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CAESAR AEGYPTUS FÖLDÉN ALEXANDRIÁBAN 
Olasz jezsuita iskoladráma Faludi Ferenc átdolgozásában 

Ismert tény, hogy Faludi Ferenc Caesar Aegyptus földén Alexandriában című iskoladrá
máját eredeti olasz szövegből, padre Giulio Cesare Cordara Cesare in Egittójáböl fordította 
magyarra. Az azonban, hogy Faludi fordítása milyen kapcsolatban áll Cordara olasz nyelvű 
szövegével, valamint irodalmi tevékenységével általában, még soha nem volt tüzetes 
vizsgálat tárgya. 

Faludi és Cordara kortársak voltak, és mindketten a jezsuita rend tagjai. Magyarország, 
és mindenekelőtt annak katolikus része a 18. században közvetlenül a Habsburg-ház 
kulturális övezetébe tartozott. Az addigi közvetlen olasz-magyar kapcsolatok meggyengü
lése vallási tekintetben, sőt a jezsuita rend belső szervezettségében is változásokat hozott. 
Róma vezető szerepének háttérbe szorulása szerzőink életében is éreztette hatását. Egyfelől 
Cordara Rómában sokat szenvedett a jezsuiták még inkább elmérgesedő belső viszályai 
miatt, másfelől, a jezsuita rend önállósága következtében Faludi Ferenc Magyarországon 
és Ausztriában folytathatta filozófiai és vallási tanulmányait, később pedig pedagógiai 
tevékenységét a hazai intézményekben és kollégiumokban végezte. Már 37 esztendős volt, 
amikor 1741-ben először jutott el Rómába. Fogékonyságának és irodalmi-költői tehetségé
nek köszönhetően azonban ez az ötéves római tartózkodás egy új korszak kezdetét jelentette 
számára, amely az ókori Róma iránti tisztelet és a korabeli olasz kultúra révén közelebb 
hozta őt Cordarához. 

Cordara és Faludi személyes találkozását sajnos semmilyen írásos dokumentum nem 
bizonyítja, annak ellenére, hogy kínálkozott alkalom a két literátor rendtárs megismerke
désére. Mint már említettük, Faludi 1741-ben érkezett a Szent Városba. Cordara hat évi 
tanítás után két évvel ezt megelőzően, 1739-ben érkezett vissza Marche tartományból. Ezt 
követően két évig tanárként működött a Collegio Romanóban, 1742-ben pedig, amikor 
megbízták a Jézus Társaság történetének folytatásával, a közeli Casa Professába költözött 
át. Ezen túlmenően mindketten az Accademia deli'Arcadia tagjai voltak, Panemo Cisseo 
és Carpato Dindimeo álnéven. Esetleges találkozásuk egyik legvalószínűbb helyszíne 
éppen az a Cesare in £g/tto-előadás, amelyre 1745 februárjában, a karneváli szezon 
alkalmával került sor a Seminario Romano diákjainak közreműködésével. Nehezen kép
zelhető el, hogy az egyébként is társaságkedvelő Cordara ne lett volna jelen saját szerze
ményű iskoladrámájának első előadásán, vagyis ősbemutatóján. Nagyon valószínű, hogy 
Faludira mély benyomást tett az eleven színielőadás, s talán már akkor megfogant benne a 

1 A legalaposabb tanulmányokat Keller Imre, Gálos Rezső és Koltay-Kastner Jenő írták. 
2 Cordara jezsuita rendtörténetének első kötete a francia jezsuiták tiltakozása miatt csak három év késéssel 

jelenhetett meg nyomtatásban. 
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gondolat, hogy ezt a drámát fordítsa le magyar diákjai számára. Azt, hogy a dráma fordítása 
során szeme előtt az élő előadás meghatározó élménye lebegett, igazolja a legapróbb 
részletekre kiterjedő hűség is, amellyel felidézi valamennyi szcenikai utasítást, a szereplők 
belépését és a színészek mozgását, sőt a szcenírozásban részt vevő tárgyakat. Egy esetben 
Faludi az irodalmi szövegbe épít egy, az eredeti olasz szövegben csak színpadi utasításnak 
szánt mondatot; Caesar parancsát arra vonatkozóan, hogy hellyel kínálják a királyt: ,,Che 
venga, e da sedere" - hangzik olaszul, majd ezt követi a színpadi utasítás: „si portano due 
sedie". Faludi magyar fordításában az elhangzó szöveg egybekapcsolódik a színpadi 
utasítással: „Jöjjön a király, egy pár széket!" 

A személyes találkozás kérdésén túlmenően számos közös vonás mutatkozik a két szerző 
életrajzában, valamint irodalmi ízlésében. Egyikük sem római születésű lévén, mindketten 
csak később kerültek Rómába, ahol kapcsolatban voltak a költészettel és a korabeli irodalmi 
élettel. Mindkettőjük nagyon fiatalon lett a rend tagja, és a valamennyi jezsuita számára 
kötelezően azonos iter studiorum után halálukig hűségesen kitartottak eredeti választásuk 
mellett, a jezsuita rend 1773-ban bekövetkezett feloszlatása ellenére. Nagy tehetséggel, 
tudással és elhivatottsággal szentelték magukat a tanításnak, ezen belül az iskoladrámának, 
amellyel kiérdemelték tanítványaik szeretetét és megbecsülését. A morális és pedagógiai 
kötelezettségek mellett azonban költőként is tevékenykedtek. Cordara a latin nyelvű szatírát 
és az anyanyelvű ódát, illetve anakreóni verselést művelte, míg Faludi elsősorban frappáns 
és szellemes költeményei révén szerzett magának hírnevet a római irodalmi társaságokban, 
főként az előkelő Árkádiában. Eklogákat is írtak mindketten, az árkádiai divatnak megfelelő 
stílus és témaválasztás szellemének hódolva. De mind Cordara „katonai eklogái", mind 
Faludi eklogái, az árkádiai és pasztorális motívumkincsen és hangulaton túlmenően, a 
korszak általános líraiságától áthatva, kifejezik a költő azon igyekezetét is, hogy mondani
valóját a hétköznapi események éles és kritikus megfigyelésén alapuló realizmussal egyé
nítse. A korszak római költészetében uralkodó hang mellett a humanizmus hangja is 
megszólal e költeményekben. Cordara, bár kitűnően és folyékonyan verselt olaszul, többre 
tartotta a latin nyelvet, és saját költeményeiben, valamint prózai munkáiban a barokk stílus 
pompáját és gazdagságát klasszikus ízléssel és esztétikai egyensúllyal igyekezett enyhíteni. 
Faludi ugyanígy törekedett latin és magyar nyelvű műveinek csiszolására. A két költő a 
latin kultúra példáját követve nemcsak a stílust igyekezett finomítani, hanem az erkölcs 
méltóságának, a büszkeségnek, a nemzeti hovatartozás iránti elkötelezettségnek is igyeke
zett hangot adni munkáiban. Mindez nyilvánvalóvá válik mind a Cesare in Egitto, mind a 
Caesar Aegyptus földén Alexandriában olvasása során. 

Giulio Cesare Cordara iskoladrámája Caesar konzul életének egy ismerős jelenetét 
dolgozza fel. Caesar Egyiptomba érkezik, hogy Pompeiust legyőzze. Tudomására jut, hogy 
Pompeiust már megölték, de ítélkeznie kell a Kleopátra és Ptolomeus közti utódlási 
harcban. Caesar végül Kleopátrának ítéli a koronát. A diákok számára átdolgozott dráma 
már meglehetősen távol áll a történelmi valóságtól, amennyiben a két főszerepet két ifjúra 
bízza, Sextusra, „Pompeius méltó fiára" és Androstenesre, az egyiptomi uralkodó minisz-

3 Amelyek Cordara előszava szerint jobban megfelelnek a nemzet szellemének („per piu' accostarsi al genio 
della nazione"). 
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terének, Achillásnak „szelíd, ám bátor gyermekére". Női szereplők hiányában - tisztelve 
a rend reguláját - a szerelmi szál a két ifjú közötti érzelmi kapcsolatra korlátozódik, annak 
tragikus felhangjával, hogy ezt a kapcsolatot kedvezőtlenül befolyásolja a kegyetlen 
történelmi valóság, vagyis hogy az egyiptomi Androstenes apja meggyilkolta a római 
Sextus apját, a ,,nagy nevezetű" Pompeiust. 

Cordara három fontos elemet sző bele iskoladrámájába: a történelmi témát, az erkölcsi 
tanulságot - vagyis nevelői célzatot - valamint a színpadi megjelenítést. Ezt a három elemet 
tartja szem előtt Faludi átültetése is, aki különös gondot fordít arra, hogy hü maradjon a dráma 
morális üzenetéhez. Mégis igaza van Keller Imrének, amikor úgy véli, hogy „ámbár Faludi 
Ferenc szigorúan ragaszkodott az eredetihez, és mindenben azon volt, hogy híven adja vissza 
a szövegnek tökéletes és teljes értelmét, mégsem lehet ráfogni, hogy szolgai módon fordított 
volna". Valóban, a magyar szövegben előforduló kis változtatások már elegendőek ahhoz, 
hogy új megvilágításba helyezzék a történelmi, erkölcsi és színpadi elemet. 

Formailag mindössze annyi eltérés tapasztalható az iskoladráma olasz és magyar válto
zata között-mely utóbbi 1930-ban, majd 1992-ben jelent meg nyomtatásban-, hogy Faludi 
nem közli sem a nyomtatott olasz kiadás előszavának fordítását, sem az ünnepi alkalomhoz 
kapcsolódó színielőadás szereplőinek névsorát. A szóhasználatra vonatkozóan eltérő ten
dencia mutatkozik a két drámaszöveg között. Míg Cordara igyekszik akár a jezsuita 
ideológiától távol álló, sőt azzal ellentétes - például pogány istenségekre utaló - kifejezések 
használata által is felidézni az ókori Róma történelmi atmoszféráját, addig Faludi a magyar 
közönség számára egyértelműbb fogalmakkal próbálja megvilágítani a politikai kontextust. 
Cordara szükségesnek érzi, hogy a drámát ismertető bevezetőjének végén mentegetőzzön 
a kereszténységtől idegen, pogány fogalmak használata miatt, Faludi azonban eltekint e 
bekezdés lefordításától. 

Faludi Ferenc ugyanakkor énekes betétszámokkal egészíti ki a drámát, amelyeket 
Koltay-Kastner Pietro Metastasio befolyásának tulajdonít. Jóllehet e betétszámok szövegei 
nem közvetlenül származnak Cordarától, mégsem állnak ellentétben annak stílusával, 
tekintve, hogy Metastasio magára Cordarára is hatással volt. 

A tizennyolcadik században az olasz vagy a latin nyelvről magyarra fordított iskoladrá
mák legtöbbjére jellemző, hogy a fordítások retorikai szempontból általában nehézkesek. 
Cordara szövege Faludinál ellenkező irányú változtatáson ment át. Ezeknek a változtatá
soknak jelentős többsége az eredeti olasz szöveg leegyszerűsítésében és bizonyos olyan 
részeinek mellőzésében rejlik, amelyek révén Cordara igyekszik hangsúlyozni a „Jó" és a 
„Rossz", az „Erény" és az „Álnokság", a „Hűség" és a „Csalárdság" között feszülő 
ellentétet: 

Pompeo é stato ucciso a tradimento da un Pompejust az Aegyptiai királynak Ptolome-
perfido Ministro del Re Tolomeo usnak egy udvari Embere gyilkossan meg 

ölte légyen 

A magyar fordításban sem árulásról, sem csalárdságról nincs szó. 
Faludi hasonló alapelv alapján dolgozza át Kleopátra kérésének üzenetét: 

652 



Pompeo, prevenuto a favor dell'amico non De meg tsalatkozott Szegényke! mert őttse 
ascolta i richiami di Cleopatra. E questa mi- most-is fen-űl, kevélyen parancsol, maga 
sera principessa sarebbe in grado di pentirsi magának Cleopatra talál kis helyetskét az 
d'aver troppo deferito all'autoritá dei Ro- országban. íme azért keservében hozzad fo-
mani, se i Numi non avessero providamente lyamadot! 
mandato voi a correggere la poca equitá di 
Pompeo 

És később Androstenés önérzetes szorongását: 

Misero! E sarä verő, che in etá ancor tenera Mit nem szülnek szegény fejemre az Égek 
io sia capace di tanta malvagitá? Sarö 
dunque traditore due volte in un giorno solo? 

Vagy Sextus határozott intését: 

Crudele: e potresti commettere un eccesso Ah kegyetlen s mit vétet? 
cosi orribile? Ne senti alcun ribrezzo a sola-
mente pensarlo? Ma che ha fatto? Qual'é il 
suo reato? 

Ugyanilyen szellemben dolgozta át Faludi a dráma befejező részét is. Míg Cordara művét 
a drámai feszültség követelményének megfelelően az egyre súlyosabb erkölcsi tartalmat 
hordozó retorikai kifejezésekkel teszi hatásosabbá, addig Faludi a dráma végén talán még 
fokozottabban érvényesíti az általa követett egyszerűbb stílust, és ennek jegyében több 
részletet elhagy. Ezek között említjük meg az Androstene és Albino között folytatott 
párbeszédet, amelyben a kisfiú bátran védi meg apját a római katona kritikájától: 

O tigre e non padre! Cosi dunque non potrá mitigarsi la ferocia di quel crudele? 
majd: 

Dove hai tu apprese, o Fanciullo, cosi belle lezioni? 

Később Achilla buzdítása következik a haza védelmében az egyiptomi katonákhoz: 

Concepite una volta un giusto sdegno, vendicate il torto che vi si fa 

Dramaturgiai szempontból ugyanez a módosítás figyelhető meg a magyar átdolgozás
ban. Faludi mellőzi a színen kívül lezajlott két ütközet leírását, amelyet Caesar és Kleopátra 
két hadvezére, Eufranore és Dioscoro mesél el, azzal a szándékkal, hogy egyszerűsítse a 
drámai cselekményt. Ezekből a változtatásokból következik, hogy Faludin ál kevesebb 
szereplő kerül a középpontba. Valóban, nemcsak a mellékszereplők és az események 
maradnak háttérben, hanem még Achillas és Androstenés szerepe és erkölcsi jelentősége is 
csökken. A drámai művészet fejlődése szempontjából a főszereplők számának csökkentése 
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a kései barokk színművek befolyásától való eltávolodást és a tizennyolcadik századi modern 
drámaszerkesztés elveihez való közeledést mutatja, amelyet a „színpadi takarékosság" 
szabályának alkalmazásában is nyomon követhetünk. Ebben az esetben helyesebb lenne 
Metastasio befolyásával szemben Goldoni hatását hangsúlyozni. 

Más részletek, noha teljes egészében le vannak fordítva, bizonyos változtatásokat 
mutatnak. Az antik Róma kultúrájának és gondolkodásmódjának tipikus sajátosságai 
feloldódnak az emberi kedélyállapot hullámzásának általánosabb leírásában. 

Caesar a becsület érzését szeretné felkelteni Achillásban annak fiára hivatkozva. Ezzel 
szemben Faludinál az emberségre való utalás szerepel: 

Confonditi della mia generositá, e se hai Ne a' fiad Achilla, és ha egy tsep emberség 
senso d'onore, impara ad imitarla vagyon benned tessék a' pilda, és kövesséd 

A magyar fordításban kimarad a jogvitáknak és a jogi illetékességet tükröző kifejezé
seknek a leírása, viszont előtérbe kerül magának a ténynek az elbeszélése, illetve méltat-
lankodást találunk: 

Aperto il Testamento, era di ragione che si halála után Auletes királynak Írásban foglalt 
sentisse Poracolo di Roma, e da lei si pren- akarattya, Romába küldetet 
desse il Successore. In fatti a Roma se ne 
mandö un esemplare 
Pompeo non ha carattere, che l'autorizzi a Hogy merte magát Pompejus ártani ebben a 
giudicare in quel la sorta di cause dologba? 

Ezzel szemben tökéletes ízléssel és hűséggel, sőt erősebben és finomabban fejeződik ki 
a Sextus és Androstenes közötti szeretet és az őket egymástól elválasztó gyilkosság miatti 
szenvedés gondolata: 

Ma che sarä di te, se mai sarai scoperto? Non Együgyű ártatlan! jutt-e eszedbe, hogy rajta 
sai che tuo padre é nemico dichiarato di vesztesz, ha rajta kapnak? Veszed észre, 
Cesare hogy annak az udvarában léptél, a' ki Atyád

nak, ki vallót ellensége? 
Ah Sesto: Doveva dunque finir cosi quella Ah Sexte! hát így végeződik, a mi előbbi 
nostra un tempo si dolce corrispondenza? szép barátságunk, igy válik el egy mástul a 

mi őszve forrott szivünk? 

Míg Cordaránál Róma erkölcsiségének dicsőítése szerepel, Faludi gyakran mellőzi a 
morális példaértékűség kiemelését. 

Roma, a dispetto del tuo livore, sarä pur sempre la Regina di tutte le Genti e tu vedrai 
tuo malgrado che ivi, e non nell'Egitto, ne in altra parte del Mondó, an collocato li 
Dei lTmpero dell'Universo, e sarä loro cura di mantenervelo 

654 



La milizia de Romani é Scuola di Valore, e di Giustizia. Combattiamo con quello, 
vinciamo per questa. E i Dei s'interessano a' farci somiglianti a' se nel potere, perché 
non trovano altri a' se piu somiglianti di genio. 

Ennek következtében azonban a magyar szövegben nem annyira érezhető a római példa 
egyedülállóságának a jelentősége, valamint a Nyugat és a Kelet közötti történelmi és 
ideológiai szembenállás. Ez a történelmi helyzetértékelés, ha úgy tetszik, akár Magyaror
szágra is vonatkozhatott, egy olyan országra, amely állandóan két kultúra, a Nyugat és a 
Kelet ütközőpontján találta magát. Nem véletlen, hogy a ,,kompország" szindrómája újra 
és újra felvetődik a kései romantikában, majd századunk elején is. Faludi esetében a magyar 
jezsuitákhoz való tartozás s ugyanakkor a rendi elődöktől némiképp eltérő szemlélet 
figyelhető meg. Nem nehéz elképzelni, hogy egy példaképül szolgáló kormányt keresve 
Faludi Ausztriára és a Habsburgokra tekintett, akikkel a jezsuiták egy évszázadon át 
vállvetve dolgoztak Magyarországon a katolikus hit újbóli térhódításán és a nyugati 
társadalom színvonalához méltó civilizáció megteremtésén. Azt, hogy a politikai-történel
mi számvetés új, eredeti elemmel gazdagítja a magyar fordítást, megítélésem szerint az a 
ritka, de éppen ezért annál értékesebb és említésre méltó kiegészítés tükrözi, amelyet Faludi 
tett hozzá az eredeti szöveghez. A határozottan politikai passzus Ptolomeus kormányára 
vonatkozik. Caesarnak arra a kérdésére, hogy vajon az alexandriai nép elégedett-e uralko
dójával, Dioscorus ekképp válaszol: 

II popolo non é udito. Se gli lascia la libertá A nép gyűlöli, az ország Színével egyetem-
di mormorare un poco, e niente di piü. Del ben, senkit nem fogad, senkitűi sem válik el 
resto come potrebbe mai star contento di un vig ortzával. A könyörgő Írások kevertet-
Principe di tal sorté? nek, a méltó panaszokrul nem tészen, a pö

rös ügyek nem igazodnak el törvényessen, 
telly es zur-zavár minden dolga 

Az, ami Cordara szövegében éles és szinte álnok - már-már machiavellista ízű -
megjegyzés a keleti típusú, elmaradott politikára vonatkozóan, Faludinál aprólékos, szak
avatott és együttérző elemzése a rossz kormányzatnak, amely jól megkülönböztethető 
összetevőiben - az uralkodó és az állampolgár kapcsolata, a kérelmek meghallgatása, 
pártatlanság a perekben, rend a belügyekben - inkább egy modern nemzetállam igényeinek 
vagy az újkor felvilágosult uralkodójának kellene megfeleljen, mintsem a római provinciák 
adminisztrációjának. 
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