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Kazinczy és Szentjóbi Szabó elégették veszélyesebb kéz-
irataikat, Csokonai szinte olvashatatlanságig törölte jegy-
zékeiről ilyen műveit (majd megszelídítette, ha meg nem 
semmisítette őket); véletlen szerencse, hogy Puky István 
megőrizte néhány radikális írását, köztük A' Szamár és a' 
Szarvast, a Természeti morál címen ismert Holbach-fordítást, 
s egypár 1795 tájáról való levelét. 

Puky másolatgyűjteménye, az úgynevezett Gesztelyi-
kódex őrizte meg Csokonainak „Bessenyei kapitány"-hoz, 
vagyis Bessenyei Sándorhoz (György bátyjához), valamint a 
jakobinizmussal gyanúsított Berzeviczy Gergelyhez s Nagy 
Gáborhoz írt egy-egy levelét,1 a költő legválságosabb, 1795-i 
időszakából, s itt maradt fönn Nagy Sámuelnak, a debreceni 
Kollégium diákkönyvtárosának, Csokonai benső barátjának 
is egy levele, akiről elég annyit említenünk, hogy 1793-ban 
levelezett Őz Pállal (a magyar jakobinus mozgalom későbbi 
vértanújával, akit különben éppen Kazinczy „törvénytanító-
nak" javasolt a pataki főiskolára).2 

'Lásd Gulyás József: Csokonai ismeretlen levelei. ItK 1936. 
468-474. 

2 Lásd Szilágyi Ferenc: Puky István, Nagy Sámuel, Csokonai — 
Csokonainak s baráti körének ismeretlen levelei. ItK 1979 5— 6. 
610—618.; továbbá uő. : Csokonai művei nyomában. A továbbiakban: 
CsMűv Bp. 1981. 267-275. , 279 
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De sokat mond az is, ha akár csak egy-egy mondatot ra-
gadunk ki az említett levelekből: 

„Én pedig számkivettetve az én hazámban, unalommal húzom komor 
napjaimat, 's csak úgy vagyok boldog, ha eggy Ujj világot találok 
számomra, ott Respublicát és Filadelfiát építek magamnak, — és 
mint Franklin legalább itten — eripio fűimen coelo sceptrumque 
tyrannis" 

— írta Csokonai Bessenyei Sándornak,3 vagy ugyanekkor 
tájt Berzeviczy Gergelynek : 

„Eggy Poéta szabadon él a' maga képzelt világába, a' mellyet saját 
fantáziája teremtett, eggy Filosofus nyugadalommal lakik abba a' 
Respublicaba, a' mellyet Piatoként tulajdon kénje szerént fundált az 
б Gondolatainak hatalmával, ott б sibi consul el senatus . . ,".4 

Nagy Gábornak, a kollégiumi „Studium commune" („ön-
képzőkör") franciás tagjának pedig ezt írta, immár Patakról: 

„Mind balgatagság az olly tanulmány, a' melly a' Természet korlát-
ján túl ragad, sőt a' melyik a' Természetben keresi a' Természetet, az 
is bolond, mint minden curiosa fisika . . . Átkozom barátom az én 
időmet, az én születésem helyét, a' melly engemet úgy tanított, hogy 
N. — esztendős koromban-is tsak alig láthatom az illyeneket, és ha 
látom is, meg kell magamban folytanom a' sohajtozó csuklásokat, 
hogy a' világ vagy bolondnak, vagy perduellisnek ne nevezzen."5 

A „Studium commune" harmadik („németes") tagja, 
Nagy Sámuel, igen szoros kapcsolatban volt azzal az „újj 
filosofiá"-val, amelyet Nagy Gáborhoz írt levelében a 
Mathesissal együtt Csokonai oly sóváran emlegetett („Né-
kem ugyan nem volna egyébb vágyásom, hanem hogy né-
metül meg tanulhassak, és egy kevés újj filosofiát 's Mathe-
sist érthessek"), valamint személyesen is a jakobinus Abaífy 
Ferenc családjával, amint az újabb kutatások kiderítették.6 

3 Gulyás J.: i. m. ItK 1936. 469. 
4 Uo. 470. 
6 Uo. 471. 
6 Vö. Szilágyi F.: CsMűv. 245 -258 . , s 2 6 7 - 2 8 5 . 
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Nagy Sámuel esete jól példázza, milyen eredményekkel 
biztathat Csokonai baráti körének vizsgálata a költő hiteles 
eszmevilágának jobb megértéséhez. Éppily fontos adalékok-
kal s eredményekkel jár Bessenyei Sándor életének s tevé-
kenységének jóformán teljesen elhanyagolt kutatása is. 

* 

Bessenyei Sándorról az irodalomtörténet jóformán azt is-
métli, amit Szinnyei idestova száz éve, 1891-ben megírt róla 
írólexikonában : Bessenyei György bátyja volt, testőr maga 
is Bécsben, majd 1773-ban (Csokonai születési évében, aki-
nél kerek harminc évvel volt idősebb), kapitányi ranggal át-
lépett a hadseregbe, részt vett a bajor örökösödési háború-
ban, később a porosz és a török háborúban, s innen vonult 
vissza Szabolcs megyei kis birtokára, ahol 1809-ben halt 
meg. (Szinnyei legfőbb forrása Széli Farkasnak az előző év-
ben megjelent családtörténeti műve volt, ahol még az író-
kapitány fölkerített sírját is bemutatta a Tisza Kelinc nevű 
kis szigetében.)7 Azóta az irodalomtörténetírás nem sokat 
tudott hozzátenni sem életrajzához, sem irodalmi munkás-
ságához: Milton Elveszett Paraditsoma és Visszanyert Pa-
raditsoma prózafordítójaként tartják számon, megemlítve 
— Széli Farkas nyomán —, hogy „írt egyéb apró kísérleteket 
is" s ezek egy része a kassai Magyar Museumban jelent meg. 
Mindenesetre egykönyvű, műkedvelő íróként emlegetik (ha 
emlegetik: az akadémiai irodalomtörténeti kézikönyvből 
1965-re már teljesen kimaradt), aki franciából, prózában 
fordította le Milton költői remekét. Nem ok nélkül írta Baros 
Gyula 1906-ban, közreadva Bessenyei Sándornak a Rad-
vánszky család zólyomradványi levéltárából tíz levelét 
(Radvánszky János válaszával), hogy 

„Milton nagy művének magyar tolmácsával, Bessenyei Sándorral 
mostohábban bánt el az utókor, mint érdemelte. Kétségtelen ugyan, 

7 Lásd Széli Farkas: A nagybesenyői Bessenyei-család története. 
Bp. 1890. 82. 

6 i t 91/2 
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hogy Az elvesztett és visszanyert paradicsom prózai fordítása nyelv és 
előadás művészete szempontjából mögötte marad a kor kiválóbb szép-
prózai alkotásainak, de azért érdemei is vannak, melyeket egyszerűen 
hallgatással mellőznünk nem szabad."8 

Pedig a kutató még csupán a Milton fordítóját s néhány 
eleven stílusú levél szép emberi tulajdonságú íróját látta, 
becsülte benne. Bessenyei Sándor azonban nem csupán 
Miltont fordította, s nem is az angol költő fordítója akart 
lenni elsősorban. Megmondja világosan abban a — csak 
csonkítva megjelenhetett — páratlanul bátor hangú levelé-
ben, amelyet a kassai Magyar Museum szerkesztőihez inté-
zett, s amelynek voltaképp antológiadarabnak kellene lennie, 
de azóta se láttam új közlésben.9 Pedig az igazi Bessenyei 
Sándort — a kényszerpályára szorult, Milton-fordítóvá lett 
írót (bár ő maga is jól tudta, hogy az angol forradalom 
klasszikusát fordítja, akinek bibliai eposzában a Sátán és 
légiója a középkori rossz s a föltámadt ellenreformáció és 
restauráció megtestesítője) — ebből érthetjük meg: 

„Ha meg fognám tölletek érteni, hogy Museumotokban az Igazság 
és gondolkozó Lélek olly szabadon lebeghet, mint a' vértse a' leve-
gőben : úgy talán adhatnék el-kezdett épületetekhez, ha nem szegelet-
követ-is, leg-alább töreket és polyvát, mellyel sarat gyúrhatnátok. 
Ha, mondom, meg fogjátok írni, hogy az Igazságot veletek (mint ter-
mészetes, és nem oskolai Filozófusnak) énekelni szabad: akkor né-
melly darabjaimat fogom veletek közleni. De, meg-vallom, tartok, 
hogy úgy ne járjak, mint egy, nem-tudom mitsoda, vad Királyról ol-
vastam; a' kinek ha Miniszterei az igazat meg-mondották, a' szájokat 
bé-varratta; ha pedig hallgattak, a' füleikig hasíttatta. Az elsőt a' 
Censura, a' másikat pedig ti tselekedhetnétek velem. — Igaz ugyan, 
hogy már a' Bastille' helyén Szabadság' Templomát építettek; — de 
vallyon áll-e már Kassán a' Fanatismus' és rab-gondolatok' helyén 
építtetett Szabadság' Temploma? ezt nem tudom. Ha erről bizo-
nyossá tesztek, fogadom, hogy őszibe-tsavarodott fejemről a' Márs' 
sisakját óltáratokra függesztem; és mikor M — barátommal a' Hor-

8 Baros Gyula: Bessenyei Sándor szerelme. ItK 1906. 53. 
9 Kókay György idézte egy kisebb részletét; lásd. A magyar hirlap-

és folyóiratirodalom kezdetei (1780-1795). Bp. 1970. 447. 
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vát-kúti borból fel-hörpentek, Anakreon-ként még a' Szerelemröl-is 
dúdolok; — de keveset, mert turpe senex miles, turpe senilis amor. 
Ha ki-józanodom pedig, akkor Poppal, Szenekával, János Jakabbal 
[Rousseau-val], Helvétziussal, 's több szomorú józan Filozofusoknak 
árnyékaikkal-is társalkodni tudok; — mert meg kell vallanom, hogy 
már a' Múzsám többször rántzollya-öszve homlokát, mint-sem mo-
solyog. Ha illyen társnak hasznát vehetitek, írjátok-meg; — fogjátok 
tapasztalni, hogy barátotokat azon lélek elevenítti, a' melly titeket: 
t. i. az Igazságnak és Hazájának szeretete; 's tsekély szerzett tálento-
mát a' véka alá nem fogja rejteni. Tsak határt ne szabjatok lelkemnek, 
mellynek karaktere határ-nélkül-való. — 's a' t. — "10 

Vagyis: Pope, Seneca, Rousseau, Helvetius (gyakran Hol-
bachot értették rajta11) azok az írók, akikkel foglalkozni 
óhajt (a levél Somogyban kelt, 1790-ben). A nyílt levélbe 
foglalt két verssel később, a „dragonyos kapitány" irodalmi 
munkásságának bemutatásakor foglalkozunk (a levélre adott 
Feleletből pedig — amely bölcs óvatosságával inkább a kor-
szakra, mint a folyóirat kiadóira jellemző — itt csak a záró 
mondatot idézzük : 

„vágynák . . . ollyan igazságok, mellyeknek felfedezése gyakorta 
ártalmas lenne, és a' mellyeknek eleven festése néha egész Országokat 
tűzbe hozhatna."18 

Ha csupán Bessenyei Sándornak ezt a nyílt levelét s Cso-
konainak hozzá írt egyetlen megmaradt levelét ismernénk, 
ez is éppen elég ok volna már kapcsolatuk kutatására. De 
van más irodalmi bizonyítéka is bensőséges baráti viszo-
nyuknak. Csokonainak Kleistból fordított A csendes élet 
címen ismert ódája a kézirat szerint eredetileg ezt a címet 
kapta : Óda Kapitány Bessenyei Sándor Úrhoz, s tartalmazott 
egy francia idézetet is mottóul, Gresset-től : „Une éternité de 

10 Magyar Museum. II. kötet, II. negyed Kassa, 1792. 123—124. 
11 Lásd például La [!] Vrai Sens du Système de la Nature, ou[v]rage 

posthume de M. Helvetius a Londres 1774. A Természeti Rendszer 
(systema) Igaz Értelme. Claudius Hadrianus Helvetius Jánosnak 
hátra hagyott munkája. (Cs. Keresztúr 1816). OSzK. Oct. Hung. 20. 
és Oct.Hung. 1122. 

12 Magyar Museum i. h. 127. 

6* 
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gloire I Vaut-elle un jour de bonheur" — vagyis: „a dicsőség 
örökkévalóságával fölér egy napnyi boldogság". A kiadá-
sokból nemcsak ez a mottó maradt el, hanem a kézirat kezdő 
három sora is : 

Hagyd el Sándor, a hartzokat 
A' fegyverropogást kerüld; 
Most állt bé az öröm kora!13 

A többi hármat már a cenzor törölte a versből, amely e 
hadi dicsőséggel, a „fegyverropogás"-os öldökléssel szemben 
a „gyenge gyönyörködés"-t, a szellem hatalmát dicsőítette, 
s ezt becsülte Csokonai a Tisza szigetére filozofálni vissza-
vonult hadi tiszt barátjában is: 

Mit használ, mikor a hadi 
Tisztesség szesze részegít? 
S ordó láncok alatt gebedsz 
Vidámon iszonyodni 
A koszorút viselő bakóktól?li 

(A dőlten szedett sorok estek áldozatul a cenzúrának.) 
De van még egy érdekes bizonyítéka a dragonyos kapitány 

s a debreceni poéta baráti s irodalmi kapcsolatának: már 
korábban fölfedeztem s igazoltam, hogy a Csokonai cím-
jegyzékein Milton elejébe címmel található majd másfélszáz 
soros vers N• S. névbetűkkel megjelent Bessenyei Sándor 
Elveszett Paraditsoma II. kötetének élén. Arra, hogy miért 
volt szükség 1796-ban Csokonai nevének elhallgatására egy 
tiszántúli terjesztésre (is) szánt munka élén, elég magyarázat 
a vers írójának 1795-i kizáratása a debreceni Kollégiumból. 

Azóta újabb fontos adatokat találtam Bessenyei Sándor 
életrajzához s irodalmi működéséhez, amelyek nemcsak az 
ő írói s emberi arcát hozzák új megvilágításba, hanem ifjú 
barátjáét,Csokonaiét is — sőt általuk az egész debreceni bará-
ti kör, a „Studium commune" is élesebb megvilágításba kerül. 

13 Lásd Szilágyi F. : CsMüv. 250. 
14 Vö. uo. 2 5 5 - 2 5 7 . 
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Az 1743-ban született Bessenyei Sándor emberi vonásairól 
eddig csak annyit tudtunk, amennyit a Radvánszky-levél-
tárban fennmaradt levelei s néhány egyéb levele s levéltöre-
déke elárult. 

A radványi szerelem önérzetes, nemes fölfogású fiatal-
emberről vall. 1771-ben, amikor föllobbant Prileszky Elek s 
Radvánszky Erzsébet unokája, Eszter iránt, huszonnyolc 
éves volt, s az egybekelésen fáradozó Barcsay Ábrahám ezt 
írta róla a költeményeket is írogató Radvánszky Jánosnak: 

„Hidd el, hogy ilyen embert nehezen lehet találni, én pedig mind 
hazám és nemzetem javáért, mind pedig a kisasszony világi gyönyö-
rűségeiért és szerencséjeért szeretném, ha öszve lehetne őket forrasz-
tani."15 

S választottjához intézett saját szavai még többet mondanak 
el róla : 

„Szeresd azt a jó erkölcsöt, nemes születésű szépséget, mert ha a vir-
tust nem szereted, idétlen fajzatja lészesz a természetnek!"16 

Becsülte a virtust, a férfias erényeket, s mint öccse, György, 
nemzetének élő nagy patrióta volt, aki tollával is szolgálni 
akart hazájának. 1772 szeptemberében megküldte öccse ú j 
kötetét Radvánszky Jánosnak, e sorokkal: 

„Vedd jó néven ezt az öcsém gyenge elméjének a zsengéjét, Hunyadi 
Lászlót küldöm neked, a melybül egyebet nem tanulhatsz te, hanem 
talán egy-két tiszaháti szót. Ha a szívedet nem esmernéd, annak né-
mely részit belőle alkalmasint kivehetnéd."17 

S ebben nincs semmi lekicsinylés a mű iránt; az, hogy újat 
(a néhány tiszaháti szón kívül) nem tanulhat belőle a felvi-
déki protestáns ifjú (a Caraffa által kivégeztetett vértanú 
Radvánszky György unokája) éppen az eperjesi vértörvény-
székre céloz, ahol mint Hunyadi Lászlóé, legördült a magyar 

15 Baros Gy.: i. m. ItK 1906. 62. 
16 Uo. 61. 
17 Uo. 78. 
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hazafiak feje. S a záró mondat is közös patrióta szívdobbaná-
sukra céloz. 

Bessenyei Sándor a magyar jakobinusokkal rokonszenvező 
Virág Benedekkel is levelezett; az agg poéta Bessenyei 
György „emlékezetének" szentelt, 1822-ben kiadott epigram-
mája jegyzetében idézett néhány sort Bessenyei kapitány 
hozzá intézett leveléből : 

„Bessenyei Györgyöt nem ismertem, de olvasgattam könyveit, és kez-
dém jobban jobban szeretni nyelvünket, kivált minekutána Bessenyei 
Sándor, a' Kapitány, azonokból egy két darabot küldött, és írta 
hozzám — »Ki légy, mi légy, nem tudom. . . én Azt a' kivel levelezek, 
tezem mint az Istent . . . kell-e veled superlativusban beszélni . . . 
piszkálod-e szemedet gyűrűs újjal«' s a' t."18 

Mint Baros Gyula megjegyezte: 

„Ez az első sorban Bessenyei egyéniségére jellemző töredék, mint a 
Virággal való összeköttetés bizonyítéka is érdekes."19 

Sajnos, a Virághoz írt teljes levél nem került elő. Megmaradt 
azonban Bessenyei Sándornak Nagy Gáborhoz, Csokonai 
benső barátjához írt három levele, amelyek közvetlenül vilá-
gítanak be a kollégiumi tanulókör munkájába s a jakobinus 
érzelmű Bessenyei Sándor s a kör vélhető kapcsolatába. Van 
ezeken kívül egy kiadatlan levele 1794-ből Révai Miklóshoz 
is, amely szintén megérdemli figyelmünket, akárcsak 1798-
ban a Milton-fordítás terjesztése ügyében Festetics György 
grófhoz, illetve a Magyar Minerva elnevezésű könyvkiadó 
vállalathoz intézett, a továbbiakban idézendő levele, amely 
ugyan több mint száz éve megjelent egy vidéki lapban, a 
Zalai Közlönyben, de ma már alig hozzáférhető, s nem is 
került bele az irodalomtörténeti körforgásba. Ugyanitt, 
közvetlenül Bessenyei Sándor említett levele előtt fordul elő 
1793 júliusi évjelzéssel egy Franciaország című vers, amely a 
szövegkörnyezet tanúsága szerint szintén az ő műve lehet. 

18 Poetai munkák. írta Virág Benedek. Pesten. 1822. 210. 
19 Baros Gy. : i. m. ItK 1906. 57. 
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Néhány kisebb életrajzi vonatkozású versre, levélre a követ-
kezőkben — menetközben — utalunk. 

A Nagy Gábornak szóló, 1801. augusztus 20-i keltezésű 
harmadik levélen a címzett életrajzi följegyzései olvashatók, 
már a Bessenyei Sándor halála utáni időkből. A fontos, is-
meretlen életrajzi adatokat is tartalmazó följegyzést egészé-
ben közöljük: 

„Szép tálentomú ember vólt; szóigált először a' Nemes Magyar Test-
őrző Seregnél, azután a' Regulárisoknál mint Kapitány; onnan Ka-
pitányi rangal [!] és 600 ft penzióval hazajött 1796. tájba, és azólta 
1798-ig [jav. ebből: 1799-ig, bár Bessenyei leveleinek keltezése szerint 
az 1799 a helyes évszám] Debreczenbe, azután kevés ideig Tokajba 
lakott; végre a T. Kamarától valami Pávai zálogos Készjószágát visz-
szanyervén ott lakoza holtig; meghólt 1808ba [valójában 1809. február 
24-én; lásd Szinnyei] mintegy 60. esztendőn fellyül éle; maradt egy 
Katitza nevű naturális leánya. Fordította Magyarra a' Milton Elve-
szett Paraditsomát, melly kinyomtatódott; <Pos> Pope Essay sur 
l'homme et sur la Critique Kézírásban maradt."20 

Vagyis Bessenyei Sándor két-három évig debreceni lakos 
is volt. 

Mit tudhatunk tehát életéről és pályájáról? Bizonyos, 
hogy 1743-ban született Tiszabercelen. Csak föltételezhető, 
hogy — mint bátyja - maga is Sárospatakon diákoskodott. 
(Karacs Teréz idős korában a Bessenyeiekről írt visszaemlé-
kezéseiben említi „az ötödik Bessenyei"-t „talán Sándor?" 
megjegyzéssel, akit fodros hajviselete miatt kizártak a debre-
ceni Kollégiumból, s aki 1772 táján „egy szerencsétlen ugrás 
következtében" halt meg.21 De ez az adat semmiképp sem 
vonatkozhat az 1809-ben elhunyt Bessenyei Sándorra.) 
1764-ben, huszonegy éves korában már a nemesi testőrségben 
szolgált. Gárdista koráról Radvánszky Jánoshoz, illetve 
Prileszky Eszterhez, választottjához írt levelei tájékoztatnak. 
1773-ban lépett át a hadseregbe, kapitányi ranggal, s kül-

20 OSzK. Levelestár. 
21 Lásd Karacs Teréz: Visszaemlékezés az öt Bessenyeire. Békés-

Gyulai Híradó 1888. 20. 
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földi szolgálatok után 1790-ben, amikor a kassai Magyar 
Museum szerkesztőihez nevezetes levelét írta, már magyar 
földön, Somogyban táborozott. 1796 körül pedig — Nagy 
Gábor szerint — már Debrecenben volt mint nyugalmazott 
kapitány. De előbb kellett leszerelnie, mivel 1796-ban meg-
jelent Milton-fordítása előszava szerint a Tisza Kelinc nevű 
szigetecskéjén készítette el fordítását : 

„Midőnn a' szőke Tisza' Szigetes kebelébenn" Milton Fordíttásábann 
hevültem . . ." [xKilintz nevű Szigetetskénn, idősb Testvér Bátyám 
Bessenyei 'Sigmond nyári Házatskájábann, Szabólts Vármegyébenn 
a' Paszali kies vidékenn készült Milton]," 

s egy 1794 áprilisában írt levelében — amint később lesz 
róla szó - Révai Miklóst Pestről tudatja hazatértéről. 

Bécsben kitűnően megtanult németül és franciául, von-
zotta az új filozófia és irodalom s — öccse és író testőrtársai : 
Barcsay Ábrahám, Báróczi Sándor példájától is lelkesítve -
ezeket hazája hasznára magyarra akarta fordítani. Nagy 
Gábor adata szerint a Milton-fordításon kívül Pope Essay 
on Manjét és Essay on Criticismjét is lefordította, nyilván-
valóén ezt is franciából, ahogy a Milton-eposzokat. (S lehet-
séges — később visszatérünk rá —, hogy erre a fordítására 
sikerült rábukkannunk.) Végül, amit Nagy Gábor följegy-
zése nem említ : miután Prileszky Eszter végül másnak nyúj-
totta kezét (s utána még többször is férjhez ment), Bessenyei 
Sándor — mint öccse, György — megmaradt élete végéig 
magányos öreglegénynek. 

A kapitány gárdista- és katonakoráról kiadatlan levelei 
tájékoztatnak, amelyeket az MTA Könyvtárának Kézirat-
tárában őriznek. 

Még testőrként Bécsből írt, 1767. július 31-i levelében 
atyját arról értesíti, hogy bátyjával együtt Kollár Ádámnál 
járt, aki a régi magyar családok származásával foglalkozik, 
s a Bessenyei családot is az egyik legrégibb családnak találja:22 

22 Ez, valamint többi kiadatlan levele is a MTAK-ban, MIrLev. 
125 jelzeten. 



A homályból 341 

>,A Famíliánkat hozza ki Spanyol Országnak Argóniai Tartományá-
bul, onnat jött ki András Király alatt egy Simon nevezetű Spanyol 
Groff, a ki igen kedves ember leve a Királlynak." 

Ennek az „Argoniai Simon"-nak a donációihoz is hozzá le-
hetne jutni esetleg. Erre vonatkozóan kéri atyját, hogy ha 
„a traditiókbul" tud erről valamit, tájékoztassa. 

1779. április 30-i levele már Felső-Sziléziában, a táborban 
kelt, s a szüleihez gyermeki tisztelettel ragaszkodó fiút mu-
tatja, akiből a honvágy, a békebeli élet utáni vágy is feltör, 
a tiszai kacsázások emlékével keveredve. Az utóirat katona-
kalandjának leírása a jó tollú írót mutatja, s egyben bepillan-
tást nyújt a hadi szolgálatba került kapitány tábori hétköz-
napjaiba : 

„Kedves Atyám Uram! 

Második Május közelget — eszébe juttattya Szivemnek leg éde-
sebb kötelességét kedves Atyám Uramnak agratuálni. Adjon a min-
denható Isten áldást és hoszszú életet kedves Atyám Uramra és egész 
házunkra. Én, Istené légyen a dicsösség, egészséges vagyok. Várom 
itt Sziléziában minden szempillantásba a Békességnek publicalását. 
Már 8dlk Martiustúl fogva vagyon az Armistitium, a Követek még is 
együtt vannak Teschénben — de már a Békesség mintegy el kerülhe-
tetlen minden környülálló dolgok úgy mutattyák. A Regementek 
Dislocatioja már az Országokra ki jött. A mi Regementünk Soprony 
Vármegyébe lész. Megént oda fogok menni a hol voltam a Karabé-
lyosok közt létemkor. Bezzeg édes Atyám Uram majd meg álhatóm 
már szavamat Békességben, majd Kacsázok bezzeg a Tisza Réttyén. 
Ezzel kedves Aszszony Anyámnak kezeit csókolván — Gratiajokba 
mind kettőjöknek magamat ajánlván, minden Testvéremet szívemből 
köszöntvén maradok 

Kedves Atyám Uramnak és Asszony 
Anyámnak 

Janes Felső Schlezia 30dik 
Apr. 779 

alázatos szolgája 
engedelmes fia 

Bessenyei Sándor 
Kapitány 
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P. S. N o ne féllyen már kedves Asszony Anyám, mert Martiustól 
fogva még csak Burgus Puska szót se hallottam — szinte ollyan nehe-
zen esik hogy nem halhatom mivel igen meg szoktam vólt. Az Armis-
titium még is áll — 15dik Májusig mint hallom — de azt vélem, hogy 
ezekben a Napokba okvetetlen publicalni fogják a Békességet. 

Bakinak való Újság — Vajna Lajos ide jövet a határra — bennün-
ket fel váltani — Vajnának egyszer a többi közt Cseh Országban a 
Farkas Bundáját hátárúi (mert télbe történt) és Csákóját a Süvegéről 
le szabdalták a Burgus Dragonyosok. Vajna későb le vág belőlük, 
meg szabadul, (pedig nagy veszedelembe vólt ám), 's azt mondja hideg 
vérrel Lajosnak — Ennye be bánom a Pipámat, oda vesze biz a — 
csak viszsza megyek még érte arra felé ha meg lelem. — 

Lajos meg voníttya kezével az ábrázattyát s mondja; de Ördög 
adta bolondja, ne menny a pipádért, nézd hol a Csákód — <a Süve-
ged) hol a Bundád — Meg neki akkor Gábor: Enye, ördög adta 
Dragonyosai ugyan körültem járának ám — illyen ember Gábor, б 
harczhatna [ = harczolhatna] valahol jár kél". 

Azt, hogy 1788-ban hazai földön volt, a dunántúli, polgár-
di Kecskeméti Zsigmond református lelkész verse bizonyítja, 
amelyet ezzel a bevezetéssel tett közzé a bécsi Magyar Músa 
szerkesztője: 

„Az el-múlt napokba ezen Versek akadának a' kezembe, mellyeket a' 
Polgári Prédikátor, Ketskeméti Sigmond, Uramnak, a' Toskánai 
Nagy Hertzeg Regementjebéli Kapitánynak, Bessenyei Sándor Ur-
nák Polgáriból a' Táborhoz indúlván bútsuzoúl [írt] . . ."*3 

A vers maga — négy versszakkal lerövidítve — így hangzik: 

Az Ur lelke légyen lelkem lelketekkel, 
Ő maga mennyen-el Vitézeitekkel, 
Áldjon-meg titeket Sámsoni kezekkel, 
Meg-ütközhessetek hogy sok ezerekkel . . . 

Szivem táblájára a' Neved iratik, 
Életem abrontsa mikor el-rontatik, 
Akkor-is ez a' Név rajta találtatik, 
Bessenyei Sándor ha meg-visgáltatik. 

23 Magyar Músa. 1788. XVIII. sz. április 9. 150. Az értelemzava-
róan hiányos központozást javítottam. Sz. F. 
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Ird-fel te-is Nevem szived táblájára, 
De kérlek hogy ne tsak külső hártyájára, 
írj Levelet hozzám ne hallaszd sokára, 
Szeretetednek ez lesz bizonyságára. 

Vagyis voltak tisztelői, barátai már a Milton-fordítás meg-
jelenése előtt, hazaszerte. 

1790-ben a kassai Magyar Museum íróihoz küldött levelé-
hez verset is mellékelt, amely egészséges életvidámságával azt 
az egykori radványi vendéget idézi, aki nem felejtette el külön 
megköszönni az ízes pisztrángot s a „levelen sült" jó ízét: 

, ,A nagyságos asszonynak . . . kezeit alázatosan csókolom. Rad-
vánszky György urat, az egész úri házzal együtt tisztelem. A piszt-
rángjának és a levelen sültjének az íze még most is számba van."24 

Maga az 1790-i vers a hozzátartozó levélrészlettel így szól 

,,Addig-is, hogy róllam ítélhessetek, íme el-küídom egynehány ver-
seimet : 

M — — Barátomhoz. 
Sem azt, hogy a' lelkem, sem azt, hogy a' testem 
Mit mivel, és mint van, Barátom, nem festem; 
Mert ezen két létnek belső kerekei, 
Az Istennek titkos bölts végezései. 
Ha ezt meg lehetne fogni az embernek, 
Azonnal társai lennénk az Istennek. 
Halandó embernek nints arra szüksége, 
Hogy néki fel-nyíllyon a' titkoknak vége. 
Elég az, hogy bírunk minden tehetséggel, 
Szerentsésen élni. M'ért vagy hát kétséggel? 
Hogy talán a' lelked testednek rossz törvényt 
Szabott, és ez-által készítt néked örvényt? 
Ne hidd ezt, Barátom! mert a' test és lélek 
Egymással egésszek, egymás nélkül felek. 
Ezek hívek eggyütt; eggy ösvényen járnak; 
Soha ellenkezést egymástól nem várnak. — 
Nem-de nem látod-e, hogy belénk öntötte 
Létünk' fenn-tartását lelkünk, 's meg-kötötte? 
Ellenkező törvény hogy' lehet hát bennünk? — 
Ezen két baráttal, hidd-el, kell eggyeznünk. 

24 Baros Gy.: i. m. ItK 1906. 71. 
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Úgy adta a' környül-állás, mikor ezeket a' tsekély verseket írtam, 
hogy tsupán tsak mint Filozofus, nem pedig mint Teologus, írjak; 
azért meg ne botránkozzatok. — — Ide írom még eggy a' Magános-
ságról készített munkátskámnak (melíyet idővel, ha tetszik, meg fo-
gok küldeni) utolsó verseit: 

Boldogságomat én tsak ebben találom, 
Hogy-ha lelkem tsendes, mikor meg-visgálom. 
Egészség, szép asszony, jó barát, bor, kenyér, 
Az egész Világnál, 's kintsénél, többet ér."2s 

Ugyanebből az évből maradt fenn a dunántúli Horváth 
Ádámnak három epigrammája, amelyeket Bessenyei Sándor 
három — föltehetően hosszabb — versére írt. Minden bizony-
nyal személyesen is találkoztak, talán Somogyban, Horváth 
nagybajomi birtokán, vagy Füreden. Az utolsó epigramma 
Fridrikje a porosz Nagy Frigyessel, a filozófus királlyal le-
het azonos. A versek a Hol-mi III. kötetében jelentek meg: 

„Felelet, Bessenyei Kapitánynak három rendbéli versére — három 
darabban: 

(ex tempore) 20. Apr. 1790. 
Igaz, az indulat formá[l]ja szívünket, 

Ha szívnek nevezed elegyült vérünket . . . 

X X X 

Vétkezel büszke nyelv! fennyen emlegetve, 
Hogy az emberért van minden teremtetve . . . 

X X X 

Fridrik! a' mit tartassz igazán találtad, 
De a' boldogságot még ki nem tsináltad . . ."2e 

Nem sokkal későbbi kiadatlan tábori levele az Alsó-Rajna-
vidékről, az elzászi táborból kelt, 1793 áprilisában, hadi 
pályája vége felé. Ebből még keserűbben tör fel a hadi pályába 
unt ember honvágya, aki mit nem adna az egész európai ha-
dakozás helyett egy kis horgászásért „a Szamos vagy a Be-

25 Magyar Museum. II. kötet, II. negyed. 1792. 124— 126. 
26 Hol-mi. III, Pest, 1792. 1 6 - 18. 



A homályból 345 

rettyó partján". Szinte Csokonai Bessenyei Sándornak aján-
lott Kleist-fordításával csengenek egybe a sorok: 

„Oh be boldog az, a ki oda haza maradott vagy szerette szántó föld-
jében csendesen él, és a királyok, Nemzetek Processusába magát nem 
elegyíti." 

A nyílt szívű, önérdekre nem néző testvér, barát hangja is 
kicsendül a levélből, azé az emberé, akit Csokonai méltán 
fogadhatott benső barátságába: 

„Barátom Kedves Testvér Bátyám István! 
Tolled lett poroszlói el válásom után sok féle érzékenységeken 

estem által, mellyek több szenyvedést, mint örömet létemre hintettek, 
azonban még is az Isteni gondviselés fenn tart — tudgyad hát, hogy 
még élek, és hogy ez hozzád már innét a Rajnai Armadátúl második 
levelem. Györgynek is irtam, de szokásotok szerint se te, se ő nem 
felelt — engemet ez el nem idegenít azért tölletek azért már, mert én 
a mit és a kiket szeretek, azokat a nélkül is örökre szeretem, hogy 
róllok reám valaha valami háromollyék; esmérd meg hát Barátom 
szívem ábrázattyát, és hidd el, hogy igaz Barátod és Barátotok va-
gyok. Húsvét első napján étzaka költöztem a Rajnán által. 3dlk Ápri-
lisig ahol a Francziakkal Svadronyom öszve gabalodott, felettébb 
kemény szenyvedésekre jutottam, álmatlanság, éhség 'sat. katonai 
állapotok által, azomba mint hogy ezek a komor Vendégek már 
nállam régen esmeretesek, csak úgy veszem őket, mint egy szelíd 
Férj dér dúr feleséget. Egy mezei katonának illyen Feleségei vannak. 
Oh be boldog az, a ki oda haza maradott vagy szerette szántó föld-
jében csendesen él, és a királyok, Nemzetek Processusába magát nem 
elegyíti. Fogadom, kedves Bátyám, hogy a Besenyői és Ladányi 
Processus nékem annyi Phisicalis, és Morális szenyvedést nem okozott 
vólna, mint ez az egész Európa Processusa, a hol kardommal és pisto-
limmal kell viaskodnom, morális szenyvedésemet értsed csak arra 
hogy a Nyugalomra sohajtok, és most el nem érhetem, leg alább félig, 
a nélkül hogy Jó Királyomhoz való hívségemet és (fogad) hűségemet 
meg ne sértsem, eztet nékem elfeledni nem lehet, mert érzek és gondol-
kozok, úgy is, mint ember, úgy is mint Polgár és Katona, ez az utolsó 
bennem egészben Királyomé, azkit a környül állások szerint elibe 
kell tennem — reménylem hogy az Isteni gondviselés vénségemre még 
meg adja érnem, hogy veletek a Szamos vagy a Berettyó partyán hor-
gászhatok. Most vagyunk mi Rajnai Ármádia Vurmuser alatt in cir-
culo Inferiori Renensi Alsatianak a határán Landau várához 2 órányi-
ra — én Svadronyommal többekkel együtt Belháin nevű Palatinatus 
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Calvinista és Papista faluba vagyok a Forposton. Igen gyakran csa-
tázunk per partes a francziákkal, de még nagy verekedésünk nem volt, 
de a mint a könyülállásokból sajdítom, vele nagyon fögyelmezünk. 

Ha Görömbei velem vólna, most el hinné, hogy van Német s 
Franczia Kálvinista, ám bár a Békát is meg eszik ha kaphattyák. Ha 
csak ugyan reménységem felett válaszolsz, utasítsd levelemet a neked 
adott titulusom szerint per Vienne 
Fribourg 
Spajer 

à Varme de Wurmeser 

Az Isten oldalmába ajánlak benneteket, arra kérvén Mindnyájato-
kat, hogy igaz szívességeben ne kételkedjetek 

igaz atyafi Testvéreteknek 
Beihain 25dllt Apr. Sándor Kapitánynak"" 

1793 

Ekkor már csak egy-két éve volt hátra az ötvenedik évében 
járó kapitánynak, hogy végre hazatérhessen horgászhatni a 
kedves tiszai tájakra. 

Mint volt róla szó, Festetics Györgyhöz írt levele társasá-
gában, 1882-ben, a Zalai Közlönyben megjelent egy vers is, 
amely alkalmasint az ő műve : közvetlenül a levele után for-
dul elő, a közlő minden külön — más szerzőre utaló - tá-
jékoztatása nélkül. 

A strófák a Franciaországra, Párizsra tekintő politikus 
írót idézik, aki a Magyar Museumhoz írt levelében a szel-
lemi Bastille-ok lerombolását emlegette. Most azonban mái 
1793-at írunk, a Terreur időszaka ez, s a humanista filozófia 
híve visszariad „a test jó tagjaiba" is belemetsző véres ese-
ményektől. Mindenesetre XVIII. századi politikai költésze-
tünknek érdekes darabja (egészen más, mint az 1793 január-
jában, XVI. Lajos kivégzésekor elszaporodott royalista ki-
rálysiratók). A vers elején a hegy a „Hegypárt"-ra (La 
Montagne) utal, amely 1793. június 2-án népfölkeléssel meg-
döntötte a girondisták uralmát s bevezette a jakobinus dik-
tatúrát. Aki ezt a verset írta, nem a Bourbonok s a Habsbur-

" MTAK. Mir. Lev. 125. 
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gok oldalán állt: olyan republikánus demokrata volt, aki 
megriadt a Terreur kilengéseitől. Ha M - — Barátomhoz 
című versét azzal mentegette, hogy „tsak mint Filozofus, 
nem pedig mint Teologus" írta, ezt meg azzal menthette-
magyarázhatta volna, hogy „mint Filozofus, nem pedig 
mint Svadronykapitány" vetette papírra. 

Francziaország 
Juliusban 1793 

Ez az a hegy ? melynek kies határában 
A tőkék ültetve álltak szép sorjában, 
S a zöld leveleknek védő árnyékában, 
A szőllő szem kincsét érlelte magában. 

Ez az! Mi hát oka gyászra vált szivének? 
Fogy gyámola, pusztán csüggő vesszejének, 
Elhal nyersesége sárga levelének, 
Nyög letiport földje mesztelen tövének. 

Meghozta ennek is az ősz esztendejét! 
Ki kellett állnia a szüret idejét; 
Már háborog a must, okádja seprejét, 
Hogy bora elnyerje jóltevő erejét. 

Francz föld! a világnak irigy csudájára, 
Felkaptál a fényes dicsőség polczára, 
Annak is elértél annak jó pontjára, 
Honnét ledülsz, több nagy országinak] módjára. 

Tudom rajtad függnek a népek szemei, 
Sok megindult szívnek csörögnek [!] könnyei. 
Mert orvoslóidnak oly rosszak szerei, 
Hogy nem gyógyulhatnak fiaid sebei. 

Gyilkosság a testnek jó tagját metszeni. 
Ha másként is lehet baján segíteni. 
Kár jámbor szándékba bele is kezdeni, 
Ha az ész így szokta czélját téveszteni.28 

A következő évből ismerjük Bessenyei Sándornak Révai 
Miklóshoz szóló, eddig kiadatlan levelét. A levélből úgy tet-

28 Zalai Közlöny. 1882. 15. sz. 
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szik, hogy már 1794-ben hazatért, s egyik első dolgaként a 
„Magyar Litteratura" felől érdeklődött, be akarván állni 
annak művelői közé. A levél nyilván Pesten kelt: 

„Apollóban Barátom! 
A Világ nagy Játék néző piaczárúl, 30 esztendők <által> alatt lett 
hányattatásom utánn ; le léptem. A Szajna vidékéről érkeztem. Külső 
Nemzetek közt többnyire vándorolván, azoknak Caraktereket meg 
esmértem, meg tanultam, bennek azt a' Léleknek nagytságát [!], mit 
bennetek igaz Hazánfiaiban, nem találtam. Azt mondattya velem 
tapasztalásom, minden Philantia [önszeretet] nélkül mintha tsak tik 
Magyarok volnátok remekjei az igaz emberiségnek, és máz nélkül 
való tudományoknak. N e vedd hát rossz néven kedves Földim, ha én 
mint igazi belőlletek ki pattant Szikra, ismét Lángoló Lelketek nagy 
Tüzébe viszsza térni kívánok, és Társalkodásotokat óhajtóm. Lelkedet 
Munkájidba Személlyed nélkül esmerem, mert szép gondolatodat, 
emberiségedet, igaz Magyarságodat sokszor Philosophusi Magános-
ságomban, olvastam, éreztem, és magaméjivá tettem. Szomjú a 
Lelkem, ugyan azonn szép <el> gondolatokat, érzékenységeket, egy 
szóval emberi szivedet ékesítő Virtusidat tenn Magadtúl hallani, és 
<magamag> arról tolled értekezni, mibe áll most a Magyar Littera-
tura. Gyöjj hozzám vigasztald, tökéletességed tudni való kívánságát 
igaz Barátod(nak) 

Bessenyeinek. 
Az Uj Kávéházba 3 órakor 

dél után 
22л'к Apr. 794."29 

Irodalmi működését azonban megzavarta az 1797-i francia 
veszély miatt meghirdetett nemesi fölkelés : erről számolt be 
1797 júliusában barátjának, Nagy Gábornak, figyelmébe 
ajánlva az előző évben már megjelent Milton-fordítását is: 

„Barátom! 
Én megyek az Insurgensekkel. Isten tudja mire, és hova megyek. 

N e m lehet örömöm téged ölelni, mert a dolgok özöne ettül akadályoz-
tatnak. Kérlek Rozgonyit öleld helyettem, és kérdezd meg mind őtet 
mind magad hogy mit csinál Milton [Debrecenb]en és Patakon. 
Ha egy két garast 

29 OSzK. Levelestár. 



A homályból 349 

be' belölle küld el Lukainak 
[e]zután is védelmezd Miltont 
[ford]itóját pedig szeresd. 
4dik July 797 

Igaz Barátod 
Bessenyei Kapitány Major 

és Insurgens 
[A túloldalon a címzés:] 

Nagy Gábor ked-
ves Barátomnak 

S. Patakra.30 

(A levél bal sarkának szövege hiányos ; szögletes zárójelbe 
tett következtetéseinkkel igyekeztünk pótolni; a Bessenyei 
által említett Rozgonyi a sárospataki Rozgonyi József filo-
zófia professzorral lehet azonos, aki a Milton-kötet terjesz-
tését intézhette Patakon.) 

A Milton-fordításhoz kapcsolódik galánthai Fekete János 
gróf verse, amelynek csak néhány sorát közölte Morvay 
Győző, majd az ő nyomán Baros Gyula.31 Itt most az egész 
szöveget közreadjuk: 

Feö Sírása Mester Bessenyei Sándor urnák 

Miltonod olvasni már el is kezdettem 
'S tiszta Magyarságán nagyon örvendeztem. 

Elméd magasságát nem szűnöm tsudálni 
'S hogy a' mit nem hiszel, arra is mersz szálni 

El hagyod meszszire Frantzok fordítását 
'S bátrabb lépésekkel Auctorod járását. 

Követvén oly helyes, a' Magyarázásra 
Hogy nem látszik nyelvnek, abban változása. 

Ha Milton fel kelne, százados sírjából, 
'S magyar nyelv áradna, támadott torkából, 

30 Uo. 
31 Lásd Morvay Gy. ItK 1901. 285., illetve: Baros Gy. : i. m. ItK 

1906. 54. 
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Jelesben náladnál nem magyarázhatná, 
'S Anglus Poemáját tsak így fordíthattná. 

Hogy szabadság neki kiváltképpen tetszett, 
Abból is meg láttszik, hogy ollyas themát vett, 

Meg győzetik ugyan, abban a' Párt ütő, 
Mert az Isten reá, kénköves menkőt lő. 

De veszéllyében is, bátor lelket mutat, 
Midőn hartzot vesztvén új bosszúlásra hat 

Száz esztendős tőkét, így látod köszködni, 
Idővel, ménkővel, 's ágaival födni. 

Fellegről, veszélyről, az apróbb fátskákat, 
Mint Sátány éleszti, le vertt Angyalkákat. 

Egy helyt munkáiban, Volter, vélem mondja, 
Hogy Miltonnak Sátány lett volna főbb gondja, 

'S az igaz Herossa, veszett Édennyének, 
Mert irigye vala Remek Érdemének. 

De bátor úgy volna, soha Henriássa 
Ezen Poémának nem fog lenni mássá. 

Mert a' mint mondottad, reguláknak tárja, 
Minden nagy Elmének, kedvetlen kantárja. 

Voltér pedig őket, cirkalmas voltokban, 
Követvén meg maradt, fagyos határokban. 

'S Akár hogy hánkódjék, hogy Miltont gyalázza, 
Henriás bibéjét, azzal nem polázza. 

Hazámnak nevében im vedd köszönetem, 
'S azzal fogadásom, hogy példád követem. 

Tellyes tehetséggel, kívánván fáradni, 
Hogy nyelvünk homályból, ki tudjon fakadni. 

Noha erőm tsekély, tolled vezettetvén 
'S tiszta Magyarságod, könyvedben lelkezvén, 

Talám én is jutok Parnassus hantyára, 
Legalább a' Hegynek, meredek pontyára. 

Hol Lasaz, Soliö, La Fonténnel ülnek 
'S nagyobb embereknek árnyékján hűsülnek 

Onnét Dezsőffire, s reád tekinteni, 
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Fogok biztosbb szemmel, 's rózsákat hinteni. 
Furoglyám danolván, midőn trombitával 

Ti Remeket szültök Homérnak hangjával, 
'S az Insurrectiót vonván Poemára 

Föl hágtok a' hegynek leg merőbb poltzára ; 
Mint Caesar jegyezvén vitézléseteket. 

Én Ovid kotáján, fúvók Ízléseket [?], 
Tsudálván munkátok, hogy Hazánk szép neme 

Mondja: tud gúnyolni, bár kissebb érdeme.32 

A franciául jól tudó, Voltaire-rel is levelező, francia verseket 
író Fekete gróf az episztolában a „ferney-i bölcs" nevezetes 
tanulmányának (Essai sur le poesie épique) Miltonra vonat-
kozó gondolatait visszhangozza.33 (A magyarosan átírt nevű 
francia szerzők közül Lasaz talán Pierre Claude Nivelle de 
La Chaussie-\e 1 [1691 - 1754], a „könnyfakasztó komédiák" 
írójával, Soliö pedig Guillaume Amfrye Chaulieu [1636 — 
1720] költővel lehet azonos.) 

A franciából készült Milton-fordításra itt külön nem té-
rünk ki ; Baros Gyula foglalkozott a mű szélsőségesen eltérő 
értékeléseivel ; szükséges azonban az előszónak legalább két 
részletét fölvillantanunk, amelyek a fordító nem minden-
napi nyelvi tehetségét s igényét igazolják. Az egyik helyen 
remek költői hasonlattal világítja meg Bessenyei a nyelvet 
szétfeszítő gondolat nyelv feletti hatalmát : 

„Minden erőmet, igyekezetemet arra fordítottam, hogy MILTONt 
tisztánn és érthetőképpenn tégyem elődbe; ugyan azért semmi újj 
Magyar szót nem teremtettem, sem pedig a' Frantzia Nyelvnek regu-
láihoz magamat nem szabtam; hanem tsupán-tsak a' Magyar Nyelv' 
természetét vettem reguláúl; fő tzélom vólt az, hogy azt meg-ne fer-
téztessem, vagy erőltessem. Érzem-is magambann, hogy ezen Fordít-
tásban született Nyelvemnek nyakát nem szegtem. Ugyan azért, ha 
a' szó szerént való Fordíttást keresed, a' Frantziábann a' Magyar 

32 Fekete János gróf Magyar versei. III, 88. 1. MTAK. RUI. 4-r. 20. 
33 Vö. : Szigeti Jenő : Milton Elveszett paradicsom-a Magyarorszá-

gon. ItK 1970. 206. 
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MILTONt meg-nem találod; vagy ha meg-leled-is, tsak ott, a' hol a' 
két Nyelv' természete edgymással nem ellenkezik. Született Nyelvünk-
nek, valamint mindenféle Nyelveknek Grammatikabéli szoross és 
karikába vett Törvényit tsak addig tartyuk-meg, míg a' gondolatok 
bennünk többre 's nagyobbra nem nőnek, mint a' Nyelv, vagy Szó; 
mert ekkor a' Nyelv nem hogy parantsolna, hanem inkább a' Lélek' 
Felsége előtt el-pirúl, és tsak gyenge tolmátsolását ajánlya hebegve, 
meg-esmérvén gyengeségét a' lélek' tehettségeihez képest. A' Katona, 
mikor az Ágyukat füle körül mormolni hallya, akkor ingyen sem 
gondolkodik a' szemetes dombokról, a' hol leg-inkább szokták a' 
Salétromos földet ásni, a' mellyből osztánn puska-por leszsz, hanem 
más érzékenységei vágynák. Én-is mikor MILTONt vérrel tajtékzó 
Pegazussánn körültem déltzegeskedni, és felséges gondolatitól maga-
mat el-borittatni szemléltem: el-felejtettem minden Oskolai Tör-
vényt, hanem tsak így sohajtoztam: Ugyan hogy szokta ezt a' Magyar 
érthetőképpen ki-mondani, a'mit én mostbelső-képpenn érezek, látok, 
és hallok! Be szép, 's be jó vólna, ha meg-magyarázhatnám! E vólt 
minden Törvényem." 

A másik helyen anyanyelvéről s fordítói szándékáról nyi-
latkozik: 

„Sokat hallom 's hallottam, hogy a' Magyar Nyelv szűk, nehéz vele 
bóldogúlni. Igaz az, hogy ha a' Nyelvtől közönségesenn aztkívánnyuk, 
hogy akaratunknak, gondolatunknak, érzékenységünknek, és kép-
zelődésünknek éppenn ollyan megtestesitthető vagy személyesitthető 
szóigája légyen, a' mint a' hogy belől érzünk : így nem tsak a' Magyar, 
de minden Nyelv tsekély, és szűk lészen. De innen nem következik, 
hogy Magyarul szinténn olly böltsenn nem tudnánk írni, mint más 
Nemzetek, tsak hogy eszünk legyen hozzá; mert szónk elég van a' 
szép Gondolatok' ki-fejezésére ; annyival inkább, hogy a' szép Gondo-
lat tészi termékennyé és sokat mondóvá a' Szót, nem pedig a' Szó a' 
gondolatot. Ha valami jóltévő Músa nálam úgy jelenne-meg, mint 
hajdanábann mondgyák, hogy az íróknak Lelkek jelentek-meg, és 
igen bőlts dolgokat mondottak nékik: tsak súgna a' pennámba 
bőltseséget, fogadom, hogy ezzel a' Magyarsággal, a' mellyel birok, 
igen sok hasznost és szépet tudnék írni." 

A kassai Magyar Museumban megjelent levele is tanúsítja : 
súgott az ő Múzsája megírni való bölcsességeket: hanem az 
idők változtak meg közben szerencsétlenül! 

A Milton-fordítás terjesztési gondjairól szólnak 1796 végén 
Szily János szombathelyi püspökhöz írt (korábban már ki-
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adott) levele s 1798 februárjában Festetics György grófhoz 
küldött sorai. 

Az, hogy ő, egy kálvinista író Debrecenből fölkereste a 
szombathelyi püspököt, jól mutatja egyrészt felekezeti elfo-
gultságoktól mentes felvilágosult szellemét, másrészt szoron-
gatott anyagi helyzetét. A levél önvallomással felérő sorai 
megérdemlik, hogy újra idézzük : 

„Elmémben forgatván azon kegyességit Excellentziádnak, a' mellyel 
Zala Vármegyében lett quártélyozásomkor erántam vólt, bátorkodom 
most is ugyan azon igaz hazafiúi szívvel és bizodalommal, a' mellyel 
akkor Excellentziád eránt viseltettem, Előtte újra megjelenni. Most 
is a' vagyok, a' ki akkor voltam, és nem is lehetek egyéb soha annál, 
hogy bennem egy csepp vér is ollyan ne légyen, a' melly mediate, vagy 
immediate a' köz jóért ne buzogjék. Ugyan ezen vértől buzdítatvánn, 
bátorkodom excellentziádnak azt jelenteni, hogy a' midőn a' Márs 
Theátrumáról, a' hol Királyomhoz és Hazámhoz való hűségemet 
harmintz esztendőkig bizonyítottam, leszállvánn, a' Mú'sák Theátru-
mára léptem, elhitetém azt magammal, hogy nem csak vérrel festett 
kardúnkal, hanem pennával is szóigálunk Hazánknak. Ettől a gondo-
lattól elragadtatvánn, itt Debretzenbenn csendességembenn szemei-
met a' Magyarok környülállásokra vetettem, és láttam azt, hogy 
Nemzetem ámbár vitéz is, és ebbenn más Nemzeteket fellyülmúl, még 
is a' Tudományokbann, avagy inkább a' valóságos felemelkedésbenn, 
igen hátra van. Attól a' keserves tapasztalástól indíttatván, fordítot-
tam és már magam költségénn ki is nyomtattattam ama halhatatlan 
Ánglus Miltonnak Keresztyéni, Vitézi és Poétái gondolatit, az Elvesz-
tett és Visszanyertt Paradicsom nevezete alatt."34 

Mivel a mű már — a szerző költségén! — megjelent, csu-
pán a terjesztésben kéri az iránta korábban Zala megyében 
figyelmességet tanúsított főpap segítségét: 

>,Egy bölcsőjében levő Nemzet a' Tudományokra nézve, ebbeli pó-
'yáját, tudjuk hogy elébb nem szaggathatta-el, hanemha a' Mecená-
sok őtet segítették. Én ha mindent elgondolok is, Méltóságosabb és 
Érdemesebb Mecénást Miltonnak a' Hazábann Excellentziádnál nem 
esmerek: Ugyan azért is mérészlek hazafiúi alázatos bizodalommal és 
mélly tisztelettel Excellentziád előtt a' Miltonnal megjelenni, és azonn 
esedezni, hogy a' Sémináriumbann levő Nevendék Ifjaknak Szívek-

34 ItK 1932. 1 9 9 - 2 0 0 . 1. Géfin Gyula közlése. 
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be a' Jó ízlésbeli Érzést Milton olvasása által becsepegtetni méltóz-
tasson. Ezen Januáriusbann itt esendő Vásári alkalmatossággal fogok 
azonn igyekezni, hogy Excellentziádnak egy Exemplárral udvarolhas-
sak, és bölcs ítéletire, mind a' Magyarságbann, mind a' Szépségbenn 
Miltont kitehessem." 

E levél mondatai is ugyanattól a költői, nyelvi erőtől duzzad-
nak, mint korábban már idézett Milton-előszava. 

Festetics György grófot hasonló kéréssel kereste meg a 
következő évben. Mivel a levél első kiadása igen nehezen 
hozzáférhető, s nem került be az irodalmi köztudatba, cél-
szerű újra idéznünk. Nagyszerű önarckép ez is, szinte egybe-
rímel Csokonai 1796-i levelének e soraival : 

„Boldog ősz Vitéz Uram! Te a' Vér piatzon a' haldoklók jajgatási 
között eggy kis Cartussággal nyerted meg azt — a' mit a' te ember 
szereteted és filozófusságod érdemelt — Az а', В — úr Dragonyos 
Kapitány, nagy prédáló volt, sok özvegyet, árvát, rabot, 's koldust 
tett, halál barátja volt Ő, 's a' pusztításnak nyele, de áldassék azért 
az ő emlékezete, mert annak a B. . . filozófusnak és poétának vénsé-
gében nyugodalmat, és csendességet szerzett."35 

A Festetics Györgyhöz 1798 februárjában intézett levél 
együtt magasztalja a főrangú hazafiban a gazdasági célú 
Georgicon megalapítóját s az irodalmi célú Magyar Minerva 
könyvkiadó vállalkozás pártfogóját: 

„Nagyságos gróf! Érdemem felett való nagy méltóságos uram! 

Nagyságod lépése, mely a közjót és első nevelést tárgyazza oly 
mozdulása nagyságodnak, hogy az minden igazán érző és a közjót kí-
vánó hazafinak egész öröme és vigasztalása lehet. Engedje meg nagy-
ságod, hogy én is egy magánosságban élő hazafi ennek tapsolhassak. 
Erre ugyan nagyságodnak szüksége nincsen, mivel a nagy lélekből 
eredett cselekedet, dicséretét mindenkor magával szokta hordozni, 
ezt megcselekedni annyi, mint azonnal jutalmaztatni. Ehhez a dicső-
séges institutumhoz hozzákapcsolta még azt is nagyságod, a mely 
nélkül egy bölcsőjéből kikelt és magárahagyatott publicum soha em-
berkori nevelést magának sem vehet, i. t. hogy magát a magyar lite-
rature maecenássának elszánta. Felséges gondolat! — Hiszen, avagy 
nem jobb-e nemzetet érezni és gondolkodni tanítani, mint vérengez-

35 Gulyás J. : i. m. ItK 1936. 469. 
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ni? Fogadom, hogy Bonaparte is édesebben érezne mást, hogyha a 
kedves tudományátf,] a mathesist egy collegiumban taníthatná, mint-
hogy az arabsok vérét ontja."36 

A következőkben a magyar nyelvről tett — öccse szellemét 
idéző — forró vallomása után tér rá két éve a saját költségén 
kiadott Milton-fordítására, amelynek rajta maradt példányai-
nak terjesztéséhez Festetics gróf segítségét kéri — fölajánlva 
még „tokai nectár" küldését is (mint Fekete János gróf an-
nak idején Voltaire-nak) : 

„ A fáin érzést és gondolkozást egy nemzet soha különben meg nem 
tanulhatja, hanem, ha a maga anyanyelvén olvashat. Mennyire nem 
törekedett ezen sok igaz magyar hazafi és mennyit nem írtak magá-
nosságokban? De mi haszna? azok setétségben maradtak, mivel 
maecenások nincsenek. Már nagyságodban találunk egyet, vagyon 
tehát, múzsánknak, kihez folyamodni. Viszi tehát nagyságod eleibe 
múzsám Miltonnak epicumi poemáját az »Elveszett és visszanyert 
paradicsomot«. Ezt a munkát ugyan már két esztendővel ezelőtt a 
publicum eleibe terjesztettem a magam költségén, de fájdalom, a ma-
gyar többség még a metafizica ideálnak meg nem érvén, az exemplárok 
rajtam maradtak. Ha nagyságod Magyarországban védelme alá nem 
veszi, elenyészik Milton és a haza a belső széptől megfosztatik. 

Ha nagyságod valamely munkát németbe vagy franciába, a mely 
az institutumot is kedvére elősegéli, nekem kijegyez, múzsámmal 
parancsoljon, magát a fordításra híven ajánlja. 

E mellett, ha tokai nectárra nagyságodnak szüksége vagyon, ennek 
a megszerzésébe is híven el fogok járni. Nem úgy pedig, mint specu-
lans, hanem mint nagyságodnak alázatos hív szolgája. 

Tokaj Fbr. 11 ik 1798. 
Bessenyei Sándor kapitány." 

Csak csodálkozhatunk, hogy erővel teljes, bibliásan veretes 
s mégsem ódon stílusú fordításán, hogy nem kapott jobban 
kora közönsége, amikor a múlt században kétszer is kiadták 
Debrecenben, sőt századunkban is volt két új kiadása, az 
egyik 1911-ben.37 Vagyis idővel valóságos népkönyv lett 

36 Zalai Közlöny. 1882. 15. sz. 
37 Lásd Szigeti Jenő : i. m. ItK 1970: 2 1 2 - 2 1 3 . 



356 A homályból 356 

Bessenyei Sándor fordítása, különösen az alföldi baptista és 
ádventista hívek körében.38 S ez némi utólagos elégtétele is 
lehetne a tollforgató kapitánynak, ha legújabban nem szo-
rult volna ki ismét az irodalomtörténetből. Annak különben, 
hogy kora közönsége közönyösebben fogadta fordítását, 
mint ahogy megérdemelte volna, döntően az lehetett az oka, 
hogy műve mégis csak franciából készült prózafordítás volt, 
s ekkor már az angol eredetiből is készültek verses, költői 
fordítások Magyarországon (ha nem is az egész Elvesztett, 
illetve Visszanyert Paradicsomból).38 

A Festetics Györgyhöz írt levél évében, 1798 végén kelt 
Bessenyei kapitánynak Nagy Gáborhoz küldött kiadatlan 
levele, ugyancsak Tokajból. Ennek legfontosabb része a 
Debrecenre s a „debreceniség"-re vonatkozó adalék, vala-
mint a Nagy Sámuelt illető üzenet, aki ekkor a jénai Mine-
ralogiai Társaság titkára volt, s ekkoriban választhatták a 
testület levelező tagjává.40 Ugyancsak fontos említés van itt 
Bessenyei Sándornak egy franciából fordított, történeti mun-
kájáról („a 4 Philosophus Monarká"-ról), amelyet Festetics 
gróf, illetve a Magyar Minerva kiadói vállalattal szerettek 
volna megjelentetni : 

„Barátom! 
Két Nagytúl, a kiket én valóban nagyra betsüllök, ettzerre Levelet 

nyerni, el gondolhatod hogy édes vólt. Örülök a kinn járó Bará-
tunknak [ti. Nagy Sámuelnak], hogy Lelkének nemes Fundamentu-
mára szép épületet fog feltenni. írd meg neki Barátom hogy néha 
néha írjon nekem, és előre fel tett Tzélljárúl Planumárul tudósítson, 
úgy reménylem hogy magam is valamit contribuálhatok tzéllja el 
érésére. Szerentsétlen voltam Leveleihez, egygyet se láttam, de hiszem, 
pedig hogy az Originális szeret, ha a Levele el veszett is. Hozzám való 

38 Lásd uo. 
39 Vö. Szigeti: i. m. 
40 Vö. Szinnyei IX, 748. h. Talán Nagy Sámuelnak tulajdonítható, 

hogy annyi nem természettudós is tagja lett a Társaságnak: Kazinczyt 
is beválasztották 1800-ban, de б — nem lévén mineralogus — a meg-
tiszteltetést visszautasította. (Lásd Kazinczy: Az én életem. Bp. 1987. 
3 2 0 - 321.) 
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Szivét éppen úgy érzem, mint ő. Az Irigység, és üldözés mindég ke-
vesebbet szokott annak ártani, a kit üldöznek vagy a kire irigykednek, 
mint annak, a ki üldöz és irigykedik. Ez ollyan dolog mint gyerekko-
runkba hallottunk hogy a ki Szobalányhoz üt, magát üti meg. A mi-
kor az érdemet üldözik, mindég viszsza vág a bot az üldözőre & 
[ = etc]. 

Én tapsolok neki hogy Alquin azaz Debretzen őtet nem szerette, 
és még se szereti, hiszen ezektül szerettetni a valóságos érdemnek 
gyalázat vólna, mivel ők <sem> ezt éppen nem esmérvén, sem nem 
érezvén, következés szerint nem is gyakorolhatván, azt senkibe meg 
nem esmérhetik, sem pedig reá nem adhattyák. 

Fogadom, Barátom, hogy ha ez a Barátunk Alquinnal szimpatizált 
volna, vagy ővele Alquin, úgy egymást soha se esmérték vólna. Ne-
vetni fogsz talán Levelemen, hogy én is üldözöm Debrecenyt? N e m 
érzek üldöző Lelket magamba, azértis nem üldözésből, sem haragbúi 
írok, hanem tsak abból az érzésbül, a mely mindenkor a beau moralA 
velem szeretteti; és a hol ennek ezer meg ezer Hypocrita tzégérit lá-
tom, magát pedig sehol se lelem, akkor meg vallom, hogy a port a 
csizmámrúl le rázom és a Tisza Berkek {Torkolatjára) öszve fojá-
sokra veszem magam, a hol ámbár 5 külömb külömbféle Templom 
legyen is, még is egymás üstökébe nem kapunk, és amiólta itt priva-
tizálok semmi szembetűnő jelét a Moralitás romlásának nem tapasz-
taltam. Ha a Munkád kész, GrófT Festetits ki adja a maga költségén, 
és harmadát néked akar pénzbe akar Exemplárba meg jutalmazza. 
Én ennek az érdemes Hazánkfiának, Maecenasunknak fogok írni, és 
a 4 Philosophus Monarkáknak a Fordítását néki által adni. De kérlek 
küldd el nékem Francziába az Originális Könyvet, mivel a magamét 
az Insurrectióba létemkor egy Dámának ajándékoztam, és most már 
találok a Munkámba némely homájos helyeket, a melyeket még re-
touchéroznom kellene. Ezt az egész Levelem küldd meg Nagy Sámuel 
Barátunknak, örvendek neki, hogy az ott való társaság tagjának 
vette. Ez az én Philántiamat is tsiklandoztattya, annyiba hogy nem 
tsak én, de mások is benne az érdemet meg esmérték. Azonban trut-
zolok akarkit is abban, hogy Nagy Sámuelhez az érzékenységemet 
felül múlná. Akiért szeressétek<igaz)míg meg érdemli igaz Baráto-
tokat 

Bessenyeit 
A Bolettaimra vigyázz. 
Tokaj. Präe [Primae] Xbr. [Decembris] 798.41 

41 OSzK Levelestár. 
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Az életrajzi érdekű levelek közül utolsó a Nagy Gáborhoz 
1801. augusztus 20-án intézett rövid levélke; a szóban forgó 
„barátságos fetsegés" alkalmával, ha arra Debrecenben ke-
rült sor, föltehetően Csokonai is találkozhatott a kapitány-
nyal. Azt, hogy ki lehetett a levélben kétszer is említett Mé-
száros, eddig nem sikerült kideríteni (Bessenyei Sándornak a 
kassai Magyar Museumba került egyik verse M . . . barátom-
hoz szól) : 

„Kedves Barátom! 

Adom barátságosan tudto[d]ra, hogy megérkeztem, és veled és 
Mészárossal lenni kívánnék — gyertek hát hozzám egy kis barátságos 
fetsegésre. — Ne féllyen ide jönni Mészáros is, mind a Házi Gazdá-
ba[n] mind pedig bennem barátját, és barátodat leli és leled. 

Bessenyei."42 

Nagy Gábor e levélre írt életrajzi jegyzeteiben említi, hogy 
Bessenyei Sándor lefordította Pope Essay on Man]ét s Essay 
on Criticismjét, s mindkettő „Kézírásban maradt". Mivei 
Nagy franciául idézi a címeket, bizonyos, hogy — a Milton-
hoz hasonlóan — franciából készült fordításokról van szó, 
mégpedig alkalmasint prózai fordításokról. 

Mivelhogy a Tisza-parti „literary gentleman" öccse, Bes-
senyei György kétszer is lefordította - s versekben (bár б is 
franciából) — az angol költő hallatlan népszerűségű filozo-
fikus költeményét, s 1771-ben ki is adta Az embernek próbája 
címmel,43 érthető, hogy bátyja ezt már nem akarta kiadni 
prózában. 

Az Essay on Criticism fordításával azonban más volt a 
helyzet: ez akkoriban még nem jelent meg magyarul versben. 
Az irodalomtörténet tud a mű 1792-ben kiadott magyar 
prózafordításáról s arról is, hogy ez a fordítás franciából ké-
szült. A' Pesti Magyar Társaság ki adásának első darabja 

42 Uo. 
43 Lásd Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi 

István fellépéséig. Bp. 1917. 7 4 - 7 5 . 
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című kiadvány Elmélkedés a kritikáról címmel névtelenül 
tartalmazza. Fest Sándor mindössze annyit írt róla, hogy 

„A 149. lapon található jelentés szerint a magyarázó jegyzeteket a 
franczia kiadás szerint Petravits Ignácz és Peláty Anzelmus fordí-
tották."44 

A teljes szöveg: 

„Jelentetik az Érd' Olvasóknak, hogy a' fantázia ki adás szerént, 
a' Kritikához tartozó számokkal meg jegyzett, világosító magyará-
zatok, és jegyzések, mellyek Petravits Ignátz, és Peláty Anzelmus 
által fordíttattak, az idő rövidségéhez képest és a' könyv nyomtató 
sajtók is külömbféle munkákkal terheltétvén, tzélunkhoz képest erre 
a' Pesti vásárra el nem készülhettek: mindazáltal a' következő dara-
bot úgy fogjuk alkalmaztatni, hogy a' két fél kötet eggyé tétetvén, 
tökéiletessen öszve illyék; ha t. i. addig az Érd. Olvasók puszta kö-
téssel ennek hasznát vévén, egyszersmind méltóztatnak tetszések sze-
rént bé köttetni." 

Magáról Pope versének prózafordítójáról a kiadásban nincs 
szó. A két jegyzetfordító közül az irodalomtörténet Peláty 
Istvánról tud annyit, hogy pesti ügyvéd volt, s valóban jól 
tudhatott franciául, mivel 1844-ben egy kötete is megjelent 
Budán a francia kiejtésről.45 

Nagy Gábor adata nyomán föltámad a gyanú, hogy a 
névtelen prózafordítás nem Bessenyei Sándor munkája-e. 
A föltevés komoly alapja, hogy az említett kiadványban 
Bessenyei György is több versével szerepel.48 

A Pope-fordítás szókincse, tájszavai is Bessenyei Sándor 
szülőföldje, a Tiszahát vidékére mutatnak: előfordul benne 
a 'lomha, rest' jelentésű latsuha (131) s az ebből képzett 
latsuhaság (139.1.). A szó tájszótáraink szerint a Tiszaháton 
volt honos, a Magyar Tájszótár Tiszadobról, Tokajból, 
Nagykárolyból ismeri (bár van egy adata a Kiskunságból is). 

44 Festi: i. h. 
45 Szinnyei X, 720. h. 
46 Lásd 75., 85., 109. 
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Másik tájszava a Pope-fordításnak a kétszer is fölbukkanó 
mázgol, 'másolgat, keneget'jelentésben : „Ha Mevius Apolló-
nak boszantására mazgol" (117), illetve: „nyomorult játszó 
színi darabokat mázgoltak" (139—140). 

A Szamosháti Szótár a mázgol alakot ismeri, a Magyar 
Tájszótár ezt a változatot a Palócságból adatolta, de a máz-
gál alakot Szatmárból és Debrecenből idézi. Van még egy 
nyelvjárási szó a fordításban, a 'búgócsiga' jelentésű tsapó-
tsiga (142—143), amelyet az Új Magyar Tájszótár Nagy-
szalontáról adatolt. 

A nyelvjárási alakváltozatok közül a hörpölést használja 
a fordítás (125), a Magyar Tájszótár ezt (a hörböléssel szem-
ben) Biharból, Szatmárból s Szabolcsból ismeri (s egy adata 
van még Háromszékből). A köznyelvi csömörlik a Pope-
fordításban tsemerlik változatban található (133, 142), s ez 
az egyetlen adat, amely — a tájszótárak szerint — határozot-
tabban a Palócföld felé mutat: a csemellikrt a Palócságból 
s a Székelyföldről vannak adataink, a fordításbeli csemerlikre 
viszont csak a hontsági Alsószecséről ; a Szamosháti Szótár 
a csömöllik adatot ismeri. S ha a tiszaháti adatok vannak is 
többségben, nem lehet kizárni egy palócföldi fordító lehető-
ségét sem, bár azt is tekintetbe kell vennünk, hogy katonai 
pályáján Bessenyei számos nyelvjárással, alakváltozattal is 
megismerkedhetett. 

Különben Bessenyei Sándor Milton-fordításában is for-
dulnak elő nyelvjárási alakváltozatok: Dölfös, dölfösség (I, 
5, 6. 1.), partzogó (porcogó) (I, 24), sarampó (sorompó) (II, 
16), sugárol (súg, sugallmaz) (I, 3. II, 11 stb.). 

A Pope-fordításban meglep a nyelvújítási szavak száma: 
belátás, előítélet, elölátás (144), „észláng (genie)" (116), szó-
tag (131), vissza hangzat (echo) (132), magánhangzó (131) stb. 
Van amikor a fordító maga próbálkozik újítással : a görög — 
latin kritikus magyar neve nála érdem ítélő (több helyen), a 
stílus: nyelvezés (129, 130). Ilyen a féltudóska is (130), a 
tudományka („Egy kis tudományka veszedelmes dolog" 125) 
vagy az árnyék tartó 'ernyő' értelemben (140). 
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Mindez nem mondana ellene Bessenyei Sándor szerzősé-
gének, hiszen az Elvesztett Paradit somban is találkozunk ha-
sonló neologizmusokkal, hiába írta az Az olvasóhoz intézett 
előszavában Bessenyei, hogy „semmi újj Magyar szót nem 
szabtam; hanem tsupán-tsak a' Magyar Nyelv' természetét 
vettem regulául". Mindjárt a bevezető Milton-életrajzban 
előfordul a Titoknok, majd a Lát-határ (II, 13. 1.), a közép-
pont (II, 14) s 'Pólus' értelemben a Világsarka (uo.); ugyanitt 
az Aequatort így magyarítja: „Az Éjj és Nap' edgyenlőségé-
hez való lénea". Saját szóképzésének látszik a hevereg („lán-
gal habzó folyóban heveregnek") (I, 7. 1.), a postaság (I, 10. 
1.) s saját szóalkotása a lánghabok is (uo. 12. 1.). 

Nem lehetetlen tehát, hogy az Essay on Criticismnak a 
Pesti Magyar Társaság kiadványai 1792-i első darabjában 
megjelent, franciából készített prózafordítása a Milton-
fordító Bessenyei Sándor műve. 

A tiszaháti „literary gentleman" is a „kényszerpályák" 
nemzedékéhez tartozott, akiknek a közelmúltban Poór János 
önálló kötetet szentelt.47 1790-ben írt levele — amelyben be-
jelenti írói szándékát Pope-, Rousseau-, Helvetius-műveivel, 
a „józan Filozófusok"-kal való foglalkozásra — jelzi, mit 
várhattunk volna tőle is, ha nincs az 1795-i cezúra irodal-
munkban; az ígéretes lehetőséget öt kiadást megért Milton-
tolmácsolása, levelezése, valamint Pope-fordításai (már akár 
az övé az 1792-ben megjelent mű, akár nem) s a „4 Philoso-
phus Monarkák"-ból készült magyarítása egyaránt igazolják. 
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47 Kényszerpályák nemzedéke. 1795— 1815. Magyar História. Bp. 
1988. 


