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„ . . . akár mi nehéz is legyen a' fordítás állapatja, bizonyos a' még 
is, hogy valakik nagyobb tekélletességre törekedtek az írásbann, mind 
fordításokban kezdték leg először is magokat gyakorolni." - írta Révai 
Miklós 1787-ben megjelent egyik fordításának előszavában.1 Vélemé-
nyével (mely lényegében nem más, mint egy közismert antik, Ciceróra, 
Quintilianusra s az ifjabb Pliniusra visszavezethető közhely újrafogal-
mazása),2 korántsem áll egyedül a felvilágosodás korának európai és 
magyar irodalmában. A fordításelmélettel foglalkozó szakirodalom elő-
szeretettel idézi e vonatkozásban M. Opitz lényegében ugyané nézetet 
megfogalmazó sorait,3 melyeknek mondandója minduntalan visszacseng 
a 18. századi német irodalomban, például Gottschednél, sőt még 
Breitingernél is.4 Hazai vonatkozásban az antik közhely lényegét válto-
zatlanul felelevenítő írások közül idézhetjük még Kovásznai Sándor 
1795-ös Ciceró-fordításának előszavát:' „. . . a jó fordításokat egy a'leg-

jobb eszközök közül valónak lehet tartani, mind a' nyelvnek tökélete-
sítésére, . . . mind pedig a' nyelv tulajdonságainak ki-tanulására." Egy 
három évvel korábbi regényfordításunk előszava azt a gondolatot fejti 

1 Révai Miklós elegyes versei és néhány apróbb kötetlen írásai. .. 
Pozsony, 1789. 181-182. 

2Vö. R. Kloepfer: Die Theorie der literarischen Übersetzung. 
München, 1967. 21-28.; v.mint Téglásy Imre: Zsámboky János (Sam-
bucus) nyelv- és történelemszemléletéhez. in:ItK, 1980/3 245-66. 

3 Buch von der deutschen Poeterei Abdruck der ersten Ausgabe 
(1624). Halle, 1882. 55. Idézi pl.: Wüthenow: Das fremde Kunstwerk 
Göttingen, 1969, 36.; A. Senger: Deutsche Übersetzungstheorie im 18. 
Jahrhundert (1734-1746) . Bonn, 1971. 13. 

'Gottsched: Ausführliche Redekunst.in:Ausgewählte Werke. Hrsg. v. 
P.M. Mitchell, B. V1I/2. 4-5.; Breitinger: Critische Dichtkunst. Faksi-
müedruck nach der Ausgabe von 1740., Stuttgart, 1966. B. II. 137-38. 

5Marcus Tullius Cicerónak az embernek tisztéről írt három könyvei. 
Magyarra fordította Kovásznai Sándor. Pozsony, 1795. 
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ki, hogy a fejlett nyelvvel rendelkező nemzetek is fordítások útján töké-
letesítették nyelvüket, s bővítették vele együtt a nemzeti nyelven olvas-
ható tudományokat;6 Bessenyei hasonló értelmű fejtegetései pedig köz-
ismertek. E két utóbbi vélemény újdonsága, hogy fordítások útján már 
nem csupán az egyéni stílust, hanem magát a nemzeti nyelvet és tudo-
mányt vélik tökéletesíthetőnek — s ez az eltérés, mint látni fogjuk, 
lényeges szemléleti változást jelez. 

Mielőtt azonban e változás értelmezésére rátérnénk, fel kell vetnünk 
a kérdést: vajon a történetileg kialakult három alapvető fordítástípus, 
azaz az eredetit szórói-szóra követő szolgai, az eredeti hű visszaadására 
törekvő szoros, illetve az eredeti meghaladását célul kitűző szabad for-
dítás közül melyik alkalmas az egyéni, illetve nemzeti nyelv tökéletesíté-
sére? Az első aligha jöhet számításba, mivel egyértelműen erőszakot tesz 
a fordító nyelvén, s így létjogosultságát a korábbi évszázadok során is 
csak kivételes esetekben (melyekről szó lesz az alábbiakban) kaphatott. 
A másik két módszer mögött azonban egyaránt felsorakoztathatók 
érvek, s a 18. századi gyakorlatban is mindkettőt alkalmazták; az egy-
mással vitatkozó Batsányi és Rájnis például egyformán és axióma-
szerűen hivatkozott a hazai nyelv fejlesztésének szükségességére.1 Föl-
merülhet így a kérdés, hogy a nyelv fejlesztése szempontjából egyáltalán 
szembeállítható-e egymással a szabad és a szoros fordítás, vagy éppen 
két egymást kölcsönösen kiegészítő elméletről van-e szó. A szakiro-
dalom az imént emlegetett, a közhely forrásául megjelölt antik szerző-
ket általában a szabad fordítás igazolóiként tartja számon.® Kétségtelen: 
mindegyikük elméletében megtalálható az eredeti mű hazai nyelvre való 
alkalmazásának és meghaladásának gondolata; de máshol mintha az 
eredeti pontos követésének igénye is felbukkanna. Idézzünk a szabad 
fordítás legszélsőségesebb híveként számon tartott ifjabb Pliniustól! 
„Különösen hasznos dolog és sokan ajánlják, hogy fordítsunk görögből 
latinra, latinból görögre. Mert az ilyen gyakorlással megtanuljuk a helyes 
és szép kifejezéseket, e szavakat, a sokféle szóalakzatot, az erőteljes 
előadásmódot, s így a legjobb példákat követve magunk is hasonlót 
tudunk alkotni. Ezenkívül a fordító figyelmét az sem kerüli el, amin 
az olvasó esetleg átsiklik, így mindezzel felfogásunk és ítélőképességünk 
is élesedik. Az sem fog ártani, ha - mintegy versengve - leírod előző 

6Svétziai Grófné Gxxxné Asszony élete... Íratott Gellert által. 
Kolozsvár, 1772. 

'Lásd Batsányi tanulmányának első változatát, in: Összes müvei II., 
szerk. Keresztury Dezső és Tarnai Andor, Bp. 1960. 462-471. és Rájnis 
válaszát Magyar Virgilius. Pozsony 1789. c. kötetének toldalékában. 

• Vö. Kloepfer: i.h.; Senger 10-14. 
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olvasmányaid tartalmát (amire emlékszel), majd írásodat összehason-
lítod azzal, amit olvastál, s gondosan mérlegeled, hol jobb a megoldás, 
nálad vagy az eredetiben".* 

Egy mű más nyelvre való fordítása, s az egy korábbi olvasmánnyal 
való versenyre kelés mint a stílusgyakorlat két lehetséges formája, itt 
kétségtelenül elválik. Ugyanakkor elvileg nincs kizárva az sem, hogy a 
fordítás egyben kísérlet legyen az eredeti meghaladására is. Hasonlóan 
bizonytalan elválasztással találkozunk Quintilianusnál,10 Cicero pedig 
egy helyen a meghaladás gondolatát egyértelműen a fordításéval köti 
össze.11 A bizonytalanság és fogalmi tisztázatlanság oka abban kere-
sendő", hogy e szerzők a fordítással még nem önálló diszciplínaként fog-
lalkoztak, hanem csak mint az egyéni nyelv és stílus fejlesztésének 
eszközével. Olyan eszközével ráadásul, amely alárendelődik, illetve 
részét képezi egy szélesebb fogalomnak, az utánzásnak (imitatio). 

Az utánzás azonban az antikoknál nem jelentett pusztán másolást, 
hanem végső célként az eredetivel való versengést, annak meghaladását 
tűzték ki (aemulatio); „ . . . mi lett volna belőlünk, ha senki sem vitte 
volna többre annál, akit nyomon követett? " - írta például Quintili-
anus.12 Ezen elv jegyében vált sok esetben a fordítás is versengéssé, 
annak ellenére, hogy (mint a fenti bizonytalankodó elválasztások ezt 
tanúsítani látszanak) érezték: egy értékes szöveg puszta fordítása is 
csiszolhatja a stílust. 

A fordítás az Ausfurliche RedekunstoX író (s az általunk emlegetett 
antik szerzőket név szerint is citáló) Gottsched szerint sem más, mint 
az egyéni stílus csiszolására szolgáló eszköz, mely alapjában véve nála is 
az utánzás fogalmának rendelődik alá; az utánzásról szóló fejezetnek 
( Von der Nachahmung) mindjárt az első mondatában egyértelműen meg 
is fogalmazza ezt.1 3 Ugyanakkor igen figyelemreméltó, hogy a fordítás 
kérdéseivel mégsem itt, hanem egy külön megelőző fejezetben foglal-
kozik1 4 - melyben alapvetően a szoros fordítás elveit fejti ki. A for-
dítónak tartania kell magát az eredeti mű tartalmához; a külső forma 
követésénél pedig vigyáznia kell arra, hogy sem saját anyanyelvének 
szabályait ne szegje meg (ezért utasítja el a szórói-szóra való fordítást), 
sem az eredeti sajátos stílusát ne tüntesse el (ezért tartja fontosnak az 

'Epistula 7.9. СLevelek. Bp. 1966. 320. Muraközy Gyula ford.) 
10Insíiíutio oratorio 10. 5. 1-5. (Quintilianus szónoklattana. Ford.: 

Prácser Albert, 1913. 339-340.) 
11 De optimo genere oratorum 5. 13-21. (Idézi: Kloepfer 22.) 
1 2 1 0 . 2. 7. (id. kiad. 324.) 
1 3 Id. kiad. VII/2. 45. 
14 Von den Uebersetzungen Id. kiad. VII/2. 4-44. 
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eredeti formai eszközökhöz való lehetőség szerinti ragaszkodást). Mon-
dataiból végsősoron az a vélemény cseng ki, hogy tudja: a kétféle köve-
telménynek egyszerre aligha lehetséges eleget tenni, s úgy tűnik, valami 
egészséges kompromisszumot igyekszik találni közöttük. 

Igen érdekes mindezek után egy pillantást vetni az utánzásról szóló 
fejezetre is. Míg a fordítás esetében a hűség volt az alapkövetelmény, az 
utánzást egyértelműen elválasztja valamely mű egyszerű követésétől, 
illetve a vele való versengéstől. Szerinte a helyes út a következő: az 
ember válasszon ki valamely történetírói műből egy esetet, ahol a hős-
nek szónokolnia kellett, tanulmányozza gondosan a korabeli konkrét 
körülményeket, majd olvasson néhány korabeli szónoklatot, s azok szel-
lemében írja meg végül a hős elképzelt beszédét.15 Végső soron tehát 
azt mondhatjuk, hogy Gottsched szerint a fordításnál az eredeti mű tar-
talmának és szellemének hű visszaadása a követelmény, az utánzásnál 
pedig új tartalom visszaadása a korabeli szellemhez való hűség jegyében. 
A kettő között egyértelműen érezhető a kapcsolat, de ugyanakkor a 
választóvonal is: Gottsched az antikoknál még csak bizonytalanul jelzett 
különbséget fordítás és utánzás között egyértelművé tette. 

Nyomatékosan kell viszont ismét hangsúlyoznunk, hogy mindez 
nem jelenti a fordítás önálló diszciplínává válását. Jelzi ezt, hogy csak 
retorikájában foglalkozik vele részletesebben, poétikájában viszont, a 
Versuch einer Critischen Dichtkunst című nagy művében mindössze 
néhány marginális megjegyzésre méltatja. Eljárása hátterét azonban 
ezek a marginális megjegyzések is megvilágítják. A fordítás számára ön-
magában nem jelent értéket, csupán hozzájárulhat saját nemzete irodal-
mának fejlesztéséhez az értékes külföldi példák felmutatásával, s bizo-
nyos fokig pótolhatja egy-egy műfaj hiányát. E nézet jegyében fejti ki 
például egy helyen, hogy amíg nem születnek német földön is színvo-
nalas drámák alkotására képes költők, addig a francia irodalom ter-
mékének fordításával kell pótolni a hiányt.16 A Critische Dichtkunst-
ból kibontakozó képet egészen egyértelművé teszik a Gottsched Bey-
träge zur Critischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Bered-
samkeit című folyóiratában olvasható, részint mag:itól Gottschedtől 
eredő, részint Georg Venzky ott megjelent tanulmányában17 kifejtett 
fordításelméleti gondolatmenetek. Az alaptézis a Redekunsthoz képest 

1 5 Id. kiad. VII/2. 52-53. 
I 6 Ausgewählte Werke В. VI/2. Hrsg. I. Birke u. B. Birke. Berlin-New 

York, 1973. 359. 
II Das Bild eines geschickten Uebersetzers. Beyträge, 1934/9. 

1734/9. 
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változatlan: a fordítói munkát gyakorlati hasznossága igazolhatja. 
Folyóiratában azonban Gottsched (szemben л Redekunst speciális kere-
tek közötti eljárásával) már nem csupán a nyelv, a stílus csiszolásában 
látja a fordítások hasznait. Legalább ilyen fontosnak tartja azt is, hogy a 
fordítók közvetítik a más nemzetek által felhalmozott tudásanyagot az 
idegen nyelvet nem ismerők számára.1 ' 

S itt érkeztünk vissza ahhoz a minőségi különbséghez, amelyet dol-
gozatunk elején a Révai, illetve Bessenyei által képviselt álláspontok 
között csupán jeleztünk. Révai a fordítás kapcsán egyértelműen csak az 
egyéni stílus fejlesztéséről beszélt; Bessenyei viszont Gottsched előbb 
idézett véleményéhez hasonlóan jelenti ki, hogy a fordítóknak 
„ . . . munkájok annyiban dicséretes, amennyiben igyekeznek szívesen 
az idegen nyelven írt jóféle munkákat közönséges hasznukká tenni, sőt 
gyakorta mind szókat, mind kimondásokat olyanokat találnak fel, 
amelyek a dolgot kiteszik és a magyar nyelv természetével megegyez-
nek."1 9 - azaz szerinte is a saját nemzeti irodalom (=tudomány) 
számára hajtott közvetlen hasznai igazolhatnak egy fordítást. 

Venzky említett tanulmánya foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy 
milyen típusú fordítás elégítheti ki legjobban a fenti elvárásokat. Gon-
dolatmenetét alapvetően az a felvilágosodás korában elterjedt nézet be-
folyásolta, hogy létezik egy elvont igazság, amelyet az egyes megfogal-
mazások csupán közvetítenek'0 - s ha a fordítónak úgy tűnik, hogy a 
szerző közvetítési módja nem megfelelő, akkor joga van változtatni 
rajta. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy Venzky minden esetben a 
szabad fordítás híve lett volna. Értekezésében ötféle fordítástípust külö-
nít el (1., die natürlichsten [a legtermészetesebb] 2., die freyen [a 
szabad], 3., die vermehrten [a bővített], 4., die verstümmelten [a rövidí-
tett], 5., die vollständigsten, die mit Anmerkungen erläuterten [a legtel-

1 8 Beyträge I. S. l . (Az e nézetet kifejtő részt idézi: E. Dahinten: 
Studien zum Sprachstil der Iiiasübertragungen Bürgers, Stolbergs und 
Vossens unter Berücksichtigung der Übersetzungstheorien des 18. Jahr-
hunderts. Göttingen, 1956. 6.) 

19 Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Szerk. Vajthó 
László (Magyar Irodalmi Ritkaságok IV.). Bp. é.n. (Igaz, legutóbb 
Némedi Lajos: Ki írta a Jámbor Szándékot? , in: ItK, 1980/2. 125-136. 
c. tanulmányában rámutatott ana, hogy e művet a kiadó Révai Miklós 
kissé „átigazította" - de hogy az idézett gondolat semmiképpen sem 
idegen Bessenyeitől, azt a többi írásaiban található hasonló értelmű 
megjegyzései egyértelműen bizonyítják.) 

2 "Dahinten, 11. 
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jesebb, amelyet jegyzetek világítanak meg]), s úgy látja, hogy a konkrét 
helyzettől függően, a maga helyén mindegyik hasznos lehet.21 

Kérdés lehet, hogy Venzky nézetei mennyiben azonosíthatók Gott-
schedével. E. Dahinten szerint Venzky a Gottsched-kör „szócsöve" 
volt,22 s tény, hogy a Redekunstbm, tehát speciális célzattal kifejtett 
fordításelméletet hiba lenne Gottsched véleményével teljes egészében 
azonosítani. De tény az is, hogy Gottsched az általa fordított Bayle-féle 
szótár egyik terjedelmes lábjegyzetében szemére veti a francia fordítók-
nak, hogy túlságosan elrugaszkodnak az eredeti művektől.2 3 

Számunkra azonban e kérdés eldöntésénél lényegesebb most annak fel-
ismerése és hangsúlyozása, hogy a korabeli magyar fordítások előszavai-
ban kifejtett fordításelméleti meggondolások jellegükben a Venzky 
(Gottsched? ) - féle elképzelésekhez állnak legközelebb. A fordítás 
módszerének megválasztásakor számukra sem valamely abszolút mérce, 
hanem a gyakorlati használhatóság szempontja volt a döntő; azt pedig, 
hogy mikor mely módszer alkalmazása a leggyümölcsözőbb, részint a 
feltételezett olvasókör előképzettsége, részint a fordítandó mű jellege 
határozta meg számukra. Tsernátoni W. Sámuel egy filozófiai mű 
1795-ben megjelent fordításának előszavában elismeri mind a szoros, 
mint a szabad fordítás létjogosultságát: 

„Azzal nem hízelkedem magamnak, hogy írásom a' leg-pallérozot-
tabb magyarsággal ékeskednék. Az ilyen ékesség meg-lehet a' fordítás-
ban, midőn valamely verses munka, vagy Ékesen szóllás-béli darabok, 
Orátziók 's a't. fordíttatnak, melyekben a' leg-nagyobb szépség áll a' ki-
-fejezéseknek elevenségekben és nemességekben.( . . . ) Az ilyen Ékesen 
szóllás darabjaiban, a' jó Fordító szabadságot vehet magának, hogy 
bizonyos gondolatokat oda ragaszszon; a' bádjadtabbakat az Horatzius 
szava szerént onnan ki-hadja; erősittse a'képzéseket, elevenebb és tün-
döklőbb ki-fejezésekkel éllyen, úgy hogy ilyen módon felyül-is halad-
hattya sokszor az eredeti írót. De akár-ki által-láthattya, hogy az ilyen 
színű munkában (t.i. saját fordításában - Sz. M.) igen helytelen vólna 
az Fordítónak olyan forma szabadsága, mivel itt az Históriai vagy 
tapasztalás béli igazságokból, az Okoskodás szoros törvényei által kell 
más igazságokat ki hozni, az hol vagy az igen gyenge, vagy az igen erős 
ki-fejezés más ábrázatban öltöztetné az Igazságot; az ilyen munkában a* 

2 1 A típusokat felsorolja és értelmezi: Senger, 50. 
2 2 I . m. 5. 
23 Bay lens Historisches und Critisches Wörterbuch. Erster Theil. 

Leipzig, 1741. 601. 
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Fordító biztossá az írónak; a' biztosnak pedig azt kell elé adni, a'mit reá 
bíznak, ki-vévén az alá írott jegyzéseket és magyarázatokat."2 4 

Tsernátoni szerint tehát azt, hogy a fordítónak a szoros vagy a 
szabad fordítást kell-e alkalmaznia, egyértelműen az eredeti mű jellege 
határozza meg. Ez az elképzelés szintén hosszú történeti útra tekinthet 
vissza: a forma rovására menő szoros, szórói-szóra való fordítás elvét a 
Biblia fordítói vallották először, hiszen nekik a szent szövegeknek még a 
szórendjéhez is ragaszkodniuk kellett.2 5 Érdemes felfigyelni arra, hogy 
Tsernátoni a szép és élvezetes stílust a tartalmi hűséggel axiómaszerűen 
tartja összeegyeztethetetlennek. Ez az érvelés igen gyakran bukkan fel a 
korabeli szövegekben, nemegyszer fordított előjellel is, a kifejezetten a 
nagyközönség szórakoztatására szánt művek előszavaiban. Viski T. Pál 
például kijelenti: célja az volt Ovidius műveinek fordításával, „hogy 
ezen elmés játzi Munka által, a' kedvetlen bus órákat olykor olykor 
mind magától, mind olvasóitól mintegy exortzizálja, el kergesse"; külö-
nösen vigyázott tehát fordításának világosságára, „azért is kívánta 
inkább a' szabad, mintsem a' békós Fordítást követni".2 6 Itt tehát egy-
értelműen a hazai olvasó és nyelv szempontja kerül előtérbe, s igen jel-
lemző, hogy a kifejezetten a nagyközönség szórakoztatására szánt 
művek fordítói szinte mindig a szabad fordítás elvét vallják. (Kónyi 
János például minden esetben a szabad fordítás mellett tört lánd-
zsát . 2 1 ) Néha egészen kuriózumszerűen mutatkozik meg a gyakorlati 
adottságok kényszerítő ereje. A' magyar játék-szín 1793. évi utolsó 
kötetében olvasható egyik darab előtt például így ír a fordító, Simái 
Kristóf: ,,A' mi a' Fordítást illeti, minthogy a' mi Magyar-Színünk még 
tsak esztendős lévén, annyira nem léphetett, hogy nemzetünk nyelvén 

2 4Az emberi értelemnek természeti históriája, vagy. . . írta Flögel 
Károly Fridrik. Kolozsvár, 1795. 

2 5Senger, 10-14.; Batsányi krit. kiad. id. köt. 453. (Batsányi for-
dításelméleti tanulmányainak jegyzeteiben Tarnai Andor igen alapos 
képet fest a különböző fordításelméleti irányok történetéről és helyéről 
a 18. századi magyar irodalomban; az itt olvasottakat gyakran kamatoz-
tattam munkám során.); Csetri Lajos: A fordítás elméletéről, in: A 
magyar kritika évszázadai. I. (Rendszerek. A kezdetektől a roman-
tikáig), írta és összeállította Csetri Lajos és Tarnai Andor, Bp. 1981. 
301. (A fordításelméleti szövegek rövid bevezetőjében, mely az egész 
problémakör legfontosabb jellemzőit is fölvázolja.) 

2 6 Magyar Ovid, által változásokról, szabad fordításban. Kolozs-
vár, 1802. 

2 , V ö . pl. a köv. fordításainak előszavait: Díszes erköltsökre tanító 
beszédek... Marmontel írásaiból. Pest, 1775.; Ábel Káin által lett 
halála Pest, 1775. 

10 Irodalomtörténet 1983/1 
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Mesterségesen éneklő Személyekre szert tehetett volna; az Énekeket 
rész szerént ki-hagytam mint nem szinte szükségeseket, rész szerént 
pedig folyó beszédekkel fel-váltottam."2 8 De a hazai olvasók igényeit 
általában figyelembe veszik a nem szépirodalmi művek fordítói is. A 
különbség csak az, hogy a változtatás indokául számukra az olvasó fel-
tételezett előképzettségéhez való alkalmazkodás, s nem a gyönyörköd-
tetés szándéka szolgál. Ez utóbbi követelményt egyértelműen elutasít-
ják: „Ékes írást tehát (Ornatum Stylum) itt ne remélj Érdemes Olvasó; 
mert azt követni se tzélom, se szabad mezőm nem volt, elég, ha értel-
mes kévántam lenni." írta Nyulas Ferentz doktor Az Erdély országi 
vizeknek bontásáról közönségesen29 című munkájának előszavában. Az 
értelem kedvéért viszont nem pontosan követve fordította a forrásául 
szolgáló Bergmant, mivel ő „ . . .tsak a kémikusoknak írt, én pedig a' 
Hazatársaknak írok, kik még az efféle munkához nem szoktak hozzá, 
azért a'dolgokat némü némű magyarázattal kellett előadnom." Elret-
tentő példaként egy, a tokaji borról német nyelven írt munka magyar 
fordítását említi, mely minden erényei ellenére sem érheti el célját, 
„mivel egészen a' Lavosier hangján íratott, holott „a' Magyar Kémiku-
sok igen kevés részét teszik a' Nemzeti boros gazdáknak". 

Mindent összevetve megállapítható: a Gottsched-kör elképzeléseiben 
csakúgy, mint a hazai gyakorlattal legszorosabb kapcsolatban álló 
(többnyire ösztönösen kialakultnak tűnő) elméletet képező előszavak-
ban egyértelműen a hasznosság szempontja dominált, s ennek jegyében 
a fordító mindenekelőtt saját nemzete olvasói igényeit igyekezett kielé-
gíteni. Ennek az elvnek a jegyében a fordítás legkülönbözőbb típusai 
nyerhettek a konkrét helyzettől függően igazolást. Feltűnő továbbá, 
hogy ha valamilyen speciális esetben az eredeti mű kerül is előtérbe, a 
hozzá való hűség a formai szempontokkal (szerintük) egyértelműen 
ellentétes tartalomhoz való ragaszkodásban merül ki. A tartalmi és for-
mai hűség együttes követelménye Gottschednél is csak gyakorlati cél-
nak (az ékesszólás mesterségének elsajátítása) alárendelődve, a Rede-
kunstban merült fel. 

A nagy ellenfél, Breitinger Fortsetzung Der Critischen Dichtkunst 
című munkája éppen e tekintetben hoz újat. Az előrelépésre már ön-
magában véve is utal az, hogy Breitinger poétikájában szán egy egész 
terjedelmes fejezetet, Von der Kunst der Uebersetzung (A fordítás 

"A' magyar játék-szín. Első esztendő. Negyedik és utolsó kötet. 
Pest, 1793. 298. 

2 9 Kolozsvár, 1800. 
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művészete) címmel, a fordítás kérdéseinek.30 Horatius mások által is 
sokat idézett megjegyzését („Nec verbum verbo curabis reddere fidus 
Interpres") újszerűen magyarázva szigorúan elválasztja egymástól az 
utánzást és a fordítást. Utóbbiról a Gottsched-kör elképzeléseihez 
hasonlóan alapvetően nyelvfilozófiai alapokról kiindulva, a nyelvi racio-
nalizmus jegyében fejti ki a véleményét.31 Az emberi gondolkodás tár-
gyai az egész világon egyformák; az igazság, amelyet e gondolatok keres-
nek, az egész világon ugyanaz; a korlátok, amelyek az emberi lélek 
működését meghatározzák, az egész világon azonosak - így szükség-
képpen egylényegűek maguk az emberi gondolatok is, a különböző 
nyelvek pedig más-más hangalakban ugyan, de alapjában véve azonos 
módon fejezik ki ezeket. A különböző nyelvek tehát Breitinger szerint 
csupán eszközök ugyanannak az általános igazságnak a megfogalma-
zására.32 Nézete lényegében megegyezett a Gottsched-kör elképzelésé-
vel, de míg ők ennek alapján a nyelvi kifejezés esetlegességére és tökéle-
tesíthetőségére hívták fel a figyelmet, addig Breitinger a szoros fordítás 
elvi lehetőségére következtetett belőle. Hiszen ha a nyelvek csupán azo-
nos gondolatok kifejezésére szolgáló alapvetően egyenrangú eszközök, 
akkor a különböző nyelvekben létezniük kell egymással tökéletesen 
egyenértékű, kölcsönösen megfeleltethető nyelvi jeleknek-kifejezések-
nek, s a fordítónak nincs is más feladata, mint ezeket megkeresni. A 
továbbiakban Breitinger számol persze a fordítás gyakorlati munkája 
során adódó speciális nehézségekkel is; ezekre más összefüggésben még 
utalni fogunk. A lényeg számunkra pillanyatnyilag annak felismerése, 
hogy a fordítás elméleti kérdéseinek egy poétika keretei között való tár-
gyalása valóban nem csupán formális jelentőségű, hanem a korábban 
csak eszköz szintű, s így a pillanatnyi céloknak megfelelő elvek szerint 
végzett fordítói munka önálló, lényegében általánosan érvényes törvé-
nyek által meghatározott feladattá válásának kezdetét jelzi. A 18. 
században ugyanis először Breitingernél kapcsolódott össze a tartalmi és 
formai hűség követelménye - ez pedig szükségképpen az eredeti mű 

3 0 Id. kiad. II. köt. 136-199. 
3 1 A kor nyelvfilozófiai irányzataiban való tájékozódáshoz részint a 

már idézett német nyelvű szakirodalom speciális fordításelméleti szem-
pontú fejtegetéseit, részint Csetri Lajos tanulmányait használtam: A 
magyar nyelvújítás kora irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alapjai-
ról, in: Irodalom és felvilágosodás. Szerk. Szauder József és Tarnai 
Andor. Bp. 1974., valamint Nyelvszemlélet a felvilágosodás és a roman-
tika között. (A Szegedi Akadémiai Bizottság 1977 tavaszán tartott vita-
ülésére kiadott stencilezett vitaanyag.) 

3 2 I . m. 138-139. 

10* 
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előtérbe kerülését jelenti, párhuzamosan a fordító nyelvének, olvasó-
közönségének való közvetlen hasznot hajtás szempontjainak háttérbe 
szorulásával. 

Breitinger gondolatmenete persze nem előzmények nélkül született 
(mindenekelőtt bizonyos reneszánsz kori elképzelésekre, sa 17. századi 
Franciaországban Huet által lefektetett elvekre kell utalnunk itt),3 3 

ugyanakkor azonban szervesen nőtt ki a számára közvetlen szellemi kör-
nyezetet jelentő Gottsched-kör elképzeléseiből is. Nemcsak az utal erre, 
hogy Breitingernél lényegében a Gottsched által egy retorika speciális 
követelményeinek körében már megfogalmazott szoros fordítási elvek 
bukkannak fel továbbfejlesztett és általánosított változatban. A kor 
igényeinek nyilvánvaló hatását mutatja az is, hogy Breitinger elődeihez 
hasonlóan a fordítás akkorra már egyértelműen közhellyé vált gyakor-
lati hasznainak felsorolásával indítja gondolatmenetét - hogy a továb-
biakban aztán teljes mértékben elszakadhasson ettől a közhelyszinttől. 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy ha a korábbiaknál jóval áttételesebben és 
kimondatlanul is, de gondolatmenete mögött ott munkál a hasznosság 
szempontja. Elsősorban az általa megfogalmazott formai hűség-követel-
mény korlátai utalnak erre. A korlátok meglétét egyértelműen bizo-
nyítja, hogy (éppen a szöveg egyes pontjain minél tökéletesebben meg-
valósítandó, a formában is kifejeződő tartalmi hűség elérése kedvéért) a 
verses művek fordítását, Gottschedhez hasonlóan, ő is csak prózában 
tudta elképzelni.34 Ez a nagy formák iránti érzéketlenség mutatja, 
hogy Breitinger formaihűség-követelménye végül is a gondolati tartalom 
pontról-pontra való, minél tökéletesebb visszaadását szolgálta, nem 
pedig a műalkotás egészének megjelenítését. így a meghatározó nála is 
egy, bár (hangsúlyozzuk!) a korábbinál jóval differenciáltabban meg-
fogalmazott (mert a formában is kifejeződő) tartalmi hűség követel-
ménye maradt. A Gottsched-kör hasznosságelvéhez való kapcsolódás, 
s ugyanakkor annak meghaladása e ponton is világosan érzékelhető. 

A fordítás hasznait tanulmánya elején közhelyszerűen megfogal-
mazó, majd tőlük elszakadó Breitinger eljárása a hazai szoros fordítás 
elméletét legteljesebben kifejtő Batsányi gondolatmenetét juttathatja 
eszünkbe. Batsányi, mint ez köztudott, két változatban írta meg tanul-
mányát. Az első, terjengősebb kidolgozás a Magyar Musa 1789. szep-
tember eleji számaiban, a rövidebbre fogott a Magyar Museum 1789. évi 
első negyedében jelent meg; a két változat tartalmát és kidolgozási mód-
ját tekintve is lényegében megegyezik egymással. A bevezetőkben a for-

3 3Kloepfer: 39-44.; Senger: 18-24. 
3 4 Breitinger: 173. 
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dítás szabályai pontos lefektetésének szükségességét indokolja meg 
Batsányi. Az első változatban a nyelv kérdése kerül a gondolatmenet 
középpontjába, s a szerző a saját korában jelentkező pozitív törek-
véseket állítja szembe a korábbi évszázadok latinnyelvűségével. A nem-
zet és nyelv virágzásának, illetve hanyatlásának párhuzamos voltára 
Rájnist idézve figyelmeztet, a hazai nyelv és tudományok fejlődése 
közötti kapcsolatot pedig nyilvánvalóan Bessenyei nyomán foglalja 
össze: „Soha semmi Nemzet nem jutott közönséges világosságra idegen 
nyelven; . . .mind a magáén lett tudóssá".35 Úgy látja, hogy a hazai 
nyelv fejlesztéséért, a gondolatok kifejezésére való alkalmasságának bebi-
zonyításáért eddig a „Poésis" (-szépirodalom) tett a legtöbbet, de „Egyéb 
Tudományokban még nem sok jó munkát mutathatunk". A cél az, 
hogy lehessen magyar nyelven is tudományos könyveket olvasni; eléré-
sére pedig a fordítás kínálkozik legfontosabb eszközül, „így tettek más 
Nemzetek-is elsőben; edgyik a' másiktól kőltsönözte tudományát, nyel-
vére fordította; magáévá tette."36 E gondolatmenetben jellegzetes (s a 
korábbiakból számunkra már ismerős) módon keverednek a nyelvműve-
lés szűkebb, s az anyanyelven olvasható tudományok bővítésének 
tágabb szempontjai. A második változat bevezetőjéből a történeti 
visszapillantás a nyelvművelés fontosságának bessenyeies megfogalmazá-
sával együtt hiányzik, csupán a fordítások tartalmi hasznaira való 
nyomatékos hivatkozás marad meg. A változtatást valószínűleg az 
motiválhatta, hogy a kimaradt gondolatok jórészt a kor lassan közis-
mertté váló eszméi voltak, melyek egy része a Magyar Museum Beveze-
tőjében szélesebb távlatba állítva megfogalmazódott már néhány oldal-
lal korábban, így ismétlésük fölösleges lett volna. (Egyébként a tanul-
mány végső változatában nemcsak a bevezetőből, hanem az azt követő 
részekből is kimaradtak a konkrét, korabeli irodalommal, nyelvújítással 
foglalkozó részletek.) A lényeg mindenesetre az, hogy Batsányi mindkét 
esetben jellegzetesen felvilágosodás kori módon, a fordítások gyakorlati 
hasznainak felidézésével indítja gondolatmenetét - hogy a továbbiak-
ban aztán Breitingerhez hasonló módon elszakadhasson tőlük. E szem-
pontot figyelembe véve talán nem egészen alaptalanul következtet-
hetünk arra sem, hogy a bevezető átalakulása mögött nem csupán az 
imént említett közvetlen, gyakorlati megfontolások álltak. Hanem az is, 
hogy Batsányi egyre tudatosabban ismerte föl a fordítás kérdéseinek ön-
magában való fontosságát, s gondolatmenetét igyekezett megszabadítani 

3 5 Id. kiad. 463. 
3 6 Id . kiad.:464. 
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a fölösleges ballasztoktól; a végső kidolgozás tömör felütése minden-
esetre még inkább Breitingert juttatja eszünkbe.3 7 

Batsányi természetesen nem Breitinger művét használta közvetlen 
forrásként, hanem, mint erre maga utal, „ama nagy nevezetű Tudós 
Gatterer Ur'38 valamely munkáját - melyet azonban mindmáig nem 
sikerült megtalálni.3' Igen valószínű azonban, hogy Gatterer, aki nem 
volt igazán eredeti koponya, maga is erőteljesen támaszkodott a korábbi 
elképzelésekre, így, ha Batsányi tanulmányát olvasva azt nem is lehet 
pontosan eldönteni, hogy mit vett át Gatterertől, s mit írt saját töpren-
gései nyomán (illetve vett át más, Gatterertől független forrásokból), 
gondolatmenetének helyét meglehetős biztonsággal ki lehet jelölni a 18. 
század fordításelméletének történetében. A kritikai kiadás jegyzeteiben 
Tarnai Andor egyrészt Gottsched Redekunstjimk hatására, másrészt 
D'Alembert egyik gondolatának („jobb először egyvégtében sokat for-
dítani, s azután csiszolgatni a szöveget") felbukkanására figyelmeztet.40 

Tarnai észrevételeinek jogosságában nem kételkedünk, de korábbi gon-
dolatmenetünk jegyében úgy véljük, hogy Batsányi értekezésének leg-
alapvetőbb sajátossága (az ti., hogy a fordításnak egy típusát ismeri el, s 
háttérbe szorítja közvetlen, gyakorlati hasznainak szempontjait is) 
Breitinger gondolatmenetével mutat rokonságot. Batsányi is nyomaté-
kosan és többször hangsúlyozza a tartalmi és formai hűség követel-
ményét; „Meg-kívántatik a' Fordítótól, hogy ne tsak minden gondolatot 
közönségesen ki-fejezzen, hanem annak színét, árnyékozattyát, és érde-
meit is, az eredet-írásnak mássába által vigye." - írja például. Ezt pedig 
akkor lehet elérni, ha ,,A' Fordíttó . . . éppen-azokat a' szóejtéseket 
keresi-fel a' maga nyelvében, a'mellyekkel a' munka az eredetiben 
vagyon meg-írva; és ha talán néha-néha nem talállya éppen-azokat, 
ollyankor annyit-érőkkel váltja fel."41 E mondatból világosan kitűnik: 
Batsányi Breitingerhez hasonlóan vallja, hogy valamely dolog vagy gon-
dolat kifejezésére a különböző nyelvekben megtalálhatók az egymásnak 
tökéletesen megfelelő szavak, csupán meg kell keresni őket. A mondat 
második felének megengedő-megszorítása pedig mintha arra utalna, 
hogy Batsányi is felismerte: a fordító munkáját éppen a saját nyelvének 
számtalan rokon értelmű, ám más és más árnyalatú szava nehezíti meg; 
ti. ezek közül igen nehéz az éppen megfelelőt kiválasztani. A fordítói 
munka egyik legnagyobb buktatóját Breitinger is éppen ebben látja, míg 

3 'Tartalmilag a bevezetők nem mutatnak összefüggést. 
3 8 Id . kiad.: 101. 
3 9 Vö. id. kiad. jegyz. 458. 
4 0 Id . kiad.:458-459. 
4 1 Id. kiad.: 104. 
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a másikat az idiómák létének tulajdonítja.42 Alapvetően a korábbi 
értelmi körülírást javalló szemlélettel fordul szembe, s figyelmeztet arra, 
hogy nem szabad a fordítást az idiómáktól megfosztani. Szerinte az 
újabb német fordítások képesek az idegen szöveg gondolatait nagyjából 
hűen visszaadni, formájukat tekintve azonban sokkal színtelenebbek, 
fecsegőbbek az eredetinél, s ennek oka alapvetően az, hogy az idiómák 
fordítását teljes mértékben elhanyagolják.43 Nagyon hasonló nézeteket 
vall a kérdésről Batsányi is: 

irAz ábrázolatok, az ékes ki-mondások, d szóknak rendes öszveraká-
sok 'st. különösen meg-érdemlik a' Fordittónak figyelmetességét. Mivel 
az eredeti-írásnak főbb ékessége ezekben áll, tehát a' Fordittónak vagy 
ugyan-azon ábrázolatot a' ki fejezésekben, ugyan-azon fényt a' beszéd-
nek módgyaiban, a' szóknak öszve rakásában ugyan-azon természetes 
rendet kell ki-fejezni, vagy, ha a' nyelvnek tulajdonsága azt nem 
engedné, ezek helyett hasonló ékességet alkalmaztatni, a' nélkül, hogy 
a' gondolatot vagy a' szóknak szaporíttásával el-erőtlenítse, vagy azok-
nak öszve-vonásával meg-homályosíttsa".44 

A jó fordításnak mindkét gondolatmenet szerint alapfeltétele az 
idegen nyelv tökéletes ismerete; Breitinger szerint a fordítandó szöveg 
nyelve szellemének és természetének tökéletes átélése a biztosíték arra, 
hogy ha egy-egy idióma lefordíthatatlansága miatt mégis el kell térni az 
idegen szövegtől, akkor ez az eltérés ne sértse az eredeti mű jellegét.4 s 

Mindketten hangsúlyozzák továbbá, hogy a fordítónak tökéletesen 
otthon kell lennie az eredeti mű szerzőjének világában. Breitinger 
szerint a jó fordítás feltétele, hogy a fordító „mit dem ersten Urheber in 
genauer Verstandes - Bekanntschaft stehe in so weit, daß er eine genüg-
same und deutliche Einsicht in die Vollkommenheit seines Originales 
habe . . ."4 6 míg Batsányi a következőképpen fogalmazza meg ugyan-
ezt: „Az író' elméjének természeti indulattyát szorgalmatosan ki kell 
nékie tanulni: egyébként nehezen fogja az eredetiségnek tekéntetét — 
. . . - a' fordittásnak meg-adhatni."41 

Fenti gondolatmenetünkkel szemben felmerülhetne persze az az 
ellenvetés, hogy az általunk Breitinger vonatkozásában idézett 

4 2 Breitinger: 143-144. 
4 3 Breitinger: 146. 
4 4 Id. kiad.: 107. 
4'Breitinger: 139. 
4 6 Breitinger: 142. (Magyarul: „a szerzővel olyan mértékben álljon 

értelmi rokonságban, hogy elegendő és világos betekintése legyen az 
eredeti mű teljességébe.") 

4 7Id. kiad.: 102. 
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Batsányi-gondolatok némelyikének eredőjét Tarnai Andor Gottsched 
Redekunst)íbdi\ ismerte fö l . 4 ' Az ellentmondás azonban látszólagos: 
szóltunk már arról a korábbiakban, hogy Breitinger a Gottsched által 
speciális céllal, egy retorikában kifejtett gondolatokat emelte általános 
keretek közé, s fejlesztette tovább minden körülmények között érvé-
nyes rendszerré. Véleményünk szerint azonban ez döntő minőségi válto-
zást jelent. S ami a leglényegesebb: Batsányi gondolatmenetében ez a 
Gottschedhez képest döntő változás világosan felismerhető. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a további kutatás egyes 
pontokon ne mutathatna ki újabb, Breitinger gondolatmenetétől függet-
len hatásokat is. Nem tartjuk valószínűnek azonban, hogy ezek Batsányi 
tanulmányának alaptendenciáját érintenék, így további keresésük 
helyett most lényegesebbnek véljük a gondolatmenet hazai visszhangjá-
nak értelmezését. Ennek története a Batsányi-kritikai kiadásban részle-
tesen olvasható;49 itt csak röviden emlékeztetünk rá. Batsányi Magyar 
Museum-beli tanulmányát Rájnis József és Pétzeli József részéről érte 
támadás. Mindkettő a szabad fordítás mellett emelt szót, ám nem 
ugyanabból a nézőpontból közelítve meg a kérdést: Rájnis érvelésén a 
latinos-németes, Pétzelién a franciás műveltség nyomai mutathatók ki. 
Pétzeli egyébként csupán egy ízben fogalmazta meg véleményét a 
komáromi Mindenes Gyűjtemény 1789. évi VIII. levelében, Rájnis és 
Batsányi között viszont igazi vita alakult ki. Rájnis 1789-ben megjelent 
Magyar Virgilius című kötetének Toldalékában fejtette ki először véle-
ményét. Batsányi ugyanebben az évben ismét a Magyar Museumban 
megjelent válasza után (Toldalék a Magyar Museum harmadik negyedé-
hez) Rájnis valószínűleg 1790 elején kezdett hozzá véleményének át-
fogó kifejtéséhez Apuléjus' tüköré című munkájában. E művét azonban 
sohasem fejezte be, s elkészült részei is (néhány, az 1820-as években 
publikált fejezet kivételével) kéziratban maradtak. Nyomtatásban 
Rájnis utoljára Georgicon-fordításának utószavában foglalta össze véle-
ményét, mely egyébként szintén csak halála után, 1814-ben látott nap-
világot.50 

A részletesebb vizsgálat megkezdése előtt előre kell még bocsáta-
nunk, hogy e helyen most csak a vita kifejezetten fordításelméleti kér-
désekkel foglalkozó részét tárgyaljuk. A Milton körüli ellentét kérdését 
ugyanis Tarnai Andor már részletesen elemezte,51 s véleményét kiegé-

4 ' V ö . id. kiad. jegyz. 458-459. 
4»Id. kiad.: 4 6 0 - 6 1 ; 4 9 2 - 5 0 1 . 
50Máró Virgilius Publiusnak Georgikonja, azaz . . . Pest, 1814. 
5 'Tarnai Andor: A deákos klasszicizmus és a Milton-vita. ItK, 

1959. 67-83. 
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sziteni valószínűleg csak a Gottsched és a svájciak között ugyanerről a 
tárgyról lefolyt vita felidézésével lehetne - ez azonban nem a mostani 
tanulmány feladata. 

Breitinger tanulmányának, mint láttuk, alapvető újdonsága volt a 
fordítás és az utánzás gyakorlatának elkülönítése, Batsányi pedig már 
magától értetődő módon csak a szorosabb értelemben vett fordítás kér-
déseivel foglalkozott. A fordítást és az utánzást, meghaladást összemosó 
Rájnis álláspontja jóval korszerűtlenebb volt ennél. Sőt korszerűtlenebb 
még a Gottsched-kör elméleténél is, s nemcsak a Redekunst keretei 
között e különbségtételt legalább hallgatólagosan, ám világosan megtevő 
Gottschedhez, hanem az általános keretek között gondolkodó Venzky-
hez képest is. Rájnis szerint az általa megjelölt három lehetséges for-
dítástípus (az eredetit szóról szóra követő ,,rabi fordítás', az eredetit a 
fordító nyelvének megfelelően korrigáló, de alapjában véve hű „közfor-
dítás", s az eredetivel versengő ,jeles fordítás") között szigorú érték-
hierarchia van. Venzky szerint viszont az egyes fordítástípusok között 
nincs előre meghatározott sorrend, hanem a konkrét szükségleteknek 
megfelelően kell kiválasztani közülük az éppen legmegfelelőbbet. Magá-
tól értetődik, hogy Rájnis idejétmúlt elképzeléseinek birtokában a 
Batsányi által meghatározott „regulákat" egyértelműen a „rabi for-
dítás" körébe sorolta, s nem vette észre bennük a tartalmi-formai hűség 
újszerű követelményét. Érdekes, hogy a „közfordítás" elveit éppen az 
eredeti formájukban (mint láttuk) Batsányi gondolatmenetétől sem 
idegen Gottsched-féle szabályok alapján, azokat idézve határozta meg. 
Rájnis azonban saját céljainak megfelelően, a fordítói szabadságot hang-
súlyozva, s a kötöttségeket tompítva-elhallgatva fordította le Gottsched 
pontjait. Különösen szembetűnő ez az utolsó két pont esetében: a har-
madikban elhallgatta Gottschednek azt az elvét, hogy a fordíthatatlan 
kifejezések helyett olyanokat kell a fordító nyelvéből választani, 
melyek éppen olyan szépségűek és hatásúak, mint az eredeti a negye-
dikben pedig hiába keressük az egyéni írói stílus visszaadása szükségessé-
gének nyomatékos hangsúlyozását.5 2 Éppen azok a jegyek hiányoznak 
tehát Rájnisnál, amelyek továbbfejlesztve Breitinger írásában is felbuk-
kantak, s (mint erre Tarnai rámutatott) visszacsengenek Batsányinál is. 

Gottsched szabályai azonban még ilyen szabad fordításban sem 
igazolhatták az eredetivel versengeni kívánó .jeles fordítást". Utaltunk 
már rá, hogy a lipcsei professzor nem csupán elválasztotta a fordítást az 

12Gottsched: Ausführliche Redekunst. Id. kiad. 7 - 8 . , illetve Rájnis: 
Toldalék, mellyben . . . Pozsony 1789. 20. (A Magyar Virgilius-kötet 
végén.) 
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utánzástól, hanem az utóbbinak is egy speciális, a hagyományos versen-
géstől eltérő formáját ajánlotta. Magától értetődik tehát, hogy Rájnis 
nem lelkesedett igazán Gottschedért, s mint később, Georgicon-fordí-
tása előtt megfogalmazta, csak jobb híján ajánlotta Batsányiék figyel-
mébe, ha már azok ,,a' régi bőlts Tanítóktól elpártolván a'Németek 
utánn akartak elindulni".53 Ö maga viszont a .jeles fordítás" szabályai-
nak meghatározásánál éppen a „régi bőlts Tanítók"-ra, egészen ponto-
san Pliniusra támaszkodott. Persze Plinius idevágó sorait sem idézte tel-
jes egészében. Csupán a gondolatmenet második felét citálta, ahol az 
antik szerző valóban az eredeti művel való versengés hasznosságáról 
beszél54 — az első részt azonban, ahol a szorosabb fordítás előnyeiről 
értekezik, gondosan elhallgatta. Mindezek alapján teljes mértékben 
igazat kell adnunk Tarnai Andornak, aki Rájnis gondolatmenetét a 18. 
század végére már teljes mértékben korszerűtlenné vált latinos-iskolás 
műveltséggel hozta összefüggésbe.5 5 

Rájnis támadásának visszaverése természetesen nem okozott különö-
sebb gondot Batsányinak. Egyetlen ponton sem kényszerült saját 
korábbi elképzeléseinek korrigálására, s nagy biztonsággal mutatott rá 
Rájnis gondolatmenetének legfőbb gyöngéjére: a fordítás és utánzás 
összemosására. 

„Meg-engedem én azt azonban, hogy lehet valamelly jeles munkát a' 
fordításban még jelesbbé tenni, . . .de, hogy ez a' más nyelvre illy 
módonn által-tett 's meg-szebbített munka az eredeti írásnak hív mássá, 
jól el-talált képe, az az igaz fordítás légyen, tellyességgel tagadom"5 ' 
-fogalmazta meg véleményét egy helyen, melyet néhány oldallal 
később még tovább pontosít. 

„Más dolog ugyanis, eggy Iliásnak formájára Éneist tsinálni. . . más 
ismét ugyan-ezen Költeményt, vagy Liviusnak' 's Tacitusnak Történetes 
Könyveit az eredetiből más nyelvre által-tenni, fordíttani. Én pedig nem 
az elsőre akartam utat mutatni; hanem ezen utolsóra, azaz, miként 
kellessék valamely idegen nyelven készült munkát a' miénkre híven, 
igazán és jól fordíttani, arra hoztam regulákat.'" 7 

Azt, hogy a „regulák" mögött nem a „rabi", hanem a valóban hű 
(azaz tartalmi és formai szempontokra egyaránt figyelő) fordítás lehető-
sége áll, korábbi írása gondolatainak még világosabbá tételével könnye-
dén igazolhatta. A Rájnis által példaképpen hozott latin idézet három-

5 3 Rájnis XX. 
5 4 Rájnis: Toldalék.. . 24. 
5 5Id. kiad.:455. 493. 
5 6 Id. kiad.: 170. 
5 7 Id. kiad.: 173-74. 
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féle fordításának bizonyító erejét pedig azzal rombolta, hogy rámuta-
tott: az eredeti szöveg értéktelen és rossz, márpedig (s e megjegyzés 
mögött ismét Gottsched egyik gondolatára ismerhetünk rás ' ) fordítani 
csak az értékes műveket érdemes (nyilvánvalóan azért, mert ezek javítás 
nélkül is megállják a helyüket). 

A vita ezzel lényegében véget is ért. Rájnis ugyan, mint tudjuk, 
készült az újabb visszavágásra, de írásai kéziratban maradtak, illetve 
csak halála után jelentek meg. Ezek egyébként azt mutatják, hogy állás-
pontján semmit sem volt hajlandó változtatni; a Georgicon-fordítás elő-
szavában is csak annyi az újdonság, hogy fölhagyott benne a régies pél-
dálózó stílussal, s igyekezett vitapertneréhez hasonlóan szabatosan és át-
tekinthetően, mondandóját pontokba osztva újrafogalmazni álláspont-
ját; amint maga mondja: „Ezek a' regulák meg-egyeznek avval, a'mit 
már sok esztendővel ez előtt írtam a Kassai Muzséumnak kiadóji 
ellen . . , " 5 ' . Újdonságként legfeljebb azt említhetjük még, hogy speci-
ális esetekben (törvények, Biblia) elismeri a „rabi" fordítás létjogosult-
ságát is - e régi közhely ismétlése azonban nem teszi gondolatmenetét 
sokkal korszerűbbé. 

Térjünk rá ezek után Batsányi másik ellenlábasának, Pétzeli József 
véleményének az ismertetésére. Pétzeli a szabad fordítás közismert 
elméleti támogatója és gyakorlati művelője volt. Franciás orientációjú 
álláspontja már Batsányi tanulmányának megjelenése előtt kikristályo-
sodott; bizonyítja ezt 1786-ban kibocsátott #ewáís-fordításának elő-
szava. 

„A' mi ezen Munkának fordítását illeti, követtem abban azt a' 
nemes szabadságot, mellyel élnek az Anglus és Francz Fordítók . . . 
Követtem azokat a' bölts Régulákat, mellyeket ád a' jól fordítani 
akaróknak D'Alambert. . . Azt adja többek között tanátsul az a' Nagy 
Filozófus a' Fordítóknak, hogy mint megannyi Bajnokok, úgy vijjanak 
- meg az Autorokkal, mellyeket tulajdon nyelvre által tenni igyekez-
nek, azt tévén tzélul, hogy ők azokból az Ideákból mint ollyan szép 
vagy még szebb munkát rakjanak össze, született nyelveken, mint sem 
a' millyent azok tsináltak a' magokén. "6 0 

Batsányi tanulmányának megjelenése után (melynek jegyében rá-
adásul Kazinczy megbírálta Young-fordítását61 ) Pétzeli szükségesnek 

s * Ausführliche Redekunst, id. kiad. 6. 
5'Rájnis XX. 
6 "Henriás, azaz .. . Győr, MDCCLXXXVI. 
6 1 Magyar Museum 1789. 1 0 0 - 1 0 1 . (vö. Batsányi id. kiad. jegyz. 

461.) 
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tartotta, hogy a francia klasszicizmus fordításelméletét képviselő 
D'Alembert nyomán még egyszer részletesen kifejtse véleményét. A 
Mindenes Gyűjteményben még 1789-ben megjelent cikk először is rész-
letesebben elismétli D'Alembert versengésre szólító gondolatait, 
melyekre már a Henriás előszavában is hivatkozott; világosan mutatják e 
nézetek (kitűnik R. Kloepfer már többször hivatkozott könyvéből is,®2 ) 
hogy a 18. századi francia fordításelméletek is alapvetően az antik 
imitációs elképzelésekben gyökereztek. Majd Pétzeli az előszóhoz 
képest új momentumként közvetíti D'Alembertnek azt a nézetét is, 
hogy az eredeti mű sikertelenebb részeit bátran el lehet hagyni, hiszen 
„nem azért kell le-fordítani az idegen írókat, hogy lássuk azoknak hibá-
jikat; hanem hogy meg-gazdagítsuk a' mi literatúránkat azzal a' mit ők 
leg-felségesebben találtak.'"3 Ebből pedig már világosan kitűnik a 18. 
századi francia szerző fordításelméletének jellegzetesen felvilágosodás 
kori volta : a latinos-iskolás gyakorlatra jellemző nyelv- és stíluscsiszo-
lásról ő is a hazai irodalom igényeinek kielégítésére helyezi át a hang-
súlyt - hasonlóan az alaptételként szintén a társadalmi hasznosság 
szempontját előtérbe állító század eleji német elméletekhez. 
D'Alembert gondolatmenete ismertetésének befejezése után Pétzeli a 
következő, szintén a hazai szükségleteket és lehetőségeket előtérbe 
állító megjegyzéssel egészíti ki írását: „ . . .mivel későtske ébredtünk-fel, 
nem érhetünk mi arra, hogy a' Görög, Deák, Anglus, Frantzia, Német jó 
munkákat végtől-végig le-forgassuk. Huzzuk-ki tehát azoknak velejeket, 
vagy essentziájokat, 's a'mi leg-felségesebb bennek, azzal gazdagítsuk 
literatúránkat."64 Mindezt összevetve tehát kétségtelen, hogy Pétzeli 
fejlettebb álláspontot képviselt a lényegében a latinos imitációs gyakor-
latnál leragadt Rájnisnál, de nézete nem érte el Batsányi elgondolásai-
nak színvonalát. 

Felvetődhet persze a kérdés: miként lehetséges az, hogy a legfejlet-
tebb nézetet képviselő Batsányi tanulmánya a 18. század közepének él-
vonalát tükröző Breitinger gondolatmenetével mutat lényegi rokonsá-
got? Tény: a fordítássál szembeni mai követelményeink felől nézve 
Batsányi „regulái" nagyon józanok s alapvetően korszerűek is. De 
vajon a 18. század végén is ez volt-e a legkorszerűbb álláspont? Ele-
gendő egy futólagos pillantást vetni a század második felének fordítás-
elméleti meggondolásaira ahhoz, hogy erre a kérdésre határozott nem-
mel felelhessünk. 

6 2 A francia felvilágosodás fordításelméletéről: Kloepfer: 26-28. 
6 3 Mindenes Gyűjtemény 120. 
6 4 I . m. 122. 
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A szabad és szoros fordítás képviselői a 18. század első felében, 
tekintetbe véve a közöttük feszülő ellentéteket, egy alapvető kérdésben 
egyetértettek: eltérő normák szerint ugyan, de lehetségesnek tartották 
tökéletes fordítás létrehozását. A század második felében éppen e téren 
következett be fordulat.6 5 Részint a nyelvfilozófiai nézetek átalakulá-
sával, részint (az előbbivel szoros összefüggésben) a teremtő zseni alko-
tása egyszeriségének és megismételhetetlenségének felismerésével szük-
ségképpen merült fel a kérdés: lehetséges-e egyáltalán hű fordítás? A 
költői nyelvben (ellentétben a filozófiaival) már Diderot sem egysze-
rűen a gondolatok kifejezésének eszközét látta, hanem az individuum 
fogalmi nyelven pontosan leírhatatlan világának, érzelmeinek egyszeri-
ségében információértékű formáját - melyet más nyelven tökéletesen 
visszaadni lehetetlen.6 6 Herder híres, a nyelvet és a tudatot alapvető 
egységben látó nyelvregénye jegyében úgy véli, hogy egy fiatalabb kor-
ban lévő nyelvből fordítani (bizonyos korlátok között, s azzal az elvá-
rással, hogy „a fordítónak magának is teremtő zseninek kell lennie") 
lehetséges, sőt szükséges is, az idősebb korban lévőkből viszont lehetet-
len és szükségtelen.61 Gerstenberg a teremtő zseni alkotása egyszeri-
ségének jegyében pedig egyszerűen tagadja a tökéletes fordítás létre-
hozásának lehetőségét, s úgy gondolja, hogy egy fordítás legfeljebb 
kedvcsináló lehet az eredeti mű kézbevételéhez.6 8 Nála tehát, kifejezve 
a Sturm und Drang álláspontját, teljes egészében az eredeti mű, s ezzel 
együtt a fordít hatatlanság hangsúlyozása kerül előtérbe. 

Mindebből az itt szükségképpen erősen leegyszerűsítve és töredé-
kesen jelzett fejlődésből Batsányinál csak annyi bukkan fel, hogy 
Rájnisnak adott válaszában távolról (talán) Herderre emlékeztető 
módon ő is hangsúlyozza: a fordítónak „született nagy elmé"-nek kell 
lennie, ám, teszi hozzá, a szabályok ismerete nélkül ő sem boldogul-
hat.6 ' Egyébként csak annyiban kapcsolódik a 18. század második felé-
nek fordításelméletéhez, amennyiben Breitinger együttes tartalmi-
formai hűség-követelménye is előkészítette az eredeti mű előtérbe kerü-
lését. Batsányi szemléletén pedig kortársai közül senkinek sem sikerült 
túllépnie. Ráday tanulmánya nem készült el, s a jelekből ítélve aligha 

6 5 Kloepfer: 46. 
6 6 Diderot: Œuvres complètes. Ed.: Assèzat, Paris, 1875. ff. 1. köt. 

Lettre sur les sourds et muets; 376. Idézi: Kloepfer: 46. 
6 7T. Huber: Studien zur Theorie des Übersetzens im Zeitalter der 

deutschen Aufklärung 1730-1770. Neisenheim am Glan, 1968. 69-80. 
6 8 Huber: 85. 
6 ' Id . kiad.: 166. 
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hozott volna újat.70 Ugyanez elmondható Földi Kazinczyhoz írt, for-
dításelméleti fejtegetéseket tartalmazó leveléről is;71 a hazai előszavak-
ból kibontakozó, nem túl vigasztaló képet pedig érintettük már. Befeje-
zésül idézzünk ismét abból a Révai Miklós-előszóból, mellyel gondolat-
menetünket indítottuk: 

„Ez a' Pásztor Ének a' Görögben, ki mondhatatlan, mi édes gyenge-
séggel bír, melylyet én Magyarban nem ígérhetek, mivel azt hasonló 
elevenséggel elő adni még tsekély vagyok. Tsak idő töltés képen próbál-
tam, hogy mit tehetek, a' ki' a' nélkül is jól tudom: hogy a nyelveknek 
tsodálatos és különböző tulajdonságok miatt, a' mi egyben igen külö-
nös, másbann a' Fordítás utánn alég bír azzal az erővel, 's többire lan-
kadt, és holt: ha tsak a szerentsés fordító igen ritka munkát nem űz, 
hogy azt sokszor felül is haladja, a' mit én még magamnak épen nem 
tulajdoníthatok. Az utánn a' mi versbenn vagyon, ha azt más nyelven 
hasonlóul versbe foglalják, az egész dolog kéntelen meg változni, 
anynyira, hogy nagy nyereség, ha tsak a' gondolatok meg maradnak. 
Azért is íratott az a' törvény Horatiustól: Nec verbum verbo curabit 
reddere fldus Interpres." 

Felvilágosodás kori előszavakra oly jellemző magamentegetés (saját 
csekélységére és az időtöltésre való hivatkozás), nyelvfilozófia (a nyel-
vek eltérő természetére való utalás), antik frázis (a meghaladás gondo-
lata), s a versfordítás jellegzetes problémája (az agyonnyúzott Horatius-
idézettel) jelentkezik itt furcsa együttesben, a közhelyek szintjén -
beszédesen tanúskodva arról, hogy még a műveltnek és tájékozottnak 
ismert koponyák előtt is többnyire milyen eklektikus kép élhetett a for-
dítás elméleti lehetőségeiről a 18. század végének Magyarországán. 

SZAJBÉLY MIHÁLY 
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