
A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 1772—1831.

BEVEZETÉS.

I. A műfordítás fogalma.
A műfordítás meghatározásában eltérés vehető észre úgy az 

egyes nemzetek, mint az egyes nemzetek irodalmának különböző 
korszakai között Ez az eltérés legkivált arra vonatkozik, hogy — 
mivel a forditás valamely műnek más nyelvre való áttétele — 
mennyiben kell a fordítónak ez áttételnél ragaszkodnia az erede
tihez, vagyis mennyiben kell /tőnek lennie ?

A hűséget kétféle szempontból lehet megkívánni: anyagi és 
alaki szempontból. Anyagilag akkor hű a fordítás, ha az eredetinek 
minden egyes eszméjét a lehető legnagyobb pontossággal vissza 
adja. Természetes ennélfogva, hogy «a szigorú hűség nem abban 
áll, hogy a szót fordítsuk, hanem a mondatot: annak is nem külső, 
hanem értelembeli foglalatját#. (P. Thewrewk Emil. A helyes ma
gyarság elvei 88.1.) Az alaki hűséget viszont úgy érjük el, ha a 
kötetlen beszédű művet kötetlen beszédben, a verses művet pedig 
ugyanolyan fajú versekkel fordítjuk, mint a minőkben az eredeti 
van irva. Túlzásig van víve az alaki hűség ott, hol a fordító kö
tetlen beszédű munkának olyan hű mását akarja adni, hogy ab
ban még az egyes mondatok lejtése, hosszúsága stb. is megfeleljen 
az eredetinek, mint ezt pld. Kazinczy Sallustius fordításában meg
kísértette.

Könnyű a felelet arra a kérdésre, hogy e kétféle hűség közül 
melyik a fontosabb ? Hiszen már a fordításnak fentebbi rövid 
meghatározásából kitűnik, hogy a fordító: tolmács, a ki hivatásá
nak nem felelne ha a vele közlőitekből a tolmácsolás közben 
bármit is elhagyna, vagy azokat kénye-kedve szerint megbővitené. 
Ha odaírjuk a tolmácsolt iró nevét valamely fordítás elé, s mást 
mondatunk vele, mint a mit ő csakugyan mond, hamisítást köve-
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tünk el. Ez a hamisítás pedig annál vétkesebb, minél jelesebb a  
mű, melyen elkövetjük.

Az anyagi hűséggel szemben csak másodrendű fontosság ju 
tott az alakinak. A fordításnak, hogy jó legyen — szól Bajza — *) 
mindenkor művészi kézzel kell készülnie, mi nemcsak abban áll* 
hogy az eredetit jól értvén, hibátlanúl, világosan és szépen adjuk 
vissza, hanem abban leginkább, hogy úgy adjuk vissza, saját alak- 
jában és typusában, miként eredetileg irva volt. Az alaki hűség 
szükségességét Bajza előtt már Kazinczy is megkövetelte, midőn a 
Gessner idylljeiegy 1801-diki példányának végére ezt igtatta o d a : 
<»Nem elég, hogy az originálból semmi el ne veszszen; a ki csak 
ennyit tud, nem sokat tud ,* az a mesterség, hogy úgy, nem hogy 
azt!»

Minthogy azonban ez az «úgy» — azaz az eredeti formához 
való ragaszkodás sok esetben nagyon megköti a forditó kezét: azt 
különösen akkor, mikor még az egyes nemzetek verselő ügyessége 
fejletlen volt, szerették mellőzni. E mellőzés leggyakrabban az 
által történt, hogy a verset egyszerűen kötetlen beszédben fordítot
ták; ezt a kétségkívül nagyon kényelmes fordítási módot a fran- 
cziák példájára, a hol kiváltkép d’Alembert javallotta, igen sok 
helyen elfogadták. Különösen nagy szerepe jutott nálunk, a hol a 
bécsi testőrség által megindított irodalmi mozgalom majd minden 
téren a francziák nyomában akart haladni.

Hogy a kétféle, anyagi és alaki hűség követelményének 
mennyiben kell eleget tenni, arról sokat vitatkoztak már a magyar 
irodalomban is. Midőn a testőrök felléptével műfordítási irodal
munk virágzani kezdett, szóba hozták ugyan többen, hogy a for
dításban «ne szegje az ember született nyelvének nyakát*: de a 
műfordítás elveiről, mint ilyenekről, legelőször Bacsányi értekezett. 
Munkálata 13 nyomtatott oktáv oldalra terjed, és legelőször a «Bé 
esi Magyar Muzeum» 1787. évfolyamában látott napvilágot; ké
sőbb aztán a «Kassai Magyar Muzeum# első kötetében újra is 
megjelent. Mint a «Bécsi Magyar Múzeum*-bán maga Bacsányi 
is kinyilatkoztatja: ő leginkább Gatterer német tudósnak egy a 
műfordításról szóló értekezésére támaszkodott; de tagadhatatlan, 
hogy az ebben kifejtett nézeteket nem tette szolgai módon ma-

*) Összegyűjtött munkái. IV. kötet. 142
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gáevá, hanem valamennyit a magyar nyelv és irodalom akkori ál
lapotához alkalmazta.

Bacsányi «A fordításról* czímü dolgozatában a lehetőleg- 
szigorúbb hűség álláspontjára helyezkedik. De bár megkívánja, 
hogy a fordítónak «mindent lehetőleg vissza kell adnia*: mégsem 
mulasztja el kijelenteni, hogy.az idegenszerűséget kerülni kell. A mi 
az alaki hűséget illeti, erre nézve azt az óhajtást fejezi ki, hogy: 
•ha csak lehet, fordítsunk ugyanazon renddel*. Czikkének e részét 
meg is támadták. Kreskay Imre ugyancsak a « Kassai Magyar Mú
zeum* első kötetében levelet intéz a szerkesztőkhöz, melyben eze
ket í r ja : «Jók és dicséretesek, sőt tökéletesek a fordításról közzé 
bocsátott reguláid. De szorosabbacskák ott, hol a versek magyará
za tá t illetik, minthogy a magyar verseknek az együtt hangzásban 
találandó örökös tulajdonságát fentartván, elég ha a fordító a 
szónak valóságos értelmét és indulatját, tüzét érthétőképen kifesti: 
annyival is inkább, ha versekből versekre tétetik a fordítás*. Azt, 
hogy hexametert magyarra is hexameterben fordítsunk, nem he
lyesli ; a magyar nyelv rímelő nyelv — szól — és nem tűri meg 
a* görög mértéket. «Én nem fogom irigyleni nemzetemnek — foly
tatja — ha a vers-szerzésnek ezen új és más nemzetek előtt isme
retlen módjaiban tökéletességre ju tand: de mindaddig ugyancsak 
őseim nyomdokain maradok, s e módot métely helyett balzsamnak 
nevezem, amazt pedig úgy nézem, mintha egy szittyái lakost látnék 
párisi ránczokban negédeskedni.*

A milyen komolysággal támadta meg Bacsányit Kreskay, 
olyan otrombán rontott neki Rájnis József a «Magyar Virgilius* 
első részéhez csatolt «Sisakos pajzsos mentő írás»-ában. Ba
tsányinak ama mondatába kapaszkodik bele, hogy: minden fordí
tásnak az eredeti hű másának kell lenni. Hogy’ lehet olyat mon
dani — szól Rájnis megindító naivsággal — hogy minden fordí
tásnak hűnek keU lenni! Hiszen háromféle lehet a fordítás : rabi, 
közfordítás és jeles fordítás! Ilyen logikával aztán meg lehet czá- 
folni azt is hogy az embernek becsületesnek kell lenni; hiszen lát
juk, hogy vannak nem becsületesek is !

A Bájnis támadására Bacsányi a «Kassai Magyar Múzeum* 
első kötetének III. negyedében válaszolt. Miután pontról pontra 
megczáfolta Rájnisnak részben nevetséges érveit, első tanulmányát 
még néhány igen figyelemre méltó észrevétellel toldja meg. Kikel 
az az időtájt nálunk elharapódzott rossz fordítások ellen is, s azt
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mondja; «A sok svéd grófnék,Horatiusok,Phaedrák,Hyppolitusok 
stb. izetlen rontói már is oly károsak lettek nálunk mázolásaik
kal, hogy némelyek egyáltalában minden magyar fordítástól irtóz
nak.* Kikel az ellen is, hogy nem válogatják meg a fordításra 
szánt dolgokat.«Egyelőre — így szól — inkább a gyönyörködte
tésre szánt dolgokat kellene fordítani, mint a tudományosokat y 
hogy a magyar nép mindenek előtt megkedvelje az olvasásit — 
A jeles replika Rájnis és Baróti egy Vergilius-féle fordításának 
összehasonlításával fejeződik be.

Ahhoz a kérdéshez, hogy mit és mint fordítsunk, hozzászólt 
Kármán József is, még pedig az «Uránia* ü l.  kötetében, «A nem
zet csinosodása» czímü tanulmányban. Azt hibáztatja, hogy ná
lunk minden nevezetes, nagy és remek munkát fordítanak: olya
nokat is, melyeknek gondolatköre távol van a nagy közönségtől, 
s melyet ez azért nem is bír élvezni. Inkább apró előkészítő mun
kákat kellene csinálni — szól —, melyekből a nemzet megtanulná 
érteni ama nagy munkákat. ^Ismeretlen, járatlan világot talál az 
olvasó a lefordított könyvekben . . . Erőltetett minden gyümölcs,, 
minden plánta, melyet messze világról nálunk ültetünk, és izetlen 
vagy szagatlan termése bünteti meg ragadozóját, ki anyai földjéből 
kitépve, azt idegen ég alá szorította!» A rossz fordításokról ekkép 
emlékezik meg: «Elmellőzöm azt, hogy hányszor sóhajtott sok 
szentségtörő kéz alatt némely nagy szerzőknek árnyéka, midőn azt 
levetkőztették tulajdon érdemeiből és rongyaikkal ruházták fe l; 
hogy önnön saját ereje és nagy lelke az írónak elveszett gyakran, 
és lett belőle egy idétlen habarékja a józan okosságnak és eszelős- 
ségnek. Elmellőzöm ezt; mert ha én hallgatok is, azoknak boszuért 
kiáltó árnyékai, vagy elcsúfított munkái elég siralmasan be
szélnek !»

Mint rendkívül termékeny műfordító, sokat foglalkozott ez 
irodalmi ág elméletével Pécseit József is; ő Bacsányival ellentétben 
a szabad, vagyis olyan fordítás jogosultságát vitatta, mely erede
tijét rövidítheti, bővítheti, tetszés szerint módosíthatja. A Péczeli 
követői e szabadsággal annyira visszaéltek, hogy e miatt nálunk 
a szoros fordítás pártja mindinkább növekedett, s többi közt ehhez 
csatlakozott a jeles Földi is.

Kazinczy, mint föntebbi idézetünkből kitűnik, elvben az 
alaki és anyagi hűség egyesítése mellett buzgólkodott; csakhogy 
gyakorlatban igen sokszor eltért ez elvétől, mint ezt, hogy mást
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ne említsek, Osszián fordításából is eléggé láthatni. Kazinczy más 
tekintetben is hibásan fogta fel a műfordítás ezélját, amiről alább 
bővebben fogok szólani. Itt csak azt említem, hogy Döbrentei 
Gábor írt a műfordításról egy értekezést, mely a Felső-Magyar
országi Minerva 1828. évfolyamában jelent meg, s melynek éle 
-kiváltképen Kazinczy műfordítói elvei ellen irányult.

E czikkben, melynek fölirása, «Shakspere játékszíni munkái
nak magyar fordításához tartozó jegyzések*, kétféle fordítást kü
lönböztet meg Döbrentei. «Egyik része a fordítóknak— így szól— 
akkép teszi át az idegen írót nyelvünkre, amint az maga magát ki
fejezte volna, ha magyarul ír; a másik félnek tetszik «a görögöt 
görögösen, a deákot deákosan, a németet németesens így a többie
ket magyarul beszéltetni, hogy amint mondja, ráismerjenek ere
deti karakterére, s a külföldi szólások módjai felvétele által nyel
vünk hajlékonyabbá legyen és szabadabb festésűvé változzék.* 
Döbrentei a maga részéről kinyilatkoztatja, hogy Shakspere fordí
tásánál mindég azt kérdezte magától: vájjon Shakspere ha ma; 
gyárul írt volna, hogy mondta volna ezt vagy amazt? Szemei előtt 
folyton a Chenier szavai lebegtek: Copier servilement des formes 
étrangéres, c’est travestir á la fois sa propre langue et Yauteur, 
que l’on interpréte! . . .  Ecrivez, comme il eűt éerit dana votre 
langue, cár ce n’est point le mot, c’est le génié, qu’il faut traduire.

Toldy 1843-ban a Kisfaludy-társaságban szólott a műfordítás 
elveiről és háromféle fordítást különböztetett meg: anyaghűt, alak- 
hűt és szorost. Az anyaghű fordításnál szerinte mellőzhetni az 
alaki hűséget, az alakhűnél pedig az anyagit. Mind a két féle hű
ség szemmeltartása mellett készült fordítást szorosnak nevez Toldy, 
s erről azt mondja, hogy csak nyelvművelő és iróképző hatása van.

Ez osztályozásnak két sarkalatos hibája van. Először is Toldy 
által a második osztályba sorozott alakhű vagy szabad fordítás 
egyszerűen nonsens. Mihelyt a fordítás mellőzi az anyagi hűséget, 
már nem fordítás, hanem utánzás. Avagy kinek jutna eszébe for
dításnak mondani pdl. báró Orczynak azt a versét, melyben Ho- 
ratiust így ülteti á t :

Licine, hajólat ne ereszd a mélyre,
Közel se vezessed a partnak szélére;
Ott a széltől hamar elragadtathatod 
Itt a kőszikláktól öszve-zúzathatol.
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(Rectius vives, Licini, neque altum 
Semper urgendo ; neque, dum procellas 
Cautus horrescis, nimium premendo 

Littus iniquum.)
Hibázik Toldy másodszor abban is, hogy a szoros fordításnak 

csak nyelvművelő és íróképző hatást tulajdonít, s azért ezt kicsi- 
nyelve, inkább a szabad fordításnak ád elsőséget. Az alakhü fordí
tás annyival jobb a csupán anyaghűnél, a mennyivel a festett 
arczkép jobb a fényképezettnél. Amannál is ugyan olyan a teBt 
tartása, a ruha szabása, az arcz alakja, mint az eredetin: de emen
nél vissza van adva mindennek a színe is. Nemcsak ezért kívánatos 
azonban az alaki hűség: hanem egyszersmind abból az okból is, 
mert elmellőzése rendesen vissza szokott hatni az anyagi hűségre. 
Ha az eredetinél hosszabb verssorokat választ a fordító: bőbeszédű 
lesz; ha rövidebbeket: homályos. Ányos pdl. sokkal jobban for
díthatta volna Ovidiusnak «Penelope Ulixi* czímű heroidját, ha a, 
distichonokat nem egészen másféle szerkezetű versformával, t. i. 
az alexandrinnal akarta volna visszaadni:

Képzelt veszélyidtől mikor nem rettegtem ?
SŐt attól is féltem, mitől nem félhettem.
Látd, melly nyughatatlan dolog a szerelem :
Nem ismer orvoslót tőle vett sérelem.
Hányszor hitettem el reszkető elmémmel,
Hogy a trójaiak ütköznek férjemmel!
Ha pedig Hectomak neve zúg fülemben :
Csüggednek tagjaim; változom színemben.
(Quando ego non timui graviora pericnla veris ?
Rés est solliciti plena timoris amor.
In te fingebam violentos Troas ituros;
Nomine in Hectoreo pallida semper eram.)

Abból, hogy a Toldy korabeli verselő ügyesség mellett az 
alak és anyaghű fordítás nem sikerülhetett egészen jó l: nem lett 
volna szabad azt a következtetést vonni, hogy az általában is elve
tendő. Hogy az alaki hűséget a magyar nyelvben épügy párosíthat- 
juk az anyagival, mint akár a németben: azt egy évtizeddel Toldy 
említett felszólalása után, 1853-ban eléggé megmutatta Szász Károly, 
nz ujabb magyar műfordítás nagymestere, aki éppen abban az 
évben kezdte meg annyi dicsőséggel megfutott műfordítói pályáját 
Moore Tamás költeményeinek kiadásával.

Digitized by v ^ o o Q i e



A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 487

Ha valakinek, őneki volt joga Toldynak a műfordításról 
kifejtett nézeteit megczáfolni, a mit 1859 ben tett meg, «A műfor
dítás elvéiről» tartott akadémiai székfoglalójával. Míg ugyanis 
Toldy szerint a fordító eleget tett, ba az eredeti szépségeinek meg* 
értésére vezette azokat, a kik annak nyelvében járatlanok lévén, 
hozzájok kózvetetlenűl nem juthatnak; míg ő megelégedett azzal, 
ha a műfordító nem ráviteles, hanem általános gyönyört ébresztett 
olvasóiban: addig Szász Károly kimondta a törvényt, hogy a for
dításnak «teljesleg ugyanazon, azaz nem kisebb és nem más 
gyönyörérzetet kell költenie az olvasóban, mint amit az eredeti 
olvasásánál érezne, ha az nemzeti nyelve volna». A költészet — 
szólt — nemcsak anyaga által hat, hanem épenoly mértékben 
formái által is. A vers által nyújtott élvezetet ismét csak vers 
adhatja, s a zenei müérzek, mely az emberi természet ős sajátja, 
az értelem mellett egyenjogú elfogadója a szóló művészet tárgyai 
által eszközölt hatásoknak. Ezek után a műfordítás következő sza
bályát mondta ki: «A fordítás adja az eredetinek anyagát, eszméit 
egészen azon értelemben, azon rendben, ugyanannyi s ugyanoly 
lejtésű szótagokban, azon és annyi rímmel, a megfelelő nyelvi, 
nemzeti és írói sajátságokkal s ugyazon alaphangulattal.» Szász 
Károly azonban megengedi, hogy e fordítási szabály némileg tán 
eszményi magasságú követelésekkel van felállítva, és hogy a kivi
telben lehet belőle néha egyet-mást elhagyogatni.

Még meg akarok emlékezni azokról is, a kik Toldy 1843-diki 
értekezésére vonatkozólag mindjárt ő utána nyilatkoztak. Hozzá 
szólott a dologhoz legelőször Fabriczy Sámuel, a ki mindenben 
egyetértett Toldyval. Gondol Dániel azt a helyes megjegyzést tette, 
hogy lírát csak lírai tehetséggel, epikát csak epikaival, drámát csak 
drámaival lehet fordítani. Ö citálta rá a fordításra a szentirásnak 
azt a mondását is, hogy «a betű megöl, a lélek megeleveníti. Túl- 
ságig vitte a dolgot Henszlmann Imre, midőn azt mondta, hogy a 
valódi aestheticai kritika kívánja, hogy a fordító művész is egész 
szabadsággal és egyedi szelleméhez képest munkálódjék. Hunfalvy 
Pál még tovább ment, egyenesen esztelenségnek mondva a szoros 
fordítást. (• Nekünk magyaroknak tökéletes esztelenség, mit isko
lázó próbálhat, de senki más.») Lugossy József mind a szoros, 
mind a szabad fordítást helyesnek mondta. Tetszett neki Szabó 
István szoros és Kiss János áradozó fordítás-módja is. «Amaz, így 
szólt, feszes dísz-öltönyt, ez kényelmes házi zubbonyt nyújt• —
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mintha bizony a tolmácsolandó poéta olyan pallium-féle jószág 
volna, a mely «aptum e9t ad omne anni tempus*. Ha tetszik, csi
nálhatsz belőle dísz-öltönyt; ha tetszik, házi zubbonyt ! Szilagy 
János is egyet ért Toldyval; azt hiszi, hogy a szabad fordítással 
elérjük majd, hogy «sok mű a magyar nyelv hajlékonysága mellett 
szebb formában lesz adható, mint az eredeti olasz, angol, franczia, 
arab, persa stb. nyelveken*. Szontagh Gusztáv végül arra figyel
meztette a Kisfaludy-társaságot: ne nyisson kaput a szabadságnak 
és vessen gátot a klasszikus írók ama modernizálásának, melylyel 
Pope-nél találkozunk, aki Achillest vendéghajjal, harisnyával és 
czipővel szerepelteti.

Mint ezekből látható, az akkori irodalmi férfiak majd kivétel 
nélkül Toldy pártjára állottak: a mellé a Toldy mellé, a ki későb
ben, a «Szent Hajdan Gyöngyeit fordítása ügyében folyt vitában, 
megczáfolta önnönmagát, midőn kinyilatkoztatta, hogy «a fordítás 
egyedül akkor jó, ha mind belső, mind külsőképen hű leszen*. 
Ugyanott mondta ezt is: «Kazinczy a «Gyöngyök* fordításáért 
magát a tudományos tribunál előtt sohasem igazolhatja.*

Szólt még a műfordításról Berecz Károly is, ki 1858-ban egy 
«Százszorszépek* czímü füzetet adott ki, s e füzet bevezetésében a 
műfordítás hasznáról és elveiről is értekezett. Kimutatja, hogy 
«fejlődő irodalomban, mint a mienk, hol még a kritika útbaigazító 
és izlésnemesítő szavát sem hallhatni kellő kiterjedésben és 
hatálylyal — ízlésünk nemesbülésére s átalában irodalmi mívelő- 
désünkre, mi sem gyakorolhatna oly jótékony hatást, mint irodai^ 
munknak ép e kevéssé ápolt ága*. Aztán arról szól, hogy a magyar 
műfordítónak mennyivel nehezebb a feladata, mint a németnek.
• Nekünk magyaroknak — így szól — elnézve, hogy még kifejlett 
nyelvünk nincs, nyelvünk sajátságai is fölötte megnehezítik vala
mely költői mű fordítását; vegyük pdl. magát szóragozásunkat, 
mely a legszebb szót is alkalmatlanná teszi és nehézkessé; aztán 
a mellett, hogy fölötte rímszegények vagyunk: valamely eszme 
vagy tárgy kifejezésénél sem válogathatunk az ugyanazon értelmet 
kifejező szavakban . . . »  E nehézségeknél fogva többet nem is 
igényel Berecz a műfordítótól, mint hogy «az eredeti szellemét és 
értelmét minél hívebben visszatükrözve, bírjon könnyűséggel s 
legyen minden tekintetben az eredetit megközelítő*.

Miután így végig mentem mindazokon, kik eddig irodalmunk
ban a műfordítás elveivel foglalkoztak, megkísérlem magam is
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annak defínitioját adni. Szerintem minden fordításnak, ha az akar 
lenni, első és elmellőzhetetlen föltétele az anyagi hűség. Jól mondta 
Chateáubriand: «Szükség nyomban követni az írót nemcsak szép
ségeiben, hanem hiányaiban, gondtalanul és lankadtan szerkesztett 
részleteiben is, gondot kell fordítani száraz és unalmas helyeire, 
figyelmezni a stílre, a beszéd harmóniájára, s mind arra a mi külső
képen a költőt teszi.» Meg kell óvni természetesen az alaki hűséget 
is, azonban csak akkor, ha ennek megóvása által nem vétünk a 
nyelv szelleme ellen. Olyan műformát, mely a nyelv szellemével 
határozottan ellenkezik, más megfelelővel kell a fordítónak helyet
tesítenie. Nem áll absolute, amit Imre Sándor mond a fordítás ez 
oldaláról, hogy t.i. • a fordított elmemüvek az idegen népek művésze
tét nem ismertetik, hanem félreismertetik, a műizlést nem képezik, 
hanem ferdítik, ha az alakot híven nem állítják elŐ.» Mert Homé- 
ros és Vergilius hexametereit például joggal fordíthatjuk alexan- 
<lrinekkel, minthogy a magyar eposnak ez a formája és ha Homeros 
•és Vergilius magyarok lettek volna, bizonynyal ők sem irnák 
eposzaikat hősi hatosban. Természetes, hogy a külalak e magya
rosításával közel járunk ahhoz a veszélyhez, hogy a belformát, 
azaz a mű szellemét is megfosztjuk idegen zamatjától. De az igazi 
művész érteni fog ahhoz, mint kell e veszélyt kikerülni, s fordítása 
azért, mert majd minden magyar élvezheti, nem lesz egyszersmind
4 papr ikás-szalonna-izti *.

Mig tehát a fordítás bármely műnek más nyelvre való áttétele, 
addig a műfordítás valamely szépirodalmi műnek más nyelvre való 
olyan áttétele, mely anyagilag, és a mennyiben az idetö nyelv természete 
engedi, alakilag is hüt

Természetes dolo?, hogy valamely műfordítás megítélésénél 
nem szabad mindig csupán csak ezt a meghatározást mérvesszőül 
vennünk, hanem figyelnünk kell ama törvényekre is, melyek a 
műfordításra nézve az illető korban érvényben voltak. Szemügyre 
kell vennünk továbbá a nyelv akkori fejlődési állapotát is, mert 
különben megeshetik, hogy a fordítót olyannal vádoljuk, a miért 
vád nem értheti. Nagyon helyesen mondja erre vonatkozólag 
Heinrich Gusztáv a «Bácsmegyei gyötrelmei* uj kiadásához irt 
előszavában a következőket: «Hogy a nyelv oly fejlődési stádiu
mában, a milyenben akkor hazai nyelvünk volt, az ilyen fordítás, 
<t. i. a hű és mégis magyaros fordítás), mely minden körülmények 
között felette nehéz, részben legyőzhetetlen akadályokba ütközik:
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azt csak azok tagadhatják, kik nem biraak annyi történeti érzék
kel, hogy egy régibb fejlődési korszakba visszaképzelhessék magú
kat . .  . E nehézségeket tekintetbe kell vennünk, ha munkásságu
kat helyesen, méltányosan akarjuk megítélni.*

U . A műfordítás haszna.
A műfordítás az egyes nemzetek szépirodalmának közvetítője, 

és mindenek előtt azt czélozza, hogy elhárítsa a szépirodalom ter
mékeinek elterjedése elé a nyelvek külömbözése által gördített 
akadályokat. Nincs müveit irodalom, melyre idegen irodalmak né 
hatottak volna. Ezt a hatást pedig a legtöbb esetben nem az illető 
külföldi termékek eredetű, hanem azok fordításai szokták létre
hozni. E tekintetben külömben minden egyes nemzetnél máskép 
alakulnak a viszonyok; a dolog jobbára attól függ, mennyire 
elterjedt azon a vidéken az illető idegen nyelv, továbbá hogy mek
kora és mily irányú a nyelvtanulási kedv az egyes népeknél. Az 
angol például leginkább a franczia irodalommal ismerkedik meg, 
mivel ez a nép lakik hozzá legközelebb; az olasz megtanul fran- 
cziául és spanyolul; a franczia nem igen szeret nyelvet tanulni, s 
legtöbbnyire épen csak azok adják ott erre rá magokat, a kik for
dítani akarnak az illető nép irodalmából. A mi Íróink például a 
német és nagyobbrészt a francia irodalmat az eredetiben olvassák; 
de már például az olasz költőkkel, az angolokkal, a spanyolokkal, 
az oroszokkal csak fordítás utján ismerkednek meg. Hat tehát 
a műfordító legelőször az iró-világra, melynek ízlését gyakran más 
irányba tereli, de hat a nagy közönségre is, mely általa ismerkedik 
meg az emberi szellem olyan termékeivel, melyeket élveznie 
különben nem lehetett volna. A remekművek nem egyes nemzetek 
birtokai, hanem az egész müveit világéi; a műfordítás teszi őket az 
emberiség köztulajdonává. Ezért kell törekednie minden népnek, 
hogy a világirodalom classicusait fordításban birja, ezért alakíta
nak a legtöbb helyen társulatokat, melyek egyik főczéljokként a 
műfordítói irodalom emelését tűzik k i; ezért mondta végre Arany 
János is (egyik halála után közzétett levelében), hogy: «szégyen 
gyalázat, hogy nincs jó Faust fordításunk!* Azt hiszem, Arany e 
mondását szabad általánosítani is; a mint szégyen, hogy nincs jó 
Faust-fordításunk: szégyen az is, hogy nincs meg irodalmunkban 
a világ sok más szellem-óriásának munkája sem. .
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A műfordításnak ezek szerint legelső sorban az irodalom 
látja a hasznát. Másodsorban a nyelv az, melynek fejlődésére nagy 
befolyást gyakorol. Némely nemzetnél amarra, másnál pedig erre 
hat a műfordítás nagyobb mértékben; Halljak, mit mond erre 
nézve Kazinczy a «Pályám Emlékezeté*-ben:

«A stilistikának külömböző, sőt ellenkező nemei vannak. 
Minden nemnek s minden időnek más a nyelve. Az ir jól, aki úgy 
ir, a hogy a hely megkívánja, apte qui dicit. A sokszínűségre kell 
tehát törekedni, nem (amit mások óhajtanak) az egyszinüségre, 
s a fordítás erre a legszerencsésebb eszköz. De nem a mi nyel
vünket kell idegenné tenni igyekeznünk, hanem idegent tenni 
mienkké.*

Amit itt Kazinczy mond, az csak az egyes író stílusának 
javításáról szól, melyre nézve az idegen remekek fordítása egyik 
legczélszerűbb eszköznek van elismerve. A tolmácsolandó írónak 
árnyalatos kifejezésekben, és fordulatokban való gazdagsága arra 
ösztönzi az embert, hogy e gazdagságot, ha annak saját nyelvében 
híjával van, elérni iparkodjék. Ekkép születnek azután az uj szók, 
melyek lehetségessé teszik az egyes fogalmak közti szorosabb dis- 
tingválást, s ezáltal emelik a nyelv szabatosságát. Ha ez uj szókat 
a nemzet összesége is elfogadja, akkor a műfordítás haszna egye
temessé lesz.

A fordítás uj szókon kívül uj mondatszerkezetek és szólás - 
módokat is szokot meghonosítani a nyelvben. Az előbbiek mindig, 
az utóbbiak pedig a legtöbb esetben megfertőztetik a nyelv szűzies 
tisztaságát; és ebben rejlik a műfordítás ama veszélye, melyet 
fájdalom ritkán bírnak elkerülni a fordítók. Más nyelv kaptafájára 
huzott szó- éB mondat-alkotások, más nyelv gondolkozás módja 
szerint kifejezett eszmék rányomják a nyelvre az idegenszerűség 
bélyegét, melyet, ha már megvan, vajmi nehezen lehet kiirtani.

Ez az idegenszerűség leginkább ott keletkezik, a hol nem 
veszik figyelembe Horatius bölcs tanácsát:

• Nec verbo verbum curabis reddere fidus 
Interpres. . . . »

Ezen elv félreismerése — szól P. Thewrewk Emil «A helyes 
magyarság elvei»- ben — szülte és szüli azt a tömérdek germa- 
nismust, latinismust, szóval barbarismust, mely mai irodalmi 
nyelvünkben nyüzsög. E nyelvrontás rendszerint onnan ered, hogy
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fordítóink belgszoknak az idegen nyelv észjárásába, és mivel a 
magyar nyelv sajátszerü életét nem igen vizsgálták, az idegen 
nyelv mintájára szabják mondataikat. Ez tehát nem egyéb, mint 
tudatlanság s az ily fordítás a nyelvet végre kivetkőzteti eredeti 
sajátosságából.

A magyar irodalomban a műfordítás szolgált a nyelvújítás 
eszközéül. Kazinczy híres kilencz kötete közvetítette azt a nagy 
hasznot, mely a széphalmi mester munkájából nyelvünkre háram- 
lott. De másrészről az is bizonyos, hogy ha Kazinczy a nyelvújítás 
munkáját inkább eredeti müvekkel vihette volna végbe, nem gyár
totta volna azt a sok idegenszerü szólást, melyeknek kipusztitá- 
sán a nyelvtudománynak most kell még fáradoznia. De hát hol 
az a fény, melynek ne volna árnya? Hisz annak a haszonnak is, 
mely az idegen remekek megismeréséből keletkezik, van káros 
oldala! Veszélyezteti az irodalomnak nemzeti irányban való fej
lődését s utánzókat szül, akik önállóság nélkül szűkölködve, téves 
irányba terelik a költészetet. Csakhogy ezért senkinek sem ju t 
majd eszébe, elítélni az idegen remekekkel való foglalkozást, épugy 
m int nem akarhatja senkisem kárhoztatatni a műfordítást, mert 
nagy előnyei mellett lehetnek hátrányai is.

3H. A magyar műfordítás a legrégibb időktől egész 
az «első virágzás* koráig.

Minél több akadálya van valamely nemzeti irodalom önnön- 
magából való kifejlődésének: annál inkább rá van az szorulva a 
fordításokra. Nem csoda tehát, hogy a magyar irodalom termékei 
között a fordítások olyan nagy tért foglalnak eL A legrégibb idők
től fogva a leguj ab bakig rengeteg száma került nálunk sajtó alá 
az idegen nyelvekből átültetett müveknek, úgy hogy a fordított 
munkák mennyiségre nézve túlhaladják az eredetieket. A magyar 
műfordítás története azért jókora fejezetét teszi a magyar irodalom 
történetenek, s az a körülmény, hogy e tárgygyal kimerítőbben 
cddigelé úgyszólván senkisem foglalkozott, eléggé indokolhatja a 
jelen munkálat közrebocsátását.

A műfordításnak irodalmunkban legnagyobb szerep abban 
rí majdnem hatvan évre terjedő korszakban jutott, mely a magyar 
királyi bécsi testőrség felléptével vette kezdetét, s 1831-ben Kazinczy 
halálával ért véget. Dolgozatomban kiválóképen ezzel a korszakkal
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akarok foglalkozni. Minthogy azonban a tárgy folytatólagossága 
nem engedi, hogy ez időszakot az azt megelőzők figyelembe vétele 
nélkül vázoljam: szükségesnek tartom röviden előrebocsátani a 
magyar műfordításnak a legrégibb időktől egészen az 1773-dik évig 
teijedő történetét is.

A kereszténység behozatala tette nálunk legelőször szüksé
gessé irodalmi termékek fordítását. Azoknak az idegen papoknak, 
akiket szent István behozatott az országba, hogy itt terjeszszék az 
Üdvözítő tanait, legelső dolguk az volt, hogy lefordították «a tem
plomban olvastatni szokott evangyéliomi szakaszokat, a szerköny vet 
(rituálé) és némely közimát és éneket* magyar nyelvre; minthogy 
pedig az akkori magyar nyelyben hiányoztak mindazok a fogalmak 
melyeket a keresztény vallás terjesztői be akartak oltani a népbe : 
a fordítók egész seregét az uj szóknak alkották, melyek aztán 
nyelvünkben lassanként meggyökereztek. Bízvást elmondhatni, 
hogy azok az evangéliomok és zsoltárok, azok a vallásos elmél
kedések és szentbeszédek, melyek e korban készültek, csekély 
kivétellel nem egyebek fordításnál. Minthogy a katholikus egyház 
nyelve akkor is a latin vo lt: kétségtelen, hogy mind ez imákat 
latinból fordították. A Halotti Beszédet, a Könyörgést és a Königs- 
bergi töredéket ilyen latinból való fordításnak tarthatni.

A nemzeti irodalom második időszakából majdnem csupa 
fordítás maradt ránk. Ezek a fordítások egytől-egyig a vallási iro
dalom körébe tartoznak, a melyet az ekkor alakult szerzetek min
denképpen gazdagítani törekedtek. Hogy mint fordításoknak, mek
kora a beesők, azt már megmondja Toldy is, midőn így nyilatkozik 
rólok: «Azon tapadó hűség, melylyel a középkor általában ragasz
kodott a szentírás betűjéhez, azon hatás, melyet a deák szöveg a 
még fejletlen nyelven dolgozókra gyakorlott, ezt többnyire feszessé, 
erőltetetté, gyakran idegenszerüvé tette; s az eredetinek nem mindig 
biztos megértése sokszor merőben hibás helyeket csúsztatott ez 
időszak Írásaiba.* Ez az ítélet többé-kevésbbé ráillik e korszak 
valamennyi fordítására; csak három emelkedik ki közülök: az 
úgy látszik egy szerzőtől való «Mária siralma* és «Szent Bernát 
hymnusa», továbbá némileg a Szent Margit legendája is.

A Mátyás és a Jagellók korában készült fordításokban már 
sokkal kevesebb az idegenszerűség, mint a Lajos és Zsigmond 
korabeliekben. A fordítók iparkodtak szabadulni attól a nyűgtől, 
melyet a túlságos hűség követelése rájuk rakott; sokkal folyéko-
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Dyabban, sokkal magyarosabban írtak, bár természetes, hogy olyan 
korban, melyben a magyar költők jókora része latin nyelven zen
gett, nem volt szükiben a fordítások stílusa sem a latinosságoknak. 
A Báthori Lászlónak tulajdonított biblia, a Winkler-, Nádasdy-, 
Kazinczy stb. codexek vallásos tanításai, szerzetesi írásai, postillái: 
mindezek magukon hordják kisebb-nagyobb mérvben a nyelvvel 
való küzdés nyomait. Csak a debreceni könyvtár legendáriuma tesz 
kivételt, mert ennek irályában sokkal több a csin és szabatosság, 
mint az említettek legnagyobb részében. A mysteriumokat kell 
még említenünk, melyeket a papok eleinte latin, későbben magyar 
nyelven játszottak el, s melyekkel azután a nép maga is szeretett 
elmulatni. Ezeknek a fordítása már sokkal könnyedebb, minthogy 
itt a darabosságokat az élő szóval való gyakori elmondás többnyire 
elsimította.

Irodalmunk újkorának első időszakában, mely 1526-tól egész 
1608-ig terjed, a műfordítás épugy mint a megelőző korban, job
bára vallási munkákra szorítkozott. A hitújítás által a katholikusok 
és reformátusok között megindított szellemi harcz mindenek előtt 
abban nyilvánult, hogy ezek is, azok is iparkodtak a szent írást 
minél jobb fordításban adni a nép kezébe. Katholikus részről 
Komjáti Benedek, Pesti Gábor és Erdősi János fejtettek ki nagyobb- 
mérvű munkásságot. Hármuk között, a mi a hűséget illeti, Erdősi 
Jánosé, a mi a magyarosságot illeti, Pesti Gáboré az elsőség.

A protestáns fordítók amazoknál nagyobb súlyt fektettek a 
tartalmi hűségre, és mivel e mellett nyelvök is folyékonyabb, sza- 
batosabb: fordításaiknak a katholikusokénál nagyobb becset kell 
tulajdonítanunk. Első helyen a Heltai Gáspár magyar bibliáját kell 
említenem, melyet a Károli Gáspár nagyon tökéletlen fordítása 
utol nem érhetett. A többi protestáns fordítók közül a nevezete
sebbek: Dávid Ferencz, a ki egy • Könyvecskét az igaz keresztyéni 
keresztségről* bocsátott közzé, Székely István, a ki a zsoltárokat 
fordította zsidó eredetiből, Melius Péter stb.

A világi költészet terén e korban nem igen találkozunk for
dításokkal. Begeiróink használtak ugyan külföldi mondákat és 
novellákat, de azokat leginkább csak átdolgozták magyarra, úgy 
hogy munkáikat utánzásnak igen, de fordításnak nem lehet mon
dani. Istvánfi Pál «Volter és Grizeldisz»-t Petrarca után, a drávai 
névtelen Busztán császárját szent Eustach után, Balassa Bálint 
«Euryalus és Lucretia»-t Aeneas Sylvius után, a «Fortunatus» írója
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pedig regéjét német forrás után készítette. Ezekkel ellentétben 
egyenesen németből való fordításnak mondja Toldy oPonciánus 
históriájáét, továbbá «SalamonésMarkalf»-ot, megjegyezve rólok, 
hogy első kísérletei a magyar szépirodalmi prózának. íme tehát 
szépprózánknak, a melynek fordítással vetette meg alapját Báróczy, 
még legelső kísérletei is fordítások voltak.

A classicai világból vett mondák, továbbá a bibliai tárgyú 
elbeszélések e korban nagyobbára utándolgozások voltak. A feddő 
költemények között is van ilyen; Toldy említi, hogy Petki János
• Az Virtusnak és Voluptásnak vetekedések»-ről irt müvét Silius 
Italicus után készítette. Ismeretes dolog továbbá, hogy legrégibb 
meseiróink, Pesti Gábor és Heltai Gáspár, nemcsak tárgyat kölcsö
nöztek máshonnan, hanem sok mesét egyenesen fordítottak is. 
Hűségre nem igen ügyelt sem az egyik, sem a másik; mindakettő 
prózában fordította a verset is, még pedig Pesti lehetőleg kevés 
szóval, ellenben Heltai áradozóan.

A lyrai költészetben nagy tért foglaltak el az egyházi énekek 
fordításai, melyekben a már fenntebb említett Székely István és 
Kalmánchehy Márton tűntek ki. ítéletet fordításaikról, minthogy 
azok elvesztek, mondani nem lehet. Ha azonban kortársaik hasonló 
munkáiból következtethetni, vajmi kevés figyelemre méltó lehetett 
bennök. — A dráma terén is találkozunk fordításokkal. Azok a 
színmüvek, melyeket ez időszakban a tanodákban szoktak volt elő
adni, jobbára fordítások vagy átdolgozások voltak régi classicusok- 
ból. Mint fordításoknak, e müveknek beesők egyáltalában nincs. 
Ezzel ellentétben igenis érdekesek a másféle classicusokból esz
közölt fordítások, melyek közül legkivált a Decsi Jánoséi említen
dők. Catoból, Horatiusból és Sallustiusból fordított, még pedig 
szépen és, a mi több, kora többi eféle termékeihez viszonyítva, 
egyszersmind meglehetős hűséggel. Toldy megemlíti Laskai János 
Aesopusát is, melyről azonban, minthogy ő sem juthatott hozzá, 
ítéletet nem mond.

IV. Az első virágzás és a hanyatlás kora.
A tizenhetedik században a magyar műfordítás bár számra 

nézve kevesebbet produkált, mint a megelőző korban, de annyiban 
mégis haladást mutat, a mennyiben kezdtek nemcsak a nyelv 
szabatosságára, hanem a nyelv csínjára is ügyelni. Ebben a tekin-
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tetben különösen Szenczi Molnár Albertet illetheti méltó elismerés, 
mint a ki négy évet töltvén Rómában, ez idő alatt megtanulta az 
olasz nyelvet, s minden erejével azon volt, hogy annak fölülmúl* 
hatatlan széphangzatát, a mennyire lehet, anyanyelvében is elérje. 
Látta, az olasz költészet mennyire gazdag a külforma száz meg 
százféle változataiban, érezte, hogy milyen dallamossá teszi azt a  
rímek csengése, bongása és zsoltárfordításaiban bizonyságát adta 
annak, hogy külalak tekintetében a magyar vers is képes sok 
olyanra, a mire eddig képtelennek hitték. Szenczi Molnár Albert 
zsoltárai a tizenhetedik századbeli protestáns irodalomnak igaz 
dicsőségére válnak s igaza van Toldynak, midőn azt mondja rólok, 
hogy «időszakot alkottak*. Nem éri ugyan el a zsoltárokat, de 
szintén nagybecsű «Calvin Institutiói»-nak ugyancsak Szenczi 
Molnár Albert által eszközölt fordítása, mely alapját vetette bölcsé
szeti és hittudományi műnyelvünknek.

A katholikus irodalom e korban Káldi György «Szentirás»-ával 
gyarapította bibliafordításaink számát. Pázmány Péter, a magyar 
bíboros Cicero nyelvének hatása látszik meg e munkán, melyet 
mint műfordítást majdnem egy rangra állíthatunk Szenczi Molnár 
Albertéivel.

A világi költészet terén csak az egy Haller János (Hármas 
Istóriáv-ja érdemel e helyen említést. A mű első része (Nagy Sán
dornak egynéhány nevezetes dolgai) Haller saját megjegyzése 
szerint egy Argentínában összeszedett és 1494-ben kinyomtatott 
krónikából van fordítva. A második részt (Jeles példabeszédek) 
eredetileg Oringavai Rinmann János irta, kinek könyvét 1508-ban 
adták ki Hágában. A harmadik részt már a czimlapon is fordítás
nak vallja Haller, mert azt mondja róla: A Nagy Trója Veszedel
mének legigazabb Istóriája, méllyét Fogaras várában rabságában 
magyar nyelvre fordított. Ennek az utóbbinak az eredetijét Colonnai 
Guidó irta.

Haller már tudta, hogy a fordításnak a hűség a legfontosabb 
kelléke, és óvakodott is attól, hogy az eredetitől éltérjen. Ezt 
kimondja előszavában is, ahol a helynevek megváltoztatását, ille
tőleg modernizálását elhibázott dolognak tartja s azt mondja : «En 
szánt szándékkal azt jobbítani és mostani formába hozni nem 
akartam, egynehány okokra nézve, mind azért, hogy a régi egyiigyü 
munkának becsületit előttem viseltem#. A Hármas Istória nagy nép
szerűségét különösen annak köszönhette, hogy folyékony, egészsé-
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ges magyar nyelven van írva, jóllehet ez sem ment attól a hibától, 
melyben régi műfordításaink csekély kivétellel majdnem mind 
szenvedtek: s ez az áradozás, a túlságos bőbeszédűség hibája.

A classicai művek fordítása terén hanyatlás állott be. Míg az 
előbbi korszakban keveset termeltek, de jót, most sokat fordítottak, 
de rosszul. Mintha csak a Lugossy József elvét vallották volna, 
hogy a classicusokat lehet «házi zubbonyba* is bujtatni! Hogy a 
legsilányabbon kezdjük, megemlítjük Dálnoki Márton Annaeus 
Florus fodítását, melyet nem igen múlt felül Kéri Sámuel (Keresz
tény Senecája», Forró Pál Curtiusa, Balogh György Cicerója. «Mily 
színben jelennek meg a classicusok, kiált fel Toldy, azon korbeli 
nyelvökön! Kényelmes, körüliró bőséggel adatnak a történetírók s 
e mellett numerus és csín nélkül; C cero azon elegantia és finom
ság nélkül, mely leveleit jellemzi. Érezhető sülyedés a hatvan évvel 
korábbi Esterházy-féle levelekhez hasonlítva! #

A classicusok fordításait nem tekintve, a műfordítás a Toldy 
által első virágzás korának nevezett században szintén virágzás 
korát élte. Szenczi Molnár Albert, Káldy György és Haller János 
az a triumvirátus, melynek e virágzás előmozdításában legnagyobb 
érdeme volt. Hozzájuk képest csakugyan nagy hanyatlás mu
tatkozik azoknál a műfordítóknál, kik az 1711—1772-ig terjedő 
időszakban szerepeltek. De igaz az is, hogy ez irodalmunkra 
annyira meddő korszak legnagyobb dicsőségét két olyan férfiú tette, 
kik babérjaik egy részét a műfordítás terén aratták, t. i. Faludi 
Ferencz és gr. Haller László. Különösen az első volt, a ki a fordí
tást a nyelv szépítésére való eszköznek nézve, e fajtájú müvei által 
«a magyar prózának széptani tekintetben uj lökést adott.* Rá is, 
épugy mint Szenczi Molnár Albertre, nagy hatása volt az olasz iro
dalomnak, melyet Rómában való tartózkodása alatt módjában volt 
alaposan tanulmányozni. Joggal mondhatta azért irodalomtörté
netünk atyja Kisfaludy Károly feletti emlékbeszédében, hogy lyrai 
költészetünk először Faludi Ferencz kezei között Rómában, s olasz 
befolyás mellett nyere művészi csínt.

Bízvást elmondhatni, hogy Kazinczy előzője a nyelv gazdagí
tása terén Faludi volt. S ez nem is lehetett másként: a nyelv 
szegénysége rákényszerítette, hogy újítson, hogy eddig nem hallott 
kifejezés-módokkal éljen, sőt hogy olykor idegenszerűséggel is meg- 
fertőztesse stílusát. Be kell azonban vallanunk, hogy a mi az 
utóbbi vádat illeti, az nem bonthat homályt Faludi nevére; még
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pedig nemcsak azért nem, mert a nyelv akkori állapota sokat 
kimenthet, de azért sem, mert Faludi sokkal inkább ügyelt a ma
gyaros ízre, mint a hogy ezt nagy utódja Kazinczy tette. Ha Faludi 
Kazinczy korában él, s akkor vállalkozik a nyelvbővités nehéz 
munkájára, nem Dyüzsgene a magyar beszéd a 6ok idegenszerűség
től. Faludi úgy ismerte a nép nyelvét, mint kevés előzője, s annak 
kincseit ki is bányászta. Ez tette stílusát olyan zamatossá, hogy a 
magyar nép egyre ujabb meg ujabb kiadásokban olvasta a «Nemes 
ember »-t, a «Nemes urfi*-t, «Nemes asszony *-t, az «Udvari em
ber*-t s egyéb műveit. Mint fordítások e müvek nem tarthatnak 
számot nagy becsre, minthogy az anyagi hűséget Faludi nem igen 
vette figyelembe. Fordításainak némelyikére, például a «Bölcs és 
figyelmetes Udvari Ember*-re, inkább ráillik az utándolgozás név, 
mert ebben gyakran annyira megy szabadsága, hogy az eredetinek 
hat sora nála 29 sorra van kinyújtva.

Ez a szélesség hibája gróf Haller László Fénélon-fordításának 
is, mely a magyar népnek ebben a században époly kedves olvas
mánya volt, mint a mennyire szerették Haller névrokonának 
Hármas Istóriáját a múlt időszakban. Különösen a mondattagok 
arányos szerkezetére fordított nagy figyelmet a magyar Fénelon 
szerzője, a kinek még az az érdeme is megvan, hogy első volt, a ki 
a francia irodalom egy termékét megismertette népünkkel.

A hanyatlás korának harmadik nagyja, Mikes Kelemen, szin
tén foglalkozott műfordítással. Maga vallja, hogy «sok francia 
könyvet fordított m agyarral; de helyesen vélekedik Aigner, Mikes 
Kelemenről irt jeles monographiájában, midőn annak a nézetnek 
ád kifejezést, hogy a «Törökországi Levelek# irója nem annyira 
fordításokat, mint inkább átdolgozásokat készített. Ez átdolgozásai 
közül a következőket említem: «Az iffiaknak Kalauza*, «Az epis- 
toláknak és evangeliomoknak magyarázatja*, «A keresztről*, «Az 
idő jól Eltöltésének módja*. Utolsónak hagytam legismeretesebb 
fordítását, Gomezué «Les journées amusantes*-jának átültetését, 
mely «Mulatságos napok* czim alatt jelent meg.

Az említetteknél sokkal csekélyebb fontosságúak e korszak
nak a hittudományi irodalom körébe tartozó fordításai. Bél Mátyás 
a Károli bibliáját adta ki javításokkal, Bárány György és Torkos 
András újra lefordították a szentirást, még pedig az utóbbi az 
egészet, az előbbi pedig csak az ó-testamentomot. Ezeken kívül 
nagy számú úgynevezett buzgalmi iratot fordítottak, de sem ezek,

Digitized by v ^ o o Q i e



A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 499

sem az említett biblia-fordítások nem érdemelnek nagyobb figyel
met. Ugyanezt mondhatni arról a sok fordított vallás-erkölcsi 
színdarabról is, melyekkel ez időszakban drámai irodalmunkat 
gyarapították. Csak egyetlen írót kell itt dicsérettel kiemelnünk, s 
ez Iliéi János ki Boethiuson kívül fordított Metastasióból is. «Titus 
kegyelraessége# czímü fordításának magyarosságát ma is méltán 
lehet csodálni; szinte megfejthetetlen, hogy olyan «zord ízlésű 
kor»-bán, mint a minő irodalmunkban a XVIII. század közepe volt, 
hogy írhattak olyan szemenszedett, egészséges zamatossággal, 
amilyent Illeinek majd minden sorában talál az ember. Valóban 
csekély elismeréssel adózik Toldy Illeinek, midőn Boethius-for- 
-dítását csak • elég jónak* mondja.

ELSŐ RÉSZ.

A MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE im—lm. A FRANCZIA ISKOLA.
V. Bessenyei és Báróczy.

Az a pangás, mely a XVIII. század közepén annyira elseké- 
lyesítette a honi irodalmat, a bécsi magyar testőrség felléptével 
megszűnt. Körülbelől ötven esztendeig elhanyagolt kerthez ha
sonlított a magyar literatúra, melyben az elcsenevészedett fákat 
idegen ojtással kellett megnemesíteni. A műfordítás volt az az esz
köz, melylyel a testőrség új életet öntött irodalmunkba, a műfordítás 
indíotta meg azt a korszakot, melyet már Toldy Ferencz az «újjá
születés* korszakának nevezett el. Kétségtelen, hogy Bessenyei és 
köre helyes utón jártak, midőn ehhez az eszközhez folyamodtak 
irodalmi munkálkodásukban. A nyelv tökélyesbítésére jobb módot 
kivált ebben az időben nem választhattak volna. De csalódnék 
aki azt hinné, hogy a műfordítás föntebb elmondott előnyei bírták 
testőreinket ez irodalmi ág túlnyomó művelésére. Nézetem szerint 
ennek három oka van. Az első az, hogy Bessenyei és a köréhez 
tartozó irók érezték, hogy nincs bennök tehetség nagyobb becsü 
művek alkotására. A második az, hogy ő reájok is elragadt az 
a majdnem gallomaniává fajult franczia-imádás, mely akkor leg
kivált a bécsi udvarnál nagy divatban volt. A harmadik indok vé
gül nyelvünk akkori állapota, melynél fogva nagy dolognak vet
ték, ha az elegáns franczia nyelvnek csak egy pár mondatát is át 
tudták ültetni a mi «paraszt* nyelvünkre. Erre nagyobb ambi- 
cziójuk volt, nagyobb dicsőséget is láttak benne, mint eredeti mű-
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vek írásában. Ez indokokból könnyen megfejthető, miért szorítko
zott a franczia iskola működése majdnem kizárólag fordításokra, 
írtak ugyan eredeti műveket is, azaz olyanokat, melyekre nem 
volt ráírva, hogy «fordítások#, de aligha csalódom, ha azt hiszem, 
hogy ez eredetieknek tartott munkák közül soknak fogják még föl
fedezni az igazi eredetijét. Manapság például egyszerűen irodalmi 
csalásnak bélyegezné az ember Simái Kristóf eljárását, a ki megle
hetős híven lefordítva Brühl «Der Bürgermeister#-ét, azt mint ere
detit bocsátotta közzé. De úgy látszik, abban az időben még nem 
voltak annyira tisztázva az irói tulajdonjogról szóló fogalmak, 
hogy az ilyet plágiumnak nézték volna; mert különben nem te
hetné föl az ember Bessenyei Györgyről, hogy fordított darabot 
eredetinek vallott volna. Már pedig az «Ágis tragédiája# melyet 
eddig általánosan eredeti műnek hittek, nem egyéb mint francziá- 
ból való fordítás, miként ezt Jankóvich Miklós bizonyítja, Szent- 
györgyi Gellért Sallustius-fordításához írt bevezetésében, a hol a  
fordított művek jegyzékében ez is fel van említve: 1772. Béts. 
Ágis tragédiája és Agyáris keserve, fordította Bessenyei Franczia 
nyelvbe ruházott munkából.1)

Igaz, hogy Bessenyei nem igen volt hű fordító, s így meg
lehet, hogy talán a szigorú hűség szemmel nem tartásánál fogva 
érezte magát a vázoltuk eljárásra feljogosítva. Maga mondja idegen 
irodalmakból eszközölt fordításainak egyikére, hogy az «fordítás 
is, nem is#. Mondja pedig azt meglehetős önérzettel «A hármas 
vitézek »-hez2) írt előszavában:

«Ha gondolod, hogy magyarba nem lehet elég erővel, mél
tósággal, mélységgel írni, végy időt e kis munkának megölvasá- 
sára. Ez a darab pedig fordítás is, nem is Voltaire Triumvirá
tusából. #

Ilyen «fordítás is, nem is#-féle munkáknak nagyon bőviben 
volt irodalmunk a múlt század végén és a jelen század elején. Na
gyon előmozdította ezek elszaporodását az a körülmény is, hogy 
fordítóink igen gyakran másodkézből fordítottak; így pld. a régi 
classikusok átültetésénél franczia fordítást használtak, a mit már 
Jankovich is méltán megró idézett előszavában, midőn azt mondja:

’) Sallustius, forJ. Szentgyörgyi Gellért, Buda 1811.1. köt. 57. lap. 
a) A hármas vitézek, vagy Triumvirátus. Bessenyei György által. Vol

tér szerint. Bécs 1779.
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«De a görög fordítást csak akkor állítom érdemesnek, mikor az a 
klasszikusoknak eredeti munkájokból készíttetik, nem pedig ismét 
a  deák vagy egyéb magyarázatokból anyai nyelvbe ruháztatik.»

Ilyen másodkézből való fordítás Bessenyei Lukánusa is *). 
Hogy mért nem fordította Bessenyei a «Pharsaliá»-t az eredeti la
tinból, annak egyszerű okát adja Kazinczy a következőkben: «Lu- 
kánt kénytelen vala francziából fordítani, mert deákul csak any* 
nyiban érte, amennyiben arra a franczia nyelv által segéltetett*. a)

De Bessenyei még a meglehetős hű Marmontel-féle franczia 
fordítástól is nagyon eltért (ő ezt használta), s így esett meg, hogy 
a  tömör római klasszikust sikerült teljesen ellapítania. Hogy épen- 
seggel nincs igaza Ballagi Aladárnak, midőn e fordítást«emelkedett 
stílusa s általában nyelvkezelés tekintetében Bessenyei legjelesebb 
müvei közé» sorozza, könnyen be lehet bizonyítani néhány mutat
ványnyal. Ezt pdl. hogy: «Coelum Mars solus habét*, így adja 
vissza Bessenyei:

• Mars te vagy egyedül, ki az égnek terjedett tábláját egészen 
foglalod. *

Vagy ime egy más mutatvány:

Unde venit Titán et nox ubi sidera condit 
Quaque dies medius flagrantibus aestuat horis 
Et qua bruma rigens ac nescia vere remitti 
Adstringit Scythico glacialem frigore pontúm :
Sub iuga iám Seres, iám barbarus isset Araxes 
Et gens, siqua iacet, nascenti conscia Nilo.

• Azon részektől fogva, hol fényes napunk hajnala után magát 
e világ felibe emeli, azon helyekig, hol az Éjszaka nyugszik; déli 
forró Egeinknél kezdve az Északi jeges Tengerekig, Scythát, Arme- 
nust s Népeket, ha vannak, kik a Nílust földünknek gyomrából 
származni láttyák, mind meghódoltathattyátok vala. >

Ez a dagályos szószaporítás, mely lehet minden, csak nem 
classicus, bizony nem érdemel akkora dicséretet, mint a mekkorát 
Ballagi rája halmoz. Hanem igen is a maga helyén idézhetjük itt

l) Lukanus első könyve. Pozsonyban, Landerer Mihály betűivel 1776. 
Bartsay Abrahámnak.

f) Báróczi minden munkája VIII. kötetében. Báróczi élete. 12. lap.
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Toldynak egy Bessenyeire vonatkozó nagyon is igaz mondását: 
«Vaj ha ő és társai Ízlést kölcsönöztek volna inkább Fárís lakójától 
mint tárgyakat és puszta formát!» Bessenyei fordításainak hiányos
sága különben jórészt abban is leli okát, hogy nem értette jól azo
kat a nyelveket, melyekből fordított. Körülbelül rája' illett, am it 
Lessing mond: «Unsere Uebersetzer verstehen selten die Sprache ; 
sie wollen sie erst verstehen lernen; sie übersetzen, um sich zu 
üben.» (Briefe, die neueste Literatur betreffend. Reclam-féle ki
adás. V. ktt. 208.1.)

Az említetteken kivtíl Bessenyei még a következő munkáit 
vallotta fordításnak, illetőleg utándolgozásnak: A szent apostol 
Tamás, mint ellene állhatatlan bizonysága a Jézus Krisztus isten
ségének, Pozsony 1773. Németből. A mi urunk Jézus Krisztusnak 
haláláról való gondolatok, francziából. Pozsony 1777. Az ember, 
poemában; az anglus Pópnak elméje szerint 1803. ’ (Kézirata a 
nemz. múzeumban). Negyvenkét munkája között még korülbelől 
10—12 van, melyeket fordításnak, vagy inkább utándolgozásnak 
lehet tartani. £  müvek eredetűt majd az lesz hivatva kifürkészni, 
a ki meg fogja ajándékozni irodalmunkat egy kimerítő Bessenyei- 
monografiával. «A philosophus* szerzője megérdemli, hogy emlé
két ily módon is megörökítsük; ha müveinek becse nem is, de 
méltóvá teszi őt erre az a körülmény, hogy ő volt nemzeti irodal
munk újjászületésének fáradhatatlan buzgalmú megindítója. Ere
deti dolog müvei között nagyon kevés van; így pdl. csak copia 
híres «Pontyi*-ja is, mely akkora népszerűségre tett szert, mint 
Bessenyei egyik munkája sem. (Ezt a Pontyi alakot Goldoni «La 
finta ammalata# czímü vigjátékából vette, a melyben van egy 
hóbortos patikus, a ki szintén egyre a kínai meg a mongol biro
dalom ügyeiről beszél, még pedig ugyanolyan módon, mint
• A philosophus* elhiresült «Pontyi»-ja.) De volt mégis Bessenyei
nek annyi tehetsége, hogy átkölesönzéseit élvezhető alakba tudta 
önteni; ez, meg azután az a körülmény, melyet már fentebb emlí
tettem, hogy t. i. az ő példájára kezdtek irogatni ét olvasgatni a  
bécsi magyar testőrök, elég arra, hogy tiszteltté tegye nevét az 
utókor előtt. Nélküle talán még egy-két évtizedig tespedt volna 
irodalmunk tétlen henyeségben; ha ő nem indítja meg a magyar 
irodalom újjászületését, nem indítja meg Báróczy sem újjászületé
sét a magyar nyelvnek.

Igen; Báróczit illeti u dicsőség, hogy a magyar szépprózát,
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-mely Pázmány óta egyre csak hanyatlott, s csupáncsak Faludinál 
tudott megint fényre szert tenni, úgyszólván újjá teremtette, vagy 
legalább az utat egyengette annak újjá teremtéséhez.

Miijen különbség Bessenyei és Báróczi nyelve között! Ha az 
ember amannak Lukánusa után elolvassa ennek Kassandráját: 
azt hiszi, hogy e két író felléptét legalább ötven esztendő választja 
el egymástól. Amott határozatlanság a kifejezésekben, a gramma- 
ticai és syntacticus formákban, a helyesírásban: itt meglepő biz
tosság, elegantia, erő. Ott minden * lépten-nyomon érzi az ember, 
a  mit Bessenyei maga mond egyik előszavában: «Ezt a kis fordí
tásomat ezerszer igazítottam már, mégis alig olvasok benne úgy 
6 —7 sort, hogy hibáját ne lássam.# Emitt minden folyékonyan 
gördül, mintha csak most írták volna, nem egy évszázaddal ezelőtt. 
Ott a nehézkes darabosság egyre eszébe juttatja az olvasónak, 
hogy fordítással van dolga: itt úgy van vele az ember, mintha 
csak eredetit olvasna. De nagyon igaza van Bacsányinak, mikor 
így dali a «Kasszandra» fordítójához :

Felfedezvén nyelvünk fényes méltóságát 
Te űzted el népünk korábbi vakságát,
Ki másnak koldulván rongyollott jószágát,
Nem látta hazája önnön gazdagságát!

Elveti hályogát ugyancsak végtére,
Melyet az idegen maszlag vont szemére ;
Tekint íróinak immár érdemére,
Könyveket szentelvén Báróczi nevére.1)

Báróczi mondhatta volna müveiről, a mivel Bessenyei hival
kodott «A hármas vitézek* föntebb czitált bevezetésében: «Ha 
gondolod, hogy magyarban nem lehet elég erővel, méltósággal, 
mélységgel írni, végy időt e kis munkának megolvasására*. De ő 
túlzásig vitte a szerénységet; nincs jellemzőbb e két íróra nézve, 
mintha ide igtatjuk a Bessenyei dicsekedése mellé a Báróczi 
önvádaskodását, melyet müvei első kiadásának bevezetésében olvas
hatni : «Én (e müvet) fordításában megfosztottam méltóságának 
nagy részétől és majd minden erejét elvettem».

Hogy mások mennyivel többre becsülték működését, mint 
önnön maga, bizonyítja az az ítélet is, melyet Révai mond róla a

^Kazinczy «B4csmegyei gyötrelmeit* Báróczi tisztelőinek ajánlta.
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«Candidati erigendte eruditae Societatis hungaricae* czímü füzet
ben : «Hic primum quasi facem praetulit eleganti őre illi sensui, 
qui praeteriore hoc tempore tota fere Hungaria coepit quam dul- 
cissime provagari.»

Természetes, hogy hibát Báróczi nyelvében is találhatni 
Különösen idegenszerűséget lel nála az ember itt-ott; teszem 
ilyeket: «Minekutána megolvasni méltóztattál», vagy pedig: «Ta
pasztalni fogod, nem annyira szűkölködni e könyvet ditséret nél
kül» becsületet csinálni (fairé honneur), tisztába hozni (ins klare 
bringen) stb. De ezek nála olyan ritkán fordulnak elő, hogy bizony 
kissé túlzott Kazinczy, midőn az «Idegenszerűségek Geniusának* 
Xenidionnak első ápolgatójává tette meg Báróczit.

t S a leány
Mondá: Nevem Xenidion s E telke ;
Báróczi volt ápolgatóm, az uj 
Szép Attikának méhe ; <5 tanított 
Engem szemérmes édest selypeni,
S távozni a durva nép beszéditől,
S nevetni a duva nép vad gúnyjait.»

Báróczi csakugyan újított, de újításaiban nagyon bátortalan 
volt,s fölötte félt attól, hogy valahol meg találja sérteni nyelvünk 
szellemét. Mondhatni, inkább volt újító elvben, mint gyakorlatban. 
De még azt a kevéske újítást is, a mit meg mert tenni, szükséges
nek találta jól megindokolni: «Ha a görögök újítást nem hoztak 
volna be — így szól — soha annyira nem vitték volna tudomá
nyukat, s az ékesszólásban el nem hiresedtek volna. Miért ne 
követhetnök hát mi is nyomdokukat s De újítanánk nyelvünkön?* 
Másutt meg: «A magyar nyelv szűk voltával, más nyelv segedelme 
nélkül, közönséges beszédünket is alig tudjuk folytatni s akara
tunkat egymás között magyarázni #. Inkább ezekre a nyilatkoza
tokra, mint tényleges újításokra kell tehát vonatkoztatni Kazinczy 
fentebb idézett sorait.

A mellett, hogy Báróczi «könnyű, mívelt tónusa, választékos 
tiszta, dallamos folyású nyelve* által előkészítette azt a nagy 
reformácziót, melyet Kazinczy nem hajtott akkora sikerrel végre, 
mint a mekkorával azt Báróczi megkezdte: a «Kassandra» fordí
tójának azt az érdemét sem szabad elmellőzni, hogy ő nagy mér
tékben járult hozzá a fordítás kellékeiről való fogalmak tisztázásá
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hoz. Sokkal műveltebb és tágabb látkörü ember volt Bessenyeinél, 
éfl sobsem követte ennek másodkézből való fordítási módszerét. 
A mely nyelvet nem értett, abból egyszerűen nem fordított. 
Mindig tisztában volt az eredetivel s azért sohasem volt arra 
szüksége, hogy azt hamisítsa. Fordítása majd mindenütt megfelel 
a  szigorú hűség követelményeinek, ámbár nem ragaszkodik soha
sem a betühez. Tudta, mennyire igaza van Lessingnek, a mikor a 
•Hamburgische Dramaturgié» ben így szól: «Allzu pünktliche 
Treue macht jede Uebersetzung steif, weil unmöglich alles, was 
in dér einen Sprache natürlich ist, es auch in dér anderen 
sein kann».

Báróczi sokkal kevesebbet írt Bessenyeinél, mindössze 
körülbelöl tíz kötetet. Első müve «Kassandrai> volt, Calprenéde hét
kötetes regénye, mely után Marmontel-nek nyelvünkre többször 
is lefordított «Erkölcsi meséi* és Dusch «Erkölcsi levelei* követ
keztek. E müveket a közönség sokkal nagyobb lelkesültséggel 
fogadta, mint («Pontyit» kivéve) Bessenyei összes irodalmi termé
keit. S irodalom-történeteink eddig mégsem igen méltatták érde
meit annak a Báróczinak, a ki stílusával megelőzte korát. Maga 
Toldy, a ki pedig a dicsérő szóval nem igen szokott fukarkodni, 
irodalomtörténetében Bessenyeivel két oldalon át foglalkozik, 
míg Báróczival rövid tizennégy sorban végez. Csak fordító volt, 
azt mondja róla.

VI. Bessenyei és Báróczi iskolája.
Azok közül, a kik Bessenyei, de kivált Báróczi példáján buz- 

dulva, műfordításokkal gyarapították irodalmunkat, első helyen 
olyan férfiút kell említenünk, a kit eddig nálunk vajmi kevés 
figyelemben részesítettek. Bessenyei Györgynek az öcscse ez, Besse
nyei Sándor, a ki szintén testőr volt, és későbben, mikor megvált a 
testőrcégtől, «cs. és kir. lovas kapitány# lett. Ennek mondja ma
gát véleményem szerint egyetlen munkájának, Milton-fordításá
nak J) czimlapján.Toldy alig említi nevét, s ha jól tudom, eddigelé 
csak Ballagi Aladár méltatta, föntebb idézett nagybecsű művében.

’) Elveszett Paradicsom, Milton által; fordította frantziából Besse
nyei Sándor, cs. és kir. lovas kapitány. Kassán, Ellinger János, cs. és kir. 
privil. Könyvnyomtatónál. 17‘J6.
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Csakhogy ő nagyon elveti a sulykot, midőn Bessenyei Sándor f o r 
dításáról kicsinylőleg nyilatkozva, azt kóltőietlennek m ondja* 
Nem bátyját közelítette meg Sándor, mint Ballagi mondja, h a n e m  
igenis megközelítette Báróczit; müvének majd minden l a p ja  
Báróczi nyelvének szabatos magyarosságát juttatja eszünkbe. 
E magyarosság nála annyiban tisztább, amennyiben sokkal sze ré 
nyebb volt, hogysem bármi újítást is megengedett volna m agának. 
«Semmi új magyar szót nem teremtettem — mondja a bevezetés
ben — sem pedig a franczia nyelv reguláihoz magamat n em  
szabtam, hanem csupán csak a magyar nyelv természetét vettem  
regulául; föczélom volt az, hogy meg ne fertőztessem vagy e rő l
tessem. Érzem is magamban, hogy ezen fordításomban született 
nyelvemnek nyakát nem szegtem. Ugyanazért ha a szó szerin t 
való fordítást keresed, a francziában a magyar Miltont meg n em  
találod; vagy ha megleled is, csak ott, a hol a két nyelv természete 
egymással nem ellenkezik.*

Mint ez idézet utolsó soraiból is látható, s mint különben a  
czimlapon is őszintén ki van mondva: Bessenyei nem az eredeti 
angolból fordította Miltont. Minthogy sehol rá nem akadhattam, 
melyik franczia fordítást használta: a fordítás hűségéről nem  
mondhatok ítéletet. Annyit az eredetivel való összehasonlításból 
megláthattam, hogy néhol a fordítás nagyon hű, másutt pedig 
kelleténél szabadabb, sőt van úgy is, hogy kivált a nehezebb 
helyeken 3—4 sor egyszerűen ki van hagyva. — Még csak arról az 
egyetlen újításáról akarok megemlékezni Bessenyeinknek, melyet 
a tulajdonnevekkel elkövetett. Nagy buzgalmában ugyanis ezeket 
is — lefordította. így születtek meg azután ilyenféle nevek: 
Galamb Kristóf, Angyal Mihály, mely hatósági engedély nélkül 
eszközölt névmagyarosítást Bessenyei uram Columbus Kristóf és 
Michel Angelo urakon vitte véghez.

Szintén a Báróczi befolyása alatt kezdette meg irodalmi 
működését báró Naláczi József, a ki a hetvenes évek elején testőr
ködött Bécsben, később pedig Zarándvármegyének lett a főispánja. 
Három könyve jelent meg: Jung éjjelei,1) Eufémia2) és A szeren*

*) Jung éjjelei avagy siralmai, melyet francziából fordított Báró Na
láczi József, Nemes Zaránd vármegyének főispánja. Nagy-Szeben, Hocli- 
meister 1801.

’J) Eufémia, vagy a vallás győzedelme. Szomorú darab D’Arn aud álla 
mely francziából fordíttatott. Pozsony. 1783.
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csétlen szerelmesek.1) Ezek közül kivált az első helyen említett 
mü érdemel figyelmet, melyet pedig Toldy nem is emlit; ezt 
Naláczi 1772-ben kezdte meg, de csak 1801-ben adta ki, miután 
ugyanannak a munkának fordítását már Féczeli közrebocsátotta. 
Naláczi sem az eredetiből fordított, hanem francziából. Ha már 
most tekintetbe veszszük, hogy a franczia nyelv is mennyire 
elnyújtva tudja csak visszaadni az angol költők erőteljes, tömör 
stílusát: könnyen elgondolhatni, mennyit vesztettek a o Young siral
mai* az által, hogy franczia lébe föleresztve kerültek magyar 
konyhába. Ennek az elnyujtásnak ime egy példája:

Most elérkezvén útjának közepére, a magas levegő-égben ül gyá
szos királyi székiben az éj ; mint egy méltóságát elfedezett és fényesség 
nélkül Uvő istenség kinyújtja ón-pálczáját az elaludt világra.*

(Night, sable goddéss, from her ebon Thróne 
In rayless mayesty now stretche9 forth 
Her leaden sceptre o’er a slumb’ring world.)

Ősi magyar kényelemmel, lomhán mozog Naláczi beszédje : 
sehol se vehetni észre azt a törekvést, hogy rövidebben mondja 
meg azt, a mit mondani*akar. Magyaros a fordítás, igaz; de há^ 
nagyon is «házizubbonyos*.

Az «Eufémia* czimiapján nincs ugyan kitéve Naláczi neve, 
de az «ajánlás* alá igtatott «B. N. .J.» betűk, nemkülömben annak 
említése, hogy • minekutána Comensnek fordítását elvégeztem 
volna,* kétségtelenné teszik, hogy itt is Naláczi munkájával van 
dolgunk. A fordító e műben ügyes verselőnek mutatja be magát; 
alexandrinjei mind hangzatosságra, mind magyarosságra nézve 
megállják hely őket.

«A szerencsétlen szerelmesek* már kevésbbé jól sikerült. 
Maga is mondja ennek a bevezetésében: «Az egész darab mind a 
szorongat ás, mind pedig a kihagyás miatt ékességéből és erejéből 
sokat elvesztett*. Különben erre a fordításra is ráillik, a mit a 
•Young éjjelei* átültetéséről mondtunk.

A testőr-irók közt harmadik helyen sepsi-zoltáni Czirjék 
Mihályt említem, az «Érzékeny levelek*a) «czifrabeszédü és hosz-

x) Arnaud: A szerencsétlen szerelmesek, avagy gróf Comens. Szomorú 
darab, Kolozsvár és Szeben. 1793.

a) Érzékeny levelek, melyeket francziából magyarra fordított Cziriék 
Mihály, magyar nemes testőrző. Bécs, Trattner, 1775.

Digitized by v ^ o o Q i e



508 RADÓ ANTAL.

szubeszédü fordítóját* J). Az «Érzékeny levelek* czim alá a követ
kezők vannak foglalva: Heloisenek Abelardhoz és Abelardnak 
Heloisehez intézett levele, Colardeauból, Valliére herczegasszony- 
nak levele XIV. Lajoshoz Blin de Saintmore-ból, végre Barnavei 
levelei Truménhoz Dorat-ból. Czirjék sem ment attól a terjengő 
áradozástól, mely e kor iróit majd kivétel nélkül jellemzi; 8 ezért 
nem érthetek egyet Ballagival, aki szerint Czirjéket «magyaros 
szórendje, könnyen érthetősége és ritka élénksége kortársai fölé 
emeli.* Sőt ellenkezőleg, én azt hiszem, nagyon helyesen jelle
mezte őt Kazinczy, a mikor «czifrabeezédü»-nek mondta. Az ások  
szatmárvidéki táj szó, melylyel fordítása meg van rakva, igaz, hogy 
magyaros izüvé tette az «Érzékeny levelek »-et: de veszendőbe 
ment majd mindenütt az a finomság, az a csín, mely az eredeti 
franciát jellemzi. Abelard aligha irt volna olyan paprikás szalonna- 
izü levelet Heloisenek, mint a minőt Czirjék ád elénk, aki úgy 
fordította iróit, hogy azok az uj köntösben maguk is bajosan ismer
tek volna elmeszüleményeikre.

A testőr-iskola többi műfordítóiban is jobbára ugyanazokat 
a hibákat és ugyanazon előnyöket lehet megtalálni, mint Czirjék 

•Mihályban. Alsó-Őri Farkas Antal, a ki öt esztendeig testőrködött 
II. József uralkodása alatt, ^Erkölcsi iskola*2) czimmel adott ki 
egy história-gyűjteményt, melyet németből fordított. Abból, hogy 
a mü második kiadást is ért, azt lehet következtetni, hogy a folyé
kony előadásu históriák az akkori közönségnek kedves olvasmá
nyai lehettek.

Kis-harsányi Harsányi Sámuel, épugy mint az előbbi, szintén 
csak egy munkával szaporította fordítási irodalmunkat. D’Arnaud 
érzékeny szerelmes történeteiből ültetett át nyelvünkre hármat: 
az#AdelsonésSalvini*, «Lucia*, és «Melani és Fanni* czimüeket.8) 
Már Harsányinál nem sokat kell böngészgetnünk, ha idegenszerű
séget akarunk találni; stílusa a sok egymásra halmozott hosszú

*) Kazinczy nevezi így az «Utazások*-bán.
*) Erkölcsi iskola, azaz 24 nyájas históriák, melyek e világnak csalárd

ságait . . .  mutatják. Irattatott két részben, német nyelven ; ez haza fiainak
kedvekért fordította magyarra alsó-őri Farkas Antal, a kassai districtusnak
provinciális commissariusa. Kassa. 1790.

8) Érzékeny mesék d’Arnaud által, fordította francziából Harsányi Sá
muel, magyar nemes testörző. Sopron 1794.
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szó miatt rendkívül döczögős, fordítása hűség tekintetében még a 
legcsekélyebb követeléseknek sem felel meg.

Harsányinál sokkal ügyesebben fordított kis-rhédei Rhédei 
L ajos, a ki egy Mária Teréziáért Bécsben elmondott im á t*) 
magyarított. A kis, harmincz lapra terjedő füzethez hozzá nem 
juthattam, s igy csak azt idézem, amit Ballagi mond róla: «Nagy 
gonddal, a kifejezésekre, mondat-alkotásra való nagy ügyességgel 
van készítve e mű s mint ilyen, grammatikátlan korban igazán 
ritkaságnak tekinthető*.

Baranyi László «Mulatságos beszélyeit*2) hagytam legutol
jára. Ez a fordítás jobb ugyan Baranyi László elismert silányságu 
eredeti munkáinál, de azért izlésteleüség tekintetében a szerző itt 
is kitett magáért. Baranyival zárom sorát a testőr-fordítóknak, a 
kik valamennyien a franciás iskola tagjai voltak. Ez iskola többi 
híveiről a következőkben lesz szó.

R adó a .

Finn népdal.3)

Több könyűm van, több keservem,
Mint kavics a víz mederben,
Mint göröngy a patak mentén,
Hangafű a homokmezőn ;
Tüske nincs több tíz nton sem,
Puszta földön nincs több porszem 1

Olyan ló sincs hajh! semerre —
Paraszt még^öl nem nevelte,
Nincs nemesnek nagy udvarán,
Nincs a legjobb plébánián,
Nincs az egész vármegyében —
Mely elbírná szenvedésem!
Búmat messze elhordozná,
Elhordozná — meg se hozná! R. A.

J) Mária Terézia római császárné, magyarok és csehek királynéja bete- 
geekedése alkalmatosságával a svétziai királyi követség kápolnájában szent- 
András havának 29. napján 1870. németül elmondott beszéd és imádság, me
lyet kisrhédei Rhólei Lajos hadnagy és magyar nemes testőrző magyarra 
fordított. Pozsony Landerer 1781.

*) Mulatságos beszélyek, melyeket németből magyarra fordított Bara
nyai László.

*) Eanteletar, I. 53. Enemp’ on minulla huolta.
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