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BESSENYEI SÁNDOR MILTON-FORDÍTÁSA. 
Bessenyei Sándor Milton két eposzát próza-fordításban 1796-ban 

adta ki a következő czím alatt: Elveszett Paraditsoin Milton által. 
Fordította Frantziából Bessenyei Sándor Cs. és Kir. Lovas Kapi
tány. Kassánn Ellinger János Cs. és Királyi privil. Könyv-nyomta
tónál. 1796. Első Darab. I—VIII. Könyv. 8r. 16 sztl. lev., 366. 1. 
— Második Darab. IX—XII. és A' Viszszanyert P araditsom 
IV. Könyvekben. 4 sztl. lev., 388. 1. Az I. k. 16 sztl. levelén 
a czímlevelen kívül van Bielek László verse Bessenyeihez e czím 
alatt: A' Nagy Lelkű Milton Szép Talentumokkal Biró Fordittójá-
hoz Bessenyei Sándorhoz Vitéz Kapitány Úrhoz. Debretzen 21-dik 
Jánuar. 1796. 2. 1. A »Fordittó« előszava »Az olvasóhoz« 17 lap 
és Milton rövid életrajza czím nélkül. 9. 1. A II-ikban N. S.-nek: 
Debretzenbenn Augustus 24-kén 1796-ban kelt költeménye található 
A Milton Elvesztett Paraditsomáról czím alatt, melyben A vissza
nyert Paradicsomot, ellentétben angol kritikusával, nem tartja 
kevesebbre az elsőnél. 

Mind a czímlapon, mind az előszóban megmondja Bessenyei, 
hogy nem angol, hanem franczia szövegből fordított. Az előszóban 
így szól erről: »Minden erőmet, igyekezetemet arra fordítottam, 
hogy MiLTONt tisztánn és erthetőképpenn tegyem elődbe; ugyan 
azért semmi újj Magyar szót nem teremtettem, sem pedig a' 
Frantzia Nyelvnek reguláihoz magamat nem szabtam; hanem 
tsupán-tsak a' Magyar Nyelv' természetét vettem regulául; fő 
tzélom volt az, hogy azt meg-ne fertéztessem, vagy erőltessem. 
Érzem-is magambann, hogy ezen Fordíttásbann született Nyelvem-
neJi. nyakát nem szegtem. Ugyan azért, ha a' szó szerént való 
Fordittást keresed, a' Frantziábann a' Magyar MILTONÍ meg-nem 
találod: vagy ha meg-leled-is, tsak ott, a' hol a' két Nyelv' termé
szete edgymással nem ellenkezik.« 

A többit, mint czélunkra most nem tartozót, mellőzzük. Mind
ebből világos, hogy nem szó szerint, hanem a magyarosság szel
lemében dolgozott. Talán ez volt az oka, hogy eddig senki sem 
kutatta ki, hogy Bessenyei melyik franczia fordítást használta. 
Másik oka lehetett az is, hogy az ő idejéig több franczia próza-
és verses fordítás jelent meg és mindannyit végigkutatni senkinek 
sem volt kedve vagy alkalma. Egyébaránt szaporította az okokat 
az is, hogy míg a kortársak nagy csodálattal szóltak a fordításról, 
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mint a mellette kiadott versek, Fekete János gr. költői levele s a 
Magyar Merkurius 1796. nov. 15-iki száma mutatja, az utókor 
többnyire kicsinyléssel, sőt lenézéssel szólt róla. Szemere Pál 1815. 
jan. 17-én Kazinczyhoz írt levelében, előttünk egészen érthetetlenül, 
kivált az előszót rója meg: »mely nehezemre esett— írja itt — 
Az olvasóhoz írt §-ait, ezeket a dölyffel hangzó sületlenségeket 
olvasni«. Utóbb Toldy A magyar költészet történetében (1867. 
354. 1.) így ír róla: ». . . e dolgozat nem csak nem hű, de még 
csak nem is sejteti azt a fenséget, méltóságot, tömöttséget és erőt, 
mely az eredetit a világirodalom egyik főrangú művévé teszi. 
A fordítás nemcsak kötetlen, de teljesen prózai nyelven szól, minden 
szépség, erő, költőiség nélkül. Történetet, helyenként értekezést 
vélnénk olvasni; semmi visszhangja azon nagyszerű túlvilági zené
nek, mely Milton rendkívüli művéből felénk hangzik.« Ez az ítélet 
lényegében állandóvá lett. 

Toldy után Károly Gy. Hugó ír e fordításról, a. Figyelőben 
(1871. 304—6 és 315—16. 1.) Egy régi magyar nyomda és 
Bessenyei Sándor Milton fordítása czikkében, mely mindmáig 
erről a legbővebb fejtegetés. Idézvén a fordításból az invocatiót, 
ítélete ez: »E mutatványból láthatjuk, hogy a teljesen költőietlen 
fordítás mindama gyarlóságokban bővelkedik, melyek az úgy
nevezett ,rossz és szerencsétlen' fordítások tulajdonai szoktak 
lenni. Hasztalan keressük itt a szép prózának tiszta, választékos 
és zengzetes voltát, a műfordítás nyelvének erejét s költőiséget, 
melyekben mintaképűi ragyoghattak előtte Báróczi, Calprenéde 
,Kassandrá'-jának 1777-ki, s Kármán Petrarka ,Remeteségé'-nek 
1794-ki meglepően szép fordításai. A nyelv- s helyesírástani sza
badság és ízetlenség csaknem lehetetlenné teszi a mű teljes 
keresztűlolvasását, mire csakis az irodalmi tanulmányokkal szak
tudományiig foglalkozó szánhatja el magát.« Szerinte nyelvezet 
és helyesírás a Debreczeni nagy grammatikává, vall. Majd idézi 
Toldy ítéletét, az előszó egy részét s végül mégsem tagad meg 
tőle némi érdemet: »Mindezeket összevéve, . . . kül- s belfogyat-
kozásainak daczára sem tarthatjuk egészen jelentéktelen tünemény
nek a múlt század (XVIII) irodalmi terményei között.« 

Mint látható, ez ítéletek, épen úgy, mint a későbbiek, úgy 
születtek, hogy csak a fordítást nézték az illetők s forrásával nem 
törődtek. A későbbiek többnyire ezeknek az ítéleteknek nyomán 
jártak. Ballagi Aladár A m. k. testőrség története (187'2) művében 
(228—41 1.) szintén nem kutatva a franczia után, ezeket mondja 
a fordításról: »B. S. irodalmi termelés tekintetében öcscsével (t. i. 
György gyei) össze sem hasonlítható.« (230. 1.) »Milton fordítása 
külalakjául a maga korában külföldön igen divatos s hazánkba 
is Báróczi s Kármán által átültetett szép prózát választotta. De 
míg Báróczi- s Kármánnál cseng a nyelv s az eredetinek hami
sítatlan, tiszta hangját hallatják, nála költőietlen s legkivált erőt
len.« (231. 1.) Radó Antal A magyar műfordítás története 
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1772—1831. (1883) ez. művében ezzel ellenkezőleg így szól róla: 
»Toldy alig említi nevét, s ha jól tudom, eddigelé csak Ballagi A. 
méltatta, föntebb idézett nagybecsű művében. Csakhogy ő nagyon 
elveti a sulykot, midőn Bessenyei Sándor fordításáról kicsinylőleg 
nyilatkozva, azt költőietlennek mondja. Nem bátyját közelítette 
meg Sándor, mint Ballagi mondja, hanem igenis megközelítette 
Báróczit; művének majd minden lapja Báróczi nyelvének szabatos 

-magyarosságát juttatja eszünkbe.« (28.1.) Alább ezt mondja: »Mint
hogy sehol rá nem akadhattam, melyik franczia fordítást használta: 
a fordítás hűségéről nem mondhatok ítéletet.« (29. 1.) 

Beöthy Zsolt A szépprózai elbeszélés a régi magyar iro
dalomban ez. művében (II. 146—150.1.) szól Bessenyei fordításá
ról, melyet a »lelkes naturalista igyekezeté«-nek mond: »Néhol 
kivillan belőle valami természetes erő: egy-egy eredeti szép szó 
ad némi nyomósságot és színt a gondolat képének; de az örökös 
ingadozásban, szabatlanságban, körülirogatásban általán mégis 
halvány marad az«. Nem találja továbbá elég közvetetlennek, 
a sok mellékmondat halmozásával hosszadalmasnak mondja, Milton 
tömörsége, színei elevensége elvész benne, szó sincs benne a hang' 
változatosságáról, a hatalmas páthosztóí az érzelmek suttogásáig, 
sem a nyelv zenéjéről. »Prózává lett ez, a legkevésbbé kedvező 
értelemben.« 

E nézetek mellett a többi bátran mellőzhető, mert ezóta 
főkép a Beothyé ment át az irodalomtörténetbe, s így míg a kor
társak nagy csodálattal írtak e nehéz kísérletről, melyről maga 
a fordító egyébaránt nagy szerénységgel szól, addig az utókor 
aránylag kevés elismerésben részesítette.1 Az irodalomtörténetírás 
ítélete, azonban mindenesetre módosulni fog, ha megvizsgáljuk, 
hogy Bessenyei honnan fordított, a mit nekünk sikerült meg-
állapítni. 

Ugyanis Bessenyei Az elveszett paradicsomot Dupré de 
Saint-Maur (Nicolas-Francois) prózafordításából, A visszanyert 
paradicsomot Mareuil de Pierre jezsuita prózafordításából for
dította le. 

Szóljunk először az elsőről. Dupré fordítása megjelent először 
Párizsban 1729. (3 k. 12-r.), aztán párszor a fordító megnevezése 
nélkül is 1730 (La Haye, 12-r.), 1736-ban (Paris, Ganeau, 2 k. 12-r., 

1 L. Beöthy nézetének ismétlését: Pintér Jenő, A magyar irodalom 
története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferencz haláláig. (1772—1831.) 
I. 133. 1. U. o. 134. 1. részben az irodalom is fel van sorolva. I. Kont, Étude 
sur l'influence de la littér. francaise en Hongrie műve e fordítást csak épen 
hogy megemlíti. 76. 1. Röviden szól róla Széli Farkas, A nagybesenyői Bes-
senyey-család történele művében (81—82. 1.). Schwicker Joh. Heinr. Gesch. der 
ung. Litteratur (1889) szerint: »Die Übersetzung ist jedoch flache Prosa.« 
(243. 1.) Bessenyei S. életéről 1. még Baros Gyula: B. S. szerelme. IK. 1906. 
52—67 és Levelei. U. o. 68—80. 1. Lampérth Géza: Bessenyei és társasága 
a gárdában. Irodalomtörténet, 1912. 1—8. 1. Baros részben a véleményeket is 
idézi Bessenyei fordításáról. 

9* 
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melyhez már a Mareuil-é is hozzá volt csatolva s azóta rend
szeresen), majd. 1755-ben ily czím alatt Le Paradis Perdu de 
Milton, poéme héro'íque (en XII. chants); traduit de l'anglais (par 
Dupré de Saint-Maur), avec les remarques de M. Addison, (suivi 
du Paradis reconquis du mérne auteur, traduit par le P. Mareuil, 
jésuite, et des Lettres critiques sur le Paradis perdu par le 
P. Routh, jésuite.) Paris, Desaint et Saillant. (1755. 3 k. 12-r.). 
Megjelent még 1757 (Paris, Ganeau, nouvelle edition revue et 
corrigée, 3 k. 12-r.), 1765-ben (Paris, Knapen, 4 k. 12-r.), 1767-ben 
(Le Paradis Perdu de Milton, poeme héro'íque, traduit de l'anglois. 
Avec les remarques de M. Addison. Nouvelle edition, augmentée 
Du Paradis Reconquis, & de quelques autres pieces de poésie 
du mérne Auteur. A La Haye. Fréres Van-Duren. 8-r. 438, 98. 1.), 
1778 (Paris, 3 k. 12-r.), 1792 (angol és franczia szöveg, 2 k., 4-r., 
12 színes rézmetszettel). Valószínű, hogy e későbbi kiadások vala
melyike volt Bessenyei kezében, de ez a kérdésre mellékes. 

Ez a. Dupré, ki először fordította le francziára Milton főmű
vét, nemzetgazdász volt, 1695 körül született, meghalt 1774-ben. 
E fordításával a franczia akadémia tagja lett, annyira kedvelt volt 
szép, folyékony prózája miatt. Ezt bizonyítják említett kiadásai. 
(Később is megjelent, 1823-ban és 1847-ben, utóbbi Rousier abbé 
javításaival s ugyanez újra 1853-ban.) E fordításról Colié Charles 
Journal historique, ou Mémoires critiques et litteraires sur les 
ouurages dramatiques et sur les événements les plus mémo-
rables depuis 1748, jusquen 1772 (Paris, 1805—7. 3 k.) művé
ben azt mondja, hogy nem Duprétől, hanem l'abbé de Boismorand-
tól való s ezt teszi hozzá: »Bárha Boismorand nem tudott angolul, 
Dupré de Saint-Maur, az ő angol nyelvmestere segélyével, neki 
megadta a kifejezéseket és ez az abbé az ő francziájokat igazi 
francziába tette át s beletette ezt a lelket, ezt az életet és ezt 
a hevet, melyet Dupré képtelen volt megadni.« 

Minden további kutatás nélkül is megállapítható már csak 
ebből is, hogy itt tehát Milton művének nem fordításáról, hanem 
az eredetinél bővebb, prózában való átdolgozásáról van szó, s ez, 
mint csak egy rövid idézetből is alább meglátjuk, így is van. Ez 
a Boismorand (l'abbé Claude-Joseph Chéron de) szül. 1680-ban, 
meghalt 1740-ben. Előbb jezsuita volt, majd a rendet odahagyva, 
szabadon élt, híres játékos, káromkodó s nagyon rendetlen életű 
ember volt, ki tollát készséggel adta pénzért mások szolgálatába 
s így neki tulajdonítják a MUe de Lussan neve alatt megjelent 
munkákat is, nemcsak Az elveszett paradicsom átdolgozását, 
melyet tehát a nélkül készített, hogy angolul tudott volna. Ez és 
egyéb művei is tanúskodnak róla, hogy korának jeles próza
írója volt. 

Magától értetődik, hogy Milton művének már Bessenyei 
koráig is hívebb, sőt hű prózai és verses (alexandrin) franczia 
fordítása is megjelent; de ő ezeket vagy nem ismerte, vagy a 
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Dupréé tetszett leginkább. Versekben adták Me D. B * * * (Du 
Bocage, 1748.), Duduit de Maiziéres (1771—74.), Le Roy abbé 
(1775—76.), Beaulaton (1778.); prózában Louis Racine (1755, 3 k.), 
Luneau de Boisjermain (1784, 1787, 1798), J. Moisneron. (1786. 
3 k.) A későbbiek felsorsolását itt mellőzzük. Ezek közül a Bois-
jermainé interlinearis, tehát lehetőleg hű. 

Nem érdektelen megjegyezni a Dupré fordításának közked
veltségére, hogy az énekek tartalmát (Argument), noha ezeket is 
átalakítja, még Jacques Délille is átveszi szószerint 1805-ben meg
jelent híres verses fordításában, noha egyébként ő az eredetiből 
dolgozott, míg Racine a maga próza-fordításában a »Sommaire«-
ben az énekek előtt az eredetit mellőző, rövid tartalmat ad. 

Most bizonyítás végett vegyük pl. az Az elveszeti paradi
csom propositióját és a segélyül hívást az eredeti szöveg és több 
franczia fordítás szerint. 

Angol szöveg: 
Of Man's first disobedience and the fruit 

Of that forbidden tree, whose mortal taste 
Brought death into the world and all our woe 
With loss of Eden, till one greater Man 
Restore us, and regain the blissful seat, 
Sing heav'nly Muse, that on the secret top 
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire 
That shepherd, who first taught the chosen seed, 
In the beginning how the heav'ns and earth 
Rose out of Chaos. Or if Sion hill 
Delight thee more, and Siloa's brook that flow'd 
Fast by the oracle of God; I thence 
Invoke thy aid to my advent'rous song. 
That with no middle flight intends to soar 
Above th'Aonian mount, while it persues 
Things unattempted yet in prose or rhyme. 

And chiefly thou O Spirit, that dost prefer 
Before all temples th'upright heart and pure, 
Instruct me, for thou know'st: Thou from the first 
Wast present, and with mighty wings out-spread, 
Dove-like sat'st brooding on the vast Abyss, 
And mad'st it pregnant. What in me is dark 
Illumine, what is low raise and support; 
That to the height of this great argument 
I may assert eternal Providence, 
And justifie the ways of God to men. 

Louis Racine franczia prózájában az 1755-iki kiadás szerint 
La premiere désobéissance de l'Homme, est ce fruit de l'Arbre 

défendu, qui fatalement goűté fit entrer dans le Monde, la Mort et tous 
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nos malheurs, et nous fit perdre un Paradis, jusqu'ä ce que l'Homme-
Dieu nous relevant de notre chute, eut reconquis pour nous le séjour 
du Bonheur: c'est ce que je t'invite ä chanter, céleste Muse, Habitante 
des sommets sacrés d'Horeb ou de Sinai', d'ou tu inspiras le Berger qui le 
premier apprit au Peuple choisi, comment le Ciel et la Térre áu com-» 
mencement sortirent du Chaos. Ou si tu te plais davantage sur la colline 
de Sion, sur les bords de Silóé, claire fontaine qui arrose ces lieux ou 
Dieu rend ses oracles; c'est la que je t'invoque, pour que tu daigne 
soutenir mon chant hardi, lorsque par un vol, qui ne doit pas etre un 
foible vol, j'entreprends de m'élever au-dessus du mont Aonien, pour 
raconter des choses que ni la prose ni les vers n'ont encore tente 
d'écrire. — Et toi qui préferes a tous les Temples un coeur droit et 
pur, c'est ä toi surtout, Esprit saint, de m'instruire, puisque rien ne 
t'est cache. Au commencement tu étois present; et semblable ä une 
Colombe, sous tes puissantes alles que tu étendois, tu échauffas le vaste 
Abyme et tu le rendis fécond. Éclaire ce qui est obscur en moi. Que ce 
qui est foible sóit relévé et soutenu par toi, afin que je puisse, sans 
étre accablé par la grandeur de mon Sujet, prouver une éternelle Provi
dence, et justifier aux yeux des Hommes, les voies de Dieu. 

Ugyanez Jacques Délille nagyra tartott, de az eredetitől 
tömörségben és hűségben szintén eltávolodó verses fordításá
ban (1805): 

Je chante l'homme en prois aux piéges tentateurs, 
Et le fatal peché de nos premiers auteurs, 
Qui par le fruit mortel privés de l'innocence, 
Nous léguérent le mai, le crime et la souffrance. 
Jusqu'au jour oü, calmant le courroux páternél, 
L'Homme-Dieu nous rouvrit les demeures de Ciel: 
Sujet vaste et sacré, dönt jamais le génié 
N'enchanta les bosquets des nymphes d'Aonie. 

Toi done qui, célébrant les merveilles des cieux, 
Prends loin de l'Hélicon un vol audacieux, 
Soit que, te retenant sous ses palmiers antiques, 
Sion avec plaisir répéte tes cantiques ; j 
Soit que, cherchant d'Horeb la tranquille hauteur, 
Tu rappelies ce jour oil la voix d'un pasteur 
Des Hébreux attentifs ravissant les oreilles, 
De la creation leur contoit les merveilles; 
Soit que, chantant le jour oil Dieu donna sa loi, 
Le Sina sous tes pieds tressaille encore d'effroi; 
Soit que, prés du saint lieu d'oú par tent ses oracles, 
Les flots du Silóé te disent ses miracles: 
Muse sainte, soutient mon vol présomptueux! 
Jamais sujet plus grand et plus majestueux 
Des poetes divins n'échauffa le délire: 
Viens, sous l'archet sacré déja frémit ma lyre. 
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Et toi, toi qui, planant sur le sombre chaos 
Oil dormoient confondus fair, la terre et les flots, 
Convois par la chaleur de ton aile féconde 
La vie encore informe et les germes du monde, 
Esprit saint! remplis-moi de ton souffle puissant; 
Et si ton plus beau temple est un coeur innocent, 
Viens épurer le mien, viens aider ma foiblesse ; 
Fais que de mon sujet j'égale la noblesse, ,, 
Et que mon vers brulant, animé de ton feu, 
Venge aux yeux des mortels la justice de Dieu ! 

Ugyanez Dupré de Saint-Maur (Boismorand) próza-fordításá
ban, melyet Bessenyei fordított: 

Je chante la désobéissance du premier homme, et les funestes 
effets du fruit défendu, la perte d'un Paradis, et le mal et la mórt, 
triomphant sur la terre, jusqua ce qu'un Dieu-homme vienne juger les 
nations, et nous rétablisse dans le séjour bienheureux. — Divin génié, 
enfant du Trés-haut, descendez ídes sommets solitaires d'Horeb et de 
Sina, ou vous inspirates le Berger qui le premier apprit a la face 
choisie, comment le Ciel et la Terre sortirent du Chaos; ou si vous 
chérissez davantage la montagne de Sión et les claires fontaines de 
Siloe, qui coulent prés des lieux ou l'Éternel rendoit ses oracles, c'est 
dela que j'attends votre assistance. Mes chants s'élevant hardiment 
au-dessus du Mont d'Aonie, embrasseront des choses qui n'ont point 
encore été tentées ni en prose, ni en vers. 0 vous, surtout, Esprit-Saint, 
qui préférez ä tous les Temples un coeur droit et pur, instruisez moi, 
rien ne vous est inconnu. Des le commencement vous étiez; et déployant 
vos puissantes ailes, ainsi qu'une colombe, qui dispose ä la vue ses 
productions encore inanimées, vous vous étendiez sur le vaste abyme, 
et vous l'avez rendu fécond. Éclairez mes ténebres, soutenez ma foible 
voix. Je veux disculper la Providence, et justifier devant les hommes 
les voix da Seigneur. 

Ugyanez Bessenyeinél: 
Éneklem Ádám engedetlenséget, és siralmas következését a' megv 

tiltott gyümöltsnek;. a' Paraditsom' el-vesztését, a' gonoszt, és a' halált, 
melly uralkodott a' földönn mind addig, míg nem edgy Isten ember 
el-jött, hogy a' Nemzeteket megítéllye, és minket a' boldogságnak 
országába helyheztessen. Mennyei Mú'sa! szálly-le a' magános Hóreb 
és Sina tetejéről, a' ki súgaroltad Mosest, ki leg-előszször hírdette-ki az 
el-választattaknak azt: miképpen jött-ki az Ég és föld a' Chaos méhé
b ő l . — Avagy ha jobbann kedvelled a' Sión hegyét, és Silóénak tiszta 
patakjait, a' mellyek folynak azokonn a' helyekenn, a' hol az Örökké 
való, akarattyát ki-jelentette, úgy onnan várom segedelmedet. Az én 
bátor énekléseim, még az Aóniai hegyenn-is túl hatván; olly do\goL 

kat fognak énekelni, a' mellyek sem versbenn, sem folyó beszédbenn az 
előtt nem próbáltattak. 
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Óh mindenek felett te Szent Lélek! ki előtt kedvesebb minden 
templomnál az egyenes és tiszta szív, tanitts engemet! semmi sints 
előtted el-rejtve; kezdettől fogva Te voltál, a' ki ki-terjesztetted hatalmas 
szárnyaidat a' vég nélkül való mélységre és tetted azt termékennyé, 
valamint a' galamb, melly a' tölle származott lélektelen kisdedeit, az 
életre készitgeti. Világosítsd setéttségemet, erössitsd gyenge szózatomat; 
akarom az Isteni gondviselést mentegetni, és az Úrnak útait az Emberek 
előtt igazgatni. 

Mit látunk ez idézetből, melyet nagyon sok mutatványnyal 
támogathatnánk ? Azt, hogy Bessenyei fordítása nemcsak magyaros, 
hanem a francziához mindenben nagyon hű. Ez így megy végig, 
s az angolhoz mért hűtlenség tehát nem az övé, hanem példányáé, 
a mit a franczia fordítás, a fordításról mondottak szerint, nem is 
kerülhetett el. Másfelől bizonyos hűtlenséget a fordítók elkövettek 
Milton theologiai tanai miatt is, melyek nagyszámúak s mind puri
tanizmusa, mind egyéni hite és hitbeli excursiói következtében több 
helyt beleütköztek a r. kath. vallási tanokba. Innen magyarázhatók 
jezsuita-fordítóinak a költemény tanairól szóló fejtegetései. Kiemeli 
őket Racine is, ki Milton theologiáját gyakran nemcsak nem 
helyesli, hanem mint theologust középszerűnek, sőt gyengének 
találja. De ezt csak éppen említni kívánjuk, mert csupán indo
kolni akarjuk a franczia fordításoknak ebből is folyó eltéréseit, sőt 
javításait. 

Mareuil (de) Pierre jezsuita, ki A visszanyeri paradicsomot 
fordította francziára, s kinek fordítása rendesen együtt jelent meg 
a Dupréével, 1672. jun. 29-én szül., megh. Párizsban 1742. ápr. 
19-én. Egy évig angol fogságban is volt, tudott angolul s tehát 
az eredeti alapján dolgozott. Fordítása először ily ez. a. jelent meg: 
Le Paradis reconquis (poéme en IV. chants), et quelques autres 
ouvrages de Milton, trad, de l'anglois (par le P. Mareuil, jésuite). 
Paris. Caillan. 1770. 12 r. (U. ez La Haye. 1730.) Már a Dupré 
fordítása 1736-iki kiadásában u. ez megjelent másodszor, s azóta 
rendesen együtt jelent meg a két fordítás. Sommervogel azonban 
(Biblioihéque de la compagnie de Jésus. V. 539. has.) még idéz 
egy önálló kiadást 1743-ból ily ez. a.: Le paradis reconquis . . . 
de Milton, par le P. de Mareüil de la compagnie de Jésus, avec 
six lettres critiques sur Le Paradis perdu et reconquis. Par le 
P. R. (Routh) de la compagnie de Jésus. (A Paris, chez Ganeau. 
1743. 12-r. 3. k.) Bessenyei azonban oly példányt használt, mely
ben a két fordítás együtt volt meg, még pedig hihetően olyat, 
mely a fordítók neve nélkül jelent meg, mert különben valahol 
a fordítókat megnevezte volna; már pedig ezekről sehol sem 
szól s azt sem jelzi, hogy két különböző fordító munkáját adja 
magyarul. 

A Mareuil fordító eljárásából világos, hogy ő, ha prózája 
kevésbbé folyékony is, mint Dupréé, noha szintén bővebb és 
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körülírásos, de jóval hívebb. Ebből következik, hogy itt Bessenyei 
is hívebb, mert mondatról mondatra követte Mareuilt. Erről meg
győzhet szintén egy rövid idézet az I. ének elejéről, mely szintén 
a propositiót s a segélyülhívást adja. 

Milton szövege: 

I who ere-vvhile the happy Garden sung, 
By one Man's disobedience lost, now sing 
Recover'd Paradise to all mankind, 
By ons man's firm obedience fully try'd 
Through all temptation, and the Tempter foil'd 
In all his wiles, defeated and repuls'd, 
And Eden rais'd in the wast wilderness. 

Thou Spirit who ledst this glorious Eremite 
Into the desert, his victorious field 
Against the spiritual foe, and brought'st him thence 
By proof the undoubted Son of God, inspire 
As thou art wont, my prompted song else mute, 
And bear through heighth or depth of Nature's bounds 
With prosperous wing full summ'd to tell of deeds 
Above heroic, though in secret done, 
And unrecorded left through many an age,-
Worthy t'have not remain'd so long unsung. 

Mareuil fordítása: (1755.) 

Je chantois n'aguére Je Paradis perdu par la désobéissance d'Adam 
prévaricateur, aujourd'hui je chante le Paradis reconquis pour le salut 
du genre-humain par la constante obéissance du nouvel Adam. Obéissance 
éprouvée de toutes les maniéres et toujours victorieuse des artifices de 
l'Esprit Tentateur. L'Emmanuel a confondu l'antique Serpent, il en 
a triomphé, et le désert, malgré ses horreurs, est en quelque sorte 
de venu par sa victoire un jardin de délices. 

Esprit-Saint qui conduisites ce divin Athlete dans sa solitude pour 
y combaitre les enfers, et qui fites voir par son triomphe qu'il étoit 
vrais Fils de Dieu, continuez de m'inspirer; sans vous ma voix se 
trouble et se confond. Elevez mon esprit, que porté en quelque sorte 
sur vos ailes, il pénétre heureusement au delä des profondeurs de la 
nature, et devienne supérieur á lui-méme, afin de chanter dignement les 
exploits plus qu'héroiques du Vérbe Incarné. Les hauts faits dönt il 
s'agit ici, se sönt, il est vrais, passes dans l'obscurité du desert, ils sönt 
demeurés comme ensévelis dans l'oubli durant bien des siécles; mais 
dignes des plus sublimes chants de la Poesie, ils ne sont pas interdits 
aux Muses Chrétiennes qui les ont négligés trop long-tems. 

Bessenyei fordítása: 
Kevéssel ez előtt énekeltem a' Parantsolatot által hágó Ádám

nak engedetlensége által elveszett Paraditsomot; ma pedig éneklem az 
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ujj Ádám' állhatatos engedelmessége által az Emberi Nem' idvességére 
visszanyert Paraditsomot. Az Ő Engedelmessége minden részbenn meg
próbáltatott, és a' Késértő Léleknek minden mesterséginn győzedelmes
kedett. Meg-szégyeníttette Emmanuel 1 a' régi Kégyót, győzedelmet vett 
rajta, és a' kietlen puszta ezen győzedelme által mint edgy gyönyörű
ségek' Kertyévé változott. 

Szent Lélek! a' ki ezt az Isteni Bajnokát a' magánosságbann 
a' Pokol' meg-győzésére vezérletted, és a' ki győzedelme által magát való
ságos Isten' Fijának lenni meg-mútatta: ne szünny-meg tovább-is enge
met súgállani! Nálad nélkül az én szavam rekedező lészen, és meg fog 
szégyenülni. Emeld fel lelkemet, hogy szárnyaidonn mint-edgy hordoz
tatván, a' Természet' mélységeinn szerentsésenn túl-hathasson, és magánn 
mint-edgy fellyül emeltessék, hogy a' Megtestesült Igének viseltt dolgait, 
mellyek sokkal nagyobbak minden Vitézi tselekedeteknél, méltósággal 
énekelhesse. Igaz ugyan, hogy azok a' nagy Tselekedetek, mellyekről itt 
szó vagyon, a' pusztába' magánossann történtek, és sok száz esztendőkre 
mint-edgy feledékenységbe' el-temettettek: de azonba' méltók lévén 
a' leg-felsőbb Poé'tai éneklésre, a' Keresztény Músáknak, a' kik ezt olíy 
hoszszú időre halasztották, meg nem tiltatott. 

Kutatásunk eredménye tehát az, hogy Bessenyei Az elveszett 
és Visszanyert paradicsomot Dupré, illetőleg Mareuil franczia 
prózafordításai alapján adta magyarul. Mindkettőt híven fordította 
le: de mindkettő eltér az eredetitől, amaz inkább, ez kevésbbé, 
s mindkettő bővebb, körűlírásos az eredetihez mérve. Természetes, 
hogy Bessenyei korához mérve kénytelen volt még bővebbé tenni 
fordítását, melynek azonban a magyar széppróza fejlődésében helye 
jelentékeny, s fordítása jóval érdemesebb, példányait véve tekintetbe, 
mint a mennyire eddig irodalomtörténetíróink legtöbbje méltatta, 

FERENCZI ZOLTÁN. 

1 Emmanuel Krisztus urunk neve. Izsaias. VII. 14., VIII. 8. Zsidóul = 
>Isten velünk.« Máté I. 23. Milton nem használja ezt a nevet. 


