgy véli, hogy Bessenyi 
„semmit sem enged a francia fordításnak", 
Batsányi lelkesen dicséri „magyarságát" és 
„ékességét", de még a fanyalgó Kazinczy is 
kénytelen elismerni, hogy a fordítás „termé-
szete" az eredetinek megfelel. BESSENYEI 
György, Összes művei. Társadalombölcseleti írá-
sok, 63. 

17 Bessenyei Voltaire-fordításairól és a fen-
ti kérdésről lásd tanulmányomat: Voltaire tra-
gédiái Magyarországon a XVIII. században, Filo-
lógiai Közlöny, 1985,107-132. 

18 BESSENYEI György, Összes művei. Költe-
mények, sajtó alá rend. GERGYE László, Bp., 
1991,427. 

19„. . .on a cru devoir sacrifier la déli-
catesse à l 'exactitude et à l 'énergie." Essai sur 
l'homme, poème philosophique, par Alexandre 
POPE, en cinq langues, Strasbourg, 1762, 304. 

20 BESSENYEI György, Összes művei. Költe-
mények, 422. 

21 Bevezetőjében így ír: „Nintsenek nékem 
Könyves tárházaim. . ." BESSENYEI György, 
Összes művei. Rómának viselt dolgai, sajtó alá 
rend. PENKE Olga, Bp., 1992,1, 73. 

22 „Magyar írás módja" , BESSENYEI 
György, Összes művei. A Holmi, 320-322. Meg-
jegyezzük, hogy Bessenyei annyira fontosnak 
tartja a fordítások készítését, hogy olyan for-
dításhoz is ír bevezető ajánlást, amely elvárá-
saitól eléggé elmarad. Ilyen Zechenter Antal 
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Voltaire-fordítása, amelynek bevezetője csak 
dicséretet tartalmaz, mivel a fordító „született 
nyelvét fel-emelni törekedik" (BESSENYEI 
György, Összes művei. Színművek, sajtó alá 
rend. BÍRÓ Ferenc, Bp., 1990, 697. „Tudósítás 
A' Hihető Mahomet avagy a ' Fanaticiz-
mus[.. .] című kiadányhoz"). 

23 „A ki forditot magyar Svédi grófné", 
Uo., 357. 

24 Lásd a Voltaire-ről írt, illetve tőle fordí-
tott XXXVIII. rész. Uo., 346-352. 

25 Uo., 353-355. Ezek a gondolatok a fran-
cia filozófusok elméleteire emlékeztetnek a 
nyelvek szelleméről, összehasonlításáról, a 
bennük rejlő fejlődés lehetőségeiről. 

26 A Homéroszró l Franciaországban és 
Angliában folyó vitákról: Marc FUMAROLI, 
La querelle des Anciens et des Modernes, Paris, 
2001,196-218. A m ű a korabeli kritikai szöve-
geket is közli: 450-635. A Bessenyei által kö-
zölt francia fordítás prózában készült és az 
eredetit pontosan igyekezett közvetíteni. 

27 A Mindenes Gyűjteménynek ezek az írásai 
fordítások egy francia folyóirat-kivonatból 
(VI. köt. 399-402. és 368-370.). A témáról lásd 
tanulmányomat: A Mindenes Gyűjtemény egyik 
forrása: az Esprit des journalistes de Trévoux, Ma-
gyar Könyvszemle, 1988, 248-273. 

28 így Kollár Ádám, aki az uralkodó kéré-
sére fogalmazta meg véleményét A' Szent 
Apostol Tamás mint ellene állhatatlan bizonysága 
a' Jesus Kristus istenségének című fordításról. 
BESSENYEI György, Idegen nyelvű munkák és 

fordítások. 1773-1781, sajtó alá rend. KÓKAY 
György, Bp., 1991, 51. 

29 Legérdekesebbnek a plébeien francia ter-
minológia magyarítását találom. Bessenyei 
forrásszövegében a plébeien és a peuple termi-
nológiák nagyrészt szinonimaként fordulnak 
elő, utóbbi ritkábban. A plebeus latin és a nép 
általános terminológiákat viszonylag ritkán 
használja, emellett magyarázó, illetve analó-
giás fordításokat ad: Köz Nép, közösség, köz la-
kos, all közösség, alsó sokaság, parasztság, parasz-
ti nemes sokaság, szabad parasztság, all Nemesség, 
köz Nemes, armalista szegény Nemes, paraszt ne-
mes. Magyaráz eredetükre utalva: „a kézzel 
dolgozó sokaság parasztá változik", társadal-
mi szerepüket hangsúlyozva: „Tsupa paraszt-
nak a községet se mondhatod, mert uralkodot 

és királyi módra ítélt". Vö. BESSENYEI 
György, Összes müvei. Rómának viselt dolgai, II, 
362-365. és tanulmányom: Politikai szókin-
csünk francia forrásai a magyar történeti jellegű 
munkákban a felvilágosodás korában, Francia esz-
mék. Tanulmányok a francia forradalomról, szerk. 
J. NAGY László és SZÁSZ Géza, Szeged, 
1995, 22-25. 

30 BESSENYEI György, Összes művei. Tari-
ménes útazása, sajtó alá rend. NAGY Imre, Bp., 
1999, 213. 

31 „Örülök [...], hogy úgy meg eggyezünk 
a' szabadabb fordításnak oltalmazásában. A' 
Kassai regulák-szerént a ' leg-jobb fordítások 
lesznek örökké a' leg-rosszabbak" - írja 
Pétzeli 1789. aug. 8-án Rájnishoz címzett leve-
lében. A levélrészlet idézése: BATSÁNYI Já-
nos, Összes művei, II, 493. 

32 „A fordí t tásról" , Uo., II, 101-108., 
452-471., 485-512. Gatterer göttingai profesz-
szor egyetemi kézikönyveket írt ebben az idő-
szakban. Tarnai Andor említi 1765-ben megje-
lent tankönyvét, amelyben a történetírás sza-
bályairól értekezik. Tarnai a „különös regulá-
ka t " Gottsched szabályaira vezeti vissza 
(amelyek Huet művére emlékeztetik), miköz-
ben rámutat arra is, hogy bizonyos pontokon 
D'Alembert gondolatai is felbukkannak. A té-
máról legutóbb megjelent összefoglalás, a le-
hetséges német források alapos elemzésével: 
SZAJBÉLY Mihály, „Ideadnak a' magyar tollak", 
Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágoso-
dás korában, a 18. század közepétől Csokonai halá-
láig, Bp., 2001,124-137. 

33 Charles BATTEUX, Cours de Belles-
Lettres distribué par exercices című művében ti-
zenegy szabályt fogalmaz meg. Összevetésem 
alapja a korábbiakban már idézett 1747-48-as 
párizsi kiadás. A fordítás szabályairól: II, 
63-84., az idézett szövegek: II, 67-71. (a költői 
művek fordításáról: II, 126-135.). Fontosnak 
tar tom megjegyezni, hogy a mű 1764-ben 
Göttingen és Leyden kiadási hellyel is megje-
lent. A Batteux-mű göttingeni kiadása is meg-
erősíteni látszik Tarnai Andor feltevését, mi-
szerint Gatterer „valamelyik kézikönyvében 
kell keresnünk" a forrást. Batsányi 1788-ban 
megjelent szövegét használtam az alábbiak-
ban található összevetéshez (BATSÁNYI Já-
nos, Összes művei, II, 101-108., 457-458. Az 
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