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^ tUkezdeít muvk&nak Folytatafa* 

É& * Fordító az Eredeti-írástdl reSimít et-ne f égyeh t 
wL'iL tehát ékeílegeítol fe fofzfza-meg; é | | ha a két 
nyelvnek külömbsége meg-nem engedné % ugyan ázott 
fzépségeket a* fordítáíba-is áltál-YÍnnít téliát a* fzég-
ségeket fzépségekkel tseréllye.feh 

De az Eredet-íráshoz toldani fe fzabád femmit* 
Nints tehát juj] a a' Fordítónak > az Eredeti-írást Jzeb* 
bítenu ÓÜy I^áfokban^s., mellyek egyébként a* nagy 
elmének Y Mefterségnelr remekjei, taláífiáíiii hámig 
gondolátokat > lankadt rendeket, idétlen .f£&ejt£íe£et9 

erőltetett ugráfokat. J Quandóque- bonzűt dorfnitat 
Homerus, Horau 

IL 
Különös Regulát, 

Hogy a* Fordítás hív * éa fzorgalmatofon kidol
gozott légyen, fzük&éges > hogy elsőben : ugyan azon 
dolgokat, mellyek az Eredéi-írásban vágynak, fé 
többet, fe kevefebbet; és egyszersmind: ugyan azon 

'renddfel, magában foglallya. Sokasítás, kevesítés^ 
a" dolgoknak máshová heiykeztetéfe; hibák, m*Uye* 
jtet a* Fordítónak kerülni kell, 

Tt* A'&r-
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V A* fordításban az Eredeti-írásnak gtfnck>tltaítí.iis 
inínd, és edgyes edgyik ki Itelí fejezni v femmit hoz* 
zá toldani, femmit ki nem hagyni * íeminit raáfová. 
lltal-teimű Vagyon minden gondolatiak tulajdon fzU 
ne 5 tulajdon árnyékozattya$ és tulajdon különös ér* 
itme a)* -Vágynak igaz, és hamis HiibetS es hihe-
tetten, mélly, és „eleven ; nemes és nemtelen; b'ö és 
fovány; világos és homályos; meg-határózott és két-
értelmű goödolatok V t , ' Megkívántatik a* fordíta
t ó ] , hogy nem tsak minden gondolatot fcözö'nségefen 
ki-fejezzen; hanem annak fzínét, „árnyékqzattyát, és 
érdemet-is.az Eredet-írásnak femmí hibáit; de annak 
főbb ékeflegeirfe fzab'ad ám kevesícenie^ vágy efc 
nmlafztania. Mivel az embereknek értelmek íflihdéíí 
id'óhen, minden ég alatt,, majd tfaknem tigyan az ; 
tehát ritkán fog ^eg-történní ^ hogy V Foi'^tónlk eíei 
gedegdo pka légyen, á! gon4<>MtökűiJÍjáz Mip^ét4i^r 
h^léyh tendérSl e l t ívozní . ^ -

Mivel a' fzói és íifejezéfek képei a* gondola
toknak, tehát igyekezzék a' Fordító az. Eredet-írás^ 
nak maflát ? '« mennyire tsak lehetséges^ ahhoz'ezék-
ben-is tökélletefen hafonlóvátenfti. Minden nyelv
ben vágynak tulajdonos és ábrázaló9 hathatós §sérőt- ' 
len, illendő és goromba* fontos és üres , tüzes és 
fagyos, terméfzetes és eröltetet5 kellemetes és ked-
Terlen ki-mondáfok ** t. A* Fordító, kinek az Ere
det-írást fe fzeébíteni,' fe kortfoeítani nem fz&bad5 

éppen azokat a' fzó-ejtéfeket* keteű-fél -a* maga nyel* 
\ ében , a' mellyekkel a? nmnba-iratodbtt az eredeti
ben; és ha talám néha néha nem tálálíya éppen azo4 

" ' . ' • ' • ' .:.•;. • k a t ' 

a) Ez a^^ixc^izc-éjtés a', Kép-írás* meíterségéböl van köC 
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kai ollyankor árinyit*ér&kkel váltyít^fel oket» Ha p# 
e. az eredeti-írásnak felséges hangozattyác el-nem ér* 
heti 5 tehát 9 ha külömben azillyetén tferét; a' tárgy* 
Bak minéműségemeg-fzénvedi> valamely eleven vagy 
velős fzó-éjtéffel fegélyt magán 's t. 

* Néha a* nyelvnek hajthatatlansága vagy fzegény-
tége nem engedi-meg aVFordítón^k ^ éppea oda alkal-* 
maztatni valamelly fzépséget, a holott az a? Erede
ti-írásban belyheztetett. Illyenkor ezt a' kárt más ak 
fcalmato* helyen kell ki-pótolni, hogy a* Fordítás f 
leg-alább az egéfzre nézve, az Eredet-írásnak fzép-
srégeiböl femmit fe vefzejtfen. Önnön-magától ereto-
dik^ hogy akármelly jó fordításban minden idegen 
Jkókatj me|lyek nállunk polgári jufTal még meg-nem 
ajándékoztattak, mint meg-meg annyi harbarijmafo* 
lati fzorgalmatofan el-Velleflek kerülni; Bejn lehet 
mindazonáltal a\Forditónak vétekül tulajdonítani, ha 
az Eredetj-irásban találtató új dolgodat é* gondolato
kat S«is új fzóhkal fejezi ki* Ez kbránt fe roétya* 
s6t gazdagíttya nyelvinket. De .— 

A' nyelvnek mivélésébetí különös gondos vígyá-
záffal keli lennünk*. Tűrhetetlen némeily Újjitoknak 
fzokáfok y kik az % tíupa vény~mény-ycíny*mdny* 
dilem-daloM végezeti! f 's több efféle két óJnyi hofz* 
fzáságú idétlen fizavaikkal íútíttyák könnyű folyásút 
nyelvünket; melyeket nem tsak nem érthetni, dê  
öiég tsak ki-is alig mondhatni, Valóban e* Í?M; Ter* 
m&*fzét«é-de-mé-nyes-fég félve kell a' fz&letett igaz-
Magyamak-is fzájába venni, ae hbgy ki-mondásával 
nyelve, ki-Stzamódgy ék. : :" 

Nétóellyek ismét annyira ragafzkodnak: az idegen» 
kivált Deák fzokhoz , hogy gyakran y á' mit nyelvűn^ 
ken az könnyen és j.ólki-e jthetiiénk? idegennel fel tserélxk* 
Az illyen hibák t főképpen mégMQ&^ annyival vsfzef 

, ctel* • 
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éelmefebbeic, mennyivel nevezetefebbek az írók, kik 
azokkal kezdenek élni. Héró 5 Mofifirum* Hipo^ 
iritasági difputálni 9 *s a* n -

Máfok, jnivel nem tugyák, mítfoda Könyvek 
Írattattak már nyelvünkén9 vagy elégtelenek, avagy 
leg-alább nem akarják azokat Jiaíznokra fordítani, el
hitetik magokkal, hogyj hatsak idegen fzavaikkal nem 
zavarják ? az igaz Magyar meg-nem értheti íráfaikat* és, 
jnivel a? nyelvet annak teliyes mivoltában nem esr-
|pér}k? elég vakmerők azt állítani j bogy á* mi nyel* 
vünk d házi és mezei kvzonséges dolgokon Jtivül alig 
terjedett0 légyeri, még pedig ka imitt-amott deák 
fzákkal üiinkM; — s6t nem álcallyák oktalan E%jí- -
keségnek nevezni,• ka a' magyar nyelvet á* jelefebb tu~ 
dományqkra nézve alkalmatlannak esmérni nem akar
juk. Az a Magyar ^Rönyv-fzerz6, ki jezeket írni 
Hiéréfzlij ** Frantziákat hozza példáaJl, kika'mago* 
nyélvét fzámtqlan Deák fzókkal bővíteni igen illen* 
dunek tartottak ; — tsak az volt itt még hátra, hogy 
ebben az Olafzokat nevezte vdlna, vagy mivel kc5-' 
zeiebb lakik emezekhez az Oláhokat— Énazttanátsot-
tam volna ennek az OrvasKönyvJzerzönek,* hogy néz
te volna meg előbb, ha nem írtanak-é már máíbk aiv 
tói a' Tudományról'nyelvünken, kik néki az »ollya-
tén ftókra utat mutatnának; '* 'úgy írta válna, ofztán 
Magyarul Magyar Diaetetikájdu ~^- ' y 

A' Magyar nyelvnek \lly^.igazságtalan itéloiroi 
tsak azt hozom még itt el5*» a* mit Kímélj Qcid ne-
Yu Szomorú^Játékánek Méjtóságas Fordítója (kinek 
nagy érclemei közzé azt-is méltán fzámláthatni, hogy 
o vélt az, elsők közzill, kik Nemzetünkkel a? két fo-
ró Verfet leg-inkább megkedveltettek) .ez előtt már 
14 eíztendokkei mondott vélt: *nA' magyar nyelvnek 
Szükségét^ '& az erős indultatok* nyomós kifejezés ér & 

valá 
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való elégtelenségét nem hántorgathatod; mert fél'ú, 
hogy thagadat el-árúlod, hogy még fzületett nyelve 
det fe tudod." 

Minden nyelvben találtatnak, olly fizó-ejtéfek ? 

f nevek, mellyek a' maiikra fordíthatatlanok. Ide 
tartoznak p.. o. 

l) Többnyire minden különös Tifétségeknek, Mél
tóságoknak ? Rendeknek neveik; úgymint Epho-
rus, Areopagita, DiStator^ Triumvir, TrU 
umvirsitus- Q Hármas Vitézek Bejjenyei György 
Ür fzerént) Patrícius, '$ t. 

3t) Mértékeknek, fontoknak, pénzeknek, külömb-. 
f 'le nemeik, mint: Epha, Talentum, Sefter-
tiumb)9 Louis rf'or, (ezt Bárótzi Sándor Ut 

! után talám már bátrabban Lajos' Arannyának 
! . nevezhettyük) Sterling, Guinee, 's t. 
1 3) Némelly fzahadahb és néha otsmány mondáfok* 

mellyek p . o. hajdan a' Görögöknél és Deákok
nál minden botránkoztatás fiélkíii nyílván írat~ 
tanhattak, mi n állunk pedig az illendőségnek 

\ törvényeit nieg-sértenék» Ezeket úgy kell for
dítani 5 hogy közöttünk pirulás nélkül olvastat-
hallanak: mindazonáltal jól tíelekfzi a'Fordító* 
ha ollyankor, Jiívségének bizonyságául, azot* 
fzókat az eredeti nyelven-is oda-fiig^efzti* 
Á' KoteleíTégek, mellyekhez magát az ember

nek, a1 befzédnek mdd^yaira, és a' ízóknak Öfzve* 
,: kötésére nézve tartani kell, igen nehezek* Tudgyuk^ 

. nielíy eroíle, melly háthatóÍTá 9 meüy elevenné vál-
\ hat némelly randuláfok által a' dolgoknak elo~adáfa* 

A* Fordítónak igazsággal, femmi ki-ejtést, femmiran-
1. dii-
1 
\ .h) A* 'Sidó, Görög, Római, és Magyar régi pénznek ne

jeiről lásd Párii-Pipalt Beák Szó-Tárjának végén. 
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17* Stif -$• %G$ 
dtílásf, már akár. fzépítfe, akár kortfofitfa az â  befzé^ 
de t , Si nem kell hagyni: Jeg-alább5 ha egyébként 
nerti lehet, annyi-érövei kell azt ki-pótol»i. A '5b* . 
löeáfmujok, hibák, mellyek olly fzó-ejtéfefefVék öfz-
ve-kötésókbol állanak* mellyek a' nyelvnek kfiiíönö"sr, 
tulajdonságához, képpeit egybe nem köttetthetnek',' 
fce?fved!ieteílenné téfzik a* fordítást* Éppen olly ke» . 
•éfTé tűrhetők ennek a' termékeny anyának: gyermekei^-
tndm-illik; & Gratcifmusi Latini/mus, Gaüiűfmusy 
Italicifmus, Germanijmus *s v Azomban az elmés 
Fordító a* izóllásnak bizonyos új alkalmqztatáfaival}:. 
mellyekre néki p . p. az eredet-írásban válaroelly kü
lönös hatharós mondás, vagy eleven gondolat aikair--
matoffágot á d , ékesítheti mindazonáltal ,;~vagy«is in-
fcább az eredeti-íráshoz hafonlóvá teheti fordítását. 
Szabad tgrn-is a* pallérozattabb nyelveknek feépsé* 
geikt)6i nékönk-ia holmjt k6jtsi3íi^^iíi5k„,;-rtfiak^hp^y>. 
Hz íílyeh kSltsonözés igen fzembe tuno $ Vá* nyelv
nek terméfzere ellen ne légyen. - Nem kevefet nyert 
már ez által a' mi nyelvünk. A' Magyar. Kaffaníra* 
naky Ertköltsi Mesék" és Leveleknek.írója, bizonyára, 
*s nem- külcknben Lucanus* elsó Könyvének £ordit(í-

ja-ís (kinek a* ftf. nyelv' mivelésében t e t í n a g y fá
radtságait ys érdemeit,még fokai* nem akarják meg-eá-
mérni) oíly fzereneséfen logtak-bé nyelvünkbe holmi 
idegen fzépségeket 9 hogy azokat az olvasás közben 
tsak éfzre-is alig véfzed , Vnem-is mint újságokat, 
líanem mint már esméretes kedves dságokac úgy 
aézed. 

Igaz ugyan ,. hogy, a'mennyire tsak lehetséges,? 
feőról fzóra kell fordítani; de igen gyakran roeg-tor-^ 
ténik," hogy azt tíelekedni nem lehet. Majd a nyelve 
ĝ fe tcülömbsége^majd az értelmeíTég, majd ismét a4, 

jó ha^gozat; akadáíyoztattyá ar'-Fordítót\9).*z ;Étedeü-! 
irást , 
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ifiát -'firörftl föárá követhetni* Vágynak feegény , ést 
gazdagt hathatós és, erőtlen * könnyen-hajl<5 és hajt
hatatlan nyelvek V,t#. A* honnét ki-tetfzik > hogy 
nem-mind edgyik egyenlőül alkalmatos a fordításra* 
A' njoftani Európai mivelttebb nyelvek között érte 
tiézye"-az Olafzt "tartyák könnyebbnek; a' Franciá
kéban ellenbe majd minden nyomon akadályt talál a* 
Fordító. A' Németeké fe nem ollyan nehéz a* For* 
ditásra miat a' Frantzia> fem olly könnyű mint az 
Olafz; mintedgy a közép helyet foglallya közöctokc)* 
A* Görögöknek és'Deákoknak teilyes hatalmokbaa 
volt fzavaiknak öfzve rakáfa ; a* befzédnek hol eleir 
*e , hol végire* hol közepire tehettek majd minden 
fzót, a* mint t. i. a' dolognak terpiéízetes rendi, vagjr 
a'kí-mondásnak hathatófTága, vágy a* jó hanjozat * 
fedgy fzóval••, a7 befzédnek hafzna, kívánta. — Ha 
már ezek az elö-fzámláltt nyelvek-is edgy másra jvaié 
nézve oMy nehézségekét fzenvednel^ V forditásbaiu/ 
micsoda akadályokat nem fpg találni,; ha ki azokból 
a? mi nyelvünkre ak#r;valamit áltaUtenni ? a' mi nyel-
vünkxe> uiellynek ezekkel femmi atyafisága, íemmi 
köze, femmi hafonlatoffága nintíen? — Ugyan ez af 

pagy kűlömbgég okozta némellyekben ama' bal véle
kedést,, kik V nyeltnek belsÓ tulajdonát nem te* 
kíntvén * tudatlanságok helyett annak elégtelenségét 
vakmer&ül vádaltáfc. 

• ' ; : ; Az 

- o) Ez koránt fém ellenkedik PMh Mdttyds Túrnak a* német' 
t,, nyelvről jelentett Ítéletével, ki azt minden Ö néki esmé-

retes, nyelvek között leg-nehezebbnek lenni . állíttyav —* 
" "''Inert igén nehéz lehet-valameliy nyelv, macában, a* mU 
•." küi> lyogy. , .azért a' íordításraris. kg-alkalmátlanabb Iéjrjca* 

^ i~ j^ásda' Némtet, Magyar és Deák Szó-Tárról tett íVi-
/ met Tudósítását^ a\ mellvböl edgyfzersíwind ft' kiíi$ÍM[í 

tendö üiuuíiáiiak mivoiúröí-is iíwlhecíz,.' 
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574 '5ö£- • föl* 
Az áhrázalatok, a&ékes-mondáfök, a fióknak 

rendes ofzve-aUotáfa 's u kül&nösönmeg-érdemlik a' 
Fordítónak figyelmeteífégéu Mivel az. Eredet-irás* 
nak főbb ékefiege ezekben áll; tehát aJ' Fordítónak 
vagy ugyan azon ábrázalatöt a* ki-fejezéfekbenj irgyafl-
azon fényt'sékefféget a'beízéd'.niódgyaibán^: a^fzók* 
nak öfzve-rakásábán ugyanazon terméfzetes tender kell 
tri-fejezm: vagy ha a* nyelvnek tulajdonsága azt nem 
engedné, ezek^helyett hafonló más ékeflegeket alkak 
ínaztatni; * üéíkul, hogy a' gondolatot-vagy a'fzók-* 
mk Tzaporításával el-erodenítfev vagy azoknak öfzve* 
vonásával meg-homályosítfa* Némellykor a* nyelv* 
tiek tulajdonsága nem engedi, ezeket s más effélefzép* 
ségeket ugyanazon ki-ejtéfekhez és befzéd' módgyai-
hoz ragafzt^nunk ? a* meliyekhez az Eredetirirásban 
ragafztattak. Illy énkor fzabad a* Fordítónak $ •. az af
féle ki-frtaradt 4kefTé$efeet ^ák valamelly vagy el&tte i 
lévő, vagy uránná következő helyen, a' minT ofz-
tín leg-illendobb léfzeu> alkalmaztatni, hogy a' for
dítás, leg-alább az egéfzre nézve, annyi fzépségé^ 
ket foglallyon magában» valamin: fzintén az Eteden* 
írás. 

^ A' Közmondáfoi különös ékeffégei az írásnak j 
Is mivel ezen fellyul még egéfz Nemzete ke t-is ábrézal4 
tiak9 tehát a* Forditónak^dgyét fe fzabad el-níálatni 
kozzülek. Nem könnyen íéfzen eg,y ollyan nyelvttnelly ! 

, ben ha nem fzintén azok-is> legalább annyite'ctoKöz-mon-
dáfok, mint akármelly máfikban ne találtattnának. De • 
ízorgahnatofan el-kell ám e' mellett ? a' tárgynak mi- \ 
hémusége"'fzerLMit5 az al-nép köz-mondáfaíí kerülni, f 
inellyek gyakorta alatfonok, némellykor motskofok* 
is* Oilyanokkal kell eini"? mellyek jd tárfaságbéli haii-
goaatúák. - - , •> 1 

(JL többi %'ővethziL') 
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