
Szilágyi Ferenc 

FÖLDI JÁNOS ISMERETLEN VERSFORDÍTÁSA 

Ä férjhez vágyó Fillis és oktató Anna lakodalmi-versben 

Csokonai mentorának, a debreceni kör jeles literátorának (akiről a Series studiorum is azt jegyezte 
már meg a debreceni Kollégiumban, hogy „Vir doctus, probus et bonus poéta"1, számos műve 
kallódott el vagy lappang mindmáig1 a - Tudunk halálos ágyán megírt önéletrajzáról,3 Aeneis-
fordításáról,3 Lucinda c. Gellért-fordításáról4 s említi Mixich egy verses magyar történelmét is, amely 
állítólag .nyomtatásban is megjelent.* Ugyancsak ő idéz egy kétsoros töredéket ismeretlen „Lakodalmi 
vers"-éből, Földinek Kazinczyhoz szóló egyik levele alapján.6 

Érthető' meglepetéssel és- örömmel fedeztem föl a Kubelik(Széll)-gyűjtemény nyomtatvány
anyagának részletes átnézésekor a prágai Egyetemi Könyvtárban - ahol 1974-ben már tettem egy 
érdekes fölfedezést7 - a 66 H 708 jelzésű kis kötetet, amely Földi János Rövid Kritika és rajzolata 
magyar füvésztudományról c. füzete mellett egy másik kis alakú, 48 oldalas munkát is tartalmazott 
ezzel a címmel: „A' férjhez vágyó Fillis és oktató Anna lakodalmi-versben Lydi Jákobból. Pesten, 
Nyomtattatott Lettner József Betűivel 1787.dik Esztendőben." A „Tudósításának nevezett előszó 
végén pedig ,,a' Vers-író F. J." aláírás volt olvasható. Aligha lehetett kétséges, hogy Földi János eddig 
ismeretlen munkájáról van szó. Ezt egyértelműen megerősíthette az is, hogy az egykori tulajdonos a 
művet Földi ismert munkájához köttette, továbbá Földi névbetűi s az egész előszó gondolatvilága és 
stílusa.8 Sőt a kis könyv alcíme alapján mindjárt arra kellett gondolnom, hogy a vers a Kazinczynak 
szóló levélben említett s Mixich által is idézett „Lakodalmi vers"-sei azonos. 

Ennek az azonosításnak ugyan két mozzanat némileg ellenemond: Földi 1788-ban írt Kazinczynak 
„Lakodalmi vers"-ének várható megjelenéséről, noha* a vers - igaz, hogy névtelenül! - a címlap szerint 
1787-ben már megjelent; a másik kérdőjeles mozzanat: a Földi-levélben idézett két javított sor a 
nyomtatott műből hiányzik - bár tartalmilag s a versformát illetően pontosan vág mindkettő a 
nyomtatvány szövegéhez. 

Arra kellene gondolnunk, hogy esetleg egy másik „Lakodalmi vers"-ró'l írt Kazinczynak? Inkább 
az a valószínű, hogy Földi, aki először - 1787-ben - névtelenül adta ki versét, most újabb -
javított - kiadásra készült, amelyen már nevét is föl akarta tüntetni. (Ezért tépelődik levelében azon, 

1 Ld. Földi János költeményei. Kiadta és bevezette Dr. MIXICH Lajos. Budapest. 1910, (RMKvt. 
25. sz.). A következőkben: Költ. 

1 aBotarükai s orvosi működésének iratait, számos ismeretlen levelét újabban NAGY Sándor adta 
közre a Hajdú-Bihar megyei Levéltár anyagából nagyobb tanulmányban: Földi János hadházi évei 
(Adalékok életrajzához és hajdúkerületi orvosi működéséhez). Debrecen, 1976. Különlenyomat a Déri 
Múzeum 1975. évi évkönyvéből. (647-774.) 

aLd. KazLev. II, 200-201.1. és Mixich i. m. 26. 
3Vö. Költ. 63. A Földi János: A' versírásról c. kiadványban. (Bp., 1962.) Szerk. Ádámné Révész 

Gabriella [A továbbiakban: Versír.] meg is található néhány sikeres hexametere (ld. az 59. lapot). 
4Vö. Költ. 66. 
*I. m. 62. Földi János ismeretlen és lappangó műveiről szólva meg kell jegyezni, hogy A magyar 

irodalomtörténet bibliográfiája H. (Bp. 1975.) Dömötör Sándortól idézett cikkei (Ethn 1929.,DebrSz 
1931.) nem a hadházi költőre, hanem a debreceni Kollégium azonos nevű pénztárnokára vonatkoznak. 
Van viszont Földinek egy lappangó alkalmi verse, amelynek egyelőre csak tárgyát ismerjük: Péter 
István névnapjára írt egy üdvözlő költeményt Halason. (Vö. Halas és Vidéke. 1902. jan. 18.) 

6Vö. i. m. 204., KazLev. I, 216. 
7Ld. MKszl975. 167-174. 
"Igazolja Földi szerzőségét többek között az is, hogy verstanában az „Oktató Versmív" műfaját 

tárgyalva a példák közt ezt is említi Bessenyei, Orczy Lőrinc, Horváth Ádám művei után - igaz hogy 
szerző nélkül: „Illyen Fillis és Anna beszélgetéseik. Pest. 1787. (Versír. 83.) Annak, hogy nevét nem 
tüntette föl, nincs jelentősége: az „Alagya (Elégia)" műfajánál is említi Ga/area-fordítását, ugyancsak 
névtelenül: „Illyen Relánd Adorján Galateája XIII. Alagyákban az 1787. észt. Magy. Musában." (Lm. 
83.) 
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hogyan is nevezze meg magát a címlapon.) A két javított sor pedig egyszerűen kimaradt vagy hiányzott 
a korábbi - 1787-ben megjelent - változatból. 

Az, hogy a közel félszáz oldalas „lakodalmi-vers" írója, illetőleg fordítója Földi János, nem lehet 
kétséges, s az is igen valószínű, hogy a fordítás azonos a Kazinczynak szóló levélben említett 
„Lakodalmi vers"-sel. 

A munka keletkezési időpontját, jellegét, terjedelmét s versformáját tekintve szoros rokonságban 
van Foldj Gfl&fea-fordításával, amely 1787 szeptemberétől jelent meg folytatásokban a Magyar Musa 
hasábjain. 

Mindkét hosszabb fordítás lényegében szerelmes tárgyú, s mindkettő holland író latin nyelvű 
disztichonos verséből készült páros rímű tizenkettősökben.8 a 

Bár a két holland írót száz év választja el egymástól, verseik jellegzetes barokk alkotások, ha a 
korábban élt Cats művein erősebben izzanak is át a stíluskorszak ismertető jegyei. Reeland 1701-ben 
megjelent Galatea ja is igazi barokk - késő barokk - munka: nemcsak egész antikizálása, mito-
logizmusa s latin nyelve teszi azzá, hanem maga „alapállása": az olthatatlan lángú epekedés, majd a 
váratlan tragikus fordulaton való jajongó kesergés. 

Jacob Cats a nagyvonalúbb katolikus főúri barokkal szemben a polgári - sőt kispolgári -
protestáns barokk képviselője, amelynek bibliai jellegű — sokszor lapos és unalmas - moralizálásaiba 
azért antik elemek is keverednek s a barokk jellegzetes erotikája is átsüt rajtuk. A XVIII. század végéig 
mindenesetre a legnépszerűbb író volt: könyvei a Biblia mellett ott voltak a holland otthonokban. 

A „Lakodalmi vers" 1787-i pesti kiadásában a címlapon Lydi Jákob neve után metszeten egy 
virágfüzért tartó kis puttó látható, ez alatt pedig egy leoninus disztichon - az ekkor még leoninuspárti 
Földi mellett tanúskodva.9 

A címoldalon „Lydi Jákob" neve némileg megtévesztő: de a „Tudósítás" elnevezésű előszó elhárítja 
a félreértést, amikor megmondja, hogy „Kattsi Jákob" „Hollandiai Nemes" szerzetté a munkát „ékes 
és tündöklő Deák Versek"-ben, s Lydi Jákob, ,,a' Dordracumi Gyülekezet' Prédikátora" csupán a 
nemzetek eljegyzéskori és lakodalmi szokásairól írt két könyvének végén „Epithalamiumúl vagy 
Lakodalmi-versül hozza-fel, olly ajánlással, hogy ezekbenn, az igazi szeretetnek, és a' Házasulásban 
követendő 's tartandó szokásnak edgy leg-jobban ki-nyomott képe rajzoltatik, melly minden Nem
zeteknek az e'féle szokásokban Lydiai próba-köve lehet."1 ° 

Az előszó Lydiuson kívül még egy tekintélyre, Janus Gruterusra is hivatkozik, mivel ez a „nem 
külömben híres, és a* tisztességes Tudományokban érdemes ember, a' maga Po/yaní/iea-jábann, ezeket 
[a verseket] az egész Világnak javasolja, hogy a' szüzeknek elméjek a' szeretetbenn ezen sinór-mérték 
szerint formáltassanak, hogy osztán boldog Házassággal foglaltassanak-öszve."1' 

*aA Galatea szerzőjének — szinte komikus félreértésből - Mixich „Lőhner Lajos" osztrák költőt 
tartotta (ld. Költ. 65.), aki valóban használta a Rehland Ludwig írói álnevet (ld. Wurzbach X, 1443), 
de mivelhogy 1812-ben született semmiképpen nem lehetett az 1787-ben magyarrá fordított mű 
szerzője, Mixich azt sem vizsgálta, írt-e valaha Ludwig Edler von Löhner Galatea című verset, ahogyan 
azt sem, milyen nyelvből készült Földi fordítása. A Galatea szerzőjét már helyesen azonosították 
Reeland (Reland, Reelant) Adriaan (latinosan: Hadrianus Relandus) holland íróval és tudóssal Földi 
verstanának sajtó alá rendezői (ld. Versír. 215., 250.). ök még azt írták: „Galatea-elégiáinak - Földi 
'fordítása eredetijének - nem akadtunk nyomára" (I. m. 215). Mi megtaláltuk az eredetit is az 
OSzK.-ban± a P. O. lat. 2451 jelzeten: Hadriani Relandi orientalium linguarum in Academja Traiectina 
professoris Galatea Lusus poeticus. Editio Altera. Trajecti ad Rhenum Sumtibus Editoris. 1710. 8r. 35. 
1. - Az alább idézett holland enciklopédia szerint az első kiadás 1701-ben jelent meg s 1837-ben 
holland fordítása is készült. 

9Vö. MMusa, 1787. 230., 239. Továbbá: Költ 69. 
10Ld. az idézett kiadás számozatlan [3.] oldalát. Magára, a XVII. században (1610-1679) élt 

Jacobus Lydiusra nézve ld. a Grote Winkler Prins: Encyclopedia in twintig delem. Amsterdam, Brüssel. 
1973. holland enciklopédia 12. kötetét. Lydius szóban forgó kiadványát nem sikerült hazai könyv
tárainkban megtalálnom. Az OSzK. betűrendes cédulakatalógusa A'Férjhez vágvó Fillis kartonján a 
következő műre utal: Faces augustae, sive poematia quibus illustriores nuptiae... latino carmine 
celebrantur. Ld. OSzK. 203. 947. 

l*l. h. [3-4.] old. Janus Gruterus (eredeti nevén De Gruytere) holland filológus (1560-1627) 
több versgyűjteményt adott ki újlatin költőkből. Ld. a Grote Winkler Prins idézett kiadásának 8. 
kötetét. 
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Ezzel a fordító előrebocsátotta munkájának erkölcsnevelő célzatát, némi gyanút keltve bennünk: 
miért ennyi tekintély idézése, ha valóban ily erkölcsnemesítő célzatú műről van szó. (S gyanúnk nem is 
egészen alaptalan: J. Cats mestere annak, hogy moralizáló művében a vitatkozó párbeszédek egyik 
oldalán a csiklandozóbb érzéki szerelem is szóhoz jusson - az olvasó szükséges érdeklődésének 
fölkeltésére és ébrentartására.) 

A további indoklásban az anyanyelv fejlesztésének hazafiúi szándéka mellett szabad idejének 
hasznosra fordítását említi a fordító s figyelemre méltóan emlékezik meg a „Szebb-nemnek", a női 
olvasóknak mulattatásáról: „E'nyi Nevek, ezen Verseknek Deák nyelven-való kellemetessége, magam 
nyugtató' s újitó óráinak hasznos mulattságra-való fordítása, született nyelvem szeretete, és az 
azonn-való Versek terjedésének kívánása, velem ezeket Magyarra fordíttattak, az e'félékben gyönyör
ködőknek pedig, 's kivált a' Nemzetünkbéli nevedékeny Szebb-nemnek, ha nem nagy használhatás; 
leg-alább ártatlan múlattatása közre botsáttatták."1 2 

A párbeszédes műben — amely eredetileg latin disztichonokban íródott - a pajkos, inkább 
szerelemre, mint házasságra vágyó Fillis replikázik az érettebb, higgadtabb, huszonhét éves Annával a 
szerelem dolgairól. 

A fordító ezt így bocsátja előre előszavában: „Fillis edgy Világ leánya, ki Kupidónak lépes 
veszszejétol meg-fogattatván, fijatal elméjének ínyét, önnön gondolati szerént, minél elébb követni 
rohan' és ezenn az okon fel-fedezett tzélja beszédében mindenkor igen világi. De Anna edgy 
tsillapodott indulatú, és nem köz böltseségű jámbor Aszszony, ki a' fijatal elmének e'féle rohanásait az 
okosságnak zabolájával tsendesíti, és rendesiti... A' Tükör ha motskainkat ki nem mutatja; nem 
igyekszünk azokat le-tisztitani."13 (Azaz jó példája az „ürügyes erotiká"-nak is, ahogy Horváth János 
Gyöngyösi Istvánnak barokk érzékiségű Csalárd Cupido-ját nevezi.) 

S a végén „Annái tiszta indulatokkal, és tsak egyedül jóra tanítani kívánó igyekezettel" ajánlja 
fordítását „minden Olvasóknak". 

A reformáció által annyira kedvelt moralizáló dialógusokról van tehát itt szó, amelyeknek ős
mintája Erasmus Colloquia familiaria-fa volt, amely térben és időben sem esik túlságosan messzire J. 
Cats szintén latin nyelvű dialógusától. De hasonló művet magyarul is találhatott a fordító: a Lőcsén 
1650-ben kiadott Szép beszélgetés két Asszony-Ember Ágota és Borbála között lényegében Erasmus 
említett dialógusára megy vissza.13a S közelebbi kiadású magyar nyelvű dialógust is olvashatott erről 
a tárgyról: 1782-ben jelent meg egy közel félszáz oldalas névtelen fordítás Temesvárott, a következő 
címmel: „Pulkeria' és A'malia'. Két ismerős Leányzónak, minek utánna férjhez mentek volna, egy más 
között folytatott beszélgetések. 

Mellyet 
Farsangi mulatság helyet, ezy [=egy] némelly nemzetének kedvezni kívánó, az olvasóknak nem 

kevés mulatságokra, sőt hasznokra is Deákból Magyarra fordított, 's ugyan maga költségén ki is 
nyomtatott." Bár az eredeti s a fordított mű szerzője mindeddig ismeretlen, de a szövegből kitetszik, 
hogy a reformáció szellemében írt újlatin mű volt az alapja. Pulkeria és Amália története így 
közvetlenül is ösztönözhette Földit — ha ismerte ezt a fordítást. 

Hogy hogyan került egyszerre két ilyen házassági dialógus is magyar földre a XVIII. század végén? 
Ez a megkésett hazai polgári fejlődéssel magyarázható: hiszen mindkét párbeszédben voltaképpen a 
nők szabad(abb) párválasztásának polgári (felvilágosult) igénye fogalmazódik meg. 

S hogy miért volt olyan kapós mindkét magyar nyelvű dialógus, hogy alig maradt belőlük példány 
korunkra? A már említett társadalmi tényezőn kívül belejátszhatott ebbe az is, hogy a nőolvasók már 
a bontakozó szentimentalizmus szellemében olvasták a női kiszolgáltatottság ellen óvatosan lázongó 
műveket. 

Elég magyarázat-e az, amit Földi az előszóban ad terjedelmes fordítása megszületéséről? Igaz, hogy 
van egyéniségében nem kevés oktató és moralizáló hajlam, de majd ezer soros fordítást csak moralizáló 
céllal azért ő sem fordított volna le. S ha igaz is, hogy Jacobus Catsnak, a holland irodalom valamikor 

1 ! I . m. {4.J old. 
1 3 Uo. [4-5.] old. 
13aVö. ItK 1923. 154. és THIENEMANN Tivadar: Mohács és Erasmus. Pécs. 1925. 51. 
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egyik legnépszerűbb írójának versei valóban „ékes" latinsággal folynak: nem talált volna nála különb, 
klasszikus szerzőt és művet anyanyelve fejlesztésére Földi? 

Fölkeli tételeznünk, hogy - akárcsak többi műfordítása jó részének - a Gaiateának és a Fülisnek is 
személyes vonatkozása van: az előbbiben szerelmes vágyakozását vallotta meg választottjának Adriaan 
Reeland elégiája mögé rejtőzve, az utóbbiban pedig már - idősebb lévén jónéhány évvel Weszprémi 
Juliannánál - erkölcsi intelmekkel látja el őt jegyességük s majdani házasságuk idejére. 

Cats verse, amelyből Földi fordítása is készült, a szerzőnek Ritus Nuptiarum című egyetlen latin 
nyelvű munkája egyébként anyanyelvén írt.1 3 b 

Házassági oktató versében a bibliai ószövetségi - s hűbérkori - családi morálon: a gyermekek 
föltétlen engedelmességén s a szülők választási jogán átüt az új polgári igény: a leány - igaz, hogy csak 
könyörgéssel - fellebbezhet a szülői döntés ellen. Az idősebb Anna még a régi „összeboronálás" szülői 
jogára hivatkozik: 

Venus híveihez ne hajtsd füleidet 
Míg Anyád nem tudja tselekedetidet. 

Az, a' te bajodat Atyádnak meg-mondja, 
A' többit rendelni lészen az ő gondja, 

ítéletétől függ Veje választása 
Kell, vagy nem kell, övé meg-határozása.14 

De később, mikor az új morált képviselő Fillis azzal vág vissza, hogy a szülői akarat „edgy kintses 
Vénnek" is szánhatja, Anna is megengedhetőnek tartja a diplomatikus tiltakozást: 

Ha az atyád akar Tégedet ollyannak 
Adni, ki tenéked látszik méltatlannak, 

Ne perelj, sok szóval vele szembe ne szálj, 
Hogy a' kit nem szeretsz, a'tól meg miként válj 

Könyörgéssel hajtsad keményűlt Atyádat... 's 

A női egyenrangúság gondolata is fölbukkan a párválasztással kapcsolatban a versben, meglehetősen 
érdekes formában: Cats tagadja a biológiai determinizmust, a nők eredendő szellemi alacsonyabb-
rendűségét, bár ugyanakkor a női nemnek - klasszikus idézetekkel is megtámogatott -
„edgyűgyűség"-ét a közösségi élettől elzárt társadalmi helyzetükkel, otthonülésükkel n/agyarázza: 
„Edgyűgyűséget, és gondolatlanságot láthatni szerte-széllyel az íróknál tulajdoníttatni a' leányoknak. 
Említhetnék több Deák verseket... 

Okát az Aszszonyi kisebb okosságnak sokan sokfélének mondják. Nevizanus Fő-kaponyájoknak 
alkotását, és a'nak varrásinak (suturáé) kevés voltát teszi okául. . . Nagyobb okok vagyon azoknak, kik 
azért mondják, hogy az Aszszonyok elméjekkel 's Ítéletekkel a'nyira nem mehetnek; mivel a' magános 
neveltetés, a' benn-ülés, és az aszszonnyi dolgokban-való gyakoroltatás miatt ő nékiek kevesebb 
tapasztalások vagyon."1 * 

13*> Népszerűségét s a XIX. századba is átnyúló másodvirágzását mutatja, hogy még 1830-ban is 
készült Párizsban egy kétnyelvű latin—francia kiadása; teljes címén: L'Art du mariage, poéme latin de 
J. Cats, grand-pensionnaire de Holland, avec le commentaire de Lidius, traduits en francais, avec le 
texte en regard. A Paris. 1830. Munkámhoz ezt a kiadást használtam. 

1 4 1 . m. 12. (S a jegyzettel úgyahogy hallgatólagosan talán a fordító is egyetértett, hiszen föltehetően 
a főorvos Weszprémi István döntötte el, hogy lánya a nála korosabb orvos felesége legyen: „Ha a' 
házasságban a' tisztességre 's díszességre kell vigyáznunk: illendőbb, hogy a' Szülék jegyezzék 's 
kötelezzék-el férjnek leányaikat; mintsem ő magok önnön szavokkal vessék magokat más hatalma 
alá... (uo.) 

1SI. m. 46. 
1 6I . m. 7-8. 
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Bár a szüló'i döntéssel szemben - mérsékelt formában - elismeri a XVII. századi polgárság írója a 
leányok szabad párválasztási jogát, s emlegeti is a női egyenrangúságot, de a férj-feleség viszonylatában 
mégis megmarad a feudális alárendeltségnél: 

Férjed leszsz él'tednek már sinór-mértéke. 
A'nak szált kezébe tettszésednek féke. 

ő át Törvényeket, Te pedig követed, 
El-fordúlva, ha van eszed, meg sem veted! 

Engedelem légyen Te uralkodásod, 
Engedelmeskedve tedd igazgatásod. 

Már igazgattatni tanulj más eszével 
Nem vezéreltetni magad érzésével.17 

S a moralizáló vers záró sorai, amelyek a házasulok vagyoni viszonyait érintik, szintén az asszonyi 
függés jegyében íródtak - nem egészen Földi János kedve ellen, aki szegény fiúként nősült be a 
rangos-módos főorvos családjába. S ez a versvégi intelem is megerősítheti azt, amit a fordítás indító 
okáról elöljáróban mondtunk: 

A' te javaiddal ha talám fényessebb 
Házatok, 's Férjednek ládája üressebb: 

Tedd-le kevélységed, ne dítsérd kintsedet, 
Férjed' neve alatt birjad mindenedet. 

Rút azt kiáltozni a' dühös Aszszonynak: 
Ez enyimf ezt a' Férj tartja alatsonynak: 

Ah! az Aszszony soha javait ne hányja, 
Férjét boszszantani azzal ne kívánja! 

Férjfijat tettének Úrrá a' Jószágonn 
Törvényink, úgy van ez az egészsz vüágonn.18 

(Az már más lapra tartozik, hogy ez intelmek ellenére sem egészen úgy sikerült - a kortársak 
szerint - Földi János házassága, ahogy Anna maximái szerint kellett volna.) 

Ennyi volna az, amit a moralizáló mű gondolati tartalmáról mondhatunk. S most lássuk az eredeti 
és a fordítás irodalmi értékeit! 

Az, ami Cats művét annyira életben tartotta, hogy még a múlt században is megjelent Párizsban 
kétnyelvű kiadásban, kétségkívül a szerző jó költői vénájának, a klasszikusokon iskolázott kitűnő 
stílusérzékének köszönhető. Szellemes hasonlatok, a németalföldi nagy barokk festők életképeire 
emlékeztető jól megfigyelt realista képek ellensúlyozzák a vers oktató modorát, az élénkítést szolgálja 
a már említett párbeszédes forma is. Sőt ügyes írói fogással úgy dramatizálja Cats az „Oktató 
Versmív"-et, mintha kihallgatta volna titkon a két lány beszélgetését: 

Ezek [Fillis és Anna] midőnn edgyütt így beszélgetének, 
'S edgymás Verseire Verssel felelnének 

Én hozzájok közel állván figyelmeztem, 
Hallott beszédjeket Táblámra jegyeztem.. .' 9 

Persze a párbeszédeknek az a legelevenebb része, ahol - s ez megint Cats írói ötletességét dicséri -
a szerelemre vágyó Fillis beszél magáról: hol kedves naivsággal, hol csiklandós kíváncsisággal - egyben 
csiklandozva az olvasó kíváncsiságát is: 

1 7I . m.48. 
l 8Uo. 
, 9 I . m. 8. 
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• Minap Szemeimet Házunkra fel-vetve 
Edgy pár víg galambot nézek szemlélgetve. 

Látom, hogy orrokkal egybe tsatolódnak 
'S édes zsibongással vígan tsókolódnak. 

A* nőstény pálma-fát ez eszembe hozván, 
Melly távol tétetett hímjét sóhajtozván 

Terméketlen; de ha azt közel sajdítja 
Vidul, 's mivelőjét bőven gazdagitja: 

Ditsö Venus! mondám, melly jó a' házasság! 
Veszszek-el, bár, ha nem édes a' párosság! 

Mondám, és fel-hevült mellyemben azonba 
A* szerelem tüze gerjed alattomba. 

ímhol, még a' fa-is ég gerjedelemmel! 
A' madarak szíve repes szerelemmel! 

Az árnyékos hegyek hives tetejében 
A' vad-kan-is e'nek hevül érzésében! 

A* tenger halait bár víz hidegíti, 
E' belső tűz őket még-is melegíti. 

Mért hát tsak a' Leány kerülje ezeket 
A' gyenge lángokkal lobogó tüzeket? 2 ° 

De még Anna szárazabb oktatását is megszínesítik az életből elcsípett remek hasonlatok, egy-egy 
Brueghel-, Tenniers-festmény részletét idézve: 

Nem jó siettetni gyenge szereteted', 
Sietve szerelmed' még távolabb veted. 

Midőn tsak sietve kívánván ebédet 
A' gyors gazda feddi a' késő tselédet. 

Még az okos kukta, hogy süljön gyorsabban 
Petsenyéjét aTcor forgatja lassabban 

'S mennél lassúbb keze, pirul a'nál szebben 
Sületlen adja-fel hajtva sebesebben. 

Kupidó nyársánn-is illyen mesterséggel 
Süssön, a'ki akar sütni kivánt véggel.2 ' 

Vagy mily remek hasonlat kerül elő itt is a mindennapok világából: 

Szoros zárás által az új must oda lesz': 
Szoros zárás által a' Leány-is el vész. . . 

Leányok! gesztenyét a'dig ne süssetek, 
Elébb héjánn edgy kis hasítást tegyetek! 

Ha sütni találtok vagy edgyet ép hajjal 
Ki-pattan, a' tüzet el-rugja nagy zajjal. 

Ki a' szemérmetes szerelemnek ívét, 
Kerülvénn, előtte bé-zárolja szívét, 

Hogy büntettetik az szegény, Vénustól-is! 
Hogy büntettetik az szegény, magától-is!21 a 

Persze a fordítót is dicsérik a népnyelvi realizmus palettáján kikevert eleven stiláris megoldások, 
akár a dévajabb Fillis vagy a józanabb „oktató Anna" szavait halljuk. 

20L m. 8-9. 
a , I . m. 15. Vö. még 28., 33-34. stb. 
I i a I .m .39 . 
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De többnyire mégis Fillisszel szólva lendül jobban neki mind a versíró Cats, mind a fordító Földi 
tolla: 

Mit árt a' leányi gyenge ajakaknak, 
Hogy tsókokat adnak a' nemes Ifjaknak? 

Vagy, hogy árthatna az valamit, ki hinné, 
Ha edgy Gavallérnak tsókjait elvinné? 

A' Violát a* méh illeti tsókjával, 
És a' Balsam-fűvre tsókot hint szájával, 

Még pedig rakodva tér-viszsza házába, 
Leg-édesebb mézet vívénn-el szájába, 

Még sem látjuk, hogy a' Balsam, vagy Viola 
Hervadna, mellyeket a' méh meg-tsókola. 

Mindenik meg-marad tulajdon színében, 
Szinte elébbeni elevenségében. 

A' friss tsókoknak-is ha meg láttszik Nyoma, 
Mellyeket edgy Iffjú leányára nyoma, 

Edgy kis víz, edgy kis nyál azt majd le-moshatja. 
Elébbeni díszét így viszsza-hozhatja; 

Fáklyát a' fáklyához ha szabad nyúlytani, 
Gyertyát a' gyertyáról ha szabad gyúlytani; 

Leány Gavallérnak tsókját ellenzheti? 
Miért irigységből nem költsönözheti? 2 2 

S a válaszban, az Anakreonbol jól ismert ötlet parafrázisának, a kitűnően eltalált nyelvi csattanó ad 
elevenséget: 

A' Rózsába talált edgy kis méh rejtezni, 
(E' dologról, itten méltó emlékezni) 

Edgy Leánynak tűnik a' Rózsa szemébe, 
Szakasztja, nem vévénn a' méhet eszébe, 

A' méh' fúlánkjával meg-szúrja az ujját, 
Dagad gyenge keze, érzi kemény sulyját. 

Jaj! kiált, fúlánkod' belém mért botsátád? 
Nem bántottalak én, tsak játszottam, látád! 

Nem volt nékem, hogy én sértselek, eszembe, 
Mért ereszted gonosz fúlánkod' kezembe? 

Legénnyel a' Leány midőn katzérozik, 
Gyakran szepeg, gyakran teste dagadozik,2 3 

A példákat szaporíthatnánk, de talán ez is elég mind az eredeti, mind a fordítás írói-stiláris 
erényeinek bizonyítására. 

S a fordító Földi nyelvi ötletessége sokszor kis részletekben is megmutakozik, egy-egy mondat vagy 
akár csak egy-egy hangulatos szó erejéig. Személyes élmények, megfigyelések teszik élővé a következő 
részletet is: 

Hím nélkül a' kátsák lankadva búsongnak, 
Tavainkon lassú panaszszal zsibongnak, 

Addj közikbe Gátsirt seregek díszére, 
Napot adsz újjolag örömök egére. 

Zengő kedv vidítja leg-ottan ser'geket 
Víg kiáltásokkal töltik az egeket.14 

a 2I .m. 31-32. 
2 3I . m. 36. 
" L m . 11. 
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Másutt az igehalmozás, a hangutánzás önt vért a moralizálásba: 

Az Iffjú, Leánya körűi reménykedik, 
Kér, ajánl, esdeklik, míg az keménykedik. 

De majd zörög, morog, motskolja mátkáját 
Mihelyt érte véle kívánt éjtszakáját.2 s 

Sokszor csak egy erőteljes, expresszív népnyelvi szó éri el ezt a hatást; mint pl. a kunkorgós vagy a 
kuttog alábbi példáinkban: 

A' bab, tsak edgy veszszőt szúrj mellé e' végre 
Fel-fut, veszi útját kevélyenn az égre, 

Nem-is elég, hogy már edgyez gyámolával 
Még fellyebb-is menne sok kunkorgásával 

A' Szeretőknek-is nints határok 's végek, 
Terjed mérték nélkül rút vakmerőségek.2 6 

Illetőleg: 
Hát a' Leány mindég otthon kuttogjon-é? 

örök setétségre vetve lappangjon-é? 
Eleget sanyargött az Oskola' fékjén, 

Kemény Tanítója* szoros fenyitékjén.2 7 

A nyelvbúvár, nyelvgazdagító Földire ismerünk itt, akit előszava szerint „született nyelve szere
tette" vezetett fordításában s akit Kölcsey később azért vádolt, mert azt hirdette, hogy „a' köznépé 
az igaz magyarság." 

Mindenesetre Földi két hosszabb fordítása több figyelmet érdemelt volna már a kortársak részéről 
is: igaz, hogy nem klasszikusokból készült fordítások (pedig a kortárs irodalom éppen az antik 
remekírók magyarra fordításában versenyez, s ebbe Földi is beleszólt a maga hexameteres Aeneis-
részletével), csak újlatin barokk költők munkáinak átültetései, de már tárgyuknál fogva is méltók 
figyelmünkre: a Galatea a csak lassan világiasodó magyar költészetet szerelmes tárgyával gazdagítja, a 
Fülis pedig - bár határán áll kissé a moralizálásnak s a szerelmi epikának - többé-kevésé ugyanezt 
teszi. De a női sors moralizáló ábrázolásával - a szülőknek s a férjnek való vak engedelmeskedéssel 
szemben a szabad párválasztás jogának pedzegetésével - a szentimentalizmusnak is utat tört. Ez 
magyarázhatja népszerűségét is, azt, hogy mindössze két példány maradt belőle korunkra. 

A kortársak közül csak Csokonai figyelt föl a fordításokra: a Csokonai kritikai kiadás jegyzeteiben 
már rámutattunk, hogy 1788-ra tehető Ovidius-fordításában (Piramus és Thisbé Históriájának le 
fordítása Ovidius Metamorphosessából) egyes részletek Földi Ga/oreo-fordítását idézik. Pl. 

Közelítvén hozzá le eresztett hajjal 
Sirattya kedvesét kettőztetett jajjal.2 9 

Földinél: 
így sirt Ariadné széllyel-eredt hajjal, 

A' futó Téseus után sűrű jajjal.30 

" L m. 28. 
2 6I . m. 27. 
27Uo. 28. 
28Ld. TudGyűjt. 1817. III, 111. 
2*Ld. Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények. I. Bp., 1975. 61. 
3 0 Költ. 185. 
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Csokonai ekkor még nemigen ismerhette személyesen Földit. Később, mikor már személyes 
barátság fűzte a két költőt egymáshoz, föltétlenül tudnia kellett barátja Fillis-éiől is. Az 1798/99-i 
Dorottya Negyedik könyvében Cytherenek a szerelem hatalmáról szóló szónoklatában Fillis fönnebb 
idézett szavára ismerhetünk, ahol a pálmafa s a tenger halai éppígy előfordulnak: 

Beborítom a nagy balénát lángokba, 
S párt keres a fagyos grönlandi habokba'. 
Béönthetem tüzem egy férgecskébe is, 
Bár kicsiny a szíve, s hideg a vére is, 
Sőt bogaracska nősz másik bogaracskán, 
Sok millió nemzik fiat egy fogacskán. 
Egy szóval, nincs állat, melyben tűz nem érzik; 
Sőt ezt a nem mozgó plánták is mind érzik; 
A pompás pálmának, a silány penésznek 
Fajtái mind az én híremmel tenyésznek.3' 

Földi a maga kitűnő rímtechnikájú, realista részletekben gazdag páros rímű tizenkettőseivei az 
egész Dorottya elé, egész realista verses epikánk elé készítgette a talajt. 

S a két hosszabb Földi-fordításnak van még egy jelentősége: a holland-magyar irodalmi kap
csolatok szempontjából. A Világirodalmi lexikon3 2 még úgy tudta, hogy J. Cats műveiből 1925-ben 
jelent meg az első magyar fordítás (két kisebb lírai-elmélkedő, ill. oktató vers Szalay Károly fordításá
ban). Földi Fillise nyomán ezt az évszámot csaknem másfél századdal korábbra tehetjük. 

Földi nyomtatásban is megjelent, könyvtörténetileg is érdekes művének33 közel két évszázados 
lappangása mindenesetre arra figyelmeztet, hogy irodalomtörténetírásunk ún. „pozitivista" korszaka is 
hagyott ránk jócskán fölfedeznivalót, s egyben arra is int, hogy nagy szükség van újabb föltáró és 
kutató munkára is. 

Vargha Kálmán 

DOKUMENTUMOK NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZ KAPCSOLATÁRÓL 

(Németh László és Németh Antal levélváltásából. 1937-1942.) 

1. 

Németh László színműírói pályájának első szakaszáról, dramaturgiai nézeteiről, műhely-
problémáiról, a Villámfénynél, a VII. Gergely, a Papucshős színrevitelének körülményeiről, továbbá 
arról a konfliktusról, amely a Cseresnyés bemutatása körül támadt az író és a színház között, számos 
értékes dokumentumot tartalmaz az a gyűjtemény, amely Németh Lászlónak Németh Antallal, a 
Nemzeti Színház igazgatójával, 1937 és 1942 közötti levélváltását foglalja magában.1 

3 ' HG. I, 612-613. E párhuzamról ld. „Tudós férfiú, derék és jó poéta" (Földi János és Csokonai 
kapcsolatához) című tanulmányomat: Földi János-emlékkönyv. Források és adatok Hajdú-Bihar megye 
művelődéstörténetéhez. 1. sz. Debrecen. 1978. 53-70. 

32 Világirodalmi lexikon. Fó'szerk. KIRÁLY István. II. k. Bp. 1972. 
33PETRIK egyetlen példányáról tud, az OSZK.-ban;ott ma valóban meg is található a könyv az 

említett 203. 947 jelzeten. Kívüle csak a prágai Egyetemi Könyvtár idézett példánya ismeretes, s így 
mint könyvritkaság is becses számunkra. 

1 Köszönettel tartozom Németh Antalné Monori Kornéliának, hogy engedélyezte a Németh Antal 
hagyatékában lévő levelezés közlését és Németh Antal kéziratos memoárjának áttanulmányozását, 

11 Irodalomtörténeti Közlemények 689 


