
jának" apathanatismos-leímsával, továbbá a hérodotoszi Perdikkasz háromszor 
megismételt „napmerítésével" (Hérod. VIII, 137 skk.) stb. De Nagy Sándor sas-fo
gatát Héphaisztión babiloni máglyájának sas-ábrázolásaival kapcsolatban (Diód. 
XVII, 115,3) már A. DIETERICH is említette (Eine Mithrasliturgie, 19233,184.). 

Valóban messzire kalandoztunk a vidéki székely mennyezetfestő groteszknek 
mondott Sándórától. Kérdéses, hogy itt beszélhetünk-e a nagy makedón alakjának 
vallásos misztifikálásáról; biztos, hogy nem kereshetünk benne uralkodóknak 
szóló allegorikus sugalmazást, mint a tudós Pantaleone presbyter otrantói moza
ikrengetegében - átgondolt vallásos vagy politikai koncepcióról nem is beszélve. 
Elégedjünk meg a szerény eredménnyel: Parajdi Illyés János mester az 1670-es 
évek tántorgó Erdélyében a maga eszközeivel és ismereteivel járult hozzá a temp
lomba járó hívek épüléséhez, egyebek közt a népi képzeletben is élő Nagy Sán
dor-alak megjelenítésével. Bizonyára akadtak köztük, akik a Sándor-regényből 
emlékeztek a király nagyratörésére és a ponyva legvégén olvasható tanulságra: 
„Akinek tegnap nem volt elég a széles világ, ma megelégszik négy singnyi föld
del..." (A Sándor-regény strassburgi ősnyomtatványában: heri totus non sufficiebat 
ei mundus, hodie quattuor solae sufficiunt ei ulnae; a Király Györgytől idézett Szé
kelyudvarhelyi Kódexben „két seng föld". Nagy Sándor a Haller-féle Hármaskönyv 
második részének példabeszédeiben is többször szerepel, mesterével együtt.) 

Borzsák István 

Egy Sterne-fordítástöredék feledésbe merült szerzője 

Laurence Sterne korai magyarországi recepcióját Fest Sándor követi nyomon 
nagyon részletesen.1 Ő hivatkozik egy korabeli ismeretlen fordításra, amely a 
Kedveskedőben jelent meg 1824-ben: „[Sterne] Tristram Shandyjéből fordít valaki 
egy kis mutatványt (Kedveskedő, 1824,1, Szeretőzésre tanogató levél Aglegények szá
mára. Sterne Lőrincz, ánglus humorista írónak illy című Románjából: Tristram 
Shandy, vol. VI. ***)."2 A töredékben Walter Shandy levelét olvashatjuk Toby báty
jához; a levél az asszonyokkal való bánásmódhoz - nevezetesen özvegy Wadman-
né meghódításához - ad értékes tanácsokat. 

A névtelen fordítással kapcsolatban több kérdés kínálkozik: milyen kiadásból 
készülhetett a fordítás, ki fordíthatta, és miért ezt a részt választotta a fordító? 
A kiadásra vonatkozó kérdés rögtön az alcím kapcsán felmerül. Az alcím szerint 
ugyanis az idézett rész a hatodik kötetben található, valójában azonban a The Life 
and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman nyolcadik kötetének 34. fejezetéből vett 
részletről van szó. 

Fest Sándor utal egy bécsi angol nyelvű Sterne-kiadásra, amelyet több magyar 
író is ismerhetett: az első kötetében található Sterne-életrajzot Döbrentei Gábor 

1 FEST Sándor, Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig, Bp., 1917, 100-104 
(Értekezések a Nyelv- és Széptud. Köréből, XXXIH, 7). 

2 /. m., 103. 
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fordította magyarra és jelentette meg az Erdélyi Múzeumban.3 Sammer R. kiadá
sában jelent meg a „Pocket library of the most eminent works of English poets 
and prosaists" sorozat, benne például John Gay Fables (1799) című munkája. A ko
rábban megjelent és a magyar írók számára is elérhető angol nyelvű antológiák4 

mellett Sammer kiadásai nagyban hozzásegíthették íróinkat az angol nyelvű iro
dalom eredetiben való ismeretéhez. A Sammer-kiadás segít megfejteni a névtelen 
fordítás téves helymegjelölését: ott ugyanis a Tristram Shandy eme fejezete a hato
dik kötetben található (1798), a fordító tehát ezt a kiadást használhatta, ezért je
lölte a Sammer-sorozat számozását az alcímben.5 

A Kedveskedőt - amelyben a fordítás megjelent - Pánczél Dániel és Igaz Sá
muel adták ki 1824-ben Bécsben, a Magyar Kurír melléklapjaként. A folyóirat he
tente kétszer jelent meg, nagyrészt névtelenül közölte cikkeit. A lapról Toldy Fe
renc így emlékezik meg: „Boldogult barátom Igaz Sámuel a' Kurír mellett ugyan 
1824-ben egy Kedveskedőt ada, csinost, hasznost, interesszánst, mellynek tartós
ságot 's közönségesebbléteit lehete kivánnunk." (Tudományos Gyűjt. 10 [1826], 
105.) A lap rövid életű volt, két évet sem ért meg. 

A január 13-i számban található Sterne-fordítás szerzőjének neve helyén *** lát
ható. A folyóiratban több cikk és fordítás esetében is hasonló névtelen jelzést talá
lunk. Néhány közülük: Az Uri Imádság (Witschel után); Bibliában arany almák; 
Megérzett halálórák; Anekdoták Ánglus Tudósokról (Johnson, Franklin, Swift); Ha
lottak-Országai Beszélgetések; Mutatvány Gibbontól; Altalnézések a' rendszerint va
ló Evangéliumi szent Leczkék tárgyainak ...; Levelek Popétól; Szószármaztatások. 

A névtelen fordító személyét illetően több szerző is szóba jöhetne; mindenek
előtt a hazai Sterne-fordítók, Kazinczy Ferenc és Döbrentei Gábor, akik a Yorick és 
Eliza leveleihez írt Élőbeszédet úgyszólván versenyt fordítják.6 Kazinczy a Kedves
kedő megjelenése körüli években levelezésben állt Igaz Sámuellel, a folyóiratban 
publikált is,7 de Sterne-t franciából fordította.8 Vannak azonban a korban más, 
angolul jól tudó szerzők - például Kis János - , akik fordítottak folyóiratokba. Fest 
Sándor említi többek között Edvi Illés Pált, aki szintén eredetiben olvasta Pope-ot 

3 DÖBRENTEI Gábor, Szterne Lőrincz élete, Erdélyi Múzeum, 1817/7, 183-191. - 1815-ben írja 
Döbrentei Kazinczynak: „Én most vettem meg Bécsben Sternének minden Munkájit" (KAZINCZY Ferenc 
Levelezése, XII, 407). 

4 Fest hivatkozik RETZER báró antológiájára, a Choice of the best poetical pieces of the most eminent 
English Poetsre (6 vols., Vienna, 1783-1786) és Thomas PERCY Reliques of Ancient English Poetry (3 vols.; 
Fest egy kései kiadást idéz: London, 1891) című antológiájára. (Lásd FEST, 1917, 34, 56.) 

5 Ezek a művek jelentek meg Sterne-től (a kiadás néhány kötete megtalálható a Budapesti Egyetemi 
Könyvtárban): Laurence STERNE, Vienna, Printed for Sammer, Bookseller, 1797-98,1-II, A Sentimental 
Journey...; IÜ-VI, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gent.; VII, The Koran: or, Essays, Sentiments, 
Characters, and Callimachies (a szakirodalom erről a műről mára már kiderítette, hogy nem Sterne a 
szerzője, egy korabeli imitációról van szó); VIII-IX, Letters of the Late Rev. M. Lau. Sterne. 

6 Kazinczy a levelezést brünni fogságában fordította, majd később átdolgozta (lásd FEST, 1917,102). 
1815-ben lefordította az Érzékeny Utazásokat is. Döbrentei 1828-ban fordítja le a levelezést, hangsúlyoz
va, hogy ő eredetiből fordított, Kazinczy pedig franciából. Az Előbeszéd az Yorick és Eliza leveleihez 
összehasonlításképpen mindkettejük fordításában megjelent a Muzárionban: Kazinczy mellékelt egy 
szabadabb és egy szorosabb fordítást (Muzárion, 1829/4, 201-214). 

7 Kedveskedő, 42 (1823): „Előbeszéd Sallustnak fordításához; a' Cicero' első Catilinariájának első 
fejezetével." 

8 Kazinczy az Érzékeny Utazások fordítása közben írja Helmeczy Mihálynak 1813. augusztus 18-án: 
„Most Yóriknak érzékeny utazásait fordítom, előttem lévén a' német, franczia és angol textus. Angolul 
nem olvasok, de sokszor beletekintek, s' divinálom az értelmet. A' német igen szoros fordítás, a franczia 
szép, de tág." (KAZINCZY Ferenc Levelezése, XI, 29). 
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és Percy angol nyelvű antológiájából több verset lefordított.9 Pope mellett Edward 
Gibbon is jól ismert angol szerző volt: Fest utal arra, hogy Döbrentei idézi lapjá
ban, az Erdélyi Múzeumban, valamint egy ismeretlen fordítás is fennmaradt: 
„1825-ig csak egy fordításról van tudomásom: a Kedveskedő I. kötetében (1824) 
fordított valaki egy 'mutatványt' Gibbon munkájának '15-ik részéből'."10 Ez a 
Gibbon-mutatvány ugyanattól a fordítótól származik, mint a Sterne-töredék, bi
zonyítja ezt a ***-os aláírás. 

A korban angolul tudók közül Gibbon - Döbrentei, Kazinczy és Dessewffy 
József mellett11 - Edvi Illés Pálra is nagy hatással volt. Ontanulás gyakorlatlan tár
gyalva című művében hivatkozik rá, könyvéhez fontos forrásként jelöli meg: 
„...megböngésztem Gibbon angol historiairónak és amaz amerikai ministernek 
Franklinnak s m. tb. memoirs-jaikat; gondosan kiszemelvén a bennök lerakott id-
ves tanácsokat."12 Később ajánlja is Gibbon önéletírását fiataloknak olvasmá
nyul.13 Edvi Illés jól ismerte Franklint, Pope-ot és Gibbont is, Döbrentei mellett 
tehát joggal feltételezhetjük róla is a szerzőséget. Ezt szerencsére egyéb források 
is bizonyítják. 

Fest Sándor figyelmét14 elkerülte Haberern Jonathan írása, amelyet Maller Sán
dor említ Edvi Illés Pálról szóló tanulmányának egyik lábjegyzetében.15 Haberern 
Edvi Illés Pál emléke (1872) címmel írt emlékbeszédet,16 amelynek végéhez csatolta 
Edvi Illés műveinek, fordításainak és tanulmányainak jegyzékét. A felsorolásban 
találjuk a Szeretözésre tanogató levelet is, a többi ***-gal jelölt cikkel együtt, amelyek 
a Kedveskedő 1824-es számaiban megjelentek. Az ismeretlen fordítás tehát - és 
minden ***-gal jelölt fordítás, sőt, számos egyéb jelöletlen fordítás is - Edvi Illés 
Páltól származik. Haberern Edvi Illés (egyik) önéletrajzát használja forrásként, 
amikor műveinek jegyzékét közreadja.17 Edvi Illés több ízben is megírta életrajzát 
az Akadémia kérésére, az elsőt 1836-tal bezárólag, 1837 augusztusában küldte el. 
Az ehhez csatolt cikkjegyzékben több irodalmi újságot felsorol, amelyekben pub
likált, egyebek közt az Aurorát, a Hébét, a Szép-literaturai Ajándékot és a Sast. 
A 8. számon szerepeltetett Kedveskedőnél ez olvasható: „8. Kedveskedő, 1824. 
1825. *** alatt."18 Ezt a ***-os aláírást a többi újságban közölt cikkekben nem talál-

y FEST, 1917, 56, 79. 
10 L m., 95. 
11 Uo. 
12 Pest, 1843, XI. 
13 „Memoires Gibbontól sat. Biographiákban az emberi lelkületek és élet-gondolkozásmódok tükrei

be nézdelni: hasznosabb, mint Journalok és románokkal időt vesztegetni. Az efféle olvasmány 
újdonságot visz az életbe; és ugy van, mintha az ember mindennap egy egy uj barátot és intőt nyerne 
az életpályán. Az illyen emberalakokba szorult dicső lények szivén megvillanyoztatni és melegedni: 
jótékony-érzet." (63-64.) 

14 Festet megelőzően Radó Antal is névtelennek tünteti fel a ***-gal jelölt fordításokat. - Lásd RADÓ 
Antal, A magyar műfordítás története 1772-1831, Bp., Révai Testvérek, 1883, 81. 

15 MALLER Sándor, Edvi Illés Pál angol irodalmi ismeretei, Hungarian Studies of English (Yolland 
Emlékkönyv), 1944/5-6, 174-179. Köszönettel tartozom Takáts Józsefnek, amiért a sorozatra felhívta 
a figyelmemet. 

^ A z Akadémia, amelynek Edvi Illés levelező tagja volt, halálakor, 1871 júniusában a filozófiai 
osztályhoz felhívást intézett emlékbeszéd írására. Lásd MTA Értesítője, 1871/5, 221. 

17 Tanúskodik erről az a térítvény, amelyet az Akadémia Kézirattára őriz: „Néhai Edvi Illés Pál 
önéletírását, tizennégy külön pótlékkal, használat utáni visszaszolgáltatás ígéretével átveszem. Pesten 
1871 Nov. 21-én. Haberern Jonathan." K 1230:43 jelzeten. 

18 Akadémia Kézirattára, 261/1839-es jelzet alatt. Egy apró változás a Kedveskedőben megjelent 
címhez képest, hogy itt a cím Szeretözésre tanítgató levélként van felsorolva. 
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juk: Edvi Illés többnyire vagy kiírta a nevét, vagy névtelenül jelentette meg a 
cikkeket. Jelentős eltérés az 1840-ben benyújtott újabb önéletrajztól, hogy ott a 
következő megjegyzést találjuk a lap neve mellett: „Kedveskedőben, Bécs, 1824 
és 1825 8ad rész. (Fordítások többnyire.)"19 A cikkek felsorolásánál Edvi Illés jelzi 
- zárójelben - , hogy eredeti írásról van-e szó (a Kedveskedőt olvasva ez nem derül 
ki). Haberern ezt a későbbi műjegyzéket csatolta megemlékezéséhez. 

Miért éppen Sterne-t választja Edvi Illés fordításmutatványnak? Sterne ma
gyarországi terjesztésének egyik fő oka az volt, hogy eredeti humorisztikus írók
nak híján volt a magyar irodalom, ahogyan ezt Szemere Pál írta Kazinczynak,20 

és Edvi Illés is megjegyezte Észrevétel és kérés Nagybuzgalmú íróinkhoz című tanul
mányában.21 A magyar irodalom Sterne-t a német irodalom recepcióján keresztül 
fogadja be, ahol a Tristram Shandyt mint utánzásra, követendő például szolgáló 
humorisztikus regényt fordították, eredeti náluk sem lévén.22 Jean Paulra utalnak 
a humorról, a szeszélyről és az eredetiségről szóló értekezések, mely fogalmak 
kapcsán a Tristram Shandy volt a leggyakrabban idézett példa. Balogh Sámuel 
Sterne-t mint a legnagyobb szeszélyes írót említi, akit a német irodalomban Jean 
Paul követett: ,,A' szeszélyes nemben Sterne elérhetetlen; 's a' Németeknek máig 
legelső szeszélyes írójuk Jean Paul (Richter) is, nem bírja egészen azt a' gyönyörű 
természetességet 's hajlékonyságot, a' mivel Sterne bír".23 Dessewffy József a sze
szélyről és humorról értekezve Jean Paul meghatározását idézi: „... [a humor] a' 
megfordított fellengős, mellyben a' véges a' végetlenre, az ész pedig az ideára 
alkalmaztatik..."24 Sterne szeszélyessége megmutatkozik Tristram szerencsétlen 
keresztelésének nyakatekert körülményességében és a hosszú kitérőkben.25 

Kölcsey is mint szeszélyes és humoros írót emlegeti Sterne-t, és szintén Jean Pault 
idézve tesz a két fogalom között különbséget.26 

19 Akadémia, Kézirattár, K1230: 43-as jelzeten. 
20 Idézi FEST, 1917,104. 
21 Tudományos Gyűjtemény 1823/10, 77: „Hol van Remek-Eposz, eredeti? hol szomorú-játék? Hol 

a' tökélletes szó-könyv? Hol a' klasszikusok javának többféle fordítása? Hol a' Nép-költő sereget [sic] 
és a' humorista írók?" Utal a tanulmányra: FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért: Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1817-1830, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976, 122. 

22 Friedrich von BLANCKENBURG ír ennek okáról: „...so brauch ich ihm [dem Dichter] von der Laune 
im Charakter, nichts zu sagen, weil Deutschlands politische Einrichtung und Gesesse, und unsre 
allerliebsten artigen französischen Sitten, diese Laune schlechterdings nicht gestatten." (Versuch über 
den Roman, Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1965 [Leipzig und Liegniss, 1774], 187). 

23 BALOGH Sámuel, A' Románokról, Tudományos Gyűjtemény, 1824/4, 82. 
24 [DESSEWFFY József], A' Kedvi-csiklandról, vagy Kedvi-csapongásról, Tudományos Gyűjtemény, 1825/4, 

63-84 [76]. Az eredetileg névtelen írásnak Szinnyei Ferenc kiderítette a szerzőjét. Lásd SZINNYEI Ferenc, 
Dessewffy gróf a humorról, EPhK, 1910,158. 

25 I. m., 68-69: „...így Shandy Valter azt vélvén: hogy az ember nagyra menendősége és szerencséje 
a' keresztségben vett névtől függ, fiját Trismegisztusnak akarja kereszteltetni, és vígasztalhatatlan, 
mikor a' bába, ezt a' sokat jelentő nevet, Tristrámmá csonkítja. Ezen ítéletben az ok 's annak 
következtetése ellenzetben vagyon, és szint ebben áll Shandy', 's az egész képzet' szeszélyes 
furcsasága. (...) Okos bohónak lehet őt' nevezni. Ő valóban Királya a' valódi humoristáknak." 

26 KÖLCSEY Ferenc, A leányőrző (A komikumról; 1827) = KÖLCSEY Ferenc Összes művei, kiad. SZAUDER 
József, SZAUDER Józsefné, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1960, 611: „Jean Paul úgy akará, hogy a két név 
közt különbség vonattassék, s midőn a szeszély a természetesnek ösvényén indul az első, midőn az 
ideálba emelkedik a második nevet használjuk. A szeszély, mely például a Sterne Shandyjén és 
Yorickján oly gazdagságban ömlik el, a vidámságnak és szentimentalismusnak szelídebb vegyületéből 
ömlik öszve ... de a humor mind a naivon, mind az érzelgősen felülemelkedik. Itt a tréfával 
öszveolvadt szentimentalismus a neheztelés igen eleven színével van felüköntve..." 
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A kiválasztott levél fordítása készülhetett pedagógiai szándékkal. Edvi Illés 
szerint az irodalmi levelek - például Pope levelei - mint kisebb lélegzetű műfajok 
jól szolgálhatnak autodidakta módon való tanulásra fiatalok számára, csakúgy, 
mint az érdekes történetek, anekdoták, életrajzok: „Tanuló ifjúnak tehát első ol
vasmányai legyenek: anekdoták, elbeszéllések, párbeszédek, parabolák, allegóri
ák, mesék, talányok, szórejtvények, levelek, kisebb költészetek, névszerint lantos 
versek, dalok, ódák, elégiák, idyllek, novellák, legendák, szóval: az u. n. szép 
literaturának apróbb termékei,"27 Edvi Illés felsorolja a korabeli irodalmi almana-
chokat és újságokat, melyekben maga is sokszor publikált, és olvasmányul ajánlja 
őket.28 „Eredeti mesék"-ben, anekdotákban, levelekben, fordításmutatványokban, 
szószármaztatásokban a Kedveskedő is bővelkedik. Ezeket a műfajokat Edvi Illés 
jó stílusgyakorlatnak tartja, mielőtt az ifjak hosszabb fogalmazásokba kezdenek.29 

Az udvarlásról szóló levél kiválasztása indokolható talán azzal is, hogy a sze
relembe esés, nősülés és férjhezmenetel témája Edvi Illést egész életében foglal
koztatta. Számos írása bizonyítja ezt. Utolsó megjelent könyve arra a pályázatra 
íródott, amely a magyar ifjak nősüléstől való vonakodásának okára igyekezett 
választ keresni. Magyar fénygolyók a nősülésre (Pest, 1861) című művében elősorolja 
az okokat, miért nem akarhat egy középosztálybeli magyar ifjú nősülni, majd 
- legyen az illető férfiember mogorva, kötekedő, sánta vagy púpos, netalán ter
méketlen - egyaránt buzdítja a nősülésre. A Kedveskedőben publikált cikkek egy 
része is e témát érinti: a Halottak-Országai Beszélgetések (Kedveskedő 8.) a legény
életet választók okairól értekezik dialógusban „öt feleségtelen és egy feleséges 
Tudós között" (Newton, Thomson, Millin, Gleim, Schwartner és Luther a beszél
getőpartnerek). Egy másik cikket Edvi Illés „Fermor Arabella, Ifjú Asszonyság
hoz" (Kedveskedő, 10.) címez, férjhezmenése alkalmából látja el jótanácsokkal. Az 
Öntanulásban az ifjú számára elkerülendőnek tartja a szépnemmel való társalgást, 
mert az első szerelem „végetlen változásokat és következményeket gyakorol an
nak mind ifjú- mind utóbbkori egész lelkületére és sorsára;" mindazonáltal az 
önéletírók munkáiban az egyik legérdekesebb résznek első szerelmük leírását tart
ja: „Minden önéletírók munkáikban, első szerelmök rajzolása a legérdekesebb és 
legjelentvényesebb szakaszt teszi. ... Mivel pedig a szerelem olly édes méreg, 
mellyet akkor nyelünk el gyakran, mikor épen nem gondolnók: azért a szépnem
mel való társalgásra nézve minden tanuló ifjúnak az a jó tanács: hogy vagy kerülje 
azt egészen, vagy szemesen őrködjék szíve fölött, hogy ennek ajtaját a szerelmi 
láng elől szorgalmasan zárva tartsa."30 A fordításbeli viselkedési útmutatóban arról 
olvashatunk, hogyan tanácsos Tristram nagybátyjának hevületét gondosan eltitkol
nia élete első - nem éppen ifjú - szerelme elől: „És ha engedelmet nyersz, vele azon 
egy zófára ülni; 's ő alkalmat szolgáltat neked kezedet az övére tenni, őrizkedjél 

27 EDVI ILLÉS Pál, Öntanulás gyakorlatúin tárgyalva, Pest, 1843, 62-63. 
28 „Bő kutforrással kedveskedik pedig itten honi literatúránk is a' sok zsebkönyvekben és almana-

chokban (minők: Hébe, Aurora, Emlény, Hajnal) aztán a' több évi és kötetnyi Koszorúban, Honi 
Vezérben stb." (I. m., 62.) 

29 „Az eredeti, vagy is magunk fejéből teendő dolgozásban a kisérleteket szép literatúrai müveken 
kell kezdeni; minők például és névszerint: az ismeretes növények, állatok, épitvények és eszközök 
leírása; ismeretes anekdoták vagy történetek, elbeszélések, levelek; s ugy léphetni terjedelmesebb 
munkák, szónoklatok és értekezések fogalmazásához és u.n. kisérletekhez (Essays)." (J. m., 120.) 

3 0 1 . m., 136-137. 
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ezt cselekedni; mert kezedet az övére te semmiképen nem teheted a' nélkül, hogy 
ő a' tiednek mérsékletét ki ne tapogatná. ... E' szerint cselekedvén, mindég kíván
csi leszsz azt megtudni, és ha ez által nincs meghódítva, 's szamarad31 mindegyre 
csak rugdalódik (a' minthogy ezt feltenni fontos ok is van), azzal kezd el orvoslását, 
hogy először is füleiden alól ereszsz egykét Unczia vért ..." (Kedveskedő, 4). 

Utoljára marad a fordítás összevetése az eredeti szöveggel. 
A címet (Szeretőzésre tartogató levél, Aglegények számára) nem találjuk az eredeti

ben, ezt Edvi Illés adta. Mai szemmel nézve szegényesebbnek tűnik a fordítás, 
mint az eredeti: Edvi Illés számos alkalommal eltekint a bekezdésekre tagolástól 
és a tipográfiai jelek - leginkább a kötőjelek és kurzív - változatos használatának 
hű követésétől, amelyek rendkívül erős emfatikus színezetet adnak a szövegnek, 
s Sterne újszerű, különleges stílusa mutatkozik meg bennük. A lényegesebb for
dításbeli eltérések a következők: 

1. A kurzív elhagyása az egyik helyen a mondat maximajellegét semmisíti meg,32 

és Edvi Illés nem követte az új bekezdést sem - ez igen gyakran előfordul máshol is 
-, tovább jelentéktelenítve ezt az egyébként igen fontos mondandót a levélben: 

Always carry it in thy mind and act upon it, as a sure maxim, Toby -
"That women are timid:" And 'tis well they are - else there would be no dealing 
with them.33 

Jól elmédben tartsd, és mint bizonyos igazságra ugy építs rá, Tóbi Öcsém: hogy 
a' fejérnépek félénkek. És reánk nézve igen jó, hogy ők illy ének, mert egyébként 
lehetetlen volna kiférni velők. 
2. Edvi Illés elhagyja a szövegből Shandyné asszonyság és Trim nevét, helyette 

„feleségem" és „apródod" áll. Sajnos Trim esetében emiatt egy szójáték nem jön 
át a magyar szövegbe: 

Shave the whole top of thy crown clean, once at least every four or five days...; 
lest in taking off thy wig before her, through absence of mind, she should be 
able to discover how much has been cut away by Time - how much by Trim. 
Üstöködet tisztán és égészen lenyírd legalább is minden negyed ötöd napon...; 
hogy aztán, midőn Szeretőd előtt eszeden kivül lévén, feledtedből parókádat 
le találod venni, az semmiképen meg ne tudhassa, mennyit nyírt-el abból az 
idő, mennyit apródod. 
A mellékszereplők neveinek elhagyását indokolhatja az, hogy az olvasó számá

ra - aki feltehetően nem ismeri a regényt - így érthetőbbé válnak a szereplők 
kapcsolatai ebben a rövid részletben. 

3. Edvi Illés egy pajzán allúziót tévesen vagy szándékosan másképp fordít, 
miáltal értelmét veszti a mondatot követő maxima: 

31 Az eredetiben kiemelve a szó: „... and if she is not conquered by that, and thy ASSE continues 
still kicking, which there is great reason to suppose ..." Laurence STERNE, The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman, 2, Vienna, Printed for R. Sammer, Bookseller, 1798, 201. 

32 Sterne-nek szokása, hogy a nevek és idegen kifejezések mellett kurzívval emeli ki - igen gyakran 
a 's? jellel a mondat előtt - a mondanivaló tanító jellegét. 

33 STERNE, 1798,198-202. 
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Let not thy breeches be too tight, or hang too loose about thy thighs, like the 
trunk-hose of our ancestors. 
- A just medium prevents all conclusions. 
Nadrágodat soha se hagyd igen tágon, se bugyogósan alálógni az inadba, mint 
régi öreg apáink salavárdijokat. A' középszer legjobban eleit veszi itt is 
mindennek. (Edvi Illés fordítása) 
Nadrágod ne legyen túlságosan szűk, se túlontúl bőven ne lógjon-lityegjen 
lábszárodon, miként őseink buggyosnadrágja. 
A helyes középszer lehetetlenné tesz minden következtetést, hogy vaj' mit rejt 
a szára. (Határ Győző fordítása, 1956) 
4. A levél befejezésekor egy félmondat - feltehetően szándékosan, talán a cen

zúra miatt - elmaradt a fordításból: 
There is nothing further for thee, which occurs to me at present -
- Unless the breaking out of a fresh war - So wishing every thing, dear Toby, 
for the best . . . 
Ezeken kivül már nincs több, a' mi számodra eszembe jutna. Azért, édes Tóbim, 
minden dolgaidhoz jó szerencsét kivánva ... 
A kiszemelt részlet - egy retorikailag kiválóan megszerkesztett levél, amely 

azonban nem kapcsolódik olyan szorosan a történethez (Walter Shandy csupán 
azért írta, hogy agyonüsse azt a fél órát, amely a lefekvésig még hátravolt) - azok 
számára is jól érthető és szórakoztató olvasmányul szolgálhatott, akik egyébként 
nem ismerték a regényt. A fordított rész azonban éppen arról nem árul el semmit, 
ami a műben a korabeli angol és német kritikusokat annyira foglalkoztatta: a 
különös, leginkább semerre sem tartó történetvezetés, az állandó kitérők, az elmés 
és körülményes eszmefuttatások a legképtelenebb témákról, és az a sajátos humor, 
amely miatt a Tristram Shandyt az eredetiség fő reprezentánsának tekintették mind 
Németországban, mind a magyar irodalomban. Az első német fordító, Johann 
Friedrich Zuckert34 a hetedik kötethez írt előszavában mentegetőzik amiatt, hogy 
fordítása nem sikerült tökéletesre, és utal rá, milyen nyelvi és a kulturális különb
ségekből fakadó nehézségekkel kellett megküzdenie.35 Részben ezzel magyaráz
ható talán, hogy az angol regényirodalom e meghatározó művéről miért nem 
készült több mint két évszázadon keresztül teljes magyar fordítás. 

Hartvig Gabriella 

34 Das Leben und Meynungen des Herrn Tristram Shandy, Berlin-Stralsund, Gottlieb August Lange, 
1763-67. 

35 ... [Tristram] olykor olyan dolgokkal hozakodik elő, amelyek megvilágítása csak sokkal később 
következik, olykor egyik dologról a másikra minden kapcsolódás nélkül tér rá, olykor összefüggéstelen 
mondatokat használ, amelyek, mivel befejezetlenek, ezért homályosak maradnak, olykor provincializ
musokat használ, amelyek egy német számára nem ismertek, és végül pedig olyan új szavakat talál 
fel, amelyeket alig lehet lefordítani; hosszú és egymásba csavarodó körmondatai, bizonyos személyek
re és eseményekre való utalásai még az átlagos angol ember számára sem lehetnek ismerősek; mindez 
talán elegendő ahhoz, hogy az alkotó bocsánatot nyerjen tökéletlen munkája miatt ... (Vorrede des 
Uebersetzers - Das Leben und die Meinungen des Herrn Tristram Shandy, 2, Berlin, Gottlieb August Lange, 
1771.) 
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