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Mind sírjatok, kik sírni tudtok, értünk, 
Jaj, mily csapás, ja j legdicsőbb vezérünk 
Vesztettük el, mindünk oltalmazóját. 

Költötte a magyar 
Preisegger György 

Sopronból. 
VARGA PÉTER 

NAGY SÁMUEL ISMERETLEN 
FORDÍTÁSAI GESSNERBŐL 

S EGY RADIKÁLIS 
TÁRSADALOMBÍRÁLÓ MŰBŐL 

(CSOKONAI BARÁTI S ESZMEI KAPCSOLATAIHOZ) 

Csokonai művei nyomában című kötelemnek1 három tanulmánya is 
foglalkozik Nagy Sámuellal,2 Csokonai kollégiumi baráti körének 
filozófus tagjával, akivel együtt kopogtatott be a költő Kazinczy-
hoz, Regmecre. Kis „Studium communio"-juk (Domby nevezi így 
Csokonai-életrajzában ,,önképzőkör"-üket) harmadik tagja, a fran-
ciából fordító Nagy Gábor 1793 júliusának végén személyesen is tájé-
koztatta Kazinczyt a két ifjú szerzőről, a maga debreceni diáktársai-
ról. Erről így számolt be két nappal később Csokonainak írt levelében 
a regmeci író: 

„Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot 
töltött itt. Nehezenn eresztettem, mert egy szeretetre méltó 
embert leltem benne, 's Csokonaymmal 's Nagy Sámuelem-

1 Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Bp. 
1981. 

2 Nagy Sámuel Sander-fordításának versbetétjei; N. S. = Csokonai; 
Puky István, Nagy Sámuel, Csokonai. = I. m. 132—154., 245—258., 
2 6 7 - 2 8 5 . 
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mel ismértetett meg beszéllgetései által. Nyughatatlan vagyok 
már most ezeket személy szerint látni minél előbb".3 

Ezt úgy kell érteni, hogy Nagy Gábor „személyleírás"-sal, baráti 
jellemzéssel egészítette ki azt a képet, amely Kazinczyban már koráb-
ban kialakult a két írogató debreceni diákról; maga Nagy Gábor 
sem mehetett egészen üres kézzel Regmecre: Kazinczy azt írja Cso-
konainak a már említett levélben: „Az Ur tőlem azt kívánja a' Nagy 
Gábor Ur által megküldött levelében, hogy számára küldjem-meg 
a' Magyar Muzeum darabjait",1 s alkalmasint küldhetett verseket 
most is levelével, bár tudjuk, hogy első költői bemutatkozása már 
1792-ben megtörtént. Nagy Sámuel viszont 1793 áprilisában írt elő-
ször Kazinczynak, kérve, hogy neki ajánlhassa Heinrich Sanderból 
készített fordítását; erről a széphalmi író így számolt be Kis János-
nak: 

„első levelébenn az a' kérés vala, hogy engedjem meg neki, 
hogy ő egy munkáját, Sander v. der Weisheit u. Güte Gottes 
in der Natur (nb. ő ezt a' Magyar fordításban így nevezi: 
Rend a' Természetbenn; — Barátom, mit sejdítessz? — Jer, 
hadd öleljelek-meg, hadd szorítsalak szívemre! — ) nekem 
dedikálhassa".5 

Kazinczy örömét az magyarázza, hogy ez a tervezett cím Holbach 
Système de la Nature-jére emlékeztette, de végül is a fiziko-teológiai 
mű a német cím tükörfordításával Az Istennek jósága és böltsessége a 
természetben címmel jelent meg 1794-ben, Kazinczynak ajánlva, s az 
1798-i második kiadásból már természetszerűleg elmaradt a jakobi-
nus rabnak szóló ajánlás.6 

Nagy Sámuelt mint sokra hivatott bölcselőt mutatta be a Magyar 
Hírmondó 1794. április 4-i számának névtelen (alkalmasint Domokos 
Lajostól származó) tudósítása, amely Csokonaival együtt méltatta 
(bizonyára Kazinczy sugalmazására, akinek Domokos Lajos rokona 
volt): 

3 KazLev. II. 303. 
4 Uo. 
5 L. KazLev. II. 2 8 3 - 2 8 5 . 
6 Vö. Szilágyi F.: I. т. 2 8 0 - 2 8 1 . Továbbá: Uő.: Csokonai költői 

szókincséről. In. Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történeté-
ből. Szerk. Pais Dezső. Bp. 1960. 6 7 - 1 3 0 . 
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.,Nagy Sámuel. Itten a' nálunk lévő Kollégyiomban Juratus 
[esküdt diák], és Bibliotékárius. Ebből nagy philosophust 
lehet várni: ezt egy discursusa meg mutatja. Ő adta ki 
Sandert, két annyival bővítve, Ő fogja rövid időn Campet 's 
a" t[öbbit] ki adni. Őtet nagy emberek betsülik . . ,"7 

Nagy Sámuel első filozofikus („természethistóriai", voltaképpen 
természetrajzi) müve a „két annyival bővített" Sander-fordítás volt, 
amely elé Csokonai írt Nagy Sámuelhez címmel Péczelit elsirató szép 
verset (a versbetéteket azonban, amint a másfél százados tévedéssel 
szemben kifejtettem, nem Csokonai írta).8 

Második műve a rousseauista Joachim Heinrich Campe Psycho-
logiájának fordítása volt — amelyre a Magyar Hírmondó 1794. 
április 4-i (de március 8-án, Debrecenben kelt) tudósítása is utalt. 
Arra, hogy a tudósítás hátterében Kazinczy állhatott, már Szauder 
József utalt9 (sőt ő föltételezte, hogy esetleg maga Kazinczy írta, bár 
ennek — a stíluson kívül — tárgyi körülmények is ellene mondanak). 
Nagy Sámuel Kazinczyhoz írt első levelét 1794. febr. 15-röl ismerjük; 
ez némi személyes közlés után (Kazinczynak Szikszóra „utasított" 
levelét nem kapta meg, s így nem is válaszolhatott rá) voltaképp 
hosszabb filozófiai fejtegetés, mégpedig egy Kazinczy által föltett 
kérdésre : 

„Engedek parantsolatodnak és noha é n n e m v a g y o k 
a ' L é l e k T e s t e t l e n s é g é r ő l m e g g y ő z ő d v e , 
de tsak ugyan azt hihetőnek tartom. Némely okaimat fel-
hozom. Hogy pedig azok annál világosabbak legyenek, négy 
feltételekben igyekezem az egész dolgot kimeritteni".10 

A négylevélnyi értekezés ma is megtalálható az MTA Könyvtárá-
nak Kézirattárában." Azon nem csodálkozhatunk, hogy a fiziko-
teológiai művet fordító Nagy Sámuel, aki hajlik ugyan a materializ-

7 Csokonai emlékek. Összeállította és a jegyzeteket írta Vargha 
Balázs. Bp. 1960. 184. 

" L. Szilágyi F.: 1. т . 132 kk. 
9 L. Szauder József : Csokonai, Kazinczy és a Magyar Hírmondó 

1794 III. 8-i levele. It 1959. 4 6 9 - 4 7 2 . - U ő . foglalkozik Kazinczy, 
Nagy Sámuel és Csokonai személyi s szellemi kapcsolataival, 1. : Az 
estve és Az álom. Bp. 1970. 252 kk. 

10 KazLev. II. 331. Én emeltem ki. Sz. F. 
11 MTAK Mir. Lev. 41. sz. I l l a - 1 1 4 b . 
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mus felé, mint az Orpheus-szerkesztö s -író Kazinczy és Csokonai is, 
idealista felfogást fejt ki; logikus főre valló fejtegetése azonban két 
okból is megjegyzésre méltó: nem elképzelhetetlen, hogy ez az a 
„discursus", amelyre a Magyar Hírmondó idézett tudósítása utalt 
(s ez megint csak megerősítheti Kazinczy közvetlen szerepét a tudó-
sítás megírásában); másrészt: Nagy Sámuel Kazinczyhoz írt levelé-
nek van egy melléklete, alkalmasint az is az ő kezével írva. Erről 
ezt írja Kazinczynak: 

„Tsekély írásom mellé rekesztem, jó Barátomnak Horváth 
Józsefnek, ezen dologról való vélekedését, mellyet nékem 
küldött; ő Kantianus mindenbe, némellyekbe tőllem kü-
lömböz. Horváth Jósef eddig Debrecenbe tanult, most Jósef 
napkor Pápára fog menni, 's német országi academiákra fog 
ki-menni. Ez az ifjú egésszen a' Filozofiára atta magát. Tudo-
mánnyára és itélet-tételére nézve nállunk hozzá fogható 
nints. Én benne nagy gyönyörűséget talállok - a' virtusnak 
és emberiségnek érzékeny baráttya, nagy reménység van 
felőlle. — Uram, én bátorkodom egyenességedet arra kérni, 
hogy ezen jó embert számláld tisztelőid között".12 

Horváth József is oda tartozhatott a filozófiai érdeklődésű debreceni 
fiatalok közé, Csokonai köréhez. Váczy még ezt írta jegyzeteiben: 

„Ki volt ez a Horváth József, kiről Nagy Sámuel oly ma-
gasztalólag szól : nem tudjuk bővebben földeríteni". 

Pedig hát azért is érdemes lett volna, mivel Horváthról nemcsak 
szól Nagy Sámuel, hanem — mint rámutattunk — egy fejtegetését is 
közli, amely a „Materialismus"-t név szerint is említi, bár lényegé-
ben — nem elfogult módon — elutasítja. Horváth Józsefet illetően 
Szinnyei idézi Nagy Sámuel idevágó levélrészletét, s ehhez csak annyit 
tesz hozzá, hogy „valóban 1794—96-ban a pápai ev. ref. főiskolában 
(Kiss Ernő közlése szerint) publicus praeceptor volt".13 Thury Etele 
iskolatörténetéből az derül ki, hogy 1787-ben Debrecenben a főiskolai 
tagozat II. évfolyamára járt, a neve után tett bejegyzés szerint pedig 
Pápán a szintaxisták préceptora volt, s 1795-ben már meg is halt.11 

12 KazLev. II. 3 3 5 - 3 3 6 . 
13 Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. Bp. 1896. IV. 1245. 
14 „Josephus Horváth. Martos, Posonio. Praeceptor syntaxista-

rum Pápa; mortuus 1795". L. Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. 
II. Pápa, 1908. 404. 
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Ezért keressük hiába a sokra hivatott ifjú későbbi munkáit a könyv-
tárakban. 

De visszatérve Nagy Sámuelhez; 1795 tájáról fönnmaradt a jako-
binus érzelmű Puky István által másolt ún. Gesztelyi-kódexben egy 
föltehetően Csokonaihoz szóló levele (N. S. névbetűkkel), amelynek 
fanatizmusellenessége („A' fanatizmus, ez a' mételye az emberiség-
nek . . .), felvilágosult szelleme („minthogy tégedet meg tanított a' 
Józanabb gondolkodás"; „esküdjünk meg a világosság Istene előtt, 
hogy életünket az utolsó csepp vérig áldozzuk a' köz-jónak, az em-
beriség hasznára") s némi materialisztikus gondolattöredék („míg 
csak az, a' mi benne gondolkodik, a' semmiség világába el nem enyé-
szik . . .)"15 egyaránt reá vallanak. 

Ide tartoznak még Nagy Sámuelnak személyes, baráti kapcsolatai 
is: a jakobinus vértanú, Őz Pál, 1793. augusztus 27-én Pestről Ka-
zinczyhoz írt levelében hivatkozik Nagy hozzá intézett soraira,16 

vagyis levelezésben voltak egymással. A gesztelyi levélmásolat záró-
mondata pedig, amelynek személynevét Puky óvatosan kipontozta 
— „Élj Cs-nyal edjütt szerencsésen!" — minden bizonnyal Csohány 
Józsefre, a jakobinus mozgalom gyanúsítottjára vonatkozik, amint 
azt már Gulyás József föltételezte." 

De a személyi kapcsolatoknál szellemi, eszmei kapcsolatai sem 
kevésbé fontosak. 1794-ben kiadott Campe-fordítása, a Psychologia 
(Voltaképp „neveléslélektan") nem véletlenül jelent meg a fordító 
neve nélkül: a nagy német rousseau-ista pedagógust 1789-i párizsi 
látogatásakor magával ragadták a forradalom eszméi, 1792-ben a 
francia köztársaság díszpolgára lett — s a magyar fordítás előszavá-
ban Nagy Sámuel név és cím szerint idézi Rousseau Émile-jét, akinek 
müvei itthon tilalmi listán voltak.18 1797-i Gessner-fordítása, Dafnis 
és Az első hajós (egy kötetben), tárgyában ugyan veszélytelenebb volt, 
de a mű Iglón, 1797. július 8-án kelt ajánlása „Abaffy Anna kis-
asszonynak, Tekintetes Nemes és Vitézlő Berzevitzy Pál Ur hitvesé-
nek, nékem különös jó asszonyomnak" szólt; s ehhez tudni kell, 
hogy AbalTy Anna a jakobinus per gyanúsítottjának, a Vox claman-
tist szerző Abaffy Ferencnek volt lánya, férje, Berzevitzy Pál pedig 
az ugyancsak gyanúsított Berzeviczy Gergely rokonságához tartozott, 

15 L. Szilágyi F.: I. т. 2 7 1 - 2 7 2 . 
16 L. uo. 279. (Ezt a Nagy Sámuelt Benda Kálmán a magyar 

iratainak kiadásában tévesen azonosította a ref. egyház ágensével, 
mint ott rámutattam.) 

17 L. uo. 272. Vö. Szilágyi F. : Csokonai kapcsolatai a magyar 
jakobinus mozgalommal. It 1973. 822—823. 

18 Vö. Szilágyi F.: Csokonai müvei nyomában. Bp. 1981. 256. 
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s gyermekeik — jellemző módon — Rousseau tűzhalálra ítélt nagy 
nevelési regénye hőseinek nevét: az Emil és a Sophie nevet viselték.19 

Nagy Sámuel politikai felfogásáról, elvi érdeklődéséről sokat elárul 
az a levele, amelyet 1796. augusztus 15-én intézett Aranka György-
höz, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkárához. Kiderül 
ebből, hogy Festetics György, a haladó szellemű hazafi, Nagy Sá-
muelt szánta a keszthelyi Georgicon élére igazgatónak, miután Tes-
sedik Sámuel nem vállalta a hivatalt. (Csokonai is pályázott tanár-
nak a jeles intézetbe.) Levelében Festetics egyik nagy érdemének 
tartja, hogy „A jobbágyságot eltörölte s többnyire árendába bírják 
alatt valói örökösen földjeiket". Kétszer is említi Gessnerből készí-
tett Daphnis-íoráíXÁsáX, de még fontosabb ennél, hogy Marmontel 
Incail (Les Incas) is említi, szemére vetve a cenzúrának, hogy nem 
engedélyezte megjelenését: „illyen haszontalan könyvek jönnek most 
többnyire ki magyar országba [ti. mint Szaller György Magyar ország 
földleírásának rövid foglalatja című munkája] ( . . .) D e mit van mit 
tenni! Marmontel Incail nem engedte meg a cenzúra . . .".20 Még az 
sem lehetetlen, hogy Nagy Sámuel volt Marmontel híres művének 
fordítója, de tájékoztatása így is fontos, mivel ezek szerint a XVIII. 
században magyar fordítás is készült Marmontel népszerű munkájá-
ból, amelynek egyik fejezete a vallási türelem hirdetésével váltott ki 
nagy érdeklődést — és vihart. Magától értetődően Nagy Sámuel mély 
rokonszenvet érzett iránta. Mindez jól belevilágít Csokonai egyik 
legbensőbb barátjának gondolkodásmódjába, ahogy az is, hogy Nagy 
Sámuel könyveinek 1810-ben, halála évében kiadott árverési kataló-
gusa szerint nemcsak Rousseau s Voltaire összes művei voltak meg 
könyvtárában, hanem Descartes, Locke, Hume, Montesquieu, Campe 
stb. munkái is. 

Az sem lehet egészen véletlen, hogy a szellemi láthatár elsötétü-
lésével, 1797-től Nagy Bécsben, majd Jénában orvostudományt ta-
nult, s végül mint gyakorló orvos telepedett le szülővárosában, Ko-
máromban, ott sem tagadva meg felvilágosult nézeteit: a himlőjár-
vány terjedésekor saját gyermekeit oltotta be először védőoltással: 
biztató példát adva a városnak s az egész megyének.21 

Mindez az „embert barátjáról" igazsága alapján Csokonai világ-
nézete szempontjából sem közömbös. 

Ezeket azért kellett előrebocsátani, hogy indokoltabb s könnyeb-
ben érthető legyen annak a „felvilágosult szellemű fogalmazvány"-

19 L. uo. 2 5 6 - 2 5 7 . , 279. 
20 L. Jancsó Elemér : Aranka György kiadatlan levelezéséből. NylrK 

1970. 195-196 . , 255. 
21 Vö. Szinnyei J.: I. m. 

16 It 86/2 
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nak szerzőazonosítása, amelyet Várhelyi Ilona tett közzé e folyóirat-
ban 1984-ben, a Déri Múzeum egy kéziratos kötete alapján.22 A 46 
fólióból álló kötetet csaknem kivétel nélkül ugyanaz a kéz írta, amely 
a szóban forgó felvilágosult szellemű fogalmazványt is, így az egész 
kötetet kell vizsgálnunk, hogy a szerzőséget megállapíthassuk. 

A 46-ból 35 fóliót az Evander és Alcinna (egy) Pásztori Játék 
(1795) című színmű tölt meg: ez után következik az említett radiká-
lis politikai-társadalmi eszmefuttatás, majd az Echo Corollarium című 
latin vers, valamint két szerző és cím nélküli versszöveg. Mint Vár-
helyi Ilona megállapította: 

„A kéziratokban található versek közül teljes biztonsággal 
csak egy azonosítható, Csokonai Vitéz Mihály: A Szabadság 
című korai költeménye."23 

D e az Evander és Alcinna szerzője is ismeretes, bár a közlemény 
szerint „Szerzőjéről vagy fordítójáról ma sincs tudomásunk". 

Várhelyi az OSZK Színlaptárára hivatkozva három előadását 
említi a pásztorjátéknak: az 1795. március 23-i, az 1796. február 18-i 
és 1797. március 23-i kolozsvári előadást. A színlapok azonban csak 
a két utóbbiról tudnak, bár a szerző szerint „Enyedi Sándor is ezt a 
három előadást említi".24 S Enyedi csakugyan említi mindhárom 
előadást a kolozsvári Akadémiai Dokumentumkönyvtár anyaga alap-
ján.25 Várhelyi Ilona megjegyzi még, hogy „ A debreceni bemutatás 
lehetséges, hiszen a kolozsvári társulat 1798-tól rendszeresen ját-
szott Debrecenben is".26 

Mivel pedig az Evander és Alcinna írója a svájci Solomon Gessner 
volt, egyik fordítója pedig Kazinczy, a kérdés számomra az maradt: 
a Déri Múzeum 1795-i kézirata vajon nem az ő fordítását őrizte-e 
meg? 

Kazinczy fordítása 1815-i gyűjteményes kiadásának 3. kötetében 
jelent meg,27 az Idyllek és az Eraszt társaságában. A fordítás időpontja 

22 Várhelyi Ilona : Felvilágosult szellemű fogalmazvány egy deb-
receni kéziratban. It 1984. 726—735. 

23 I. т. 111. 
24 I. т. 727. 
25 L. Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei 1792— 

1821. Bukarest, 1972. 1 2 5 - 1 2 7 . 
26 I. m. 726. 
27 L. Kazinczy Ferencz' munkáji. [3.] Szép literatura. Pesten. 

Trattner János Tamásnál. 1825. Foglalat: Idyllek. Három könyvben. 
Evander. Eraszt. 
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nincs feltüntetve, de bizonyára az 1780-as évek végén fordította ezt 
is, mikor az Idyllekel s az Érásztól.™ 

Miután Várhelyi Ilona szívességéből a Déri Múzeum szóban forgó 
(X. 74.175 jelzetű) kötetét 1985 májusában megtekinthettem, nyil-
vánvalóvá lett, hogy az nem Kazinczy fordítása. A színlapok nem 
tüntetik föl a fordítót, s bár az 1796-i és 1797-i „játszó személyek" 
száma és megnevezése is eltér némileg, nem valószínű, hogy két külön 
fordítást használtak volna Kolozsvárt. Magam arra gondolok, hogy 
Kazinczy magyarítását játszották, akinek Lanassa fordítását is szín-
padra vitték már Kolozsvárt29 s jó kapcsolatai voltak Erdéllyel (bár 
Nagy Sámuelnak is, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társasággal).3" 

Ha nem Kazinczy, ki volt hát akkor a debreceni fordítás készítője ? 
( S a d e b r e c e n i itt nemcsak jelenlegi lelőhelyét jelöli a kötetnek : 
Csokonai verseit 1795-ben szélesebb körben még nem másolták: ha 
megvan benne Csokonai korai verse, bizonyosra vehető, hogy az 
egész kötet is Debrecenben készült.) 

A gyanú első pillanatban a Gessner-fordító Nagy Sámuel felé te-
relődik, s ha ismerjük politikai vonzalmait: a kötet radikális tartal-
mú töredéke csak megerősítheti ezt. 

A perdöntő e kérdésben a kéziratazonosítás lehet; az MTA Kéz-
irattára két Nagy Sámuel-levelet is őriz: az egyik az 1794. február 
15-i Kazinczyhoz szóló (amelyet már idéztünk, s amelynek mellék-
letét, Horváth József fejtegetését is Nagy Sámuel vetette papírra)31  

s egy későbbi, ugyancsak Kazinczyhoz írt levél, 1806. okt. 26-ról.32 

Az 1806-i, több mint tíz évvel későbbi kézirat írása némileg elüt az 
1795-i Evander-fordítás betűformálásától, de az időben hozzá közeli 
1794-i levél duktusa, betűformálása nyilvánvalóan ugyanegy kézre 
vall. 

Ezek szerint Nagy Sámuelnak egy ismeretlen Gessner-fordítása 
került elő (külön érdekessége a dolognak, hogy másik két Gessner-
magyarítása, a Dafnis és Az első hajós szintén párhuzamosan készült 
Kazinczy fordításaival: persze anélkül, hogy tudtak volna egymás 
munkáiról) s vele együtt — s ez talán még fontosabb — egy radikális 
politikai „fogalmazványa" is fölbukkant. Idézőjelbe tettem a szót, 
mivel csak abban az értelemben fogalmazvány, hogy nem tisztázat, 
viszont alkalmasint nem eredeti mű, tehát csak egy fordítás fogalmaz-

28 L. KazLev. 498 kk. 
29 L. Szilágyi Ferenc : Kazinczy-ereklyék. Orpheus arcéléhez. Új 

Tükör 1981. 48. 10. 
30 L. NylrK 1965. 315., illetve 1970. 195 kk. 
31 Jelzete: MTAK Mir. Lev. 41. sz. I l l a - 1 1 4 b . 
32 MTAK 4-r. 29. sz. 
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ványa. De így is fontos, hiszen Csokonai legszűkebb baráti körének 
gondolkozására vet fényt s így közvetve a költő eszmevilágára is. 
(Azt is megírtam külön tanulmányban, hogy Nagy Sámuel hogyan 
jegyezte saját nevével, ill. névbetűivel Csokonainak Bessenyei Sándor 
Milton-fordítása elé írt versét, mikor a perbe fogott poéta „infámis" 
neve már kényelmetlen lehetett volna a fordítóra.33 

Az első kérdés: mire épült s mivel bizonyítható az a föltevésem, 
hogy fordításról van szó? (Habár ez — ismétlem — nem sokat von 
le értékéből Nagy Sámuel s Csokonai politikai tájékozódását, érdek-
lődését, érettségét illetően.) 

A mondatszerkesztés idegenszerűsége, a fordításra jellemző több-
szöri „nekifutások", újrafogalmazások, javítások, valamint néhány 
idegen szó egyaránt fordításról árulkodnak. 

Mindjárt az első mondatban a birtokviszonyt egy közbeékelt 
mondat töri meg, ami természetes magyar fogalmazásban szinte el-
képzelhetetlen, annál inkább idegen nyelvből készült fordításban: 
„Szemem előtt forogvánn még most is edgy hadi mustrának mellyet 
a minap láttam a képe". S a következő monda tban az „edgynek pa-
rantsolattyára Házoktól Feleségektől Gyerekektől edgy szóval min-
denektől meg válnak . . ." , részlet eredetileg -t tárgyraggal így indult : 
„Házoka/, Feleségeke/ (. . .) stb." — az állítmány akkor még alig-
hanem ez lett volna: „otthagyják". Itt is az idegen szövegből készülő 
fordítás válthatta ki a latolgató variálást. Az utána következő mon-
datban a „seregekbe verik magokat" : kifejezés idegenszerű (alighanem 
németből fordította Nagy Sámuel ezt a különben francia szellemű 
írást: a kollégiumi „Studium communio" „németese" éppen ő lehe-
tett, Gessner-, Sander-fordításai is emellett szólnak). A átadó — né-
met? — nyelvre vall a többször is előforduló 'rabszolga' jelentésű 
scláv, sőt Scláv idegenes írásformája. A példákat szaporíthatnánk, 
mind a mondatszerkesztés, mind a szókincs köréből, de talán fölös-
leges: így is valószínűsítik, hogy fordítással van dolgunk. 

A mintegy három oldalnyi töredék voltaképp a társadalmi egyen-
lőség eszméjét, az „Égalité"-t fejtegeti, a „milliók egy miatt" ma-
dáchi gondolatát. Mindenesetre szoros rokonságban van a fejtegetés 
Rousseau 1762-ben kiadott Contrat Social-jávai, habár annak a 
hangja mérsékeltebb. A francia forradalom körül megszületett ha-
talmas röpiratirodalom terméke, de a „seregekbe verik magokat" 
kifejezés (sich scharen, sich sammeln), a Scláv írásforma is inkább 
német forrásra mutat (persze fordíthatott francia művet német köz-
vetítéssel, németből is). Közeli rokonságot mutat Csokonai A' Sza-

33 L. Szilágyi F.: Csokonai művei nyomában. Bp. 1981. 245—258. 
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már és a' Szarvas című munkájával, amely alkalmasint szintén for-
dítás, de nem németből, hanem franciából.34 

Várhelyi Hona értékes fölfedezése nyomán kimondhatjuk, hogy 
Csokonai s Kazinczy barátjának35 ismeretlen Gessner-fordítása ke-
rült elő (az még külön feladat lesz, hogy pontosan tisztázzuk, melyik 
fordítást használta a kolozsvári színjátszó társaság). A Nagy Sámuel 
fordításában fennmaradt radikális társadalmi fejtegetés pedig jól vilá-
gít bele annak a kis közösségnek a gondolatvilágába, amelyben Cso-
konai 1794/95 körül élt s amelyből Kazinczy és a rousseauizmus 
vonzásába, a magyar jakobinizmus veszélyes közelébe sodródott. Bár 
itt is maradt még feladat: a politikai töredék eredetijének földerítése. 

SZILÁGYI FERENC 

HOGYAN KERÜLHETTE EL 
BÖLÖNr FARKAS SÁNDOR 

A BÖRTÖNT? 

Amerika magyar „fölfedezőjét", Bölöni Farkas Sándort már több-
ször fedezték fel. A betegesen háttérbe húzódó, önmaga tehetségét 
szinte patológiás állhatatossággal kétségbevonó közírót (mert a maga-
választotta irodalmi műfaj ellenére csontja velejéig az volt, hiszen 
útleírásának igazi töltése a publicisztika, a beteg haza számára készí-
tett recept összeállítása és a gyógyszer beadása e lehetségesnek tűnő 
módon) végül is még életében az akkori magyar irodalmi és tudomá-
nyos világ a maga legelsőinek sorába emelte — munkásságának 
utóélete pedig szintén ragyogó ívet mutat, Kővári Lászlótól, Toldy 
Ferenctől, Jakab Elektől Jancsó Elemérig, Reményik Zsigmondig, 
Pap Károlyig és Hatvany Lajosig, hogy a hosszú sort csak némileg 
érzékeltessük. Igaza van Maller Sándornak,1 hogy ez a rendhagyó 

34 Vö. Szilágyi F.: It 1973 . 837 
35 1801-ben a Tatán tengelytörést szenvedett, sérült Kazinczyt már 

végzett orvosként Nagy Sámuel kezelte Komáromban. Vö. Kazinczy 
Ferenc: Pályám emlékezete. Bp. 1879. 212. 

1 Bölöni Farkas Sándor: Napnyugati Utazás. — Napló. Vál., szerk., 
bev. Maller Sándor. Sajtó alá rend. Benkő Samu, Maller Sándor. Bp 
1984. 633. (A továbbiakban: BFS). Vö. Tardy Lajos: Az újra felfe-
dezett Bölöni Farkas Sándor. Népszabadság 1984. júl. 21. 


