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EGY KÉZIRATOS LESSING-FORDÍTÁS
Az irodalmi fabula elméletéről

Az Egy néhány Mesék ama nagy Lessing Urn[a]k, Aczalay János Uram által
magyar nyel[v]re által tett mesés Könyvéből töredéke a szerző teljes Lessingfordításának: az 1793-ban Bécsben, Kazinczy Ferenc által kiadott Lesszingnek
meséi Három Könyvben kilencven állatmesét ad közre (egy Könyv harminc
meséből áll). A kolozsvári Akadémiai Könyvtárban található kéziratban 1 ezekből
mindössze huszonkettőt találhatunk; a szövegek közti válogatás módjára
semmilyen utalást nem tesz a lejegyző.
A kézirat külön érdeme, hogy nem a Kazinczy által revideált fabulákat
tartalmazza, mint a kiadás. Noha a kézirat tulajdonosára, vagy a lejegyzés idejére
semmilyen utalást nem találtam, feltételezésem szerint a kézirat Aszalay
eredetijéről készített másolat. Ezt a feltételezést a következő érvekkel támasztom
alá: a kéziratban semmilyen utalás nem történik Kazinczy revíziós, vagy csupán
kiadói szerepére; a kézirat fabulái nem a Három Könyv szerinti előfordulási
sorrendjükben, hanem esetlegesen követik egymást (például: a kéziratban
olvasható első mese a kiadásban a Harmadik Könyv hatodik meséje, a második az
Első Könyv harmincadik meséje, a harmadik a Második Könyv első meséje stb.);
ha a kézirat szövegeit összevetjük Kazinczy kiadásával, olyan tartalmi eltéréseket,
szövegezési különbségeket találunk, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az
adott szöveg nem a Kazinczy-féle kiadásról készített másolat. A kézirat és a
nyomtatvány összevetésével továbbá megerősíthető vagy megcáfolható az a
„közhit", amely szerint Kazinczy „sokat javított" Aszalay munkáján."
Kazinczy nemcsak a kiadás felelőse, hanem - ahogyan a kiadván)
előszavából kiderül - a fordítói munka ösztönzője is volt: „A' LESSZING Meséit
ASZALAY JÁNOS Úr, még tavaly a' Kassai Normális Iskolának egyik Tanítója
fordította, kérésemre. Érzette ő, hogy a' kevéssel sokat mondó Lesszinget nem
könnyű fordítani; de csakugyan engedett unszolásaimnak..." Ebből az idézetből a
fordítás időpontjára is következtethetünk: Aszalay munkájának befejezése 1792-re,
azaz a kiadást megelőző esztendőre datálható.
A fordítóról, valamint Aszalay és Kazinczy kapcsolatáról még többet tudunk
meg egy Aranka Györgyhöz intézett levélből: „Aszalay János Borsod Vmegyei fi.
1
2
3

Jelzete: U - 1655-18.
Voigt 2000. 268.
A kiemelés a szöveg szerint történt.
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Fülemüle, és Pacsirta című fabulákban a mese elején, A Bika, és Tino, A Hadakozo
Farkas, A Darázs, A vizi Kigyo, A Fecske és A Szarvas című fabulákban pedig a
mese végén olvasható (I. melléklet). A Roka, és Bagolly című fabula utolsó
bekezdését Kazinczy affabulációként értelmezi, és ezért a kiadásban a mesétől jól
elkülöníti. Ez a rész ugyan nem alkot szerves egységet a történettel, hiszen
megváltozik a beszélő, nem a szereplők elkezdett párbeszédének folytatása, de
struktúrájában eltér a kézirat más affabulációjától is, mivel ebből a részből hiányzik
a közvetlen megszólítás.
Az egyszerűsítés elvét Lessing összekapcsolja a fabula egy másik fontos
elméleti kérdésével: a többnyire antropomorfizált alakban megjelenő állatok
szerepeltetésével. Érvelése szerint a fabulákban megjelenő állatok nevéhez a
köztudatban a priori egy bizonyos jellembeli sajátság kapcsolódik. Ezért a jellemek
körülményes leírása helyett elegendő a megfelelő állat(név) szerepeltetése a
fabulában, és az olvasó máris dekódolni tudja az erkölcsi tanulságot. 18 Más szóval
az állatok szerepeltetése elősegíti a tanulság szemléletes felismerését. Néhány
példát említek a kézirat fabuláiból az egyes állatok és jellemeik összetartozására: a
bátor és erős sas19 (A Hollo, A Sas); a buta szamár (Esopus, és a Szamár, A
Szamár, és Oroszlán); a hiú, gőgös páva (A Páva, és Kakas). De a megszokottól
eltérő tulajdonsággal is szerepelnek állatok ezekben a mesékben. Például az okos
róka nem a ravaszságot megtestesítő szereplőként 20 jelenik meg (A Majom, és
Roka, A Roka, és Bagolly), vagy a dicsekvő farkas sem mint a sötét erők, a rossz
princípium megtestesítője 21 szerepel (A Hadakozo Farkas). Az állatok mellett
mitológiai alakok (Hercules, Juno, Apollo, Jupiter, múzsák), reális személyek
(Esopus, juhász, meseköltő), növények (tölgyfa) és ásványi anyagok (érc) is
lehetnek szereplői a Lessing-meséknek.
„S imé úgy jelenik meg majd a' Munka, a'mint ő írta-le" 22
Kazinczy a Lessing-mesék fordításában betöltött saját szerepéről két, Aranka
Györgyhöz címzett levelében, illetve a nyomtatvány előszavában értekezik. Az
1792-ben, György napján kelt levélben Aszalayt a fordítás egyedüli felelőseként
nevezi meg: „Egynehány napja, hogy Wielandnak Diogenesét, a' Dayka által
fordított Heloizt és Abelardot, és az Aszalay által készített Lessing Meséinek
fordítását 200 RFNT bancoczedulával küldöttem-fel Bécsbe .,." 2 3 A később kelt,
már többször idézett levélben Aszalay fordítói tevékenységéről a következőket írja:
„En néki kimutattam a' nehézségeket, Ö lefordítva adta által a' Mamiscriptumot,
's
18

Uö. 89.
A pogány mitológiában, a keresztény szimbolikában és a heraldikában is a sas hatalmi
jelképként jelenik meg. Fügedi 1993. 4 9 - 5 1 .
:o
Jelképtár 1997. 181.
:i
Jelképtár 1998. 64.
" Kaz. Lev. II./273-4.
Kaz. Lev. II./26I.
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kért, hogy revideáljam, 's töröljek, vagdaljak tetszésem szerint. Megcselekedtem.
m
' t 4 t ö I e m v 'árt, de rá bíztam, hogy változtatásaimmal szabad tetszése
szerint' éljen. Sokat meghagyott, sokat nem. S imé űgy jelenik meg majd a'
Munka, a' mint ő írta-le.25 Én csak az Ortographiámat csaptam vak követésül
nyakába, hogy scandalizáló difformitas ne legyen az eggyüvé nyomtatandó két
munka közt."' 6 Es végül az előszóból a következőket tudjuk meg a fordításról:
Aszalay „csakugyan engedett unszolásaimnak: 's egyedül azt kötötte ki, hogy, ha
majd a' fordítással elkészül, azt az Originállal hasonlítsam-öszve, 's a' mit rajta
változtatni valónak sejdítendek, jegyezzem-ki. Felraktam jegyzéseimet, még pedig
azzal az egyenességgel 's bátorsággal, a' mellyeket tőlem a' belém vetett
bizodalom kívánt és érdemlett; 's vissz'adtam a' munkát, hogy jegyzéseimnek, ott.
a' hol önnön érzése javallani fogja változtatásaimnak hasznát vehesse. így készültel ez közös igyekezetünk által; -7 mellyet leginkább azért jelentek, hogy a' kik
különösségeimen fogva reám ismérnek, Barátomat, és engemet a' Kiadót, félre ne
értsenek." Mindezekből az idézetekből nem derül ki egyértelműen, hogy
javaslataival Kazinczy milyen mértékben változtatott a Meséken: inkább a kézirat
helyesírására vonatkozó jegyzései vagy más (például stílusbeli) kifogásai
határozták meg a fordítás nyomtatásra előkészített változatát. Az alábbiakban a
változatok összehasonlításával erre a kérdésre keresem a választ. A kézirat és
nyomtatvány helyesírásának nyilvánvaló különbözőségét nem szükséges külön
példákkal bizonyítani, ezért csak az egyéb jellegű eltéréseket veszem figyelembe.
A kézirat huszonkét meséje közül kilenc esetben nem találunk különösebb eltérést
a kézirat és kiadványbeli változat között.

a

Kazinczy a lefordított fabuláknak mintegy kritikai kiadását végzi el, ugyanis
egy esetben egy ismeretlen fogalom - „Elend", A Szarvas című fabulában feloldását adja meg lábjegyzetben 28 , több esetben pedig utal az adott téma
előfordulására más fabulaszerzők müveiben. A hivatkozott szerző és müvének
címe mellett Kazinczy az egyes kötetek számát és az oldalszámot is megadja. Az
ilyen formán hivatkozott szerzők és müvek a következők: Aesop. - azaz
Aiszóposz, Phaedr. - azaz Phaedrus, aki Aiszóposz állatmeséit ültette át a latin
irodalomba jambikus versformában (Új Magyar Lexikon 5/427.)"1) és Aelian. de
nat. anim. - azaz Aelianus, aki Az állatok sajátosságairól című müvében az
állatvilágból vett furcsaságokról írt (Világirodalmi Lexikon 1/69.). A Foglalatban a
következő fabulák címe mellett találunk ilyen utalásokat: A' Bika és Tinó, A'
Darázs, A' Páva és Varjú, A' Szamár és Oroszlán valamint A' Vízi Kígyó. "

24

[A kiemelés a szöveg szerint történt)
Kiemelés tőlem [J.-Sz. 1]
:6
Kaz. Lev. II./273-4.
27
Kiemelés tőlem [J.-Sz. 1.]]
28
..Élendnek neveznek egy szarvas forma szabású állatot.". Lesszingnek Meséi I 793 103.
2,9
Phaedrus meséit V c i g i V i l m o s így jellemzi: „egyszerű, simán folyó voltukban jellegzetesen
iskolás költészetet képviselő alkotások". Voigt 2000. 222.
30
A címeket ezúttal a kiadvány szerint idéztem.
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A kézirat és a kiadvány közötti legfontosabb eltéréseket a mesék tanulságát
kifejtő részekben figyelhetjük meg. A nyomtatott változatban a tanulság gyakran
nagyon nyilvánvalóan, három ***-gal jelölve különül el magától a mesétől, például
a fentiekben már említett A Roka, és Bagolly címűben. 31 Ez a fabula a kiadványban
A' Róka és Gólya címmel szerepel - helyesen, ugyanis az utóbbi két állat
párbeszédét tartalmazza a történet, a bagoly, a kézirat egyik címszereplője, meg
sem jelenik a mesében. Valószínűleg elírás vagy másolási hiba miatt szerepelhet a
kéziratban a rossz cím.
A Fecske című fabula tanulsága a kéziratban affabulációként, tehát a mese
végén jelenik meg. A kiadásban - mindenféle változtatás nélkül - a mese elejére
kerül a tanulság. 32 Lessing is tanulsággal indítja meséjét, tehát Kazinczy ezzel a
javítással az eredeti szerkezetet adta vissza.
Két esetben a kiadásbeli változatból hiányzik a megszólítás, az affabuláció. 33 A
kiadó által elhagyott zárórészek így hangzanak: „O győzedelmes austriaiak! be illik
ez a mesés igazság a tü ditsekedestekhez." (A Hadakozo Farkas) és „O dütsösséges
Monarchák! o faldoso Vizi Kigyok! O alatsony együgyü népek! O bolond, és
Jupitérnek Királly kévanással szüntelen alkalmatlankodó békák!" (A vizi Kigyo)
Miért maradhattak ki a kiadásból ezek a szövegrészek? Véleményem szerint, a kiadó
túlságosan nyilvánvaló aktuálpolitikai utalások miatt vágta ki ezeket a szövegeket,
hiszen a cenzúra sem tűrte volna meg ezeket a sorokat, főleg egy bécsi kiadványban.
Az eredeti mesékből hiányoznak ezek az affabulációk, és a kézirat többi fabulájában
sem fogalmazódik meg hasonló tartalmú és hangvételű tanulság.
A fenti jelenségre ellenpéldát a A Majom, és Roka című, az utánzásról szóló
fabulában találunk. 34 A kéziratos mesének nincs affabulációja, a kiadott változat
viszont ezzel a megszólítással zárul: „Nemzetembeli írók! - Szóljak é még
világosabban?' 05 Ez a zárórész nem Kazinczy egyéni hozzátoldása, ugyanis
megvan Lessing meséjében is.36 Tehát ebben az esetben ismét az eredeti forma
visszaadásának szándéka késztette javításra a kiadót. De ez a rész azért is
kerülhetett be többletként a kiadásba, mert tartalma nem idegen több másik fabula
(A Fecske, A juhász, és Fülemüle vagy A Fülemile, és Pacsirta) tartalmától.
Ezeknek a meséknek ugyanis közös tárgya a literátori mesterség. A Fülemile, és
Pacsirta címűt idézem: „Mit lehet azon Poétakrol mondani a kik olly magasra
csapnak fel, hogy Olvasóiknak nagyobb része meg nem érthet? - Mit mondhatnánk
egyebet hanemha azt a mit a Fülemile mondott a Pacsirtának: azért csapsz-é fel
olly magosra, Kedves Baratném, hogy ne értsék szavadat."

'' Lesszingnek Meséi 1793. 24.
Uo. 99.
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Uo. 15. és 49.
J
A ..hímezni" ige szinonimájaként Hajós József könyvében is az „utánozni"" alak fordul elö.
Hajós i.m. 247. Lessing meséjében is az „utánozni" jelentésű „nachnamen" ige szerepel.
' Lesszingnek Meséi 1793. 7.
..Schriftsteller niciner Nation! - MulJ ich mich noch deutlicher erklaren?""
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Találunk példát a szöveg szerkezetére vonatkozó javításokra is. A Hercules
című fabulában a távolra mutató névmást - értelemszerűen - közelre mutatóra
cserélte fel a revizor: „midőn Hercules az Istenek közzé vétetett fel, legelsötbenis
Junot köszöntötte. Az egész Eg és Juno magais, csudálkozva nézte ezt." Az Egér
című fabulában anaforikus szerepet tölt be a közbeékelt mondat: „Sokaknak
közzülünk, ezt mondá az okoskodó Egér, szárnyat adott ..." Hasonlóan a
szövegértelem egyértelműsítését szolgálja egyetlen betoldott mutató névmás: „S
mit nem tett ez a nagyravagyo, hogy Elendnek Tartassék?" (A Szarvas).
A szórendet érintő változtatásra példát A Páva, és Varjú című fabulában
találunk. Itt a következő szerkezet: a „Pávák, kik a tulajdon szárnytol lai közt a
varjúnak" a kiadásban a „Pávák, kik a' Varjú tulajdon szárnytollai közt" formában
szerepel. 37 A Lud című fabulában egy jelzős szerkezetet találunk javított alakban:
az eredeti, a „To síkjain" szerkezet a kiadásban a „tó' síkjánn" alakban fordul elő; a
javítás indokolt, ugyanis az egy birtokra való utalást egyes számmal fejezzük ki.
Valószínűleg másolási hiba miatt kerülhetett be A Szamár, és Oroszlán című
fabulába a következő értelmetlen mondat: „A szamarat, midőn az Esopus
Oroszlánnyá [...] az erdőbe ment volna, igy szollítá meg egy ismerős Szamár"; a
kiadásban ez a mondat így hangzik: „A szamarat, midőn az Esopus Ortroszlánjával
[...] az erdőbe ment volna..." 3 - tehát a társhatározó ragját kellett pótolni ahhoz,
hogy a mondat értelmessé váljon.
Stilisztikai-nyelvhasználati javításoknak tekinthetjük a következőket:
legelsőtbenn ~ legelőször, helybe hagyta ~ helyben hagyta (Hercules); soha nem
tettem ~ soha sem tettem (A Bika, és Tino); szüntelenül ~ szünetlenül,
maradékjainak ~ maradékoknak (A Darázs); megszaporítassa ~ megszaporíthassa
(Az Egér); magasra ~ magosra (A Fülemüle, és Pacsirta).
Egyéb javítások: a kéziratban számjegyekkel írt tőszámnév a kiadásban betűkkel
szerepel (A Hadakozo Farkas), valamint egy indokolt szócsere: szavadat - dalodat
(A Fülemile, és Pacsirta) - a pacsirta szava helyett helyesebb a pacsirta daláról írni.
Ha mennyiségileg és minőségileg is számba vesszük a fentiekben bemutatott
javításokat, arra a következtetésre juthatunk, hogy Kazinczy „jegyzéseivel"' nem
változtatott sokat Aszalay munkáján. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy
az összehasonlítás alapjául szolgáló huszonkét kéziratos mese csak negyede a teljes
fordításnak. A lappangó kéziratok előkerülése sokat segítene Kazinczy revíziós
munkájának pontos megítélésében.
JÁNOS-SZATMÁRI
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