
»Én a poéták verseit s fabuláit igen szeretem vala ; de a versírásban némely tanuló-társaim 
engem megelőznek vala.« Pedig apjának, mint írja — »poetica vénája« volt, s kívülrő 1 
tudta Balassi és Beniczki sok énekét.11 

Hermányi ÍDienes Józsefről szóló adalékaink közlését azzal a megállapítással zárhatjuk, 
hogy benne a valóság feltárására tudatosan is törekvő írót kell tisztelnünk. A kis dolgokban 
is felismerni'a nagyot, a sokból kiválasztani a legjellemzőbbet, angyalok helyett embereket 
ábrázolni, a valósággal nyiltan szembenézni: ezek az írói nézetek a polgári realizmus igényét 
tükrözik a feudális irodalomszerrUélettel szemben. 

PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN 

CSOKONAI VARÁZSFUVOLA-FORDÍTÁSA 
(SZÖVEGKRITIKAI TANULMÁNY.) 

Nem véletlen, hogy a felvilágosodás korának leghaladóbb magyar írói közül hárman 
Batsányi,1 Verseghy és Csokonai egymástól függetlenül, egyidó'ben foglalkoznak .a Varázs-
fuvola lefordításának gondolatával. Az sem véletlen, hogy mindhármuk műve torzó maradt. Bat
sányi csak a l l . számú.duettet fordította le (A szölló s egy pap) 1795 júliusában, Verseghy kilenc 
zeneszámot13 1794-ben. Valószínűleg egy esztendővel előbbre esik annak a n\ers prózai Varázs-
/uvo/a-fordításnak keletkezési ideje, amely Csokonai nevéhez fűződik, míg az a tizennégy 
ária, melyeknek verses átdolgozása elkészült, sokkal későbbi keletű. 

Batsányi és Verseghy fordítását elítéltetésük és fogságuk szakította félbe s kiszaba
dulásuk után nem is gondolhattak többé a szabadkőműves operának tartott Varázsfuvola 
fordításának folytatására. Verseghy a lefordított zeneszámokat aztán az idők enyhültével átdol
gozta és beleszőtte Rikóti Mátyásába, sőt a 7. számú ária fordítását 1806-ban harmadszor is át
dolgozta; ez mutatja, hogy mennyire szívéhez nőtt ez a mű. 

így kíséri végig Csokonait egész életén a Varázsfuvola-iordítas terve, mint az münka-
lajstromaiból és leveleiből kitűnik, de véglegesen sose készült el vele. Az első teljes fordítást 
Sebestyén László készítette2 s 1804-ben jelent meg nyomtatásban, a másodikat Pály Elek 
bocsátotta közzé 1832-ben, de egyiket sem adták elő.3 Magyar nyelven először 1877. febr 
17-én mutatta be a Nemzeti Színház4 és így a csak magyarul tudó közönség számára a maga-
idejében nem válhatott »mindenki operájává« úgy, mint Németországban. 

A Varázsfuvola pedig ép azért jelent fordulópontot a német opera történetében, mert 
ez volt az első dalmű, amely a közönség széles rétegeit vonzani tudta. Goethe anyja5 a majnai 
Frankfurtból mint nagy eseményt írja meg fiának Weimarba 1793-ban, hogy a Varázsfuvolát 
tizennyolcszor adták egyvégtében zsúfolt házak mellett; de nem ez a legnagyobb szenzáció, 
hanem az, hogy a napszámosok és kertészek is megnézik, sőt Sachsenhausen külváros lenézett 
lakói is bejönnek az előadásra, akiknek gyermekei az oroszlánokat és majmokat alakítják. 

Ebben a széleskörű sikerben kétségtelenül nagy része volt a szövegkönyvnek. Szerző
jeként a színlapokon és a szövegkiadásokban Schikaneder Emánuel bécsi színigazgató szere
pel ;6 az ő wiedeni színházában mutatták be 1791. szept. 30-án a Varázsfuvolát. Azóta a tudo
mányos kutatás megállapította, hogy a szerzőségben része van Ludwig Giesekenek, a wiedení 
színház egyik kardalosának is; de akár Schikaneder, akár Gieseke egyéb műveit vizsgáljuk 

1 1 Kelemen Lajos kiadása 29., 33., 60—1. 1. 
1 V. ö. Batsányi János Ö.szes müvei. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai lAndor. Bp. 1953. I 

59. és 376. 1. 
xa V. ö. Császár Elemér : A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. 115. 1. és Ver

seghy Ferenc kisebb költeményei. Kiadják Császár Elemér és Madarász Flóris. Bp. 1910. 107—114. és 358—-363. 1, 
V 2 A tündérsíp. Egy nagy dalljáték két felvonásban. Magyarrá te t te Sebestyén László. A muzsika 

néh. Mozart Amadé úrnak munkája, Vátzonn, 1804. Mármarosi Gottlieb Antal betűivel. V. ö. Sebestyén 
Ede : Mozart és Magyarország. Bp. 1941. 24—25. 1. 

3 Varázs-sip. Nagy tüneményes dalljáték (opera) két felvonásban. Német nyelven irta Schikaneder* 
A muzsikáját készítette néhai Mozart Amadeus Farkas. Közre bocsátotta Pály Elek. Kassán 1832. Nyomta 
Werfel Károly. V. ö. Sebestyén, i. m. 

1 Pukánszkyné Kádár J o l á n : A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 1941. és Sebestyén, Í". m 
5 1793. nov. 8-án »alle Handwerker, Gärtner, ja gar die Sachsenhäuser, deren ihre Jungen die Affe 

und Löwen machen, gehen hinein, so ein Spektakel hat man hier noch nicht eriebt.« V.jö. Martersteig, Max 
Das deutsche Theater im 19. Jahrhundert. Leipzig, 1904. 122. 1. 

e Schikanederről, ki Pozsonyban, majd 1784-ben Budán volt színigazgató, 1. E. Komorzyuski 
Emánuel Schikaneder. Berlin, 1902. Heppner An ta l : A pozsonyi német színészet története. Pozsony, 1910 
38—41. 1. és Kádár Jolán : A budai és pesti német színészet története. Bp. 1914. 25. 1. 
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lehetetlen elzárkóznunk a gondolat elől, hogy a szöveg kialakításában Mozartnak is tevékeny 
része volt.7 Idők folyamán a szöveg értékelése erős hullámzást mutat, A kortársak legnagyobb
jai elismerően szóltak róla, sokra becsülik színszerűségét, a komikus mellékcselekmény népi 
üdeséget, hisz Papageno és Papagena alakja a bécsi külvárosi színpadok népi hagyományai
ból nőtt k i ; de értékelik mély szimbolikáját, amellyel a szabadkőművességnek a felvilágosodás 
gondolatkörében gyökerező eszméit jeleníti meg, a világosság küzdelmét a sötétséggel, az 
emberszeretetét az alacsony gyűlölködéssel. A kortársak véleményét legtömörebben Goethe 
foglalja össze ; szerinte több műveltség kell ahhoz, hogy ennek a szövegkönyvnek az értékét 
felismerjük, mint ahhoz, hogy letagadjuk.8 Eckermannal folytatott beszélgetéseiben ismételten 
visszatér a Varázs fuvolára, a Hermann und Dorotheaban emléket állít a Varázsfuvola elterje
désének az egykorú német polgárság legszélesebb rétegeiben; a boltos lányai a Varázs
fuvola áriáit zongorázzák és kicsúfoljak Herníannt, mert nem tud Taminoról és PamináróL 
De a Varazsfüv.ola szövegét akkor éri a legnagyobb elismerés, mikor Goethe folytatást készít 
hozzá ; ebből csak egy rész készült el, melyben továbbviszi Tamino és Pamina .történetét, 
elmélyíti a mű szimbolikáját, de mély művészi érzékkel beleszövi Papageno és Papagena friss 
népi alakjait is. A XIX. század második felében a darab eszmei tartalma elhomályosult, naiv 
népi elemeit divattá vált tudós gőggel mint badarságot lekicsinyelni s ettől Goethe tekintélye 
sem óvhatta meg. Legjellemzőbb erre nézve Goethe egyik életrajzírójának csodálkozása,, 
hogy Goethét »gyenge operalibrettok«, mint a Varázsfuvola megihletik.8 

Az ifjú Csokonaitól távol áll ez a kritikus fanyarság, a felvilágosodás eszmekörében 
élve, fogékony lelkét megragadja a szöveg gondolati tartalma s Papageno és Papagena alakjai 
is odaillettek a Tempefői Szuszmirja és a Gerson népi figurái mellé, melyek egyidejűleg foglal
koztatták. Megragadták bizonyára a darab szabadkőműves vonatkozásai is. Személyes 
kapcsolatai a szabadkőművességgel nem voltak ugyan, mint Verseghynek, de eszméi nem lehet
tek előtte ismeretlenek. 1792-ben jelent meg Pálóczi Horváth Ádám, a volt debreceni diák. 
regénye : Felfedezett titok Azaz vallástétele egy olyan tudós ifjúnak, aki sokáig igyekezett rajta, 
hogy frajmaurer lehessen, ugyanabban az esztendőben,. melyben szerzője Csokonait verses 
levélben üdvözölte. De talán a szöveg egyedül nem ragadta volna meg annyira, hogy lefor
dítására ihlesse, különösen azért, mert Csokonai német nyelvismerete a darab feltűnése idején,, 
bár olvasott és értett német könyveéet,10 a németből való fordításra még nem volt elég érett. 
A közelebbi indítékot a lefordításra a szöveg zenei vonatkozásain kívül főkép a magyar játék
szín 1792-í állandósulása adta meg> 

Csokonainak mindig erős kapcsolata volt a muzsikával; veleszületett tehetségét és 
hajlamát táplálta a debreceni kollégiumi kántus hagyománya, Rousseau példája, ki zene
szerző volt, »mester a muzsikában«. »Klavirozni igen kellem etesen és nagy könnyűséggel 
tudott«11, még a színpadon is zongorázott a függöny mögött a Cuiiura csurgói előadásán, bár 
annyira sose vitte, hogy tulajdon zongorája legyen; Csurgón Kovács István subrector »klavirján»-
játszott, Debrecenben Kis Dániel kosztos diákén,12 1804-ben Nagy Gábortól kér kölcsön 
zongorát.13 Mint publicus praeceptor diákjait fuvoláztatja, s énekelteti, gyűjti a dallamokat és 
zenét szerez. Drámai munkássága mintegy Mozart jegyében indul. Első drámafordítása 
Metastasio Pásztorkirálya, melyet hat más olasz és német komponista (köztük Gluck) mellett1* 
az ifjú Mozart is megzenésített. Ez ad magyarázatot arra is, hogy miért vonzották annyira 
Metastasio szabványos és hideg alkotásai: megérezte bennük azt a zeneiséget, amely annyi 
muzsikust is megihletett. 

Magára a Varázsfuvolára, több körülmény hívhatta fel figyelmét. Nagy bécsi sikere s 
Mozart halála éppen a kezdeti siker nagy lendülete idején, mindenütt óriási visszhangot kelt
hettek; Mozart-haláláról még a zsenge magyar sajtó is megemlékezik, Görög és Kerekes 
lapja, a Bécsben megjelenő Hadi és más nevezetes történetek, pedig ez túlnyomórészt csak 
háborús és politikai eseményekkel szokott foglalkozni.15 1791-ben megjelent a Varázs
fuvola szövegkönyve16 s ezt valószínűleg Weingand pesti könyvárus le is küldte Csokonai
nak. A Weingand-cég »legénye« rendszeresen járt le Debrecenbe résíint a vásárra,. 

7 A kérdésnek egész irodalma van. V. ö. Der neueste Stand der Zauberflöten-Frage, Alt-Wiener Kalen
der für das Jahr 1926. 

8 »Es gehört mehr Bildung dazu, den Wert dieses Opernbuches zu erkennen, als ihn abzuleugnen.« 
9 Bielschovsky : Goethe. II. 233. 1. V. ö. még. Paumgartner, Bernhard: Mozart. Berlin, 1940. — 

Goethes Gespräche mit- I. P. Eckermann. Leipzig, Insel, 1908. I. 134. 322—23. II. 358. 1. — Hermann und 
Dorothea, II. ének. 

10 »Az.Eschenburgot holnapután felküldöm«. Levele Nagy Gáborhoz 1794-ből. Kiadva Csokonai 
Vitéz Mihály Összes müvei. Kiadták Harsányi István és Gulyás József. (A következőkben : HG.) II. 622. 1. 

11 Gál László feljegyzései Csokonairól. (Orsz. Széchényi Könyvtár, Fol. Hung. 2162.) 
» U. o t t . 
13 Levele NagyjOáborhoz, HG. II. 780. 1. 

14 Paumgartner, Bernhard : Mozart. Berlin, 1940. 
"Sebes tyén E d e : í. m. 19—20. 1. 
16 Wien, gedruckt bey Ignaz Alberti. 1791. V. Ö. Kähel: Verzeichni , 3. kiad. Leipzig, 1937. 791. 1. 
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részint a Weingand-cég szállította a könyveket Budai Ézsaiás, Sinai és Ráczkevi 
debreceni professzoroknak17 s visszatértekor leveleket vitt Pestre, így Csokonainak a pesti 
színtársulathoz küldött írását.18 Csokonait a Varázsfuvola áriáinak-szövegében rejlő.zeneiség 
is megragadhatta. Ezeken érzett, hogy nem később megzenésített szövegek, hanem a zenével 
egyszerre születtek. 

A Varázsfuvolát a pesti német színház mutatta be, megelőzve a többi hazai német 
színházat, így a pozsonyit, ahol csak 1798-ban adták elő, de a legtöbb németországi színházat 

is.19 A pesti színház meg sem várta, míg a díszletek s a színpadi rendezés munkája befejeződnek, 
hangversenyszerűen mutatta be, mint »Musikalische Akademie«-t; példátlan diadalútja 
azonban csak akkor kezdődött, mikor teljes színpadi készülettel került a közönség elé; a 
budai és pesti német színpadnak messze legtöbbször játszott operája, 1812-ig 139 előadást 
ért ; hallatlan szám ez az akkori kis közönség idején.30 Ennek a példátlan sikernek a híre 
mindenesetre eljutott Debrecenig is. Csokonai mindig élénk figyelemmel kísérte a színházat 
illető híreket és eseményeket. 

Csokonainak egyetlen drámája készült irodalmi szándékkal, a Tempefői. De bámulatot 
keltő formaérzékkel nem nevezi drámának, hanem »Nemzeti játék formába öntött satyrának«21 

vagy »Comedia formába öntött Satyricum Roman«-nak22. Többi eredeti darabja mind iskolai 
játék és debreceni praeceptorsaganak és csurgói tanárságának szinte hivatalos teendői közé 
tartozik. Ilyen külső oka van annak is, hogy pályája kezdetén és csakis a kezdetén elsősorban 
drámák fordításával foglalkozik. Ez a külső ok a magyar nemzeti játékszín megindulása 
1790-ben, majd állandósulása 1792-ben. A játékszín ekkor sokkal inkább az érdeklődés homlok
terében állott mint ma. A felvilágosodás eszméinek terjesztésére látott benne eszközt, a 
magyarság nemzeti ügyet, a magyar nyelv művelését szolgáló intézményt. A felállítását 
célzó mozgalom sokáig karöltve haladt az.akadémiai törekvésekkel. Ezért mondja Márton 
István pápai professzor olyan csapásnak az első magyar színtársulat feloszlását, mint Várna 
vagy Mohács és készíti el sírversét a Keresztyén Theológusi Morál előszavában : pedig való
színűleg nem igen volt módjában a budai és pesti színi előadásokon résztvenni.23 A magvar 
játékszínnek ilyen lelkes vidéki figyelője volt Csokonai is. A bécsi Magyar Hírmondó tudósí
tásai, a budai latin újság, az Ephemerides politico-literariae lelkes tervei felkeltették érdeklő
dését,*4 s ha Péczeli 1790-ben Racine összes drámáinak % Shakespeare legszebb darabjainak 
fordítását egymaga vállalja el35 s a felszólítás nyomán Pálóczi Horváth Ádám hetenként igéri 
egy darab megírását, nem látszik túlzásnak, ha Csokonai egyszerre 16 darab lefordítására tesz 
ajánlatot. Ez ügyben öt levelet próbál eljuttatni Pest-Budára a magyar színészekhez.*6Hogy a 

.levelek eljutottak-e rendeltetési helyükre, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy válasz nesn_ 
érkezett rájuk. Eléggé érthető első színészeink sanyarú és bizonytalan sorsa, szervezetlensége 
és állandó viszálykodása! mellett, ha 'az akkor még névtelen debreceni diák lelkes leveleire 
nem válaszolnak. De az öt közül megmaradt egyetlen levél egyben válasz arra az önkén
telenül felvetődő és fel is vetett kérdésre : miért fordította le Csokonai prózában a verses 
darabokat, mikor verselése már akkor is magasabb fokon állott prózájánál?27 »Igaz, azt hallom 
— írja —- a verssel írott Comediát nem produkálják az urak? Méltóztassanak ezt megírni az 
ott már eljátszott komédiák lajstromával.« 

A tizenhat darab közül az egyik a Varázsfuvola. Hogy ennek a munkának rögtön 
nekivágott s nem maradt puszta terv, mint Goldoni //aziigjának lefordítása, azt még egy 
körülmény indokolta. A magyar színtársulat 1793. május 6-án előadta a Pikko herceg és Jutka 
Persi c. énekesjátékot, melynek egyik áriája, az »Én gyilkosa Gömböcznek« olyan végzetes 
szerepet játszott Csokonai kollégiumi perébén. Sikerét mutatja éppen az is, hogy dalbetéteit 
országszerte énekelték s így került a debreceni diákok ajkára, hogy vele Csokonai vezénylése 
mellett Szilágyi Gábor professzort a debreceni Nagyerdőn megcsúfolják. Ezzel a darabbal 
az énekesjátékok művelésének terére lépett a magyar színtársulat.28 Csokonai ilyen énekes
játéknak szánta a Vartízs/iivo/ű-fordítást, sikert várva tőle már csak azért is, mert librettója 
alapjában egy tőről fakadt a Pikko herceg és Jutka Persi szövegírójának, a bécsi népszínpadok 

"Gárdony i Alber t : Régi pesti könyvkereskedők. Bp. 1930. 35. 1. 
** HG. II. 620. !. 
18 Frankfurtban 1793-ban, de Weimarban, Drezdában és Berlinben csak 1794-ben. mutatták be 

V. ö. Paumgartner, i. m. 
*° Kádár, i. m. Isoz Kálmán : Buda és Pest zenei művelődése. Bp. 1926. 
21 Magyar Hírmondó, 1794. II. 643. I. 
2s Levele Kazinczyhoz, HG. II. 696. 1. 
18 Harsányi István: A Pesti Játszó Társaság sírverse. Irodalomtörténet, 1917. 172—3. 1. 
u Bayer József: A nemzeti játékszín története. Bp. 1887. I. 135. skk. 11. 
s t Mindenes Gvüjteménv, 1790. I. ápr. 10. 
«• V. ö. 1793/V. 10-ről kelt levelét, HG. II. 620. 1. 
87 Radó A n t a l : A magyar műfordítás története. Egyetemes Philologiai Közlöny, VII. évf. 
"» L. Isoz Kálmán, i: m. 
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kedvelt szerzőjének, Hafner Fülöpnek darabjával; Schikaneder is a bécsi népszínpadok 
darabírója és Hafner stílusának egyik folytatója. Csokonai ezért prózában fordítja az egész 
darabot, ott is, ahol verses; de már az első kidolgozás kézirata megjelöli és verssoronként 
tagolja az áriák szövegét, hogy azok versbeszedve dalbetétekké legyenek. 

2 

A fordításnak a kéziraton nincsen címe, de a cím kiderül egyrészt a szövegből, ahol a 
varázsfuvolát boszorkánysípnak hívják, másrészt abból az előzetes értesítésből, melyet 
Csokonai a Magyar Hírmondóban29 adott közre megjelenendő műveiről; itt 8. sorszám alatt 
szerepel »A boszorkánysíp Schikaneder és Mozart urak után. Egy igen nagy énekesjáték ez.« 
A" darabhoz fűzött megjegyzés mutatja mély hatását Csokonaira, noha akkor színpadon még 
nem láthatta. 

Varázsfuvolának még nem hívhatta, mert a »varázs« és a »fuvola« egyaránt nyelv
újítási szavak. A fuvolát a fordítás flautának nevezi s mai alakjában a zongora analógiájára 
készült fuvora és fuvolya közbenső állomás után csak 1835-ben merül fel először.30 A »varázs«-
zsal azonban már 1795-ben találkozunk Csokonainál munkáinak kéziratos lajstromában, ahol 
A boszorkánysíp most már mint »A varázssíp. Énekes játék II felvonásban Sikanedertől« a 
XCIV. sorszám alatt szerepel a »kitsinálni« megjegyzéssel.31 A »varázs« szó nyomtatásban 
először 1797-ben merül fel Kónyi János űa/m'sában s eddig úgy tudtuk, hogy ez első meg 
jelenése ; Csokonai itt megelőzte a nyelvújítás szóhasználatát, mikor a régi magyar nyelvnek 
ezt a kihalt szavát felújította. 

A Magyar Hírfhondó előzetes jelentésének több darabja nem szerepel már ebben a kelet 
nélküli, de feltehetőleg 1795 nyár elejénkészült kéziratos munkalajstr.omban; így elmaradtak 
Rue Károly darabjai, a Cyras és Lysimachus és elmaradt Goldoni Hazugja is, noha ott ezzel a 
megjegyzéssel szerepelt: »Egy a fő vígjátékok közül.« Hogy A varázssíp nem jutott erre a 
sorsra, annak az okát elsősorban abban kell keresnünk, hogy Csokonai 1795 tavaszán Pesten 
járt és a német színházban látta a Varázsfuvola előadását; pesti tartózkodása folyamán 
kétszer is adták (1795. IV. 30. V. 6.)3Í Nem valószínű, hogy megtekintését elmulasztotta 
volna, hisz feltehetőleg pesti útjának egyik célja a zene volt, mint egy év múlva pozsonyi 
tartózkodásának ; erről maga írja : »Pozsonyba mentem, ahol a Nyelvek, Muzsika és az 
ország Gyűlés kedvéért mulattam.«33 Üjból elővette hát a félretett szöveget, hogy »kitsinálja«. 
Ez az ő terminológiájában nemcsak stiláris simításokat, hanem versbefoglalást is jelent. 
Szokása volt egyébként is prózai nyers fordítást készíteni a lefordítandó verses darabokról 
s úgy foglalni versbe. A varázssíp a következő esztendőkben is foglalkoztatja. 1797. november 
8-án Koháry Ferenchez intézett levelében említi kéziratban lévő »munkácskái« közt; 
ezután német címen, nyilván hogy a németül tudó címzett tudja» miről van szó: »Die Zauber-
flőte v. Herrn Schikaneder mit Musik von Hn Mozart.«84 

Ezután néhány évig nem hallunk a darabról. 1802 februárjában említi újra Széchényi 
Ferenchez intézett levelében, ismét német címen : »Die Zauberflőtíe. Opera von Schikaneder.«35 

»A varázssíp címen bukkan fel műveinek egy részben sajátkezű, keltezetlen, de megállapít
hatóan 1802 nyaráról való lajstromában a 102. szám alatt.86 

Toldy Csokonai-kiadásában az iskolai korából való nagyobb fordítások közt sorolja 
fel, így 1795 előttre teszi keletkezését.37 Más helyütt38 »Bá/s/p«-nak nevezve, —aminek Csokonai
nál nincs nyoma — azt mondja, hogy csak töredékei maradtak meg. Császár Elemér39 Feren-
czire hivatkozva 1794 előttre teszi keletkezését azzal a megjegyzéssel, hogy »ha ugyan több volt 
puszta tervnél, elveszett.« A szöveget először Harsányi és Gulyás40 közölték Csokonai-kiadásuk
ban, időrendi lajstromukban 1802-re téve keletkezését; ezt az időpontot később Gulyás 
oda módosította, hogy az első kidolgozása alkalmasint régibb.41 Másodszor a Franklin Társulat 
egykötetes Csokonai-kiadása hozta a szöveget, nem jelölve meg a keletkezés időpontját.4* 

a» 1794. II. 643—45. L, nov. 7. 
30 Szily Ká lmán : A magyar nyelvújítás szótára. Bp. 1902—1908. A következőkben NYUSz. 
s1 A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. Csonkán kiadva HG. II. 613. 1. 

32 Isoz Kálmán i. m. 
38 Levele Festetics Gvörgyhöz 1798. január 22-ről. Irodalomtörténet, 1949. 333. 1. 
•»• Kiadva HG. II. 642. 1. 
« HG. II . 705. 1. 
a« Kézirata a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. 
" Csokonai Mihály minden munkái. Kiadta Schedel Ferenc, Pest. "1843—1846. L X X X I X lap. 51. sz. 

A boszorkánysíp (utóbb A varázssfp Schikaneder után), 
a» U. o. X X X I L has. 
" /. m., 85. 1. 

. ^ 1. m., III. 408—477. I. 
41 Csokonai színdarabjainak előadása. IK- 1925. 
" 1611—1671. 1. 
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Ha mostmár a Harsányi—Gulyásnál közölt szöveget vizsgáljuk, érthetetlen elfentétek 
merednek elénk. Annyit első szempillantásra látunk, hogy ez a szöveg nem lehet 1802-ből való 
abból az esztendőből, amelyben Csokonai Kleist Tavaszának mesteri fordítását adta és elő
szavában műfordítási elveit körvonalazta. A fordítás stílusa nehézkes, helyenként gyermetegen 
ügyetlen, sokkal kezdetlegesebb, mint Csokonainak ugyanabból a korból való egyéb prózai 
müvei; a keletkezés időpontját pedig nem tehetjük korábbra 1791-nél, hisz ez 
keletkezésének éve. Még érthetetlenebb a fordítás egyenetlensége stílusban, nyelvtudás
ban, szabatosságban, szókincsben, dramaturgiai szóhasznalatban egyaránt; a vége az elejéhez 
képest nem emelkedés, hanem inkább hanyatlás, ha ugyan ebben a teljes zűrzavarban 
fokozatokról beszélhetünk. A kiadott szöveg alapján úgy tetszik, mintha teljesen megfejt
hetetlen kérdéssel állnánk szemben ; az egészre fény derül azonban, ha a kiadott szöveg helyett 
a kéziratot tesszük vizsgálat tárgyává. 

A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában van Irodalom 4r 381 
jelzet alatt, egy kolligátum utolsó darabjaként a Karnyóné és a Gerson másolatával együtt; 
Csokonai hűséges tanítványának, Gál Lászlónak gyűjteményével került az Akadémia birto
kába; Gál készítette egyébként a Karnyóné ugyanazon kötetben" lévő másolatát. 

A kézirat új számozás szerint a kolligátum 60—117 levelét foglalja el. Nem Csokonai 
kezeírása, de nem is másolat. Hitelességét bizonyítják a Csokonai kezétől eredő javítások és az 
áriák verses fordításának Csokonai írásával fennmaradt szövegei a kézirat-87. továbbá 116. 
és 117. levelének rectoésverso oldalain.43 A Varázsfuvola szövegének teljes prózai fordítását 
tartalmazza a 60—108. levél, az első felvonás első három jelenetének egy újabb kidolgozását 
a 110—115. levél. A kézirat még bonyolultabb, mint a Csokonai műveit tartalmazó kéziratok 
általában lenni szoktak. A teljes szöveg hét kéz írása, hatféle formátumban, hatféle papíron. 
Az anyag első rendezője, valószínűleg Gál László, az egyes részeket betűkkel jelölte meg. 
A kézirat ismeretében érthető, hogy Toldy, ki a Gál-féle anyagot ismerte, azt mondja, hogy 
a fordításból csak töredékek maradtak fenn; az egyes részek különböző papírjaikkal és for
mátumukkal töredékeknek tetszenek s csak összeállításukkor derülhetett ki, hogy kiadják 
a teljes szöveget. Első pillanatban diktálásra gondolna az ember, ez Csokonainak szokása 

" volt már írói pályájának legkezdetén is ; mint kollégiumi perének jegyzőkönyvéből kitetszik, 
praeceptorsága idején éj tszaka diktált diákjainak. Ennek azonban több külső és belső körülmény 
mond ellent. Egy az, hogy az egyes részek pontosan egyforma terjedelműek, a Varázsfuvola 
egykorú, a színházak pénztáránál árult kis nyolcadrétű szövegkönyvének egy ívnyi anyagát 
tartalmazzák ; az új kéz egy eset kivételével, melyre még visszatérünk, sosem folytatja az 
írást a megkezdett papíron. Az aj, dj, ej, bj jelzésű részek kisebb formátumú nyolcadrétre 
hajtott ívre íródtak ; az ej jelzésű félívben maradt egy üres levél, erre írta Csokonai három 
ária-fordítását; a bj jelzésű íven van az első három jelenet fordításának második kidolgozása; 
ez rövidebb szöveg lévén, itt két üres levél maradt; erre Csokonai ismét áriák fordításá
nak szövegét jegyezte A c) jelzésű nagyobb formátumú ív ugyancsak nyolcadrétre hajtva> 
feloldal híjján megtelt; az f) jelzésű nyolcadrétben összehajtott nagyobb formátumú két 
ívnek teljes három levele maradt üres; a teljes szöveg végét tartalmazó i) jelzésű, 
nagyobb formátumú nyolcadrétre hajtogatott ív üres levelére Csokonai egy valószínűleg az 
Endimioríhoz tartozó töredéket jegyzett.44 Végül a g) jelzésű ív nincs összehajtogatva, eredeti 
kisebb ívrét nagyságban maradt,, a szöveg laponkint két hasábban foglal rajta helyet; 
minthogy azonban az egy ív nem volt elegendő, egy félívet hosszában kettémetszve csatoltak 
hozzá hj jelzéssel s még ennek recto oldalát is teleírták. 

A diktálás lehetőségét még inkább kizárják a belső okok. A kézirat alapján meg
állapítható, hogy a szöveg jellege és színvonala írásonként változik. A nyomtatott szövegben 
növeli a zavart még az is, hogy a Harsányi—Gulyás kiadás az első és második kidolgozás szövegét 
kontaminálja, az első három jelenetet a második kidolgozás szerint adja. Ez a második kidolgo
zás az első fogalmazás Csokonaitól kijavított szövegének másolata s ezt Csokonai mégegyszer 
átjavította. Harsányi és Gulyás ebben a kétszeresen átjavított formában adják és nem lévén 
kritikai kiadásról szó, nem jelzik a javításokat; így aztán az eleje sokkal fejlettebb fokot 
mutat, mint a vége, aminek átdolgozásáig Csokonai már nem jutott el. 

Az a) szöveg eredeti formájában tele van a legkezdetlegesebb félreértésekkel. Itt nem 
lehet célunk a szöveg részletekbe menő ismertetése; az a kritikai kiadás feladata ; de néhány 
példával mégis megvilágítom ezeknek a tévedéseknek a jellegét. A »pfeifen«-t ismételten 
»pipál«-nak fordítja (Und mich aufs Pfeifen zu verstehn = És engemet a pipázásról meg
esmérnek), a »Strohhütte«-t összetéveszti a »Strohhut«tal (Ich weiss nur soviel, dass nicht 
weit von hier meine Strohhätte steht, die mich von Regen und Kälte schützt == csak annyit 

*s Két ária-fordítása az Irodalom 4r 379 jelzésű kötet 31. levelén a kisebb költemények közt található. 
" HG., III. 490. 1. 
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oltalmaz«)45 Az er.edeti szöveg »hideg«- helyett »meleg«-et ír a magyar szövegben, mert nyilván 
tudok én, hogy nem messze van tőlem a szalmakalapom, amely engem az eső és a meleg ellen 
maga is gondolkodóba esik, hogy hogyan védhet a szalmakalap a hideg ellen? A »reichen« 
»nyújtani« és a »riechen« »szagolni« igét is összecseréli (reicht ihm eine schone Bouteille | Wasser 
= szagol egy szép butellia vizet). A »pipálást« Csokonai már az első átnézéskor kijavítja 
»sipolás«-ra, a szalmakalapot csak a második átdolgozáskor cseréli fel szalmakunyhóval; 
de a »meleg« a »hideg« helyett most már ok nélkül tévesen bennmarad ; a »reicht ihm eine 
schöne Bouteille Wasser« is csak a második átdolgozásban jelenik meg a »nyújt neki egy szép 
butellia vizet« helyes fordításban. 

A második átdolgozás eltünteti az ilyen egész kezdetleges tévedéseket, de az elvontabb 
és bonyolultabb szövegrészek fordításában még mindig maradnak hibák. így mindjárt a 
kezdő sorokban : 

»Zu Hülfe! zu Hülfe! sonst bin ich verloren, 
Der listigen Schlange zum Opfer erkoren« 
»Segítségre! segítségre! mert külömben elveszek 
Ennek a ravasz kígyónak megáldozására.« 

Az »erkoren«-t nyilvánvalóan egyáltalában nem érti és nem is veszi figyelembe a fordításnál, 
amely ilyenképpen zavaros és érthetetlen. Más helyütt azonban sokszor teszi javításaival 
értelmesebbé a szöveget. Javítása nagyrészt stilárisak ; igyekszik a szöveget rövedebbé, 
szebben hangzóbbá, dallamosabbá tenni, a nehézkes, hosszú képzéseket és határozókat 
rövidebbekkel helyettesíteni, az idegen szavak helyébe magyarokat tesz, nyelvújítási szavakkal 
is élve. Ilyenek a »külömben« az »egyébképen«, »azonnal« az »egyszeribe«, »őr-zeni« a »strázsálni«, 
»elájul« a »megerőtlenedik«, »megigézésig« az »elragadtatásig«, a »fojtogató« a »szorítgató«, 
»törekedések« a »vonogatásait«, »kép« a »portré« helyett. Csak egy érdekes és egyben korjelző 
javítását akarom kiemelni. A német*»Gimpel«-t az első fogalmazás »pyrhula madárká«-nak 
fordítja. Ez tárgyilag helyes, lévén a »pyrhula« a Gimpel (m. pirók) latin neve s ehhez a szóhoz 
a fordító alkalmasint egy német-latin szótár útján jutott; német-magyar szótár nem állott még 
rendelkezésére.46 A második átdolgozásában Csokonai a »pyrhula madárkát« »veresbegy«-re 
javítja, magyar szóval akarván az idegen kifejezést helyettesíteni; a »veresbegy« ugyan nem 
a »Gimpel« »pyrhula« magyar neve, hanem a »Rotkehlchen« »erithacus rubecula« névnek felel 
meg. Ez itt nem lényeges, Csokonai számára nem a természetrajzi pontosság volt a fontos, 
hanem az, hogy az idegen szó helyett magyart és népi eredetűt használjon. A szó először 
Földi 1801-ben megjelent Természeti Históriájában fordul elő »veres begyű« alakban.47 A 
»veresbegy« alak a nép ajkán élt, mint ezt aíz 1789-ben lejegyzett sárospataki kéziratos 
mesegyűjtemény48 is mutatja. Csokonai a századforduló idején kezdett a Márton szótár 
számára tájszavakat gyűjteni s ekkor találkozhatott a veresbegy szóval, mellyel a pyrhula 
madárkát helyettesítette. 

A c-vel jelölt fordításrész helyesírása az elsőnél jóval régiesebb ; a névelő itt mással
hangzók előtt is mindig »az«, az a, d és e részben egészen'modernül »a«, míg az /-ben »a'« írás
móddal jelenik meg. A c jelzésű rész különösen helyes szóhasználatban magasan az első felett 
áll, rokonhangzású szavakat nem téveszt össze. Szót csak egyszer éspedig egészen érthetet
lenül fordít rosszul; mikor Paminát a német szöveg »schüchternes Reh«-nek nevezi, a magyar 
szöveg így szól: »az az félénk Ketske.« Majdnem valamennyi fordítási hibája abból származik, 
hogy a német eseteket, különösen az egyformán hangzó nominativust és accusativust nem 
tudja megkülönböztetni. (Nach Sarastros Burg = Sarastros várába; Was suchst du hier im 
Heiligtum —• Der Lieb' und Tugend Eigentum == Mit keresel te itt az szentség közt? Az szere
tetnek, és az virtusnak tulajdona.) 

Élesebb az átmenet a c részből a d-be. Az új írás jelenet közepén kezdődik. De míg 
a jelenet első felében a »Priestert« helyesen »Pap«-nak fordították, most a magyar szövegben 
mint a »Prister« szerepel; ugyanígy lefordítatlan marad a »Sprecher« is (Verseghynél »szónok«, 
Batsányinál »szólló«), valamint a »Schlusschor« is, olykor egész mondatok: »Macht eine 
zweydeutige Pantomime«; a Pamina magyar accusativusa : »Paminent«. Kezdetleges félre
értések nincsenek' benne: de elvontabb szavak, mint az »Absicht« és »Ansicht« összecserélése, 
előfordulnak (Die Absicht ist nur allzuklar == ennek megtekintése csak igen tiszta) s az esetek 
teljes összezavarása (Wo ist sie die er uns geraubt =? hol van az aki minket elragadt.) 

De a legnagyobb a zavar a színházi terminológiában. Az a és c részek jelenésekre tagolód
nak, a d íven »jelenés« helyett »felvonást« találunk '; igaz, hogy az e ív végén ott van a helyre-

45 A II. felvonás 14. jelenete már »szalmaház«-nak fordítja a »Strohhüttét«. 
18 V. ö. Sági István : A magvar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Magyar Könyvszemle, 1920. 
" 174. I. 
46 Gulyás József: Népi és foiklodszii tus elemek Csokonai müveibm. Ethnographia, 1923/24. 155. 1. 
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igazítás: »Az Bemenetel helyett mindenütt Felvonást írtam hanem ne sajnálja megigazgatni.« 
Ez ugyan nem fedi teljesen aLyalóságot, mert a második felvonástól kezdve a jelenetet »bemene
telének hívja. Az / részberr viszont »scéná«-nak nevezik a jelenetet, míg a# utolsó rész ismét a 
»jelenés« megjelölésre tér vissza. A színpad az elején »theatrum«, az utolsó részben, viszont 
»játéknéző hely« és »leveles szin«. Ez Páriz-Pápai használatára vall, mert ott a »theatrum« 
magyar fordítása »játéknéző hely« és »levélszin.«*9 Rendkívül maradi szóhasználat olyan 
időben, mikor Pest-Budán már állott a magyar játékszín. A »Versenkung«-ot az / ív 
»pokól«-nak fordítja, az í »elsüllyedés«-nek. Egyébként gyermeteg félreértésekben az még 
az első részen is túltesz, mikor a »geharnischte Männer«-t »harisnyások«-nak s a »gedämpfte 
Pauken«-t »gőzös dobok«-nak fordítja. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Varázsfuvola-fordítás nem egy szerző, hanem 
egy munkaközösség műve. Hogy milyen munkaközösségé, arra ' nézve Domby Csokonai
életrajza ad felvilágosítást. Ő tudósít arról, hogy Csokonai 1790-ben fogékonyabb lelkű 
diáktársai bevonásával önképzőkört kollégiumi nevén collatiot létesített. »Öszveállott 
néhány talentomos barátjával, hogy egymást köszörüljék, tökéletesítsék. Melly 'így esett 
meg : Kiszabtak először mindeniknek magok közül egy nyelvet, hogy azt tanulja meg. 
Neki esett az Olasz, mikor még se Németet, se Frantziát nem tudott , . . Megtanulván 
mindenik a reá kimért nyelvet, Tudós Újságot (Litteratur Zeitung) járattak. Ebben lát
ván a Könyveket rostálgatni, s azoknak foglalatját előadatni: a jobbakat közönségesbe 
meghozatták, s az olvasásra annak adták magok közül, ki annak nyelvét értette. így 
szabták ki mindenre az olvasnivalót. A mikor osztán valamelyik a maga könyvét elolvasta 
s kitsinálta öszvegyültek, s ezt a rövid summát egymás előtt elolvasták.«50 Kézenfekvő 
most már, hogy Csokonai az elsó' hivatásos magyar színtársulat állandósulásakor támadt 
nemzeti lelkesedéstől fűtve ennek a társaságnak a munkáját be akarta állítani a műso
rellátás szolgálatába ; csakis így ígérhette egyszerre 16 fordítás szállítását. Az olasz da
rabokat maga vállalta, ennek gyümölcsei Metastasio-fordításai; a latinokat (Rue : Cyrus 
és Lysimachus a és Terentius nyomán készült Patvarszky) is bizonyára maga készítette 
volna ; de ez úgy látszik, csak terv maradt. Az egyetlen német darabot, A varázsfuvolát 
kiosztotta az önképző-körnek, hogy ilyenképpen nyers fordítást kapjon, melyet aztán 
»kitsinál«. A feladat sürgősnek látszott s ezért nem egy tag végezte a fordítást, hanem 
hat németül tudó vagy legalább is tanuló tag között osztották szét. Az egykorú 
kis tarkaborítékos szövegkönyvekben, aminőket a pesti színház pénztáránál is lehetett 
tíz krajcárért kapni,51 a szöveg terjedelme pontosan hat ív. így mindenkire egy ív jutott, 
lehet, hogy szét is szedtek egy ilyen szövegkönyvet; nem volt nagy érték. A vezetés 
Csokonai kezében volt és hozzá intézi az egyik fordító azt a fentebb idézett felszólítást, 
hogy tévedését »ne sajnálja megigazgatni«. Bár Csokonai sok esztendeig »igazgatott« a 
fordításon, ennek a kérésnek a teljesítéséig nem jutott el; de közreműködésével és »igazga
tásaival« maradandóságra segítette ezt a gyarló, iskolás szárnypróbálgatást. 

A fordítókata felvidéki és nyugatmagyarországi származású vagy az ottani iskolá
ban német szóra megfordult debreceni diákok közt kell keresnünk. Debrecenben csodála
tosképpen több volt a németül tudó diák, mint Patakon, ahol a Kazinczy fiúk voltak az 
egyedüli németül tudó tanulók. Minden esztendőben akadt 20—30 felvidéki diák a 
kollégiumban, németek és szlovákok,53 és Debrecen s a Szepesség közt soká állott fenn 
a cseregyermek-viszony. Csokonai maga is Lőcsére készült tanulni. A Csokonaival egyi-
dőben subscribáltak között egy kassai, egy lőcsei és egy soproni származású diák 
volt, ketten a pozsonyi, négyen a lőcsei, egy a késmárki és hárman a soproni iskolából 
tértek vissza, ahol német szóra voltak. Szobatársa Szikszai József Iglón és Késmárkon 
barátja, a későbbi Gessner-fordító Nagy Sámuel előbb Pozsonyban járt iskolába.83 

Egészen különleges helyet foglal el a kollektív fordításban a g jelzésű ív első három 
oldala. Nemcsak azért, mert Csokonai kézírása, hanem azért is, mert színvonalban magasan 
a többi rész fölött áll. Nem mintha sokkal jobban tudna németül, mint társai. Félreértések 
akadnak itt is. (Pl. Mit eben diesem Sack, welcher die Eingeweihten bedeckt: azzal 
a zacskóval, melyben a szentség volt. — Dein warten tödliche Gefahren : őket várni 
halálos veszedelem.) A fő különbség azonban az, hogy sosem ír le értelmetlenséget és hogy 

*» Páriz—Pápai: Dictionarium latino-hungaricum. Cibinii. 1782. 
» Domby Márton : Csokonai Vitéz Mihály élete. Pest, 1817. 10. 1. 61 »Die Gedruckten Bücheln«, mint a színlapok mondják. Egy ilyen van a debreceni Egyetemi Könyv

tár birtokában is. »Die Zauberflöte. Eine grosse Oper in zwei Aufzügen. Von Emmanuel Schikaneder. Die 
Musik dazu ist von Herrn Wolfgang Amade Mozart, Kapellmeister, und wirklichen k. k. Kammerkompo-
siteur. H. ny. n. 1794. Ebből valók a német szövegidézetek. 

" Zsigmond Ferenc : A debreceni kollégium és a magyar irodalom. Debrecen, 1940. 22. 1. 
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jobban tud írni, mint a többiek. Hogy ez a megállapítás nem tisztán illúzió, amit Csokonai 
kézírása kelt, arra egy egészen szembeszökő példát idézek. A tizenharmadik »Scénában«, 
mely az előző íven foglal helyet, így hangzik a színi utasítás : »A theátrum elváltozik egy olyan 
befedezett sétahelyhez, amelyen elférhet az eke, az eke pedig körül van véve. rózsákkal és 
virágokkal, ahol ugyanakkor egy ajtó nyílik ki.« Egy pillanatig csodálkozunk, hogy hogyan 
kerül eke Sarastro templomába és hogyan lehet az ekének ajtaja ; de a német szöveg azonnal 
megadja a rejtély nyitját. »Das Theater verwandelt sich in eine Halle, wo das Fingwerk 
gehen kann.« A fordító a »Flug« »repülés« és »Pflug« »eke« szót tévesztette össze. Az minden
esetre érthető, hogy a debreceni diák képzetvilágába a XVIII. sz. végén reálisabb valóság
ként illeszkedett bele az eke, mint a repülőgép. De nézzük most már két kéziratlevéllel odébb 
a tizenhatodik »jelenés« színpadi utasítását. Ezzel kezdődik Csokonai kézírása: »Három gyerme
kek mennek egy rózsával díszített repülő hajóba (Flugwerk)«. A német kifejezést nyilván azért 
teszi oda zárójelben, mert a fogalomra még nem volt magyar szó. Csokonai akkor még nem 
lehetett nyelvújító, hisz később is csak módjával volt; de a »repülő hajó« kifejezésben már 
ekkor megmutatkozik, hogy szükség esetén milyen nyelvalkotó készség lakozott benne. 
A »Sprecher« szót az első szövegrészek lefordítatlanul hagyják. Csokonai ekkor még nem 
olyan bátor újító, mint Batsányi, ki »szólló«-t, vagy épen Verseghy, ki »szónokot« ír, de talál 
egy ízléses s a magyar fülnek(a »Sprecher«-nél ismerősebben hangzó szót, mikor »Orator«-nak 
nevezi. 

A zeneértő szólal meg benne, mikor a »Terzettó«-hoz (ebben az olaszos formában 
használja az eredeti szöveg »Terzett« szavát) magyarázatként hozzáfűzi : »Cantus ternarius« 
s az »Erős accord«-hoz »Consensus sonorum a muzsikába«. A többi résznek nemcsak 
ügyetlen, de szenvtelen és gépies fordítása után érzik ezekben Csokonainak a műhöz 
való bensőbb kapcsolata. Papageno »Juchhe« kiáltását mindenik rész fordítója, talán 
nem is egészen helytelenül, lefordítatlanul hagyta volna ; a klasszikus világban otthonos 
Csokonainál, aki ugyanakkor Metastasiot fordítja, a bécskülvárosi »Juchhe« »Evoe«-vá ma
gasztosul. S az egész fordítás folyamán nem találunk több ilyen költői mondatot, mint 
»A setét éjszakát rettentve kergeti a napnak fényessége.« — Csokonai az ívet nem írta 
végig. Sosem bírta a kiszabott részek kényszerét. . Ez az egyetlen eset, hogy az írás 
közben változik. l-

A mondottakból már kiviláglik a keletkezés időpontja is; ez legvalószínűbben 1793-ra vagy 
1794-re tehető. A »kitsinálásra« 1795-ben, Csokonai pesti útja után került sor s ez több évig foglal
koztatta ; kitűnik ez Koháryhoz intézett fentebb idézett levele mellett abból is, hogy 1798-
ban Széchényi Ferencnét »Isis és Osicis«-t idéző verssel ünnepli, s 1800-ban A szépség ereje 
a bajnoki szíven c. alkalmi költeménye két sorának forrását maga jelöli meg a Varázsfuvola 
7. áriájában.54 Lehet, hogy az 1798-ban Debrecenben meginduló magyar színielőadások 
tették benne elevenné a darabbal való foglalkozást. A színháznak mindig lelkes látogatója 
volt.55 A második kidolgozás a legnagyobb valószínűség szerint 1802-re esik. Alátámasztják 
ezt a feltevést nemcsak Széchényi Ferenchez intézett levele, hanem nyelvi példák, 
is. Hogy az abbahagyott átdolgozást 1802-ben újra folytatta, tannak oka már 
említett hosszabb pesti tartózkodásán kívül az is lehetett, hogy 1801-ben újra feléledtek a 
pesti magyar játékszín feltámasztását illető remények. »A Magyar Theátrum mellett felette 
kezd ismét buzogni.Pest vármegye, kivált a subs. V. Ispány Sz. Királyi Ür, a németek theát-
rumát veszik meg, ezek pedig újat akarnak építeni. Derék dolog lenne az!«56 — írja 1801 szep
temberében Pestről Puky -Istvánnak. 

A zeneszámok versbefoglalt formájukban Csokonai saját kézírásában maradtak fenn-
Ezek sem készültek egyszerre: a 8. számtól kezdve az írás és tinta más. Felhasználja a nyers 
fordítás anyagát, de annak merev cementje viasszá olvad keze alat t ; nem annyira sírna 
ugyan, mint Verseghy fordításai, de Csokonai fordítási elvei szerint sokkal hívebb ; a prózai 
fordítással szemben nagyobb tömörség jellemzi. A két szöveg viszonyát szemléltetik a követ
kező példák : 

Prózai,fordítás : Őrizzétek magatokat az asszonyok csalárdságától 
Ez a kötésnek első tiszte!" 
Sok bölcs ember meghagyta magát csalatni hibázott és nem vette észre magát 

" Thury Etele: Isko/atörténeíi adattár. Pápa, 1908. II. 414—419, 400.. 407. 1 
•* V. ő. Csokonai Vitéz Mihály Összes müvei. Bp. Franklin Társulat 329. 1. 
« V. ö. Puky Istvánhoz 1803. VIII. I7-én kelt levelét, HG. II. 772. 1. »Theátrurrrban valék tegnap, 

amikor a Judeumbeli polgár házunkhoz hozta leveledet. Hát ti már örökre idehagytátok a debreceni szép. 
vásárt, bált és theátromot ?« -

ss HQ. II. 698. 1. 
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Verses szöveg: Az asszonyfortélyt kerüljétek 
E törvény a frigybe első! 
Sok bölcs embert megcsalt e vétek, 
Hibázott s ált nem látta ő 

Prózai szöveg : Milyen erős a te boszorkányos hangod 
Hogy a te flautálásod által mindenféle állatokat megvidámítasz 

Verses szöveg : Varázs, hangod" mely érős lám, 
Lám, kellemes síp, általad 
Hozzám minden vad vígan szalad. 

A verses szövegek nyelve nemcsak tömörebb, hanem új, rövidebb, zengőbb szavakban 
gazdagabb. A »kellemetest« itt már a »kellemes« váltja fel (az Amyntasban használja először 
1796-ban), de előfordulnak olyan nyelvújítási szavak, amelyek csak egészen későn válnak 
közkinccsé. Ilyen a 7. sz. duettben használt »rugó« is.57 

Csokonai összesen 14 zeneszám szövegét fordította le, vagy legalább is ennyi maradt 
ránk. A 8-ik számig pontosan követik az eredeti számozást,58 ekkor nyilván zongorakivonat voll; 
előtte, amely számozta a zeneszámokat, míg a nyers fordítás készítői olyan szövegkönyvet 
használtak, ahol- nincsen számozás,59 s ilyen lehetett Csokonai előtt is a többi zeneszám versbe
foglalásánál; ezeket is számoz;a ugyan, de teljesen önkényesen, a recitativokból is fordít 
le részeket és ezeket is számozza,60 úgy, hogy az eredeti 10. sz. áriája a 15. számot, a 11. sz. 
duett a 16., a 13. 14. és 15. áriák a 18, 9 (nyilván 19 helyett) és 20. számot kapják. 

Lehet az is, hogy ekkorra már elejtette a darab teljes fordításának tervét, mint ahogy 
meghiúsult a pesti magyar színészet feltámasztásának terve is s csak az áriák érdekelték ;61 

ezek beleillettek tervezett »Muzsikális gyűjteményébe«, mint olyan darabok, melyekhez 
»magyar Vers volna készítve.«6? Hazatalált a lírához s klaviron játszva a dallamokat, kereste 
hozzájuk a magyar szavakat. 

;> 

" A NYUSz. 1829-ből idézi első használatát. Csokonainál már 1798-ban előfordul egy Festetich György 
höz intézett, újabban kiadott levelében. V. ö. Irodalomtörténet, 1949. 333. I. 

68 Versbeszedte a 2., 3., 4., 6., 7. és 8. számot. -
69 Az említett színházi szövegkönyvek ilyenek. 
•• Így az I. felv. 15. jelenetéből »Varázs hangod mely erős lám (Wie stark ist nicht dein Zauberton) 

18. jelenetéből »Mely ditső hangzás ez« (Das klinget so herrlich) és »E tsengetyűnek párját«. (Könnte jeder 
brave. Mann Solche Glöckchen finden). 

« Ezt bizonyítja az is, hogy a II. felvonástól kezdve már csak az áriák szövegét javítja. 
«a Levele Kazinczyhoz, HG. II. 782. I. 
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