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MAGYAR MÍJSA* 
fcőít.Bétsben 5. Septémberben 1787;-

Hadd lájfákhg-aíáhbvttfos Unokáink ' 
1 Mire, tzéloztanak moftani münkainki. Baítfaú 

^Tpúlajd-oná az a' nemes léleknek,' hogy mennél töbíi 
SL viszontagságoktól látízik nyomattatni , afcnái 

liatílatósb erővel 's nagyobb bátorsággal -fegggaiTojf a* 
dítsöírégre^ Szép jeleit tapáfztállyük ennék itiájd min
dennap Hazánkban ^ inert inidön á' íbkfélé Qifzáguhk-
fcéli-ííyelveknek kült>mb$ége$ iná# idegennek fzaksé-
geS tánáláfa^. B egyéb ijlyeíétí akadályok iniátf^ 
Nefnzéfünknet kozöhségts viíágöfódasáróí majd két
ségbe kelí vala esnünk: ákfcor láttyuk Apollót egein-
feen leg-ketiemetefebb fénnyel fel-virradni, Moíi igye
keznek Tüdófainkieg-ink^bb^ mind a5 bolts Régiség
nek * mihd a' mái fel-derűíttebb Népeknek kintiéit tu-
lajdoninkká térini; aVzelíd Musákaf Hazánkba ízálJí-
tani; áltudományt,- 30 ízlé§t terjefztenií — Nem 
azt akaróin ez által mondani (vétKeán&n Némzétehi 
élfen!} mintfaaí t$ak riioíi: kezdené magát HMhlá á' jd 
Ízlés mutatni ;kórántfém l bár miként itéítenek legyén* 
ís. némeiíyek felölünk bálái vélekedő Szöínfzédainft 
köz'ziil ,* néni fágaídbattyák mindazonáltal órtzá-pirű-s 
Uá nélkül^ hogy1 fzumöfati voltának férj&áinfcí kik
nek íráfáikat magok-is háfzonnaí 's&főhfotudé&tvy* 
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^áshatták* Voltának arány Százaink minékünk-is, 
mellyekben nállunk a* fzép Tudományok 's fzabad 
Meíterségek fok más akkorbéli Nemzetek felett virág
zottak* Voltának Fejedelmeink, kik valamint Orfzá-
gunkat kín hatalmas fegyverrel orzötték , úgy itthon 
a' fzelíd Músákat atyai kezekkel ápolgatták 9 védel
mezték. — Nem ezekről fzóllok; mert régiebb Tu
doraink' munkáikat, mint'Magyarok, majd nem-is tu-
lajdoníthattyuk magunknak , mivel többnyire mind 
ollyan nyelven írattattak, melly nem'a' miénk. — 
Ertem tehát azon mái íróinkat, kik ettől a' bal véle
kedéstől magokat el-foglaltartni nem engedlek, kogy 
ha ki magának a tudés viliig el'étt hírt, nevet, 9$ 
halhatatlanságot Jzerezni ahír, — Deákul írjon? 
— azokat értein, k i k , mint Hazájöknak igaz fijaí, 
femmí akadályt „netn tekintvén, egéfz erővel támogat-
tyák 9 ékesítfik hanyatló nyelvünket*. — Melly fon* 
"lós dolog légyen a' haza nyelvnek irrlWISréTtááfi^áz' 
láttatik még nem tudni ? a5 ki valamint minden tudo
mányokban idegen, úgy a* polgári Tárfáságnak tulaj
donát fein esméri. Olly fzoroían vagyon ugyan-is 
Öfzve-kaptfolva akárm'elly Hazának állapotja a* maga 
tulajdon nyelvével, hogy akár jó , akár bal forsára 
nézve, mindenkor evvel edgy kereken forogni láttas-
Wk mind külső, mind belső fzerentsáje* „Bízonyit-
,;ják ezt az el-múlt dolgokat emlékeztető Könyvek: 
„bizonyítják fok fzomoru efeteket befz.éHo *íomladé-. 
„kok: bizonyíttyák edgynehány hatalmas"Népeknek 
„meg-nyomorűk maradéki* Nyelvekkel edgyütt virág
ozott fzeíentséjek ^ nyelvekkel eclgyútt el-fogyatko-
5,zott. A* M. Helik. vezi Kalauz*u Soha femmí 
Nemzet nem jutott közönséges világoíTágra. idegen 
nyelven; a' Görög Görögön', a' Deák Deákon , & 

" ^ i ? / : "•' Glafz 
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Olafz Olafzon, az Ánglus^ a* Frantz •—• míud a'ma
gáén lett tudóffá. 

Nyelvünknek fzükségét nem okozhattyuk már mi-
i s , ha tsak Önnön tehetetlenségünket vallani nem akar
juk : de hogy fem- Zzehmterezzeri valaki , ínkább-is 
maradgyon Örökös fetétségében. — Nyílván meg-' 
mutatták már íróink , hogy fzintén olly felséggel olly 
tűzzel, olly gyengült nyájafsággal , és tulajdon olly 
édeíleggel lehet ihagyarúl-is í rn i , valamint leg-éke-" 
febb Európai nyelveken.. Valameddig a* magyarnyelv 
Nemzetünk' fzájából egéfzlen ki nam hal , bétsbeü'lé-' 
fzen Hallernak és BarátzinaJc magyarsága. — Men
nyire nem mentünk már-is a' Poézisban! - - Rájnis $ 
Szabó, Révai! - - Fuludi , PétzeliP Qijöngyofi! - -
fzívilnkbe írtuk már dítso neveteket? - - Ány.ost - -
tégetdet nem esmér a' Világ! el-felejttve nyúgízol fi-
rodban; nints* kimég-möndáöá Hazádnak, hogy ben
ned jövendőbeli edgy difzétSl fofztato&-meg! •- - • 

De tsak a* Poéfis ám majd egyedül., a mellybeií 
ayelvünken a' tökélleteíléghez láttamnk közelíteni. 
Egyéb Tudományokban még nem fok j ó munkákat 
mutathatunk. Vallyon, mikor érjük hát el azt á* bol
dog időt, hogy az idegen nyelveket nem értő Magyá? 
Haza&-is a* magién oívashaflbn» magának mindenféle 
Tudományt fzerezheffen? — Ifteni Tudományt; 
Edgyházi, Világi Törvényeket és Történeteket ; Or-
voíi, Boltselkedéfi, és Hadi Tudományokat elegendő
képpen tanulhaffon ? —* — Ugyan ez- az, a* fontos 
tzél , meílyet mái íróink hová hamarébb el-érnir olly 
dítséretefen törekednek. így tettek más Nemzetek-is 
elsőben, édgyik a máfiktól költsönezíe t-udománnyát; 
nyelvére fordította; magáévá tette.. Miért nem kel
lene minékünk-is így tselekednünk, míg magunké 
vifzontag remekeket adhatnánk ?* *•— Ekjött az- id&-

- • " ~ fark % 
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fark, mellyben minden fzempillantá$ drága; minden 
halogatás káros 9 és veízedelmes* 

A* fordítás azomban íretn ollyan Icönnyií ? nem 
pllyan tsekély dolog 3 niint námellyck vélik. Nínjts* 
fnnél nehezebb a' nyelvekre nézve; valamint fzintén 
fcogy, a? jó, fordításnak hafzna-is^ íjieg-betsulhetet^ 
|en.' Azt-is bátran el-ieh?r mondani 9 hogy edgy For* 
dítóna|c ? bár nem annyi értelemmel-is, leg-aláhb aiir 
VJÍ J4 i?téfle). kell bírni, valamint $' Munka' Szerző
jének. §5t ínég ollyan tulajdonságok-iá megrkíván^ 
tattn^k amattpl „ njellyek qélkül ez el-leheu\ A* tnunr 
lkának elrintézete, a? gondolatoknak ki-fejezéfe,, a*be«; 

izédnek jnódgyaib^n való rándúláfok, - - minden te t - ' 
fzWhen 1̂1 a? Szerzanek; a*Eor4.ft6.nak ellenben fem-. 
ini fmt$ bafalniábatu a" gondolatokban*, &' gondolatok
nak rendétien, a' fzókban $ a* feófenafsJ^v%-*feo$i«4? 
hán9 r - mindenütt az eradeti-írást keli követnie, a*\ 
könyv-fzerzot éppen úgy kell néki ezen az idege* 
nyelven befzéltetni, a? miként bef?;ei vala ? ha maga -
benne írt ydina: az eredetiséget mindenben ki kell 
jjótpinia* Ha tehát az -író az első, rendű mgy Élinek 
közzill való, nagy igazságtalanság lesne % Fordítója* 
%§k leg-alább utánna az első helyet néni eiigedni, -*-' 
Erre ay betsiíletre, tneilyhez a'nagyra fzáeinazott el
me nem lehet érzékeiig., fenki nem Juthat-, hátság 
bizqnyQS regulákhoz néni alkalmaztattya tnagát, mel-
|yek edgy olly íikos úton menését bátrabbá téfj^ik?i és 
könnyebbé. A* JVfefterség, #gM n íbh* f<? tfinált még 
minden § törvényeivel nagy elmét: fzuletni kell né- t 

k ie , és„ már a' Terméfzettol az emberbe Öqtetodni-j 
fzükségefek nékie inindazoíult^l még-i§ $ bár mélly. 
fíeyefek iégyenek-isazpkj bizqnyq§ regulák j, mellyek* 
fegélytségével fehérségei előbb ki-fej.tö"dyéti, leg alább 
|§in§rébb tök^lletelfégre. juílanakt —5 Illy Regulákat * 
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akarok én itt:. ^4* Fordításnak Meftersígéfől, amV" 
híres Göttingai Profeflbr GattererÚr utátv5 a Magyar 

, Múfának érd. Olvasóival közleüi* Nem, qllyan Re
gulák ugyan ezek, hogy okét fzolga nrfdr; .kelleflefc 
követni: nem; fokkal fzabadabb a 'Tudó foknak Tár-
fasága 9 hogy lem fzorofc határokat fzabhatnék eleibe^ 
Tanátsláíbk ezek inkább, mint törvények ; javaslá* 
fok olly Hazafiakhoz , kik velem edgyútt a* Nemzet
nek baf/nát keresvén Hazájak' Ma gyárainak kedvekért 
bafznos Könyveket anya-nyelvünkre fordítgatnak* 

r," • • 

Kozonsiges Reguláig 

Terméfzet fzerént való dolog, hogy a# ember
nek a* nyelvet , a' mellybÖi és a' mellyre fordítani 
akar., tudni kell; még-is olly. fordít okát látunk gyak-* 
jran_raeg^lénni> kik feiii edgyiket ^ ]fem a* maiikat* 
nem értik/ - ^ - - - ' 
i Érteni kell továbbá a' dolgokat j meilyek a' for

dítandó Könyvben foglaltattnak; k i t inben lehetetlen*, 
hogy az IrcSnak értelmét" igazán ki-fej ezzé/ Az 'őre** 

. gebb{k Pliniust p . o, olly Terméfzet-visg'álónak kell* 
fordítani, ki edgyfzersmind a Régiségnek meftersége-
it-is esméri* • « 

A' Fordítónak olly kéfz tehetséggel kell bírniy 
hogy mindenik fzo-ejtésnek érdemét, a' dolognak mi-
voltához képgeft izenként ineg-tiídgya határozni; ne
hogy azoknak vilafztásábau. tudatlanságát^, vagy gon
datlan reftségét áriillya-el; edgyfzóvai, jó Ízlésének 
kell lennL , 

Az, író ' elméjének terméfzeti indálkttyát fzor** 
galmatofan ki- kell néki tanulni: másként nehezen 
íogja az eredetiségnek tekéntetétj a* mi mindazonáltal 

fzttk-
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fzükságes? a* fordításnak meg-adhatni. Áz íróknak 
külömbsége majd a* gondolatokban, majd az írás mód-
gyában ? majd mind a' kettőben edgyfzerstnind mutató 
tya magát^ Edgyik rövid 5 és akarja ^ hogy Olvasói, 
magok-is gondölkodgyanak. Máfik bo fzavá , és min
den gondoíattyát, úgy fzóllván, eleibe Syllabifállya ' 
az Olvasónak* Edgy ír boltselkedve, más eleven-
séggeh Curtiüs tetfzik íráfa* tsínoflagiért, és Céfar 
éetn kevefebb Örömmel olvastatik, noha minden pipe
rétől meg-vagyon-is fofztattva. Az írók' béllyege* 
illy nagy külömbségének a' fordításban-is fzembe keli 
tűnni. 

Tulajdonképpen; tsak magához hafonlót kell az 
embernek fordítani. Edgy Magyar Cicero' $. o. igen 
fzerentséflen fordítást adna, Plinius' Leveleiből; mi
vel ' á* Fordítottak a* Könyv-író* indulatait v minémü-
ségeh, egéfzíen magára kell öltözni: miképp* tsele-* 
kedheti pedig ezt, ha terméfzeti hajlandóságai annak 
tulajdonságaival nem edgyeznek? — A* régí Római* 
aknák munkáikból igen keveíet mutathatunk még ma
gyarul; a* többi közzűl talán azon okbóí-i9, mivel 
a' Deák még eddig mintedgy máfodik anya-nyelvünk 
lévén, azokat az eredeti írásban olvashattuk. £>e ki 
az vallyon mindazáltal közöttünk, a ' k i ugyan azon 

. Deák nyelvnek méltóságát esmérvén, a*'Mígya» £a^ 
Mnost annyival* nagyobb gyönyörűséggel nem olvas-
fa? foidíttásának félben fzakadását Igaz fzívbol ne 
fajnállya? —? Carn* Népos? Salluftius alkalmasínt 
vágynak fordktva. Virgilius annyi Fordítót talált 
köröttünk3 2L mennyihez ts^kkevés' Nemzetnél lehe
tett fzerentséje; bátor mind eddig világoiTágta nem , 
jött-ís. fteniénylhetnr, hogy Horváth Áttám'Úx ki- \ 
-•vánságiinknak, ígérete fzerént \ eleget fo.g-tenni; "-— 
ki még kedveíebb dolgot tselekefzik v-aH* hagy ha . 
, ' . """"' - , • , ' a' né-
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a négyes Vershez el annyira nem ragafzkodván, an
nak a' felséges. Költemények fordírásában inkább a* 
kér farkút válafztotta volna; melly'nek, kiváltt a* 
fordításra, jobb és alkaímatofabb, s8t kellemetefebb 
volttá y nyílvánságos* De mennyivel inkább óhajt-
hatnofc, hogy a' Görög és Deák mértékre te t t Ver-
féknek ama' nagy Meftere., a\fzerénc: aí mint a' M+ 
HeL Vez. Kalauzában mát példáját .adta v tovább-is 
fordítaná? — Mitfoda bétsűletére nem válna mind 
magának, mind a* Nemzetnek! — De a* tárgyunkra 
vifzfza-térvén : : 

Igen jól tselekfzík az ember, ha edgy egéfz da
rabnak fordítását eleintén fsak ^hamarjában és mint— 
edgy első hevenyében papírosra veti^ és azután "laf--' 
fanként úgy jobbítgattija. így az edgyik által a* 
fordításnak eredeti hangozatot á d , ' V maiik általa* 
gántsoktcl és hírtelenkedés hibáitól meg-menti. Edgy 
érdemes Hazafi, minekutánna Fleurynek az Edgyliá-
zi Történetekről írrt amaz esméretes Elmélkedéseinek 
ííiágyárfeá^át-ekvégezte vdlna^ MillÓtnak közönsé
ges Hijióriáját illy fontjáiag fordínya ; olly Férjfiii 
fzeremsénkre, ki az íliy edgy munkának fordításá
hoz meg-kívántató tudományok mellett, a' magyar' 
nyelvet-is tökélletefen bírja* 

A.* Régi íróknak fordítáfokban, munkáiknak leg
jobb kí-adáíbkkal kell élni, az az ? a' m&Jlyek' az 
Írásnak rendit leg-jobban, leg-igazább^u eiö-adgyák, 
és nehezebb 's homályolabb helyeit jegyzéfekkei vi-
lágosií-ryák. Ha. a' tanuló Iffiunak vagyon alkalma-
tollága azon Régi í ró t , kit 6 idővel nyelvére által
tenni fzfhdékozik, valameliy tudós Férjfiá által ma
gának fzóvál imeg-magyaráztatni, igen jdi tselekefzik, 

. ha azt" el-nem inűlattya. A* Pefli Fö-Ql kóláknál ta
nuló Ifíiakaak ugyan nints. okok ez iránt a' pá* 

áaf&-
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máízUé Mennyit nem lehet edgy Koppkól tanulni J 
és melly Örömest, nem fzolgál akárkinek! 

A' Régi, íróknak munkáik többnyire már külömb 
külömb-féle mái nyelvekre vágynak fordittvá, Ezek% 

a* forditáíbk a' Magyarázónak fzép fzolgáiatot tfchét-' 
iiek; de önként értetődik ám, hogy.ha elég alkaliria-
tos* azokat háfználni* így x^agyon a' moírani neve-
zetefebb Nemzetbéli írókra . nézve-is. Miltonnak 
Paradítjbmát * vagy Faffónak 'JérusáUmét $ avagy 
Touhgnaí Ejtjzakáit ( a Költőkről feóllvári-p. ö . ) 
ha ki nyelvünkén ki akarná adni (a'mint ehhez áz utol
sóhoz már bizonyos reménységünk-is van) fegélytsé* 
gul veheti a' Frantz* Német* 's t. forditáfokát. 

Hogyha á*. Fordításnak, a'-mit fenki fe fog ta
gadni* ez Eredeti-írás' maflának és jól el-találtt képé
nek kell lenni $ tehát azt* a* mi az eredet-irásban van, 
mind* é s , hatsak lehetségög^ ugyanazon rétiddel ^ 
ki kell iiéfeíe fejelni: fe főbbet** fe * Hvefebbet méxxt 
fzabad nékie magában foglalni. Nem fzabad tehát a' 
Fordítónak az erédet-iráshoz fe hozzá adni$ f e p e d i g -
tÖlle valamit el-venniY • Ha többet foglal a' Fordítás 
magában i tehát KornyüUírás ; hat kevefebbet, Ku 
vonás (Extraftiis) következésképpen edgyfzeí fen 
tulajdonos fordítás* Edgyfzóvaí: A' fordításnak az 
eredeti-írás* hiv és igaz másfának kell lenni* E^t t>r-
tom éö mindefc jó fordítás elsa közönséges fandamert-
tomának; /öiejlybfil minden egyéb i különös regulák 
ffnként éí íniiidéii erőltetés tielkűl következnek* 

(-d' többi h'QVCÜizih^} ''" 
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