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Bessenyeinek ez a szatirikus regénye 1804-ben a Bihari remeiével
és az Értelemnek keresésével együtt keletkezett.1
Mindhárommal egyszerre czáfolja meg azt a (sajnos még ma is
fel-felbukkanó) véleményt, hogy nem volt vallásos ember. Igaz felekezeti
nem volt, sőt feltétlen türelmességével és az uralkodó felekezetiség elleni
küzdésével kortársai előtt gyanús színben tűnt fel, de mi, ha látjuk
például a lelke mélyén vergődő Bihari remetéi, az őszinte hivőt, még
pedig nemcsak istenhivot, hanem keresztény hivőt 2 , a mint Voltaire ellen
is lándzsát tör, ha benső meggyőződése úgy kívánja, el kell ismernünk,
hogy minden ellentmondása, rendszertelensége és eredménytelensége mellett is,
becsületes, igazságra törő lélekkel van dolgunk.
GORZÓ GELLÉRT.

LESSING FAUST-DRÁMATÖREDÉKÉNEK FORDÍTÁSA
1818-BÓL.
A Faust-drámák történetének testes kötetében elég terjedelmes fejezet
szól Lessing nem létező Faust-drámájáról. Kalandos múlt érdekes irodalmi
eseményeiből áll e fejezet. Kalandosnak mondható valóban, mert e nem
létező dráma hosszú időn át kísértett. Néha felbukkant híre, mint meglevő,
hatalmas alkotásé, hogy mihamar eltűnjék a szem elől; aztán megjelent
teljes valójában, s a bírálat fennen hirdeté az oroszlán-nyomot rajta;
ismét: kipattant e mű eredetének egyszerű titka, s lett nagy csodálkozás,
hogy még sincs meg, a mit biztosra vettünk; — aztán ismét tovább
folytatta a tudomány a nyoma ütését egyre remélve, hátha mégis elő
teremti a véletlen. Ugyanarra a véletlenre történt s történik a czélzás,
a melyik Goethe Ur-Faust}át fenntartotta számunkra. Hogy pedig a
Lessing-féle Faust nem méltatlan még az eshetőleg örökre meddő kuta
tásra sem, az kétségtelen.
Abban a nagy Faust-drámatömegben, a melynek sorából epochalisan kimagaslik Goethéé, kétségtelen, hogy hullámozva változik az
értékes. A Marlow-féle Faustus viszonylag elég magasan kezdi a sort,
a mely — tekintve e drámák nagy számát 3 s a szerzők tehetségének
nagy különbségeit —• jó mélyre is alászáll itt és ott, sőt jól tudjuk,
hogy több helyen száll jó mélyre, mint némi magasságra. Ebben a sorban,
a hol gyakran teljesen értéktelen próbálkozók akadnak, az irodalmi
érték olyan skálája áll előttünk, a melyben Lessing önmagában is nagy
1
a
3

Beöthy Zsolt i. m. 284. 1.
U. o. 279. 1.
Fischer Cuno közismert Faust-monografiájában (1887. 171. 1.) 113
drámai feldolgozást említ.
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értékű neve is kiváló helyet foglal el. Valóban kétségen felül áll,
hogy a Faust-drámaírók között ő lett volna az első, a ki igazi tehet
séggel nyúl e hatalmas drámatárgyhoz. Ő lett volna az első, a ki lelke
kohójában ezt a mondaalakot igaz emberi drámaalakká tudta volna
tenni — még akkor is, ha teljesen köti magát a traditióhoz, az eredeti
alkotáshoz, az eredeti cselekményhez. Ő lett volna elsőül hivatva, hogy
lelket adjon annak a bábnak, melyet századok óta fonalán rángat a
nép naiv bábjátékosa. 0 lett volna, a ki a tudós köpenyen kívül jellemmel
is ékítette volna azt az alakot, a melyiknek emberi vonását felitta a
nagy diabolicus motívum. A feltevések hosszú sora fűződik hát e nagyra
becsült, de nem ismert dráma körül, a melyet kitűnő megvilágításban
mutatott be nemrég Heinrich Gusztáv.1 Ez most szükségtelenné teszi,
hogy róla csak szót is ejtsünk, e helyett ismertetni óhajtjuk a Lessing
nevéhez fűződő egyetlen ismert Faust-jelenet régi magyar fordítását.
A közhasználatban röviden Irodalmi leveleknek nevezett sorozat
tizenhetedikében, 1759 február 16-án, Lessing mély bölcsességgel rajzolja
meg azt az irányt, a melyet a német drámának követnie kell, hogy
eredendő jellegét megtartsa. Ez irány az őseredetben rokon angol nép
drámájában van meg. A shakespearei dráma a tragédia czéljához sokkal
közelebb férkőzik, mint a barokkos franczia tragédia, s a német szellem
az angolszász szenvedélyt közelebb érzi magához, mint a negélyes gall
szellemet. Ezt bizonyítja a levélben például közölt Faust-jelenet, a melyről
Lessing azt állítja, hogy »barátainak egyike« írta. Ismerjük ezt a fogást,
melynek leple alatt oly jól meghúzódhatik maga a szerző, ha szerzőségét
rejteni óhajtja. Ez erős tehetségű »barát« drámájának Il-ik felvonásában
a harmadik színül szánta e jelenetet.
E töredék nem számíthatott arra, hogy elhagyja azt a keretet, a
melybe Lessing helyezte, csupán a költő összes műveinek 2 rendezői
osztották át oda, a hol hátramaradt írásai között megtalált Faust dráma
vázlatát közlik, hogy az olvasó ezt a két egy-tárgyú töredéket elválasztatlanul együtt találja. Arra sem számíthatott e drámai töredék, hogy
akadjon idegen nemzetbeli, a ki anyanyelvére átültesse: hiszen alig találná
meg magyarázatát annak, hogy miért fáradjon ezzel valaki ? Költészete
nem csábít, gondolatai nem magával ragadók, s az egész töredék-jelenet
jellege annyira német és beleillő a német gondolkozás keretébe, hogy
lefordításának ötlete ma teljesen érthetetlen előttünk.
1
2

Faust. Irodalomtörténeti czikkek. 1914. 44—118. lap.
Több kiadásban a >levél« a jelenet elhagyásával található, s arra
csak utalás történik, hogy az olvasó e részletet a töredékek között keresse.
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És mégis megtörtént. 1818-ban jelent meg nyelvünkön, az ekkor
alakult Székesfejérvári
Nemzeti Színjátszó
Társaság első esztendei
almanachjában.
Nyomozhatnók azután, hogy mi adta az ösztönt a fordításra ?
A magyar közönség iránti figyelem, szolgálatkészség nem. Hiszen a magyar
közönség előtt ekkor még Faust neve teljesen ismeretlen volt. A Felvidéken
a cseh, morva bábjátékosok gyakran kiáltozták a manap is sűrűn idézett:
»Fauste, Fauste co djelas?«-t. Ott ismerték a nagy drámát, de
e bábjátékosok le a magyar vidékekre, különösen Dunántúlra, sohsem
jutottak. Goethe tragédiája csak német nyelven volt olvasható — s így
nem szolgált a tősgyökeres magyar közönségnek. Az első Faust-dráma
magyar nyelven csak 1824-ben jelenik meg, 1 s akkor sem kedveli meg
túlságosan a közönség, hiszen negyedszázad alatt mindössze 12 előadá
sáról tudunk biztosat. 2 Igaz, hogy Székesfejérvár város lakói akkor még
túlsúlyban németek voltak — de Lessing iránt nem is viseltettek nagyobb
érdeklődéssel, mintha színmagyarok lettek volna, s hogy a magyar Lessing
iránt sem érdeklődtek, azt a magyar színészet iránti hangulatuk erősen
példázza. E fordítás és megjelenése tehát valójában a fordító és'a kiadó
egyéni érdeklődésének és műveltségi igényeinek érdeme. De kik voltak,
vagy kik lehettek azok ?
A kiadót ismerjük. A nagyérdemű székesfej ér vári színtársulat,
mely az emlékiratíró derék Balog István társulatából lett, súgóját is
e társulattól nyerte. E súgó Jósa János volt, a ki úgy látszik tüdővészes
ember lévén —- fiatalon el is halt — a színpadi hangos szóra nem volt
ajánlatos, hát mint a rajongók annyi esetben megtették: beült a súgó
lyukba s így szolgálta Tháliát. A szegény súgó egész esztendei verejtékes
munkáját akkor látta némileg jutalmazva, a mikor évfordulás idején
végigkilincselte a színházba járó honoratiorokat s bőséges jókivánás
mellett átnyujtá a társulat almanachját, 3 zsebkönyvét. Jósa János elég
intelligensnek mutatkozik fennmaradt két zsebkönyvében. Egészen jó stílus
ban, minden sallangtól, czifrától menten írja meg a társulat életét s míg
az 1820-ikiban Kisfaludy Károly, Szemere Pál és Ináncsi Pap Gábor
érdemeit keresetlen szavakkal örökíti meg, addig az 1819-ikiben Lessing
F#«s/-drámatöredékének fordítását adja.
1

Klingemann Ágost Faust. Trag. 5 felv. fordította Komlóssy Ferenc.
Ezek története: Faust dráma a magyar színpadon 1729—1910 czímű
dolgozatomban. (Bemutattam a M. Tud. Akadémia I. osztályának f. évi május
3-i ülésén. Kivonata megj. Akadémiai Értesítő 308—309. számában.)
s
Jósa János : Magyar Theátromi Zsebkönyvetske, mely az 1819 eszten
dőben Fehérvárott, Pesten és Budán alőadódott játék darabok neveit foglalja
magában. Készítette
a' N. J. Társaság súgója. Székesfehérvárott 1819 és 1820.
2
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A fordítót illetőleg azonban nincs semmi jel a fordítás alatt. Nem
lehetetlen épen, de nem is valószínű, hogy maga Jósa volt a fordító is:
rajta kívül csak Komlóssy Ferenc Dánielre és Ináncsi Pap Gáborra gondol
hatunk. Az első színész, a társulat buzgó tagja, a ki utóbb művezetője,
sőt igazgatója lesz. Nem iskolázott ember. Maga mondja, hogy mindössze
két osztályt végzett. Lelkesedése, buzgalma azonban a színpad irodalmának
művelésére terelte. Szinnyei eredeti feljegyzéseiből közli, hogy öt eredeti
és 197 fordított darabja került színpadra. Ilyen lelkes buzgalom elég
volna arra, hogy őt higgyük a Lessing-töredék fordítójának, ha e
fordításhoz elég volna a lelkes buzgalom. De joggal vetjük fel a kérdést:
hol jutott volna a csekély iskolázottságú s tizennégy éves kora óta a
magyar színpadon élő Komlóssy a Lessing-töredék ismeretéhez? Nem
tudjuk elhinni, hogy ő, a ki 1818-ban mint 21 éves ifjú küzdelmes
pályájának elején állt, önművelésében eljuthatott volna Lessingig, különösen
Lessing Irodalmi leveleiig. A fordítás nyelve erővel telt, eléggé gazdag
nyelv, kifejezéseiben választékos. A szóismétlések gondos kerülése, a forma
megtartása, az igyekezet, hogy az eredetivel ne csak hűségben, de erőben
is egyenlő maradjon — mindezek nem vallanak Komlóssyra. Bármely
munkájának egyszerű átfutása is elegendő arra, hogy kimondjuk: a fenti
tulajdonságok nem tartoznak Komlóssy fordítói erényei közé. 0 a szükség
parancsából, közvetetlenül s egyenesen a színpad számára dolgozott s
így felületes volt. Ez a korához képest finom, kiművelt, művészi tuda
tosságról számottevő nyelv — bár egy helyen, a hol Faust a második
ördögöt egy orvos szolgálatára küldi, egy szót (»orvos«) gondolatjellel
pótol s így arra enged következtetni, hogy a fordító munkáját nem
fejezte még teljesen be, midőn a kiadó kezébe jutott — más műveltebb,
tehetségesebb íróra utal. Ez az író Ináncsi Pap Gábor, Fejér vármegye
•esküdtje, később ügyésze, Grillparzer Sapphojínak1
érdemes fordítója,
Imre2 czímű tragédiájának, ha nem is nagyratermett, de komoly törekvésű
írója, a kit szerető ragaszkodása a színészetnek nemcsak tanácscsal, hanem
anyagiakkal is szolgáló barátjává tett, úgyhogy midőn a jeles színjátszó
társaság — kimerítvén a vármegye urainak eddig bőven csörgedező
áldozatkészségét — feloszlóban volt, ő bírta rá a megyét, hogy vezérlete
alatt az 1825-iki pozsonyi diétára a társaságot felküldje. Maga is oda ment
velők s ott a méltatlan elhanyagolás miatt sokat nélkülöző társulatot
1
Először — a czímszerepben Kantoméval — Székesfehérvárt 1819
nov. 21-én, megj. 1820.
s
Inántsi Pap Gábor : Imre, vagy: a királyi tekintet hatalma. 4 felvo
násban. Székesfehérvártt 1830. — Először adták a székesfejérvári társaság
tagjai 1825 májusában Zomborban. Több előadásáról nem is tudunk.
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tetemes anyagi áldozattal fenntartotta, mígnem belátva, hogy az ország
urainak inkább az állatheczczek kellenek, mint Kántorné asszony hatalmas
-alakítása, fájó szívvel szélnek ereszti ez igazán sokat tett, sok sikert
aratott együttest.
Ináncsi Pap Gábor igenis foglalkozott Lessinggel. Ezt igazolja egy
<egy-felvonásos darabja, melyben lehetetlen rá nem ismerni egy közismert
kedves Lessing-alakra. A ki pedig így feldolgoz magában egy idegen
alakot, az nem felületes olvasó, az el tud mélyedni egy genius alkotásaiba
.s vágyat kaphat arra, hogy megcsináljon egy olyan irodalmi ínyencznek
való munkát, mint a milyen a Faust-töredék. A színészet ilyen lelkes
•barátjáról feltehetjük, hogy e munkájával szívesen sietett segítségére a
.súgónak, a kit Heine színházi egerei oly jól jellemeznek, s a kinek
kiadói alkotása egyszersmint a társulat kultúr-színvonalának is mutatója. 1
Mi azt hiszszük, nem csalódunk abban a megállapításban, hogy Lessing
Faust-töredékének 1818. évi fordítója Ináncsi Pap Gábor.
Az a kevés változtatás — inkább toldás — a mely által a
fordítás az eredetitől különbözik, lényegtelen, s mindenki megtalálja
•az ítt következő betűhív közlésben:
LESZSZING DOKTOR FAUSZT
NEVEZETŰ JÁTÉKÁNAK
HARMADIK JELENÉSE
AZ ELSŐ FELVONÁSBÓL.
{A' játékszín Fauszt szobáját mulattya az asztalon égő gyertya —

Éjfél.)

DOKTOR FAUSZT ÉS 7 POKOLBÉLI LELKEK.

Fauszt. Ti vagytok az Orcusnak legserényebb lelkei.
Mind L. Mi.
D. Fauszt. Mind a' hetenn egyforma serénységgel birtok ?
Mind L. Nem.
D. Fauszt. Mellyik közzületek a legserényebb ?
• Mind L. Én.
D. Fauszt. Nagy tsuda hogy hét Ördögök között tsak hat hazugok
vágynak — közelebbről akarlak benneteket megesmérni.
Első L. Majd valahára közelebbről megesmérsz bennünket.
D. Fauszt. Mi vala ez ? hát az Ördögök is megbánásról papolnak ?
Első L. Az elkárhozottaknak igen is — De ne tartóztass tovább
bennünket.
D. Fauszt. Hogy neveztetel ? 's millyen serény vagy ?
1

Heine : Shakespeare's Mädchen und Frauen. (1838) Constantia, Arthur
herczeg anyja alakjának jellemzésében. (János király.)
Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI.

7
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Első L. A' Felelet kérdésedre lassúbb, mint az én gyorsaságom.
D. Fauszt. Nézz ide, mit tsinálok én ?
Első L. Az égo gyertyán sebessen vágod keresztül az ujjadat.
D. Fauszt. És meg nem égetem azt. Meny te is és repülly ke
resztül hétszer a gyehenna tűzén olly sebességgel, hogy magadat meg
ne égesd —• elnémulsz, átsorogsz — hát az Ördögök is szoktak ditsekedni? igen, igen nints ollyan kitsi vétek, a' mellyel ti ne bírnátok. —
hát téged hogy hívnak ?
Második L. Az én nevem Chil, melly a' ti lassú nyelveteken
annyit tesz, mint sebes nyila a' dög halálnak.
D. Fauszt. Millyen serény vagy ?
Második L. Hát azt hiszed, hogy nevemet hiába viselem ? olly
serény és sebes, mint a döghalál.
D. Fauszt. Meny szolgály egy — * nékem igen lassú vagy. Te
harmadik ?
Harmadik L. Az én nevem Dilla, nékem a' szél sebes szárnyai
szolgálnak.
D. Fauszt. És te negyedik ?
Negyedik L. Az én Nevem Jutta, én a' Nap sugarain járok.
D. Fauszt. Oh, ti nyomorultak, kiknek serénységeket a' végetlenség
meggyalázza, midőn azt szóbeli hang kifejezheti.
Ötödik L. Nem érdemessek a' te haragodra, hagy fel vélek, mert
ok a' Sátánnak tsak a testi világban szolgálnak. Mi a' lelki világnak
lakossai vagyunk és minket gyorsabbaknak fogsz találni.
D. Fauszt. Millyen gyors vagy te ?
Ötödik L. Ollyan gyors mint az embereknek gondolati.
D. Fauszt. Már az tenne valamit. — De nem mindenkor gyorsak
az emberek gondolati, főképp akkor, midőn az erkolts, és az igasság
kívánnya: hah millyen lassúk szoktak akkor azok lenni. Te serény
lehetsz hogy ha akarod: de ki áll nekem azért jót, hogy mindég serény
akarsz lenni. Menny távozz, te benned nem bizhatok, valamint magamban
sem kellett volna biznom. — (hatodikhoz szóll) hát te millyen sebess vagy ?
Hatodik L. Olly sebess mint a Boszszúállónak boszszú állása.
D. Fauszt. Mitsoda Boszszúállónak ?
Hatodik L. Azon hatalmas és rettenetes Boszszúállónak, aki egyedül
magának tulajdonítja a' Boszszúálló hatalmát, mivel a' Boszszúállás néki
gyönyörűséget szerez.
D. Fauszt. Hah! Ördög, te hazudsz, és káromlással illeted Azt
—• majd kineveztem —• nem nem vagyunk mi érdemessek hogy Öt
nevezzük — hah! mit reszkettz [sic!] hazug, sebess, serény volna az
ő Boszszúállása, serény sebess ? és én mégis élek, mégis vétkezek ?
Hatodik L. Hogy 0 még téged vétkezni enged, már az is boszszúállás.
D. Fauszt. Hogy ezt egy Ördögtől kelle hallanom! és pedig ma f
nem, az ő boszszúállása nem sebess, és ha te nem vagy annál sebessebb,
távozz (hetedikhez) hát te ?
1

A gondolatjel a kimaradt orvosnak szót jelzi.
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Hetedik L. Hallandó por, ha már én is lassú vagyok szolgála
todra, úgy —
D. Fauszt. Szólj : — hadd esmérjelek meg — millyen sebess vagy ?
Hetedik L. Sem sebessebb, sem lassúbb mint A' JÓRÓL A' ROSZRA
VALÓ ÁLTAL MENETEL.

D. Fauszt.

Hah! Te vagy az én Ördögöm! Olly sebess, mint A'

JÓRÓL A ROSZRA VALÓ ÁLTAL MENETEL ! — Fére innen Pokolnak ijesztő
képei — mint A' JÓRÓL A' ROSZRA VALÓ ÁLTAL MENETEL! magamon

tapasztalom, hogy millyen sebess légyen a z ! Fájdalom,

tapasztaltam.

(DE MÍLLYEN LASSÚ A' ROSZRÓL A' JÓRA VALÓ VISSZA MENETEL.)

VÉGE.
REXA DEZSŐ.

TOMPA MIHÁLY KÉT LEVELE.
Ismeretes, hogy Tompát élete utolsó évében a rettenetes kínlódás,
melyet betegsége okozott, annyira kétségbeejtette, hogy öngyilkosságra
gondolt. Erre vallanak az Aranynak küldött sürgönyök is. 1 Váczy Tompa
életrajzában (288. 1.) már az 1868. január 8-án Lévayhoz írott leveléből
is erre következtet, s hogy Tompa régi ismerőseitől sürgönyileg kér cziankálit
fényképezéshez, az csak megerősíti neje rettentő gyanúját. Tompánénak
a sürgönyöket, egyízben pedig az érkező cziankálit sikerül elfognia férje
elől; 1868. május 2-án pedig Szentpétery Samut figyelmezteti, hogy »az
átkos szert« — ha kéri — meg ne küldje a költőnek.2 De, úgy látszik,
Tompa nem fogy ki a jó barátokból, a kiktől még mindig reméli, hogy
— »fényképezésre« — megkapja a mérget. Ha Aranyhoz június 15-én
küldött sürgönyét 3 olvassuk, melyben »hajmeresztő, kétségbeejtő, hetek
óta gyilkoló« gyötrelmeit emlegeti, s tudjuk, hogy az alábbi levelek épen
e hetekben keltek, még bizonyosabbá lesz, hogy mire kellett volna a
költőnek a cziankáh\
E leveleket Tompa régi barátjához, Doleschall Gábor miskolczí
orvoshoz írta. A derék és akkoriban jól ismert orvosnak a levelekben is
apostrophált leánya, Gabriella — a híres utazó, Xantus János özvegye
— őrizte meg s a levelekben említett képpel együtt a temesvári
Arany János-Társaságnak ajándékozta. A kép a költőt 1855-ből ábrá
zolja, s Tompa aláírásán kívül ez ajánlás van rajta: Doleschall
Gabriellának. A második levélnek sem borítékja, sem közelebbi dátuma
nincs ugyan; de kitetszik tartalmából, hogy az elsőül közöltnél későbbi.
1.
Édes, régi jó barátom!
100 éve, hogy nem láttalak, hogy' vagy? Remélem: szellemdús
leányod kapta arczképemet. Egy fontos kérésem van hozzád. Én fényké1
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