
VOROS IMRE 

FALUDI FERENC ÉS A GENTILUOMO ISTRUITO 

(írói egyéniség a Nemes ember és a Nemes asszony fordítási hűtlenségeinek 
tükrében) 

Faludi Ferenc prózaírói működésének első fontos állomása a Nemes ember és 
Nemes asszony, amelyeket még római tartózkodása idején fordított olaszból, majd 
hazatérése után a nagyszombati jezsuita nyomda betűivel bocsátott ki 1748-ban. 
Ez az egy kötetben kiadott két mű számos olyan gondolatot tartalmaz, amely 
később is gyakran visszatér Faludi munkásságában, a munkák stílusa pedig 
évtizedeken át szolgált példaképül íróink számára. 

Annál meglepőbb, hogy mindmáig senkinek sem jutott eszébe a Nemes embert 
és a Nemes asszonyt egybevetni a fordítás alapjául szolgáló olasz nyelvű szöveggel. 
(Csupán a trilógia harmadik darabját, az 1771-ben megjelent Nemes úrfit dolgozta 
föl ebből a szempontból a múlt század végén Bellaagh Aladár.1) Az összehasonlí
tás már csak azért is nélkülözhetetlen, mert egyébként - a korabeli, sokszor 
meglehetősen szabad fordítói gyakorlatot ismerve - nehezen dönthető el, mi az, 
amit Faludi már az olaszban is megtalált, mi az, amit tartalmi vagy stilisztikai 
vonatkozásban megváltoztatott, s végül (ami talán a legérdekesebb), melyek azok 
a hosszabb-rövidebb kiegészítések, betoldások, amelyek - bár az olasz nyelvű 
munka ihlette őket - már nem egyszerűen fordításnak vagy átdolgozásnak, 
hanem Faludi saját szövegeinek tekinthetők. 

Ismeretes, hogy a szóban forgó művek eredetije az angol William Darrelnek 
(1651-1721) A Gentleman Instructed in the Conduct ofa Virtuous and Happy Life című 
könyve (1704), valamint ennek A Supplement, with a Word to the Ladies című 
kiegészítése (1707). Darrel kemény szavakkal ítéli el az 1688-as, un. „dicsőséges 
forradalom" nyomán Angliában bekövetkezett változásokat és az angol nemesség 
meglazult erkölcseit. A helyes életvitelre oktató könyvet egy Francesco Giuseppe 
Morelli nevű firenzei pap ültette át olaszra, s jelentette meg három alkalommal is: 
1728-ban, majd 1732-ben Padovában, 1746-ban pedig Rómában. Fordításának 
címe: II Gentiluomo istruito nella condotta d'una virtuosa e felice vita. In tre parti. 
Miután Faludi mind a Nemes embernek, mind a Nemes asszonynak már elkészült 
szövegéhez írt előszavát 1744-ből keltezi, nyilvánvaló, hogy nem az 1746-os, 
hanem a két korábbi kiadás valamelyikéből dolgozott.2 E két edíció között - a 
kisebb betűtípusra való áttérésen, valamint az engedélyezést és a regisztrálást 
tanúsító személyek némelyikének megváltozásán kívül - a leglényegesebb kü
lönbség a jegyzetanyag gyarapodásában tapasztalható. Ez utóbbi eltérésből, bár 
magának a műnek a szövege az olasz kiadásokban gyakorlatilag azonos, egyér
telműen kiderül, hogy (a lábjegyzeteket egyébként jócskán megritkító) Faludi az 
1732-es kiadást használta: a római Campo Marzo helynév magyarázatát például, 

1 Nemes úrfi. Fordította olaszból FALUDI. Bevezetéssel, magyarázatokkal és szótárral. Szerkesztette 
BELLAAGH Aladár. Bp., Franklin Társulat, 1892. 196 1. 

2 A római Biblioteca Nazionale kéziratainak és ritka nyomtatványainak gyűjteményében az 1728-as 
kiadás jelzete: 6. 4. L. 19., az 1732-esé: 6. 10. E. 7. - Jegyezzük meg, hogy Bellaagh Aladár a Nemes úrfit 
az 1746-os kiadás megfelelő fejezeteivel hasonlította össze. 
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amely a Nemes asszony 28. lapján található, Morelli csak 1732-ben fűzte fordítá
sához.3 

Az olasz címlap nyomán - legalábbis részben - érthetővé válik, hogyan lehetett 
William Darrel nevéből Faludinál „Dorell Josef". Az angol szerző családneve már 
az olasz címlapon is a magyar fordító által használt formában olvasható, kereszt
neve pedig egyáltalán nincs feltüntetve: Morelli csupán „Dorell úr"-nak („Signor 
Dorell") nevezi. 

Mint említettük, a Gentiluomo istruito teljes címét ezek a szavak egészítik ki: „In 
tre parti", vagyis „Három részben". El kell oszlatnunk azt az esetleges félreértést, 
mintha itt egyszerűen a „Nemes ember - Nemes asszony - Nemes úrfi" hármas
ságáról lenne szó. Az első rész (Parte prima) tartalmazza a Nemes ember szövegét, 
amelyhez a 81. laptól kezdve a 187.-ig kapcsolódik egy „Kiegészítés" („Suppli-
mento"), ebben található többek között a Nemes asszony közvetlen forrásául 
szolgáló „Intés a Dámákhoz" („Avvertimento alle Dame"). A kötet második 
részének (Parte seconda), amely a 189. lapon kezdődik, s amelyet Faludi egyálta
lán nem fordított le, témája a nemes embernek a vallás igaz alapelveire való 
oktatása, inkább dogmatikai mint morális szempontból, „az ateizmus és a 
latitudinarizmus teljes cáfolatával".4 A 403. lapon kezdődő harmadik rész (Parte 
terza) első, második, negyedik, ötödik és hatodik dialógusa a Nemes úrfi első hat, 
a nemesi életvitelre vonatkozó fejezetének forrása,5 a Parte terza hetedik dialógu
sától kezdve azonban, ahol több fejezeten át a lélek halhatatlanságának dogmati
kai bizonyítékairól van szó, Faludi ismét felhagy Morelli szövegének tolmácsolá
sával, s a Nemes úrfit attól függetlenül fejezi be. A kihagyások révén tehát a 
magyar fordító nem csupán mérsékli az alapul vett munka terjedelmességét, 
hanem a művet - a gyakorlati szempontú erkölcsnevelő tendencia határozottabb 
kiemelésével - tartalmában egységesebbé, szerkezetében áttekinthetőbbé teszi. 

A Gentiluomo istruito elején, az olasz fordítónak Jézushoz, Szűz Máriához és 
Szent Józsefhez szóló rövid ajánlása után (amely a magyar változatban elmarad) 
Morellinek az olasz nemességhez intézett előszava („II traduttore álla Nobilta 
Italiana") található, majd a nyomtatásra vonatkozó hivatalos engedélyeket kö
vetően három további szöveg: egy bizonyos G. H.-nak nyilván az angolban is 
meglévő ajánlása Edwardhoz, Cornbury vicomte-jához, a kiadónak a nemesség
hez szóló buzdítása, s végül egy további előszó, amely szintén nem magától az 
angol szerzőtől származik. Mindezt Faludi Nemes emberének elején az egyetlen 
oldal terjedelmű „Védelmező intés a' Magyar Nemességhez" helyettesíti, amely
nek címe Morelli előszavára emlékeztet. Az olasz kiadást bevezető hosszú 
szövegekből Faludi mindössze két gondolatot vesz át. „Védelmező intés"-ének 
második bekezdésében az a megállapítás, amely szerint a mű „készületihez 
képest, 's tsinnyára nézve DRAMMA", a Cornbury vicomte-jához írt ajánlásból 
származik, a komédiáknak az ötödik bekezdésben olvasható kárhoztatása pedig 
a kiadónak a nemességhez szóló buzdításából. Ami a magyar fordítónak a Nemes 
asszony elé illesztett „Tudósító levelét" illeti, abban egyetlen egy olyan részlet 

3II Gentiluomo istruito, 1732. 97. 
4 „II Gentiluomo istruito nei veri principi della Religione, con una piena confutazione dell'ateismo 

e latitudinarismo." 
5 Az olasz szöveg második dialógusát Faludi két fejezetre bontja, a harmadik dialógust viszont 

nem fordítja le. A Nemes úrfi hetedik fejezete („Neander ébresztő álma") már nem Morelli szövegén 
alapul. 
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szerepel, amely az olasz kötet egészének bevezető szövegeiből ered: a „Tudósító 
levél" első bekezdésének Darrel angliai népszerűségére és hat kiadására vonatko
zó adata Morellinek az olasz nemességhez intézett előszavában található. A „Vé
delmező intés"-nek és a „Tudósító levél"-nek minden egyéb részletét Faludi 
önállóan fogalmazta meg. 

Magának a műnek a fordítása során Faludi számos esetben eltér az olasz 
szövegtől. A kisebb, általában egy-egy mondatra vagy csak egy-két szóra kiter
jedő változtatások gyakran a tartalom bizonyos fokú módosítását jelentik, máskor 
inkább szótári jellegűek (például a latinizmusok használatát vagy a terminológiát 
illetően), legtöbbször azonban a stílus művészi megformálásának szolgálatában 
állnak. (A felsorolt három kategória között számos átfedés tapasztalható.) Külön 
figyelmet érdemelnek Faludinak az említetteknél jóval hosszabb, több mondatos 
betoldásai. Az alábbiakban ennek az együttvéve négy szempontnak az alapján 
vizsgáljuk meg a magyar fordításnak az olasz nyelvű munkától való eltéréseit.6 

(1) A tartalmi jellegű változtatások jelentős része abból ered, hogy Faludi a hazai 
olvasóközönség - valamint saját - ismereteihez és az ezen ismeretek által 
behatárolt érdeklődési körhöz igyekszik alkalmazni a művet. Az Oxfordról szóló 
lábjegyzetben például Moreili név szerint felsorolja az angol város valamennyi 
kollégiumát (GI, 2.); az Oxforddal semmiféle kapcsolatban nem lévő magyar 
fordító viszont csak ennyit ír: „Város Angliában, a' hol hires egy Universitás 
vagyon, és sok Uri gyermek tanúi." (NE, 4.) Egy hajótulajdonos évi jövedelmét 
Eusebius 8000 scudóban adja meg („8000 scudi Tanno", GI, 8.), a fordító ezt az 
összeget a magyar közönség számára érzékelhetőbb módon számítja át: „bé-sze-
det minden esztendőben száz-ezer aranyot." (NE, 20.) Az öregúr óvja az ifjakat a 
fölös költekezéstől, arra figyelmeztetve őket, hogy földbirtokaik vannak, nem 
pedig bányáik („riflettete che possedete térre, non miniere, GI, 15.); a magyar 
szöveg ezt hazai környezetbe teszi: „juttasd eszedben hogy földeket birsz, nem 
KörmÖtzi Selmetzi bányákot..." (NE, 40^41.) Amikor Eusebius kifejti, hogy a 
társalgásban kevés haszonnal jár a tőlünk igen messze fekvő országokról beszélni, 
amelyeket a jelenlevők közül senki sem ismer: közelebb esik Franciaország, 
Spanyolország és Itália („Francia, Spagna e Itália son menő fuor di manó", GI, 14.), 
Faludi így módosítja a mondatot: „Szomszédság hozzánk a' Németh Imperium, 
közelebb esnek Frantzia-Spanyol-Olasz-Országok" (NE, 37.), bár ez a változtatás 
nincs összhangban Eusebius és Neander dialógusának feltételezett angliai szín
helyével. Eusebius szerint a dámákkal való csevegésben hasonlóképpen hiábava
ló lenne a görög nyelv használata, hiszen tudásuk (magától értetődően az angol 
anyanyelvet leszámítva) nem terjed túl a francián („non si stende öltre álla lingua 
Francese", GI, 14.); a magyar dámák ezzel szemben az anyanyelvükön kívül 
inkább németül tudnak, s „ha a' Németh-szót egy-nehány Frantzia igékkel 
fel-habarván 's meg-eresztvén, eleibek adod; már meg-elégednek véle." (NE, 37.) 
Faludi egyébként olyannyira fölösleges hívságnak tartja a leánygyermekek fran
ciára való oktatását, hogy azt a gúnyos leírást (GI, 110.), amelyben Eusebius egy 
kisleány elrontott, kényeztető nevelését ostorozza, önhatalmúlag ezzel a (Morel-

6 A lapszámokat a Nemes ember (NE) és a Nemes asszony (NA) 1748-as, a Gentiluomo istruito (GI) 
1732-es kiadásának megfelelően adjuk meg. 
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linél nem található) megjegyzéssel egészíti ki: „azonközben, az imádságnak és 
Isteni félelemnek még hirét sem hallya, ennek helyében a' Frantzia ABC-ét és 
minden féle hívságot vernek kis-fejében." (NA, 63.) Érdekes, hogy a magyar 
fordító humoros formában egy - Morelli szövegében ugyancsak nem szereplő -
Habsburg-motívumot is felhasznál, amikor a szabados erkölcsű Eleutherius 
felesége arról beszél, hogy férjével szüntelenül vitatkozva, ritkán vagy sohasem 
értenek egyet: „mint a' két-fejü sas-madár két felé tartunk". (NE, 145.) Jegyezzük 
meg, hogy a házastársi civódásra később Arany János fogja ugyanezt a képet 
alkalmazni A fóka ördöge második részében. 

Előfordul olyan tartalmi változtatás is, amelynek során Faludi a műbe saját 
világképének bizonyos elemeit vetíti bele. Amikor arról van szó, hogy a társalgás 
folyamán kerülni kell a tudományoskodó témákat, s ennek illusztrálására a 
Gentiluomo-ban Eusebius többek között az ősanyágnak vagy a Cartesius által 
feltételezett „harmadik elem"-nek a példáját hozza föl (GI, 14.), Faludinál ez 
olvasható: „ama meg-fonyatt régiség-is a' matéria prima, és a' nap körül való 
nyargalási Copernicusnak, bízvást és jó üggyel ki-maradhatnak a' beszédbül." (NE, 
36.) A kopernikuszi heliocentrikus felfogás ironikus említését tehát a magyar 
fordító csempészi a szövegbe, egy olyan problémáét, amely - mint ötödik Pásztori 
énekéből kiderül - világnézeti fontossága miatt még évtizedekkel később, az 
1770-es években is foglalkoztatja majd. 

A fordító által végrehajtott módosítások nem egy esetben még az olasz 
szöveghez képest is határozottabbá teszik a mű egyházias jellegét. Amikor a 
rágalmazással kapcsolatban Eusebius óvja Neandert, nehogy vakon kövesse 
hirtelen szenvedélyeit („ne indullyunk minden passió és persuasio ingerlésére", NE, 
204.), Moreilinél azzal folytatódik az intelem, hogy nem a bűnök, hanem az erény 
segítségével kell bizonyságot tennünk emberi mivoltunkról, hiszen értelemmel 
vagyunk felruházva, s ha az értelem ellen cselekszünk, saját fajunkat alázzuk meg 
(„mostriamo d'esser uomini, non per mezzo de' vizi, ma della virtü. Esser dotati 
di ragione, e operare contra di essa, é un rawilire la nostra specie", GI, 63.). Faludi 
elhagyja ezt az elméleti okfejtést, s helyette közismert bibliai példához folyamo
dik: „Előttünk lévén az irigy 's embertelen Cain példája, Abel együgyüségéhez 
részelkedgyünk." (NE, 204.) Egy másik hasonló átalakítást a Nemes asszony 
„Meg-szerzés"-ének utolsó előtti bekezdéséből idézhetünk. Eusebius a Gentiluo
mo-ban azzal bocsátja útjára beszélgetőpartnerét, hogy további oktatásra már 
nincs szükség: az idő, az okosság és a megfontolás pótolni fogja mindazt, ami 
netán elmaradt („il Tempo, la Prudenza, e la Riflessione suppliranno al resto", GI, 
187.). A magyar fordítónak, nyilván az okosság említése nyomán, eszébe jut a 
katekizmusban is szereplő négy sarkalatos erény (okosság, igazságosság, lelkierő, 
mértékletesség), s az olaszban található három fogalmat ezzel a néggyel helyette
síti, a műnek olyan végkicsengést adva, amely szinte közvetlenül kapcsolódik a 
hittanórák anyagához. Amikor viszont az olasz szövegben olyan kitétel akad, 
amelyet a könyv olvasói esetleg félreérthetnek, s ez károsnak bizonyulhat hitük 
szilárdságára, Faludi nem habozik kigyomlálni az adott részletet. A Gentiluomo 
98. lapján például található egy hosszú, a keresztényeknek vallásukhoz nem méltó 
magatartását bíráló bekezdés, amely szerint egy japán, aki teológus vendége 
révén megismerte a krisztusi hitet, látni akarta, milyen is a valóságban a 
keresztények élete, ám európai útja teljesen kiábrándította, s azzal az érzéssel tért 
haza, hogy vagy mesterkélt és bűnös az általa megismert vallás, vagy hitetlen 
valamennyi keresztény („E cosi tornossene álla sua patria con questo sentimento, 
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o che la nostra Religione era tutto artifizio, tutta peccaminosa, o che tutti i 
Christiani erano infedeü", Gl, 98.). Ezt az egész történetet, amely a Nemes asszony 
29. lapját kitöltő bekezdést követné/ Faludi mindenestül elhagyja, megkímélve a 
magyar olvasót attól a kísértéstől, hogy netán egyetértsen a csalódott japánnal. 
A most idézett három példa, vagyis az elméleti okfejtésnek egy, még a gyermekek 
által is jól ismert bibliai utalással való helyettesítése, a katekizmus bizonyos 
anyagrészének a szövegbe való beiktatása, illetve az egyszerű olvasó gondolko
dását netán megzavaró történet elhagyása összhangban van azzal, amit fentebb 
a magyar nyelvű kiadás szerkezetének egészéről megállapítottunk: Faludi tehát 
nemcsak a lefordítandó fejezetek megválogatásával igyekszik erősíteni a mű 
közvetlen gyakorlati szempontú, erkölcsnevelő jellegét, hanem adott esetben a 
kisebb részleteknek ugyanezt a tendenciát érvényesítő átalakításával is. 

A rövidebb terjedelmű tartalmi változtatások utolsó csoportjának az eddig 
felsoroltakénál jóval prózaibb oka van: az olasz kifejezések félreértése vagy 
csupán figyelmetlenségből való félrefordítása. Amikor Neander arról beszél, hogy 
nem szeretne lemondani a társaságról, a kellemes beszélgetésekről, sem pedig 
- az öreg Timónhoz hasonlóan - hátat fordítani saját fajának („ne sbandarmi, 
come il vecchio Timone, dalia mia propria specie", Gl, 5.), a magyar fordításban 
így hangzik a mondat második fele: „Timon ám maga lássa miért akart légyen 
meg-válni önnön személlyétül." (NE, 12.) Nyilvánvaló, hogy Timón nem „önnön 
személlyétül", hanem az emberi fajtól akart „meg-válni", Faludi azonban a „faj" 
jelentésű olasz „specie" szóba feltehetőleg a sokkal szélesebb jelentéstartalmú 
latin „species" értelmezését (külszín, megjelenés, alak, faj stb.) vetíti bele. Egy 
másik helyen Eusebius a dámák testi szépségét pogány módon dicsérőkről mint 
őrjöngő platonikusokról („questi deliranti platonici", GI, 12.) beszél, mivel Platón 
- vagy ahogy Faludi korában latinosan hívták: Plató - és követői a testi szépséget 
mint a mennyei szépség visszfényét magasztalták. A magyar mondat nem a 
platonikusokat, hanem ,,a' Pluto unokáit" említi (NE, 30.): a görög filozófus helyett 
így az alvilág csaknem hasonló nevű uralkodója jelenik meg a képben. Egyébiránt 
az is lehetséges, hogy ebben az esetben mégsem félrefordításról, hanem szándékos 
változtatásról van szó: Faludi talán nem akarta az olvasót egy olyan, a platoniku-
sok felfogására utaló kifejezéssel terhelni, amelynek a megértése némi filozófiai 
műveltséget feltételez, s a Plato-Pluto képzettársításból fakadó ötlet nyomán 
ugyanúgy egyszerűsítette a szöveget, mint abban a már említett példánkban, ahol 
az elvont érvelést Káin és Ábel alakjának felidézésével helyettesítette.8 

(2) A magyar fordításnak az olasztól való eltérései a szókincs területén többek 
között a latin kifejezések gyakoribb használatában nyilvánulnak meg. A XVIII. 
század közepén működő magyar szerzők számára, a korabeli hazai művelődés 
jellegéből fakadóan, ez természetesnek számított. Egy olasz (vagy akár egy 
francia) mű tolmácsolójának egyébként is szinte önként kínálkozott az a le
hetőség, hogy a magyar szavakon való töprengés helyett a kérdéses kifejezést az 
arra többé-kevésbé hasonlító latin megfelelőjével adja vissza. így lesz az „elkobzás 
terhe alatt" jelentésű „sotto pena di confiscazione" (Gl, 10.) Faludinál „sub poena 

7 Ez után a mondat után: „Hitünk job' a' Pogányok Hiténél, de merem mondani, hogy életünk 
némely dolgokra nézve gonoszab'." 

K A magyar szövegkörnyezet („nints-is más módgya, hogy ki-menthessük ezeket a' Pluto unokáit 
a' büntül, hanem ha azt mondgyuk, hogy nintsenek eszeken") egyértelműen kizárja, hogy a „Pluto" 
név csupán sajtóhiba lenne „Plató" helyett. 
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confiscationis" (NE, 26.) vagy a „lelkiismereti szabadság"-ot jelentő „Libertá di 
Coscienza" (Gl, 34.) „Libertás conscientiae" (NE, 99.). Az az akkoriban ugyancsak 
bevett eljárás sem ritka, amikor az olasz kifejezés helyett annak mind a latin, mind 
a magyar megfelelője szerepel a fordításban: „Siate perfetti" (Gl, 49.) - „Estote 
perfecti, tekélletesek legyetek" (NE, 145.); „Non amate il Mondó" (Gl, 115.) - ,,a' 
világot ne szeressük (nolite amare Mundum)" (NA, 73); „Chi é amico del Mondó, 
e nemico di Dio" (Gl, 115.) - „Qui amicus est mundi, inimicus est Dei. A' ki baráttya 
a' világnak, ellensége az Istennek." (NA, 73.) Hogy a magyar kifejezés néha milyen 
nehézkesnek bizonyult, s ezért mennyire hasznos volt az olvasó latinos művelt
ségére is támaszkodni, azt jól szemlélteti az a részlet, amelyben Eusebius arról 
beszél, hogy az illedelmes viselkedés tudománya nem más, mint a komolyság és 
a nyájasság „keveréke" („una mistura di grave e á'affabile", Gl, 132.); Faludi 
szavaival: „Kettőt foglal magában: (grave et affabile) a' módgyával-való reá tartást, 
és a' magát ajánló kegyes nyájasságot." (NA, 119.) Ennél a körülményeskedésnél 
az iskolázott kortársak számára nyilván érthetőbb volt a két idegen szó. 

Nem kevésbé tanulságosak azok a módszerek, amelyeket Faludi a terminus 
technicusok lefordítására alkalmaz. Már csak azért is fontos ez, mivel a magyar 
terminológia létrehozására irányuló igyekezet nem elhanyagolható előzménye a 
későbbi nyelvújító-nyelvművelő törekvéseknek. Nos, Faludi a Nemes'ember és a 
Nemes asszony átültetésekor még csak az elején tart ennek a folyamatnak. Fordítás 
helyett sokszor inkább körülírással él, mint például akkor, amikor a libertinus 
urakat („tutti que' Gentiluomini liberum", Gl, 35.) „szabadon nyargalódzó (Liber-
tini) akár melly renden-lévö Uraimék"-nak nevezi (NE, 100.), vagy amikor a két 
szereplős ének („canzone di due parti" Gl, 98.) elnevezést így adja vissza: „oly 
ének, melyhez két torok 's két száj kel". (NA, 30.) Az idegen szó nemegyszer benne 
marad a fordításául szánt, hosszabb magyar kifejezésben is, mint a született 
nemességet jelölő „Nobiltä di nascita" (Gl, 43.) helyett a Nízsrita-Nemesség" (NE, 
127.), a szívműködés kimaradását jelentő „sincope" (Gl, 90.) helyett a „Sincope 
nyavala" (NA, 13.), vagy a „dilemma" (Gl, 96.) helyett a „dilema kaptsos beszéd". 
(NA, 25.) A Gentiluomo-ban gyakran előforduló „virtu" szót, amelynek mai 
magyar megfelelője, az „erény" csak 1792-től mutatható ki,9 Faludi a szövegkör
nyezettől függően többféleképpen fordítja. Kötelezhetők-e a nemesek az erény 
gyakorlására („a praticar la Virtú", Gl, 36.)? - kérdezi például Morelli a Nemes 
ember IV. dialógusának címében, Faludi pedig így teszi föl a kérdést: „Tartozik-e 
a' Nemes-Rend a' jóságos-tselekedeteknek gyakorlására?" (NE, 106.) Az erény 
útjában álló akadályok („gli ostacoli álla Virtü", Gl, 114.) a Nemes asszonyban 
azokat az akadályokat jelentik, amelyek a dámákat „az üdvösség dolgában hátra 
marasztyák". (NA, 71.) Ha viszont a magyarban nemcsak hogy a szó, hanem még 
az általa jelölt fogalom sem honosodott meg, Faludi mindenestül kihagyja. Ez 
történik például a francia hatásra igen divatos „je ne sais quoi", „non so che" (szó 
szerint: „nem tudom, mi") kifejezéssel, amelynek értelme: „valami nehezen 
meghatározható, nehezen megfogható dolog". Eusebius szerint ha szegénység 
miatt rongyokban kénytelenek is járni egyes nemesek, viselkedésükben van 
valami nehezen meghatározható dolog, amelynek alapján még így, ismeretlenül 
is fölfedezhető nemesi mivoltuk („in ogni loro maniera v'é un non so che, da cui 
viene scoperta la Nobiltä, benché se ne vada incognita", Gl, 7.). A magyar 
fordításban nyoma sincs a „non so che" fogalmának: „bátor eök magok szántszán-

9 BÁRCZYGéza; Magyar szófejtő szótár. Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941. 66. 
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dékkal titkollyák, de még-is mindenünnen ki-tetszik, 's nyilván ki-néz belölök az 
Uri-természet, és Nemes-vér." (NE, 17.) A francia vagy az itáliai társasági élet ki
finomult fogalom- és szókészletétől még ugyancsak messze áll Faludi prózája. 

(3) Stilisztikai szempontból ennek a prózának legfőbb jellemzője, hogy az olasz 
szöveghez képest jóval markánsabb, jóval képszerűbb. Az a nyelvünk természetéből 
fakadó tendencia, hogy az idegenből magyarra történő átültetések az eredetinek 
elvontabb kifejezéseit gyakran konkrétabbá, képszerűbbé teszik, s amely tenden
cia különösen a nyelvújítás korát megelőző irodalmunkban volt igen erős, Faludi 
számára, úgy látszik, nem csupán fordítástechnikai kérdést jelentett. Moreili 
jellegtelen stílusban előadott mondanivalója nála szinte szárnyakat kap. Elvezettel 
színezi ki a legközömbösebb kifejezéseket is, nem egyszer alaposan átgyúrva s a 
szépprózai elbeszélés motívumaival egészítve ki a mondatokat. A tartalomhoz 
lényegében hű marad, a mű hatását (következésképpen hasznosságát) ugyanak
kor a gyönyörködtetés eszközével erősíti. Hasonlítsunk össze ebből a szempont
ból néhány szövegrészletet! 

A Gentihiomo istruito első dialógusában Eusebius megrovóan beszél a nemes 
ifjakról, akik bagoly módjára este kelnek fel, s reggel feküsznek le. („si levano la 
sera, e vanno a letto la mattina", GI, 1.) A magyar fordítás szerint a nemes ifjúság 
„akkor kél nyoszolájábúl, mikor a' Nap már le-nyúgszik, és akkor vetkőzik 
fekünni, mikor hasad a' Hajnal, és harmatozik a' regveli idö". (NE, 2.) Estefelé 
magukhoz térnek („Ma poi verso la sera ritornano in se", GI, 2.) - olvassuk 
Moreilinél; Faludi ugyanezt a következő képpel adja vissza: „Azonközben a' 
tengerben merülvén a' Nap, és ki-terétvén fekete sátorát az éj: mozgani kezdenek, 
meg-elevenednek". (NE, 3.) Álmatlan éjszakáját Neander az olasz szövegben 
azzal jellemzi, hogy több órán át gondolkodott, mint ahány percet aludt („la nőtte 
passata ho pensato piú ore, di quel che abbia dormito minuti", GI, 3.), a 
magyarban viszont ezt mondja: ,,a' múltt éjtszakán függö-órámnak minden 
pertzentését hallottam". (NE, 5.) Ami a nemes emberhez méltatlan („indegno d'un 
Gentiluomo", GI, 10.), ahhoz a fordítás hozzátesz egy meglehetősen erős kifeje
zést: „nem illik egy Nemes-Urfiúhoz, szemétre való puruttyaság". (NE, 25.) 
A nagy nyájasság („gran famigliarita", GI, 11.) Faludi tolmácsolásában „lépes
édes mézzel szépen meg-eresztett nyájasság". (NE, 28.) A tudálékos emberből 
(„pedante", GI, 14.) „téntán nyalakozó deák" lesz (NE, 36.), a gonosz szellemekből 
(„spiriti maligni", GI, 34.) pedig ,,a' Lucifer lántzárúl le-tsatlott kísértő ördögök". 
(NE, 99.) Mohamed paradicsomának említését a fordító a következő megjegyzés
sel egészíti ki: „a' hol puha vánkosokon nyuitóznak a' lelkek, és (itt ki nem 
mondható) képek seregeinek körülettek". (NA, 4-5.) Bizonyos züllött nemesek' 
rablásra adják fejüket, hogy végül a hóhér „műhelyében" nyerjenek szállást („e 
andar poi ad alloggiare nella bottega del Boia", GI, 16.); ugyanez Faludi megfo
galmazásában: „mig eöket valamelly Hóhér fel-kapta, oszlopos palotájában 
szépen bé-fogadta, és az Aman10 ablakára aggatta szellőztetni". (NE, 41.) A rágal
mazókat Eusebius „kannibál keresztényekének nevezi, akik éhes farkasként a 
saját fajukba tartozókat falják föl („Cristiani Cannibali, che divorano come lupi 
affamati, quei della loro specie", GI, 56.). A vérengző farkasok képét a fordító -
az ókori történelmet föltehetőleg jól ismerő magyar olvasók részére - a magát 
elővigyázatosságból fokozatosan mérgekhez szoktató pontuszi király példájával 
helyettesíti: „kegyetlen keresztyének, a' kiknek mint Mitridates Királynak a' 

1(1 Az ószövetségi Eszter könyvében szereplő, gonoszságáért felakasztott intrikus. 
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méreg, ugy mindennapi eledelek a' gyalázkodás". (NE, 188-189.) A származásá
val kérkedő nemest a társaságban olyan öntelt, udvariatlan alaknak tartják, aki 
őseihez inkább csak nyelvjártató igyekezetével, mintsem belső tulajdonságaival 
kötődik („é un chiaro argomento che voi siete pieno di proprio stima, e piü 
obbligato a' vostri Antenati pel vostro langue, che pel vostro spirito", GI, 8.). 
Faludi hangja még ennél is keményebb: az effajta rossz szokás „nem-is mutat 
egyébre, hanem hogy ben lakik annak szivében a' kevélység, a' kinek szája illy 
nyálossan hivságoskodik. El-türik, meg-engedem, noha nagy nehezen, de alat
tomban azt gondollyák, hogy az Urfira reá maradott ugyan sok kézrül a' régi 
füst-fogta Nemes-levél, de bezzeg nem a' Nemes szemérem." (NE, 19-20.) 
Hasonlóképpen sokkal szemléletesebb a magyar változatban a háborús érdemei
vel hetvenkedő „Signor N. N." (GI, 9.) bemutatása: még a - később Csokonai által 
a Tempefőiben fölhasznált - neve, Fegyverneki Sándor is Faluditól származik. (NE, 
22.) A szerencsejátékok, amelyek egyetlen játszmában egész vagyonokat nyelnek 
el, megzavarják a vért és elemésztik a türelmet („assorbiscono gli stati interi in 
una partita, disturbano il sangue, e divorano la pazienza", GI, 17.), a fordítás 
szerint „szépen ki-füttyentik a' pénzt az erszénybül; egy ülés, egy kotzka 
gördülés, egy gonosz tromf többet árthat, hogysem ezer ekéd szerezhet egy egész 
esztendőben." (NE, 44.) A libertinusok beszélgetése förtelmes, utálatot keltő dolog 
(„cosa mostruosa, e che muove a sdegno", GI, 87.), vagyis: „átkozott nyelvek, 
dögletes száinak lehelen!" (NA, 5.) Eleutherius, aki a hit elvi kérdéseiben szabad
gondolkodó („Latitudinario nei principi", GI, 87.), a magyar változatban „széles 
és hoszszu tenyeres és talpas egy Latitudinarius" (NA, 6.); ezeket a Moreilinél nem 
található jelzőket nyilván a „latitudinario" kifejezésben rejlő szótő, a „tág, kiter
jedt" jelentésű olasz „lato" (vagy a latin „latus") sugallta. 

Faludi azokon a helyeken is különös előszeretettel változtatja, illetve szaporítja 
meg a szöveget, ahol a dámák tulajdonságairól és viselkedéséről van szó. 
Nemcsak a Nemes asszonyban, hanem már a Nemes emberben is, például amikor 
Eusebius arról beszél, hogy az asszonyok a hízelkedés és a dicséret között nem 
tudnak különbséget tenni („non sanno ben distinguere", GI, 12.); a fordító nyers 
szókimondása szerint ezeket „gyenge eszekre nézve nem tudgyák meg-választani 
[azaz: megkülönböztetni]". (NE, 31.) Egy bizonyos dáma lelke kevésbé ékes, mint 
arcának bája („menő ornato di grazia del suo volto", GI, 11-12.), vagyis: „nem olly 
gazdag malasztal, mint kivül hajának rengő fürtyei a' nap-keleti gyöngyökkel". 
(NE, 29.) A Nemes asszony harmadik dialógusában /Emília sírva fakad Eusebius 
kemény szavai miatt, s oly keservesen zokog, mintha kedvenc kiskutyája már a 
végét járná („il Canino suo favorito", GI, 93., ahol a magyar fordító tulajdonnév
nek veszi a jelzőt: „favorita névü ebetskéje", NA, 18.), vagy mintha egy tolvaj 
egyenesen Amerikába vitte volna az állatot. Faludi az ebecskének csupán halálos 
betegségéről beszél, az Amerikába szökő tolvajnak Magyarországon eléggé való
színűtlen képét azonban teljességgel mellőzve, inkább a dámán eluralkodó 
kutyakultuszt ostorozza: „mert a Dáma ezt igen szerette, ölében nevelte, gyenge 
pelyhéken nyugtatta, maga rágta a' faiatott szájában." (NA, 18.) Ennek az ironikus 
leírásnak Morellinél nyoma sincs. Hasonlóképpen nem található meg a Gentiluomo 
istruito-ban a Nemes asszony ötödik dialógusának ez a mondata: „Fáj az Asszo
nyoknak a' halgatás, attul félnek, hogy meg ne rosdásodgyék nyelvek." (NA, 122.) 
Úgy látszik, Faludi még az olasz változat szerzőjénél is szigorúbban ítélte meg ,,a' 
patyolatos és búbos-rend" (NE, 30.) gyöngeségeit. 
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(4) Nehéz pontos határvonalat húzni azok között az esetek között, amelyekben 
a fordítás csak egy-egy rövid mondat átalakításával, behelyettesítésével vagy 
betoldásával tér el az olasz szövegtől, illetve amelyekben már nem csupán fordítási 
hűtlenségekről, hanem önállónak tekinthető szövegalkotásról van szó. Hiszen többé-ke
vésbé már fenti idézeteink egy része is ez utóbbi csoportba sorolható, mint 
Mohamed paradicsomának leírása, Mitridates alakja vagy a kutyáját babusgató 
dáma portréja. Faludi elbeszélő vénája abban is megnyilvánul, hogy nem egyszer 
egészíti ki az érvelést, konkrét személyek sorsának fölvázolásával, olyan kis 
történetek bemutatásával, amelyeket a Gentiluomo istruito-ban hiába keresnénk, 
vagy csak jelzésszerű utalást találunk rájuk. Amikor például arról folyik a vita, 
vajon mások javainak eltulajdonítását elegendő-e csupán megbánnunk ahhoz, 
hogy bocsánatot nyerjünk Istentől, hiszen egyes vélemények szerint a javak 
visszaszolgáltatása (a „restitutio") nem szükséges, Eusebius azt feleli, hogy ez a 
tanítás csak a rablók és a tolvajok szemében igen hasznos („Questa é una dottrina 
molto salubre ai ladri, e a' truffatori", GI, 65.). A magyar változatba Faludi 
szemléltetésül beleszövi a hírhedt francia rablóvezér, Cartouche ténykedésének 
rövid, ám annál mozgalmasabb bemutatását: „ez a' némü némü letzke sokat 
eggyez avval, a' mit Monsieur Cartouge tanított Paris-Városában, mikor el-intézte 
egerésző tagjait lesre, lesbül praktikára: kit az udvarba többetskét horgászni, kit 
a' meg szorult [- tolongó] nép közé; arany órát, teli erszényt, gyémántos függőket 
találni, le-oldván eöket a' Restitutiórul..." (NE, 208.) A Nemes asszony negyedik 
dialógusában a földi világ pompájának múlandóságát több római császárnak, 
Nérónak és utódainak csúfos bukása illusztrálja. Moreilinél minderről csak annyi 
olvasható, hogy Nero önkezétől halt meg, a többiekkel pedig a feldühödött 
csőcselék végzett, amely számára legyilkolásuknál még az is fontosabb volt, hogy 
megkínozza őket („II primo móri di sua propria manó, e i secondi per quelle 
dell'arrabiata plebe, che anzi studio di tormentar questi Principi, che di dar loro 
la morte", GI, 118.). Faludi részletesen és érzékletesen elbeszéli, hogyan zajlott le 
mindez: „Nero, a' ki egyszernél többet azon egy köntösben nem öltözőt, aranyos 
hálókkal halásztatot a' tengerben, ezüstéi patkoltatta meg öszvérjeit-is, tűrhetetlen 
kegyetlensége miatt halálra kerestetvén a' Romai Tanátstul; setétes helyeken, 
büdös rejtekekben lappangót alkalmas gyalázattal egy darabig, 's meg unván 
életét, maga magának lön hóhérja. Vitellius urasága tsak nyóltz hónapig tartott, le 
hengerétették székébül Vespasianus Vitézi, mesztelenen hurtzolták Roma-városá
nak fövebb piatzain, hol-ott reá támadván a' nép, darabokra szaggatá, és a' Tiberis 
vizében veté. A' harmadikának hasonló volt ki-menetele." (NA, 85.) 

Néhány esetben a magyar fordító úgy növeli meg a szöveg terjedelmét, hogy 
betoldásai mozaikszerűen váltakoznak a többé-kevésbé hűen tolmácsolt részle
tekkel. Ez figyelhető meg például abban a nevezetes okfejtésben, amelyik a 
„romantzia-írások" (azaz a regényes történetek) olvasásának ártalmas voltát 
ecseteli a fiatal dámák erkölcsi fejlődésében. Az ilyen könyvek stílusa, tárgya, 
meseszövése („il loro stile, matéria, e intreccio", GI, 141., Faludi szavaival: „a' 
játékos, ékes-beszéd, a' gerjesztő puha-igék, a' tengeri sok egybe veszett szerelem-
játéki", NA, 143.) egyaránt gyilkos ellenségei a fiatal elméknek. Az olasz változat 
röviden foglalja össze, hogy a fantáziának milyen szüleményeit találhatjuk meg 
a regényekben: elvarázsolt paloták, dicső párviadalok, pompás lakomák, diadal
mas szép hölgyek és (a hölgyek által) legyőzött lovagok gyönyörködtető leírását 
(„amene descrizioni di Palazzi incantati, di gloriose Giostre, di lauti Banchetti, di 
vittoriose Bellezze e vinti Cavalieri", GI, 142.). A magyar fordító képzelete szinte 
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meglódul ettől a szűkszavú felsorolástól, s így fogalmazza át: „Argirus fekete-vá-
rossának tündér Palotáit, smaragdal boritot utszáit, arany-hajú népit, a' beszélgető 
madarakat, a' vitéz Urfiaknak diadalmait a' hamarja-futás- az öklelés- a' lovaglás
vagy más egyéb pállya-játékokban. Az egymást győző deliséget bennek, a' 
tzifrák-ritkaságát rajtok. Annak utánna: az egymásért kerengő, szárazon tengeren 
bujdosó sziveket, a' kegyesek egyve létét, 's meg fájdalmas el-szakadásokat [...]." 
(NA, 144.) Az idézett sorokból kiviláglik, hogy Faludi maga is olvasott ilyenféle 
műveket, köztük az Árgirusról szóló magyar széphistóriát, amelynek említése -
csakúgy, mint valamivel lejjebb a Gyöngyösi István-féle Charicliáé - Morellinél 
természetesen nem található. Ugyancsak nem található meg az olaszban az 
okfejtés végső tanulságaként a lányos anyákhoz intézett, rendkívül praktikus 
tanács: „Hogyha azért nagyságod nem akarja, hogy históriákat mondgyon, irjon 
a' Világ eggyetlen leányárul; a' Fabulás könyveket oly magos póltzra tegye, hogy 
el-ne érhesse a' kis-Aszszony." (NA, 145.) S bár a Gentiluomo istruito szelleméhez 
ragaszkodva, Faludi fenntartásokat hangoztat a szórakoztató, kalandos szerelmi 
históriákkal szemben, az általa betoldott szövegrészlet arról tanúskodik, hogy ő 
maga már ekkor is meglehetősen jól ismeri őket, s nem csupán évtizedekkel 
később, a Téli éjszakák fordításakor fog ilyesmit a kezébe venni. 

Az a két témakör, amelyekkel kapcsolatban Faludi a legtöbb és leghosszabb 
eredeti szöveget toldja be a Gentiluomo instruito-hoz képest, egyrészt a vadászat
hoz kapcsolódó ló- és kutyakultusz, másrészt a tánc és a muzsika szerepe a 
társasági életben. 

Ami az első témakört illeti, főként a Nemes asszony első fejezetében találhatók 
eredetinek tekinthető Faludi-szövegek. Amikor az egyik libertinus saját, Saurus 
nevű paripáját dicséri, szinte fölvázolja annak egész anatómiáját („ne getta 
l'anatomia sulla távola", Gl, 86.). A magyar változatban e lakonikus utaláson túl 
a paripa részletes leírását is olvashatjuk: „az után anatomice: tagrul tagra, izrül izre, 
az ö száraz fejetskéjét, ki-dült vidám szemeit, szelelő orrát, taitékos nyughatatlan 
száját, magosán költ nyakát, rövid serényét, szároz körmét, vékony inait, széles 
mellyét, tellyes testetskéjét 's a' többit, ditsöséges szókkal kezdé magasztalni." 
(NA, 3.) A következő bekezdés, amelyben egy másik libertinus magasztalja lovát, 
teljes egészében Faludi leleménye:11 „Alig vára a' többi, hogy ki-nyithassa istálóját. 
N. N. Uram régen fészkelődik, egyszer 's mind fére tévé a' födeles üveget, fel-kele 
's imigyen adgya vala szavát: hadd szolgállyam meg! Saurus még nyergem alat 
nem volt, mindazonáltal merném mondani, hogy nyomában sem léphet az én 
Szeretsenemnek: 100 aranyon vettem Londrában, kilentz iskolákon forgót az 
országban, mikor iramlik, jó korán hátra hagygya a' leg sebesseb' szeleket-is. 
Ki-teritett kalapomon meg fordul háromszor-is egy-végbe. Oly szörnyű árkokon, 
és pedig oly evet-könyüséggel szökik által, hogy tellyes álmélkodás, többet 
mondok: száraz lábbal által-futná a' vörös és fekete tengert." (NA, 3-^1) 

Az italozó társaság ezután a kutyákról kezd beszélni: mint Morelli írja, az 
istállóból a kutyaházba ugrottak, otthagyva a lovakat, hogy az agarakról filozo
fáljanak („Dalia stalla saltan nel canile, lasciando i cavalli per filosofar su i 
levrieri", Gl, 86.). Faludi röviden csak ennyit mond: ,,a' kútyókra tértek a' 

11 Az olasz szöveg ezen a helyen így szól: „II vino avea riscaldato il sangue de' suoi compagni; ma 
questo breve Panegirico s'infiammö. Non poterono convenire sopra le belle azioni di Sauro, né soffrire 
che a lui solo fossero attribuite tutíe le perfezioni della sua specie: ognuno di loro levossi in difesa del 
proprio Ronzinante, e mantenne le sue giuste prerogative con ardore." {Gl, 86.) 
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beszéddel", majd hozzáteszi a következő, csak az ő szövegében olvasható mon
datot:12 „Hol-itt megint példássan folyt nyalok az Angliai imiilyen 's amollyan sze-
léndekekrül, agár, visla, kopó, 's töb' afféle fityeszö tatskókrul, mennél szebben a' 
mosólyékos peszérek [= mocskos pecérek] módgyára." (NA, 4.) 

Magáról a vadászatról a Gentiluomo istruito igen elismerő sorokat tartalmaz, 
ugyanakkor azt ajánlja, hogy csak mértékkel tanácsos élni vele. Örökké a sűrűben 
kóborolni a vadak után, ez inkább az erdőőr kötelessége, mintsem egy nemes 
ember mulatsága. („L'andar sempre vágandó ne' boschi dietro alle bestie é piü 
tosto l'ufizio d'una guaridia, che lo spasso d'un Gentiluomo." Gl, 18.) A magyar 
fordítás sokkal érzékletesebben jeleníti meg a kószálást: „Mind tsak az erdőt lakni, 
minden berket ki-hajhászni, a' füzesbül a' fenyösbe, a' sürübül a' szálosba; a' 
ki-tsatlott tatskókkal veritték szakadva fáradozni; munka nem mulatság." (NE, 
48.) Érdekes, hogy a mondat egészének bíráló funkciója ellenére a részletekben a 
természetnek olyan valós képei villannak föl, amelyekhez hasonlókkal később 
Faludinak az erdei séták és a vadászat gyönyörűségeit magasztaló költészetében, 
mindenekelőtt A tavasz című versében találkozunk. A természetben való séta 
dicséretével egyébként Faludi már a Nemes ember szövegét is kiegészíti, amikor 
azt a jó tanácsot, amely szerint a komoly elfoglaltságokat időnként kellemes és 
becsületes szórakozással („gentili ed onesti divertimenti", Gl, 16.) kell fölváltani, 
így tolmácsolja: „aggaszd szegre egy darabig a' setét gondokat, magad pedig térj 
szellőre, friss-égre, kedv-legelö bötsületes mulatságra." (NE, 43-44.) 

A másik témakör, amelyik a magyar fordítót önálló szövegrészek megfogalma
zására és a műbe való beillesztésére ihleti, az illedelmes tánc és a muzsika 
szépsége. Az olasz szövegben egyáltalán nem található a Nemes ember második 
fejezetében a 9. pont utolsó bekezdésének következő részlete: „Gyönyörűség látni: 
mikor egy szépen termett Úrfi, vagy magán, vagy párasán, helyesen szedi 's rakja 
tellyes inait, kellő tetsző móddal viseli jól övedzett kartsú derekát, kezeit, egész 
testét, ezer mesterséggel forgattya, és nem tsak maga honnya, hanem külső 
Országoknak tántzait-is módgyával ropja. A' Musikának peniglen ki nem ba-
ráttya? A' ki-keleti szárnyos-nép fenn a' fáknak tetején, az együgyű pásztorság 
alól az árnyékos erdőknek völgyeiben, az Urak drága palotákban mennyit nem 
ülnek mellette? Mikor a' borúltt idők othonos lakásra szorítanak, és nehezen 
mennek unalmas óráid, elö-venni a' lantot, a' hárffát, a' virgynát, eggyetskét 
vonni a' hegedűn, gyengén eresztett énekszóval közbe-közbe hangoskodni; édes 
mulatság." (NE, 48-49.) Az emberi test szépségének, a tánc örömének, a muzsika 
mindenkit felvidító gyönyörűségének ez a szárnyaló dicsérete nem fordítás, 
hanem Faludi saját műve, s arról tanúskodik, hogy a magyar jezsuita életszemlé
lete sokkal derűsebb, mint az általa tolmácsolt szerzőé. 

A tisztes szórakozásnak persze Faludi szerint is megvannak a maga határai: 
ezt ugyancsak olyan szövegrészletek bizonyítják, amelyek a Gentiluomo istruito-ban 
nincsenek meg, csupán a magyar fordító egészíti ki velük a Nemes ember ötödik 
fejezetét. Az egyik ÍLyen kiegészítésben Eusebius, miután helyénvalónak ítélte a 
nótát, a muzsikát és a táncot, óva inti beszélgető partnerét a szerelmi daloktól és 
az érzéki vágyakat keltő tánctól: „amabban [ti. a nótában] mind tsak a' Venus 
fattyat emlegetni, 's maga szerelmében tüzet rakni szive alá, vagy peniglen a' 
tántzikát ártalmas tekéntettel közleni, 's forró meleg tsókokkal végezni, bezzeg 

12 Moreili viszont így folytatja: „Seguitano il discorso della caccia con tanto strepito, che uno gli 
avrebbe presi per un branco di cani dietro álla lépre." (GI, 86.) 
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bün!" (NE, 174.) Ugyanott a dámák ruházkodásáról beszélve, miután - az olasz 
szöveghez hasonlóan - megengedhetőnek tartja a többé-kevésbé változatos öltöz
ködést, a magyar kiadásban - az olasz szöveg folytatását elhagyva - a mondot
takhoz ezt fűzi hozzá: „De módot benne nem találni, ezer-féle képpen viszszálni 
haját, festeni ortzáját, a' búbok vitorláit, 's tsipkés készületit délig el-nem végezni, 
páva-hoszszan ereszteni a' ruha-farkot, ki-ülö gőggel, fel-gombolt ajakkal, resz
kető lábbal léptzelni, ha sokak kedvekért tselekeszszük, tavai kevélység volt. Ha 
tsak eggyért másért, el-hitesse magával, hogy ma-is Házasság-árulás." (NE, 174.) 
A hiú piperészkedésnek ez a kárhoztatása egyébként nemcsak ebben a Faludi 
által önállóan fogalmazott mondatban található meg, hanem a Gentiluomo istrui-
ío-nak és a belőle készült magyar fordításnak különböző más fejezeteiben is, így 
a most idézett szöveg nincs ellentétben a könyv egészének szellemével. 

Vizsgálódásunk végére érve, foglaljuk össze, milyen írói tulajdonságait ismer
hetjük meg Faludinak az említett fordítási hűtlenségek nyomán! 

Mindenekelőtt a mű szerkezeti átalakításában, a lefordításra szánt fejezetek 
kiválasztásában megnyilvánuló arányérzékét, amelynek következtében az erede
tileg jóval terjedelmesebb és nehézkesebb munka áttekinthetőbbé, kiegyensúlyo
zottabbá válik, s így a magyarban létrejön egy logikus felépítésű trilógia megal
kotásának lehetősége. 

Az elvont, elméleti fejezetek elhagyása és a gyakorlati szempontú erkölcsne
velő tendencia határozottabb kiemelése egyúttal olyan tudatos írói programról 
tanúskodik, amely nemcsak az anyag egészének megrostálásában, hanem a 
kisebb részletek átformálásában és az olvasóközönség műveltségi szintjéhez, 
ismereteihez való igazításában is folyamatosan érvényesül. 

Faludi szövege a stílus tekintetében is jelentős eltérést mutat az olasz változat
hoz képest. Nem egyszerűen a magyarra való fordításokban amúgy is megszo
kott erősebb képszerűségről van itt szó, hanem arról, hogy az érvelő jellegű, 
többnyire halvány megfogalmazást az átültetés során Faludi a szépprózai elbe
szélés szintjére emeli, már pályája kezdetén példás egyensúlyt teremtve a hasz
nosság elve és a gyönyörködtetés szándéka között. Stilisztikai szempontból a 
Nemes ember és a Nemes asszony magyar szövege önálló művészi alkotásnak 
tekinthető. 

A fordító olyannyira magáénak érzi a művet, hogy több esetben saját maga által 
írt betoldásokkal egészíti ki. Feltűnő, hogy a leglényegesebb ilyen betoldások 
egyrészt a „romantzia-írások"-kal, másrészt a magyar nemesi társaság kedvelt 
szórakozásaival: a vadászattal, a muzsikával és a tánccal foglalkoznak. S bár a 
regényes történetek olvasását - különösen a leányok számára - Faludi (Moreilihez 
hasonlóan) veszedelmesnek tartja, s a többi szórakozásban is mértéktartásra int, 
önállóan fogalmazott szövegeiből az is kiderül, hogy számára már ekkor sem 
ismeretlenek bizonyos „romantzia-írások"; a vadászatról, a táncról és a zenéről 
pedig derűsebb, az élet ártatlan örömei iránt megértőbb véleménye van, mint a 
Gentiluomo istruito szerzőjének. Ez a hangsúlybeli eltolódás, amely kifejezetten a 
fordító álláspontját jelzi, arra utal, hogy az erkölcsi szigort hirdető Nemes ember és 
Nemes asszony magyar változata, illetve az élet derűjét sugárzó Faludi-versek 
között nincs olyan kibékíthetetlen ellentét, mint azt az első pillanatban gondol
nánk. Az „istenes jóság" és a „szerentsés boldog élet" harmóniája Faludi felfogá-
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sában jóval szebb, jóval gazdagabb, mint a „virtuosa e felice vita"-nak a mű olasz 
szövegéből kibontakozó eszménye. 

Imre Vörös 

FERENC FALUDI ET LE « GENTILUOMO ISTRUITO » 
(La conception littéraire de Faludi, se manifestant dans les infidélités 
de traduction de L'Homme de qualité et de La Dame de qualité) 

Ferenc Faludi dönt la prose servait de modele pour nos prosateurs pendant plusieurs décennies, a 
commencé sa carriére d'écrivain en 1748, en publiant la traduction hongroise des deux ouvrages 
indiqués dans notre sous-titre. Originairement, l'ceuvre intitulée A Gentleman Instructed in the Conduct 
ofa Virtuous and Happy Life (1704) avait été composée en anglais par William Darrel (qui, trois ans plus 
tárd, y a ajouté un Supplement, with a Word to the Ladies), mais le jésuite hongrois en a utilisé la version 
italienne, faite par Francesco Giuseppe Morelli. Faludi a considérablement abrégé le texte en laissant 
tomber les argumentations abstraites pour insister sur la portée morale essentiellement pratique des 
deux ouvrages. Gräce ä cetté tendance (qui peut étre remarquée mérne dans les petits détails), la 
traduction devient plus homogene, plus équilibrée par rapport ä la version italienne. La conception 
littéraire de Faludi ne se manifeste pas seulement dans son sens des proportions, mais aussi dans le 
caractére beaucoup plus visuel et évocateur du style. II compléte mérne certains chapitres par la 
description trés compréhensive des amusements de la noblesse, surtout par celle de la danse, de la 
musique et de la chasse. En conséquence de ces infidélités de traduction, le jésuite hongrois se révéle 
beaucoup moins rigoureux que Morelli : son texte n'est pas en Opposition catégorique avec l'atmo-
sphére joyeuse d'une grandé partié de sa propre poésie lyrique. 
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