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I. TARTALOMMUTATÓ/ 

A) A szerzők betűrendes sora szerint. 

Lap 
Alszeghy Zsoll: Vértesy Jenő : A 

magyar romantikus dráma. (K.) 115 
Baranyay Zoltán: Toldy Ferencz 

műveinek bibliographiájához. 
(A.) 483 

Dr. Borbély István. Csíksomlyói 
iskoladrámák. (K.) ... 250 

Dr. Borbély István. Ulei János 
Tornyos Péter. (K.) 252 

Császár Elemér. Sziveket ujitó 
bokréta 488 

Császár Ernő: Arany János öt 
levele. (A.) 97 

Császár Ernő: Szenczi Molnár 
Albert zsoltárai 157, 279, 403 

Dr. Dézsi Lajos: Régi magyar 
verseskönyvek ismertetése. III. 
A Lugossy-kódex kiadatlan ver
sei. (A.) 80 

Erdős Károly: Sz tárai Mihály 
Cranmerus Thamásról szóló his
tóriás énekének forrása. (A.) ... 215 

Dr. Gálos Rezső: Erdélyi János 
lírája 141 

Dr. Gálos Rezső: Döbrentei papi
rosszeletei. (A.) 459 

Gálos Rezső, Minay Lajos: Erdé
lyi János. (K.) 380 

Dr. Gálos Rezső : Munkácsy János 
négy levele. (A.) 100 

Lap 
Dr. Gálos Rezső: Ormós László 

önéletrajza. (A.) 347 
Dr. Gálos Rezső: Szentkláray Jenő: 

Debreczeni Bárány Ágoston élete 
és munkái. (K.) 4S7 

Gorzó Gellért: Adalékok Verseghy 
Ferencz életéhez és költészeté
hez. (A.) 464 

Gragger Róbert: Irodalomtörténeti 
forrástanulmányok 20 

Dr. György Lajos : Octavianus... 257 
György Lafos.Váczy János: Tompa 

Mihály életrajza. (K.) 121 
Harsányi István : Három ismeret

len sárospataki iskolai vígjáték. 
(A.) 332 

Harsányt István: Két költemény 
az 1764-iki diaetáról. (A.) 451 

Hellebrant Argád : Irodalomtörté
neti repertórium. 127, 255, 383, 499 

Horváth János. Báró Kemény 
Zsigmond Hátrahagyott munkái. 
(K.) 371 

Kardos Lajos: Adalékok Lord 
Byron költeményeinek magyar 
fordításaihoz. (A.) 220 

Kardos Lajos. Morvay Győző: 
Byron Magyarországon. (K.) ... 117 

Kerekes Emil. Kardos Lajos : Arany" 
János Bolond Istókja. (K.) 253 

* A czímek mögött olvasható : (A.) adattári költeményre, (K.) könyv
ismertetésre utal. 



VI I. TARTALOMMUTATÓ 

Király György. A Kisfaludy-Tár-
saság Nemzeti Könyvtára. (K.) 376 

Kropf Lajos : Egy ismeretlen ma
gyar költő Skócziában. 1628... 19 

Dr. Nagy Sándor: A János vitéz 
és a Toldi 43, 171 

Papp Ferencz : B. Kemény Zsig
mond mint kir. táblai s kormány
széki kanczellista 129 

Pitroff Pál: Bajza József levelei 
Kovács Pálhoz. (A.) 475 

Pitrojf Pál : Levelek Degré Alajos
hoz. (A.) 351 

Rakodczay Pál: Szigligeti forrá
saihoz 300, 385 

Szűcsi József: Berzsenyi István. 
(A.) 211 

Tolnai Vilmos: Eötvös József isme
retlen verse. (A.) .. ... 485 

Trostler József: A >Fülemile« 
tárgytörténetéhez 418 

Váczy János. Gyöngyösi István 
összes költeményei, I. (K.) 369 

Váczy János: Kazinczy 1790— 
1794-ig kiadott fordításai 1 

Váczy János. Szinnyei József: 
Magyar írók élete és munkái (K.) 491 

Vargha Dámján: A legrégibb 
magyar bűnjegyzék forrása ... 36 

Vargha Dámján. Katona Lajos 
Irodalmi tanulmányai. (K.) 124 

Vértesy Jenő : Helyreigazítás. ... 254 
Vértesy Jenő. Loósz István : Ady 

Endre lírája tükrében. (K.) 486 
Vértesy Jenő. Mikszáth Kálmán 

Hátrahagyott iratok, IV—V. k. 
(K.) 248 

Vértesy Jenő : Szabó Károly levelei 
Gyulai Pálhoz. (A.) 103, 223, 322 

Viszoia Gyula: Kölcsey Ferencz 
ismeretlen akadémiai dolgozatai. 
(A.) 236, 354, 441 

Ambrus Zoltán : Régi és új szín
művek. (K.) 381 

Brandes: Korok, emberek, írások.(K.) 49 7 
Horvát István Mindennapija, 1806. 

márcz.—aug. (A.) 74, 196 
Kazinczy Ferencz: Az amerikai 

Podocz és Kazimir. (K.) 497 
Shakespeare összes színművei, XI. 

XIV. XXIV. k. (K.) 382 
Szekfű Gyula : A száműzött Rákó

czi. (K.) 382 
Új könyvek 381, 497 

BJ Irodalomtörténeti korszakok szerint. 

I. Régi irodalom (1711-ig). 

Vargha Dámján: A legrégibb 
magyar bűnjegyzék forrása ... 36 

Erdős Károly: Sztárai Mihály 
Cranmerus Thamásról szóló 
históriás énekének forrása. (A.) 215 

Dr. Dézsi Lajos: Régi magyar 
verseskönyvek ismertetése. III. 
A Lugossy-kódex kiadatlan ver
sei. (A.) 80 

Császár Ernő: Szenczi Molnár 
Albert zsoltárai 157, 279, 403 

Kropf Lajos : Egy ismeretlen ma
gyar költő Skócziában. 1628... 19 

Váczy János. Gyöngyösi István 
összes költeményei, I. (K.) 369 

II . Ujabb irodalom (1711-1825). 

Harsányt István : Két költemény 
az 1764-iki diaetáról. (A.) 451 

Császár Elemér. Sziveket ujitó 
bokréta. (K.) 488 

Dr. Borbély István. Csíksomlyói 
iskoladrámák. (K.) 250 

Dr. Borbély István. Illei János: 
Tornyos Péter. (K.) 252 

Harsányi István: Három ismeretlen 
sárospataki iskolai vígjáték. (A.) 332 

A korszakokon belül, amennyire lehető volt, időrendben. 



I. TARTALOMMUTATÓ VII 

Lap 
Dr. György Lajos: Octavianus 257 
Gorzó Gellért; Adalékok Verseghy 

Ferencz életáhez és költészeté
hez. (A.) 464 

Kazinczy Ferencz : Az amerikai 
Podocz és Kazimtr. (K.) 497 

Váczy János: Kazinczy 1790 — 
1794-ig kiadott fordításai 1 

Horvát István Mindennapija, 1806. 
márcz.—aug. (A.) 74, 196 

Szűcsi József: Berzsenyi István. (A.) 211 

III. Legújabb irodalom (1825-től). 

Viszoia Gyula: Kölcsey Ferencz 
ismeretlen akadémiai dolgozatai. 
(A.) 236, 354, 441 

Dr. Gálos Rezső: Döbrentei papi
rosszeletei. (A.) 459 

Pilroff Pál: Bajza József levelei 
Kovács Pálhoz. (A.) 475 

Gragger Róbert: Irodalomtörténeti 
forrástanulmányok 20 

Dr. Gálos Rezső : Ormós László 
önéletrajza. (A.) 347 

Dr. Gálos Rezső ; Munkácsy János 
négy levele. (A.) 100 

Dr. Gálos Rezső. Szentkláray Jenő : 
Debreczeni Bárány Ágoston élete 
és munkái. (K.) 487 

Alszeghy Zsolt. Vértesy Jenő : A 
magyar romantikus dráma. (K.) 115 

Baranyay Zoltán : Toldy Ferencz 
műveinek bibliographiájához. 
(A.) 483 

Dr. Gálos Rezső: Erdélyi János 
lírája 141 

Gálos Rezső. Minay Lajos : Erdélyi 
János. (K.) 380 

Tolnai Vilmos : Eötvös ismeretlen 
verse. (A.) 4?5 

GyörgyLajos.Váczy János: Tompa 
Mihály életrajza (K.) 121 

Dr. Nagy Sándor : A János vitéz 
és a Toldi ... 43, 171 

Kerekes Emil. Kardos Lajos: Arany 
János Bolond Istókja. (K.) 253 

Lap 
Császár Ernő: Arany János öt 

levele. (A.) 97 
Trostler József: A >Fülemile* 

tárgytörténetéhez 418 
Papp Ferencz: B. Kemény Zsig

mond mint kir. táblai s kormány
széki kanczellista 129 

Horváth János. Báró Kémén}' Zsig
mond Hátrahagyott munkái. (K.) 371 

Pilroff Pál: Levelek Degré Alajos
hoz. (A.) 351 

Rakodczay Pál: Szigligeti forrá
saihoz 300, 385 

Vértesy Jenő: Szabó Károly leve
lei Gyulai Pálhoz. (A.) 103, 

223, 322 
Kardos Lajos. Morvay Győző: 

Byron Magyarországon. (K.) ... 117 
Kardos Lajos: Adalékok Lord 

Byron költeményeinek magyar 
fordításaihoz. (A.) 220 

Vértesy Jenő. Mikszáth Kálmán : 
Hátrahagyott iratok, IV—V. k. 
(K.) 248 

Vértesy Jenő, Loósz István : Ady 
Endre lírája tükrében. (K.) 486 

IV. Vegyesek. 

Király György. A Kisfaludy-Tár-
saság Nemzeti Könyvtára. (K.) 376 

Vargha Dámján. Katona Lajos 
Irodalmi tanulmányai. (K.) 124 

Váczy János. Szinnyei József : 
Magyar írók élete és munkái... 491 

Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi 382 
Shakespeare összes színművei, XI, 

XIV, XXIV. k. (K.) 382 
Ambrus Zoltán : Régi és új szín

művek. (K.) 381 
Brandes : Korok, emberek, írások. 

(K.) 497 
Hellebrani Árpád: Irodalomtör

téneti repertórium. 127, 255, 
383, 499 

Új könyvek 381, 497 
Vértesy Jenő : Helyreigazítás 254 



II. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Lap 
Abele, M. 428 sk., 435 sk., 440 
Abraham a Sancta Clara... 435 sk., 440 
Ábrányi Emil 220; — Kornél 

121, 221 
Actio Curiosa 378 
Ady Endre 486, 487 
Ákáb István 333 
Albertinus, Aegidius 435 
Albini Die gefährliche Tante 386 
Alfieri 389 
Alszeghy Zsolt ... 251 sk., 378 
Althan Mihály 209 
Amadé László b 490 
Angely, L. 387; — Die Reise auf 

gemeinschaftliche Kosten... 27, 28 
Anna-Xegenáa. 125 
Anonymus 107, 112, 113, 224 
Ányos Pál 465, 469, 470, 474 
Anzengruber 34 
Aranka György 16 
Arany János 97 sk., 107, 108, 

112, 118, 120, 230 sk., 254, 
315, 352, 419; — A füle
mile 419, 436 sk; — Bolond 
Istók 253, 254; — Buda Ha
lála 118; — Elveszett Alkot
mány 45, 46 ; — Tetemrehívás 
9 9 ; — Toldi 43 sk., 171 sk, 
312 ; — Juliska 107 ; — László 

107, 225, 254. 
Arlotto Mainardi 421 — 427, 439, 440 
Aszalay János 12 
Asztalos András 298 
Athenaeum 479 sk. 
Athenaeum költői 147 

Attila-mondák 
Aurora 

Lap 
104, 233, 324 

476 sk. 

Baccini - 421 
Badics Ferencz 26, 369 sk. 
Bajza József 141 sk., 152,305,347,367, 

379, 444, 447, 450, 460 sk., 475 sk. 
Balassi Menyhárt árultatása ...... 378 
Balázs Sándor 249 
Balogh István 26, 312, — János 

101, 102; - Pál 446, 460 
Bárány Ágoston (debreczeni) 487 

sk.; — Boldizsár 212 
Barberino, Andrea d; 266 
Bárótzi Sándor 4, 15, 17, 18 
Bartal György . 112 
Batsányi János 10 
Bayard 317; — Le mari a la cam-

pagne 392, 393 
Bayer József 2, 6, 115, 310, 380, 

389, 391, 402 
Bäckström 26S 
Bäuerle 24, 27 
Beaumont ... 30 
Bebel, H 425 
Beer, M. Struensee 398 sk. 
Beksics Gusztáv 129, 132, 138 
Bellovaccnsis, Vinc 126, 260 
Bene Ferencz 198, 199, 202, 205, 

207; — Kálmán 123 
Benedek Lajos, kormányzó ... 229, 230 
Benkő Magyar Színvilág 307, 

310, 393 ; — Farkas 235, 
322; — Károly 234, 323 ; — 
Károlyné 322 



II. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ IX 

Lap 
Beöthy László 393 ; — Zsolt 

17, 141, 222, 248, 252, 376 
Béranger 155 
Berecz Károly 347 
Bernáth Lajos 332 
Berta-epos 261 
Berzeviczy Albert 119, 248 
Berzsenyi Dániel 18,212 sk., 445, 

4 4 8 ; — István 2 1 1 - 2 1 5 ; — 
Pongrácz - 211 

Bethlen János 129; — Miklós ... 319 
Beza, Th 158 sk., 403 sk. 
Bezerédj Gergely 119, 212 
Blumaüer 25 
Bobertag, F 418 
Bocchius, Achilles 425 
Bogyó Mihály 208 
Eolyai Farkas 133 
Bonyhádi Gyula ... 228 
Borbély Absolon 251 
Bouilly Fanckon 302 
Bourgeois, Loys 159 
Böszörményi Kati 123 
Brahm, 0 418 
Brassai Sámuel 112, 224, 225, 

231, 232, 234 324, 328 
Brentano 436 ; — Gustav Wasa 31 
Buchanan 282, 288 
Budai Ezsajás 464 ; — Ferencz 

Polg. Lexikon 304, 398 
Bulcsú Károly 221, 222 
Bulwer 139, 446 
Bulyovszky Lilla 354 
Byron 254, 314 ; — hatása irodal

munkra 117—121, 220—223 

Calderon 31 
Camőes 373 
Chateaubriand 302 
Chestre, Thomas ... 267 
Chrestien de Troyes 261, 263 
Cinthio 303 
Clauren Der Bräutigam aus Me

xiko 30 
Comico-Tragoedia 378 
Cornides-kódex 40 

lap 
Crescenlia-monázkör 260, 262 
Császár Elemér 124, 376, 379, 

474, 475 : — Ferencz 463 
Csató Pál 476 
Csengery Antal 107, 114, 

323 sk 
Csermely Sándor 118 
Csíksomlyói iskoladrámák ... 250 sk. 
Csokonai 18, 212, 4 8 4 ; — Ana-

kreoni Dalok 204 
Czakó Zsigmond 116, 118 
Czuczor Gergely 142, 143, 147, 

155, 450, 477 

Daniel Elek 131 
Dayka Gábor 19, 146 
Deák Ferencz 101, 463 
deákos költők 378, 379 
Debreczeni disputa 378 
Decsy Sámuel Panonniai Feniksz 17 
Degré Alajos 351 sk. 
Deinhardstein 398 
Democrilus ridens 427, 440 
D'Épagny és Dupin Dominique ... 309 
Dessewffy József gr 6, 19, 464 
Destouches 30 
Dézsi Lajos 164, 402, 403, 410 
Diderot Pere de famille 302 
Domonkos-kódex 126 
Dósa Elek 132 sk. 
Döbrentei Gábor 236, 360, 444, 459 wk. 
Döme Károly... 19 
Dubois, Clement ...162, 299, 403, 404 
Dugonics András 14, 75, 76 
Dumanoir .. 387 
Dumas, id. Kean 30, 386 
Dumoret 419, 420, 437, 440 
Duval, A 395, 402 

Eberl 23 
Egressy Gábor ... 307 
Egyed Antal 447 ; — György ... 473 
Ehrenfeld-kódex 126 
Emich Gusztáv 324, 352 
Emlény, évkönyv 479, 480 
énekek, régi magyar 207 



II. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 

Lap 
Engel János 135; — József 446 
Eördögh István Camoens 376 
Eötvös József b. 118, 151, 306, 

483, 486 ; — ismeretlen verse ... 485 
Erdélyi János 347, 380; — lírája 

141—Í56; - Pál 380 
Erdélyi Híradó ... 373 
Erdélyi Játékos Gyűjtemény 2 
Erdélyi Múzeum 231, 232, 328 
Esty Jánosné 223 
Eustachius-legenda. 263 
Ezeregyéjszaka 260 
Ezeregynap 260 

Fábián Gábor 488 
Faludi Ferencz 490; — Remete 475 
Fáncsy Lajos 28 
Farkas Ferencz 207 ; — Sándor 139 
ÍYi».s/-paródiák 27 
Fáy András 118, 440 
Fejér György 464 
Ferenczi Vitus 251 
Ferenczy János 123 
Ferentzi János 74 sk., 196 sk. 
Festetics-kódex 36, 125 
Finály Henrik 231, 236 
Fischer István b 207 
Fletcher 30 
Floovenl-monda 263 sk. 
Florentia-mondakör 260, 262 
Fortunatus 273 
Foxe, J. Herum in Ecclesia gesta-

rum Commentarij 216 sk. 
Földi János 18, 204 
Frachetto, Gerardus de 126 
Franz, Agnes _ 13 
Fülöp Árpád 250; — Fábián... 251 

•Gaal György A tudós palólz... 20 sk. 
Gaál József 460, 477, 479 ; — 

Peleskei nótárius 22—35 ; — 
Az úrfi 311 ; — Király Lu
dason „ 446 

•Galland, Antoine 420 
•Gálos Rezső 311 
•Gálszécsi István 297 

Lap 
Garas István 334 
Garay János 143, 145, 147, 152, 

311, 397, 477 
Geibel 421 
Gelei József 15 
Gellert 425 
Gerlach, Samuel 423, 426 sk., 433, 440 
Gessner 15 
Gesta Dagoberti 264 
Gesta Romanorum 126, 260 
Gewey 29 
Gibbon, történetíró 305, 389, 391, 402 
Gindl Ágoston 469 
Gleich 13, 24, 26, 27 
Goethe 3, 18, 27, 31, 118, 140, 271 

373, 424 
Goudimel, Claude 159 
Gozlan, Leo Trois rois, trois dames 

394 sk. 
Görgey Arthur 352 
Gragger Róbert 252 sk. 483 
Greguss Ágost 392, 394, 483 
Grillparzer Ahnfrau 304 
Gryphius Peler Squenz 30 
Gurnesevits Lajos 120, 121 
Guzmics Izidor 463, 477 ; — for

dításai 360, 361, 363 sk. 
Gvadányi József 34, 465; Egy 

falusi nótárius 20, 21, 26, 
28 ; — Rontó Pál 26, 306 

Gyárfás Domokos 137 
Gyöngyösi István 196, 198, 368 sk. 
Gyöngyösi-kódex 40 
Gyulai Pál 103—114, 129, 135, 

2 2 3 - 2 3 6 , 249, 322—332, 353, 
371, 397 

Gyulay Lajos gr 459, 464 

Hajnal, évkönyv 479, 480 
Hajnalkó'i János ... 9 
Halm, Fr. Der Fechter von Ravenna 313 
Hantz Jenő 119 
Hármas História 273 
Harsdörffer, G. Ph. 428, 432 sk., 440 
Hattyúffy Dezső 465 
Hazai Tudósítások 197, 201, 202, 207 



II. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ XI 

Lap 
Hegedűs István 436, 440; — 

Sámuel, Kinek szól a kakuk 436 sk. 
Heinrich Gusztáv 397 
Helena-monda. 261, 263 
Hellebrant Régi Magyar Könyvtár 493 
Helmeczi Mihály 463 
Heltai Gáspár Zsoltár 297 
hetyzetdal „ 143 
Hensler Die schöne Ungarin 24 
Herbich Ferencz 328 
Herder 4, 8, 12, 13, 18, 74, 75 
Hermán Ottó ... 328 
Herolt, Johann 126 
Heufeld 24 
Hiador 220, 301, 303 
HildebranJ, R 424 
Holberg Don Ranudo de Colibra-

dos 252; — Jean de France 29 
Horányi Elek 76, 200, 209 sk. ; — 

Gábor 209 
Horatius 17 
Hortulus animae 125 
Horvát Endre (Andor) 196, 207, 

208, 464; — Árpád 2 3 6 - 2 4 7 , 
354—359 ; — István 463, 476, 
477 ; — Mindennapija. 74—79, 
196—211; — János (Szekszárdi) 
76 ; — János, irodalomtörténeti 
író 486; — József 78, 198, 199 

Horváth Ádám 10; — Cyríll 116; 
— Döme 104 ; — Lázár 121 ; 
— Mihály 318, 388 ; — Pius 231 

Hölty 147 
Hrosvita 378 
Hugo, Victor 143; — Angelo 398; 

— Borgia Lukréczia 306, 390; 
— Tudor Mária 306 

Illei János drámái 252, 253, 379 
Imre Sándor 153 
Inierludium ... 379 
iskoladrámák, csíksomlyói 250 sk.; 

— sárospataki 332—347 

Jakab Elek 110, 112; — István 
460 ; — Falusi lalcadalom 366 sk. 

Jancsó Ferencz Kincses Naso ... 253 

Lap 
Jankovich Miklós 196, 197, 460, 464 
Janus Pannonius 379 
Jászay Pál 462 
Jenisch 74, 203, 204 
Jókai Mór 97, 98, 100, 118, 249, 

303, 395 
Jósika Miklós 118, 139, 316, 464 ; 

— Gordiusi csomó 310 
Juhász Máté misteriuma 379 
Jünger 24, 30 

Karats Ferencz, rézmetsző 199 
Kardos Lajos 253, 254 
Károli Gáspár 282, 290 sk., 404 sk. 
Károlyi István 476, 477 
Katona István 203 ; — József 

Bánk bán 116, 304, 310; — 
Lajos 36, 124 sk. 

Kazinczy Ferencz 204, 209, 230, 
286, 359, 371, 448, 464; — 
fordításai 1 — 1 9 ; — Gábor 
107, 483 ; — József 12 ; — 
Miklós 3, 13 

Keimann, Christian 30 
Kéki Lajos 379 
Kemény Dénes b. 129, 130; — 

Ferencz b. 129; — János b. 
136; — Pál b. 132, 133; — 
Póli 136 sk.; — Zsigmond 118, 
129—140, 352; — első dolgo
zatai 133 — 135; —hátrahagyott 
munkái 3 7 1 - 3 7 6 

Kerényi Frigyes 347 
keresztúrszéki colligatum 236 
Kertbeny Károly 388 
Kezdi Gráczián 251 
Kis Károly 462 
Kisfaludy Károly 29, 34, 151, 462 ; 

— népdalai 152; — Sándor 
18, 236, 462, 464; — Micbán 
304; — Frangepán Erzsébet 304 

Kisfaludy-Társaság 211, 231, 329 ; 
— Nemzeti Könyvtára 376 

Kiss Lajos 111 
Klopstock 9, 17, 147 
Koeppel, Emil 117, 223 
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Lap 
Komáromi József Flórenlz és Lion 

274 sk. 
Kónyi János Ártatlan mulatság 

272 sk. 
kortesnóták 235 
Kossuth Lajos 118, 120 ; — Lajos 

Tivadar 325, 326 
Koszorú 232, 235, 323 
Kotzebue 29,395; — Das Intermezzo 

31 sk.; — Der Schneider Fips 
386; — Johanna- Montfaucon 
303 ; — Der Deserteur 307 ; 
— Die Corsen 309 

Kovachich Márton 3, 74 sk., 200 
Kovács Antal 327 ; — Ferencz 

10; Gyula színész 388, 389; 
— Pál 475 sk. ; — Éva asszony 
unokája 366 sk. ; — Hazánk ... 482 

Kőhegyi Pelagius 76 
Köhler, Reinhold 420 
Kölcsey Ferencz 100, 144, 146, 

236, 347, 350, 476; — akadé
miai dolgozatai 236—247,354— 

368, 4 4 1 - 4 5 1 
Kó'váry László 323, 327 
Közhasznú Bsmerelek Tára 401 
Kreskay Imre 464, 465, 470 
Kresznerics Ferencz 475 
Kringsteiner (Kriegsteiner) 23 
Kriza János 230, 231 
Krummacher 13 
Krupecz J 121 
Kultsár István 76, 197, 200 sk., 207 
Kunos Ignácz 420 
Kunoss Endre 152 
Kuthy Lajos 100 
Külföldi Játszó Szín 3 

Láczai József 334 
Lakics György 474 
Lányi Károly dr. 461 
Laube, Heinrich 401 
Lázár Gyula 211 
Lehmann, Cristoph 426 
Le Mierre Lanassa 3 
Lessing 3, 12, 13, 18, 19 

Lap 
Leuven és Brunswick Mariage au 

tambour 387 
Lisznyai Kálmán 152 
Lobwasser, A. 160 sk., 279 sk., 404 sk. 
Loósz István 486, 487 
Lope de Vega 262 
Lortzing Czár és ács 308 
Lovassy László 100 
Lugossy József 225 
Lugossy-kódex £0—97 
Luther Márton 161, 196, 281, 

288 sk., 299, 404 sk. 

Madách Imre 118, 400, 401 
Majthényi Flóra 354 
Maltitz 310 
Mannhardt 424. 425 
Marinelli, K. Der Ungar in Wien 

23, 24 
Márki Sándor : 318, 319 
Markovits Mátyás 75 ; — Nepo-

muk 74, 76 
Marlowe 30 
Marót, Clement 157 sk , 282, 403 sk. 
Mazéres 387 
Mazzuoli, Giovanni 421 
Medgyes Zsuzsanna 235 
Meisl 24, 26 
Melesville 387 
Melesville, Merle és Boirie Le 

bourgmestre de Sardam 308 
Melissus zsoltárfordítása ... 405, 406 
Mentovich Ferencz 107 
Meséskönyv, Lőcsei 273 
Mészáros Mátyás, jogi tanár 75 
Metternich hg 460 
Meyer, R. M 418 
Meyerbeer Próféta 307 
Mike Sándor 107, 110, 112, 224 
Mikes Kelemen 390; — Róza ... 99 
Mikó Imre gr. 105, 103, 110, 112, 

232, 322, 325 
Mikszáth Kálmán 248 
Milassin püspök 464 
Miller Jakab 77, 198, 202, 207, 208 
Minay Lajos 380 



IL NEV- ES TÁRGYMUTATÓ XIII 

Lap 

Miskoltzy Az férjfmi és asszonyi 
Praktika 359 

misteriumok 250 
Moliére 392 ; — Bourgeois gen-

tilhomme 252, 253 
Molnár Albert (Szenczi) zsoltárai 

157—170, 279—299,403—417 ; 
— János 333 ; — János ev. lel
kész 203, 204 

Monsigny 307 
Morvay Győző 117 sk., 220, 221 
Munkácsy János 26, 27, 100 sk. 

Nachschabi Chorschtd és Utárid 260 
Nádor-kódex 37 sk. 
Nagy Iván 107, 2 3 8 ; — János 

446, 450; — József 227 ; — 
Miklós 324; — Péter 328 ; — 
Sándor 370 

Nagyszombati-kódex 37 sk. 
Napier, Mark 19 
Nasreddin-hodsa 419, 420 
Négyesy László „ 376, 379 
népdal 153, 154 
népdalgyűjtés 235 
népkönyvek 271, 273 
Nestroy 24, 27, 34, 385 ; — 

Lumpáczi Vagabundus 308; — 
Robert der Teuxel 28, 2 9 ; — 
Umsonst 308 

Nithardt 424 
Nopcsa Elek 131 
Nozrdoviczky Severinus 210 
Nyelvmívelő Társaság 16 
Nyelvmívi Társaság _ 347 
Nyíri István, professor ... 350 

Obernyik Károly 254 
Octavianus-rsgény 257—278 
Oldecop, Justus 433 
0/wi-monda 260, 262 
Orczy László b. 201 ; — Lőrincz b. 10 
Ormós László 347—351 ; — Zsig

mond 100 sk., 347, 348, 351, 488 
Orphanides, Theoioros 439, 440 
ossegi kéziratok 36 sk. 
Ossian 14 

Lap 
Pákh Albert 104 
Pap Gábor „. 461 
Pápay Sámuel „ ... 19 
Papp Ferencz 371 sk. 
Pardoe, Miss 463 
Parthenon, zsebkönyv 347, 350 
passio-játék 250 
Pászthory Sándor 3 9 
Perinet, Joachim 25 
Pesti Gábor Nomenclaiura 207 
Pesti Hírlap 462 
Pesti Magyar nyelvet tanuló tár

saság 201 
Pesty Frigyes 488 
Péterfy Jenő 116 
Pető Jakab, titkos tanácsos 198, 202 
Petőfi Sándor 34, 118, 119, 145 

sk., 155, 156, 200, 254, 314, 
396, 464, 486 ; — Helység 
kalapácsa 44 ; — János vitéz 
43—73, 171 — 195; — Szilaj 
Pisla 3 1 1 ; — Tigris és 
hiéna 313 

Petrarca zsoltárai 36, 125 
Petratsovits Endre, jogi tanár ... 75 
Petrichevich Horváth Lázár 139, 222 
Pétzeli diáma-fordításai 2, 3 
Pfeifet 436 
Pfeifer, könyvkereskedő 233, 236, 324 
Picard Les deux Philibert 386 
Pichot 220 
Pintér Jenő 494 
Plümicke, K. M 4 
Poggio Bracciolini 421, 425 
Poncianus históriája 273 
Potyondi Rafael 197, 200 
P^zder Károly 419 
Praetorius, Joh 433, 434, 440 
Pray György „ 203 
Pulszky Ferencz 100, 119 
Pumpernickel 23 

Racine  
Rácz Lajos ... 
Radák báróné 
Ráday Gedeon 

31 
141, 380 

229 
15 
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Lap 

Raimund 24, 29, 3 4 ; — Alpen 
König stb. 3 0 ; — Die unheil
bringende Krone 27 

Rákosi Jenő 396 
Ráth Mór 112 sk., 224 
Raupach Lassi die Todten ruhen 

305 ; — Roy allsten 395 ; - -
Zeitgeist .... 311, 321 

Reali di Francia 266 
Régi Magyar Költők Tára 368 
Reményi Ede 353 
Részvét könyve 353 
Révai Miklós 76, 78, 79, 196 sk. ; 

Segedelemkérés 197 
Reviczky Gyula 486 
Revitzki Antal 211 
Richter Eipeldaui levelek 20 sk. ; — 

Die Komödie in der Komödie 31 
Ried! Frigyes 252 
Riemer, Johann 433 
Rist Pyramus und Thisbe 30 
Roman de la Matiekine 262 
romanticismus 142 
Rougemont Hiszen csak tréfa 312 
Rousseau 9 
Rusticus imperaus 379 

Sacchetti 421 
Sachs, Hans 31, 270, 271 
Sághy Sándor 473, 474 
Sági Károly „ ... 10 
Saks Mihály, jogi tanár 201 
Salamon Ferencz 220, 388 sk. 
Salamon és Markai/ 273 
Salzmann, W 267, 268 
Salycetus, Nicolaus 126 
Sámi László „ ... 325 sk. 
Sámson La belle mere et le gendre 393 
Sardou Szerafina 392 
Sárospataki iskolai drámák 332—347 
Sárosy Gyula Az egyszeri szolga

bíró 427 sk. 
Schede, Paul 1. Melissus 
Schedel 1. Toldy Ferencz 
Schedius Lajos 75 sk., 363, 444, 

447, 460 

Lap 
Scherer, Wilhelm 418 
Schiebel, J. G 435 
Schikaneder 24, 27 
Schiller 9 ; — Demeirius 397 ; — 

Maria Stuart 443 
Schiltbürger-népkönyv 425 
Schlez 13 
Schmidt, Julian 10 
Schraud Ferencz Xavér 205, 207 
Schröder 4, £0 
Schwartner Mái ton 78, 197, 200 
Scott, Walter 119 
Seribe 387, 392, 395 ; — Les Mo

ralistes 388; — Ördögrésze 320, 321 
Sedaine Le Deserteur 307, 308 
Shakespeare 3, 6, 9, 25, 392 ; — 

Lear király 441 ; — Velenczei 
kalmár 395 

Sibilla-monda. 260, 262 
Silius Italicus Punica 379 
S'mai Kristóf Mesterséges ravasz

ság 379 
Simonffy Kálmán 99 
Simonyi Zsigmond 421 
Simrock 277 
Sipos Antal Flórencz és Lion 277 
Skaricza Máté 161, 412 
Somssich Miklós 212 ; — Pongrácz 

77, 2C6 
Sophokles Elektra 389 
Speit István 203 
Spethe, A. zsoltárai 287, 288 
Spissich János 3 
Sterne 9 
Stettner Bernát 469 ; — György 476 
Stipsits Emánuel 76, 77 
Sue Bolygó zsidó 320 ; — Mathilde 398 
Szabó Dávid A' Muhi Sir halmok 

360, 361 ; — (Barczafalvi) 15, 
17; — István 461, 462; — 
József 122; — Károly (Győri) 
211 ; — Károly levelei Gyulai 
Pálhoz 103—114, 223—236; 

322—332 ; — Régi M. Könyv
tár 330 sk.; — Samu, tanár 
110; — Sámuel 461 
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Lap 
Szádeczky Lajos 490 
Szalay László 461 ; — Bimbók 359 
Szász Béla 329; — Gerő 326, 

327; — Károly 129, 135, 221, 
303, — Károly, id. 132, 134, 135 

Szászi János Didó 379 
Szathmári Paksi Sámuel 333 
Szathmáry Károly, P 398 
Széchenyi István gr, 121, 145. 

448, 449, 460 sk., 486 
Széchy Károly 306 
Szegedi Gergely 282, 412, 415 ; — 

Énekeskönyv 416 
Székács József 479 
Székely István Zsoltárkönyv 

297 ; — Krónika 298 
Székely Krónika 112, 113 
Székelyi József 206 
Székelyudvarhelyi-kódex 40 
Szekszárdi Horvát János 76 
Szemere Bertalan 347 ; — Pál 4, 

144, 350, 448, 449, 461 ; -
Aurorája. 476 

Szenczi Molnár 1. Molnár. 
Szentes Regináid 251 
Szentgyörgyi Gellért 197 ; — Ist

ván 8, 9, 349 ; ... László 306, 
308, 311, 312 

Szent László élete 206, 207 
Szép Magelóna 257, 273, 274 
Szeremley Lajos 322 
Szigeti József 380; — Vén bakan

csos 388 
Szigligeti Ede 34; — plágiumpere 

301 ; — drámáinak forrásai 
300 -321 ,385—402 ; — Rózsa 117 

Szilády Áron ... 332, 333 
Szilágyi István 120 ; — Sándor 

112, 113, 220, 224, 227, 332 
Szilágyi és Hajmást ' 370 
Szinnyei József 491 rk. 
Szirmai Antal 27 
Sziveket ttjíió bokréta 489, 490 
Szkárosi István 333 
Szlávik Ferencz 251 
szonett 143, 144 

Lap 
Szontagh Gusztáv _ ... 479 
Sztárai Mihály Cranmerus Tamás 

215 sk.; — zsoltárai 412 sk. 
Szuper Károly 310" 
Szűcsi József (Bajza József) 379 
Szűts István 76, 17 

Takáts József 76-
Talitz von Lichtensee 426, 427, 

434, 439, 440 
Talma 443 
Tarczali György 450 
Tarnóczi Pál 473 
Társalkodási Egyesület 100 
Teleki Ádám gr. Cid 1 ; — Domo

kos gr. 132, 330 sk. ; — József 
gr. 448 ; — László gr. Kegyencz 

116, 402 
Teleki-kódex 125 
Temesvári Pelbárt „ ... 78, 126 
Terentius 391 
Thaly Kálmán 323 
Thern Károly 35 
Thierry Attila-mondák 104, 324 
Thököli Imre 196 
Tieck Csizmás kandúr 31 ; — 

Octavian 271, 272 
Tima Balthazár 251 
To'dy Ferencz 2, 107, 139, 142, 

146, 164, 236, 367, 394, 462, 
479, 481, 488; — Am.prosai 
ML kézikönyve 483 

Tompa Mihály 121 — 124, 347, 379, 
380, 396 

Tomtsányi Ádám 76, 77 
Tordai Benedek 416 
Torkos László 221 sk. 
Toronyi István, plébános 473 
Tóth Ede 248, 249 ; — Falu rossza 

154; — Kálmán 250; — Kál
mánná 354; — Lőrincz Anyátlan 447 

Tóth Pápay Mihály 459 ; — Zsig
mond 350 

Tököly Száva 460 
Trimberg, Hugo von 424 
Tromlitz, Die Entführung 34 
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Lap 
Tudományos Gyűjtemény 225 
Tudós Társaság 197 
Türr István 351 
Tyrolt, bicsi színész ... 310 

Uhland 143 
Ungvári János 303 
Ürményi Anna 76, 202 ; — Imre 

77, 200, 203 ; — János 76 ; — 
József 200, 201 ; — Makszi-
miliánné 77 

Vachott Sándor 44, 119, 152, 462, 
464 ; — Sándorné 119 

Váczy János 121 —124 
Vadnay Károly 391 
Vahot Imre 44, 249, 250 
Vajda János 486 ; — Péter 118, 

477, 479 
Vankovits Tódor _ ... 210 
Várdai Béla 248 
Varner Les MoraHstes 388 
Vásárhelyi daloskönyv 490 
Vatable, bibliafordító 158 
Vay László, kamarás 274, 275 
verbunkos nóták 208 
Verseghy Ferencz 74, 76, 79, 207, 

209, 464 sk.; — Declaraiiója 
200, 201 ; — Kolomposi Szarvas 
Gergely... „ 21, 22 

Versus hungarici 490 
Vértesy Dezső 440; —Jenő 115—117 
Viczmándi György 206 
Virág Benedek 74, 76, 78, 197 sk., 

204, 208 

Lap 

Vitae Palriim ... 36 
Vitéz Imre 12 
Vitkovics Mihály 74 sk. 
Voltaire Zayr 2 
Voragine, Jacobus a 126 
Vörösmarty Mihály 44, 145, 149, 

152, 359, 367, 444, 446, 447, 
460, 462, 464, 475 *.k., 481. 
488, 489 ; — Salamon király 
116; — Szózat eltiltása 228 ; 
— Vérnász 301 

Vukovics Sebő 100 
Vulgata 281 

Wächter, Leonhardt 1. Weber. 
Wályi András 10 
Warga (Varga) János 230 
Weber, Veit Vak Lantos 12, 14, 18 
Weise, Christian 432, 433 
Weisse, Christian 30 
Wesselényi Miklós, b. ifj 139 
Wesselski 420, 425 
Wieland 1, 8 sk., 25, 421 
Wild, Sebastian 270 
Willen, Wolfgang von 435 
Winkler-kódex 126 
Woh'gemuth, Ernst ... 434, 435, 440 

Zámbelly Lajos 352 
Zauberposse 28 
Zilahi Károly 44 
Zincref—Weidner 433, 440 
Zolnai Béla 309, 398 sk. 
Zrínyi Miklós 370, 371, 379 
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KAZINCZY 1790—1794-IG KIADOTT FORDÍTÁSAI. 

I. 

Kazinczy prózai fordításai. A magyar drámai fordítás 1770-től kezdve. 
Pétzeli franczia drámai fordításai. Az általános haladás, nyelvünk iránti fogé-
konvság vezérli fordítóinkat. Kazinczy drámai fordításai időrendben. A Hamlet-
fordítás előzményei. Mily elvet vall ekkor Kazinczy a fordításban? Az idegen 
szólások átültetése. A Hamlet-íoráitks nyelve ; példák ; nehézségek. Irodalom
történeti becse. Goethe Stellába.. Fordításában Kazinczy nagy haladást mutat. 
Milyen stílbelí czélt akar vele elérni ? Újszerű szólásai. Herder paramythionjai. 
Wieland Diogenese. Kazinczyt ennek tárgya, politikai háttere, előadása egyaránt 
érdekli. Hasonlóság Kazinczy és Wieland pályája közt. A Diogenes. Wieland 
magyar fordítói Kazinczy előtt. Kazinczy fordításainak hűsége. Újításai; hibás 
kifejezések. 

Kazinczy prózai fordításai a magyar irodalmi nyelv művelé
sének és fejlődésének valóságos mérföldmutatói, 

Már fogsága előtt majd mind fordítja azon műveket, a 
melyeket később összegyűjtve bocsát napvilágra, csakhogy a leg
többet úgy átdolgozza, hogy alig lehet az első kiadásra ráismerni. 
Csupán Wieland Diogenese nem szerepel többé a fogsága utáni 
kiadásaiban vagy ezek tervezetében, kétségkívül azért nem, mivel 
ezt a Helytartó Tanács elkoboztatta. De többi prózai fordítását, 
a színművekét (Hamlet, Lanassza, Stella), a paramythionokét, 
meséket s A vak lantost mind újra dolgozza.1 Mivel azonban 
ezek pályája első felében már a közönség kezén forognak, meg
jelölhetjük röviden: milyen helyet foglalnak el irodalmunk, illetőleg 
nyelvünk történetében. 

A magyar drámai fordítás szorosb értelemben Teleki Ádám 
gr. Cinjével kezdődik (1770), a melyet a nyolczvanas években 
széleskörű hasonló munkásság követ. A franczia és német szín
művek egész nagy csoportja fordítóra talál a pezsdülő szellemi 
élet törekvő munkásaiban, a kik tisztán irodalmi szempontból, a 
magyar nyelv kiművelése szempontjából sürgölődnek a drámai 

1 Még két elveszett [!] drámai fordításáról van adatunk. Kotzebue Erast 
és Albrecht A vétkesek ez. 3 felv. vígjátékáról. Bayer J. szerint mind a kettő 
csak kéziratban volt meg. (A m. drámairodalom története, II. köt. 413. 1.) 
Kazinczy egyiket sem említi, a mi gyanút kelt az adat hitelessége iránt. Toldja 
F. sem tud róluk semmit. S bár e művek előadása is bizonyos, Kazinczy szer
zősége nagyon is kétséges. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 1 
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fordítás terén. Az elsők egyike Pétzeli József, a ki Voltaire Zayrykt 
1784-ben adja ki magyar fordításban. Ezt aztán még Voltaire 
három más drámájának fordítása követi, de amannak irodalmi 
értékét egyik sem éri utol. Nem hiába mondja Toldy a kor leg
sikerültebb drámai fordításának. Költői lélekkel, könnyen folyó 
versekben tolmácsolja az eredetit, s ha színi előadásra nem szá
mithat is a dolog természeténél fogva, mint kellemes olvasmány 
a József császár alatt elfojtott nemzeti érzésnek egyik hatásos 
élesztője. Kazinczy mázolásnak nevezi Pétzeli fordításait; de hozzá 
teszi, hogy »még akkor a' mázolás nem nézetek mázolásnak«, s 
megvolt az a nagy érdeme, hogy »olvasásra csalogatá az olly 
olvasókat, a' kiknél a' jó dolgozás volt volna mázolás«. Hogy 
sietős munkával dolgozott, s »neki lefordítani valamit annyiba 
került, mint másnak papirosról papirosra leírni«, alig tagadható; 
de ügyszeretete szinte páratlan, lelkes hazafisága, erős nemzeti 
érzése és józan felvilágosodása példaszerű volt. »Nem a' legszebb, 
de a' legnagyobb fényben ragyoga.« Egyetlen becsvágya, hogy 
hasznára lehessen hazájának, a mint végsóhajtása is ez vala: 
»véglehellésem is Hazámnak szolgáljon«. A róla írt epigrammban 
is elismeri Kazinczy, hogy sok hasznot tett a hazának.1 

Rajta kivül egész sereg drámai fordító lát munkához még 
a nyolczvanas évek végén, s a legnagyobb franczia költők művei 
mellett Lessing és Schiller drámáit s a selejtes német színpadi 
termékeket egyaránt fordítani kezdik. Ezekre támaszkodik Kazinczy, 
midőn a magyar játékszín megalapítását sürgeti. Ő maga jár leg
elői, s bár tagadhatatlanul első sorban őt is irodalmi szempont 
vezérli, a nemzeti érzés fellángolásának napjaiban, midőn a játék
szín megalapítása is lehetségesnek tetszik előtte, a műsor össze
állítása sem kerüli el figyelmét. A gyors és lázas munka, mely 
elfogja íróinkat, a drámai fordítás terén nem adhat maradandó 
értékűt. Mert az a remény, hogy a magyar játékszínnek sikerül 
szilárd alapra helyezkednie 1790 őszén, a könyvdrámáról a színpad 
felé tereli figyelmöket. Másfelül pedig klasszikusbecsű drámát 
nem is igen választhattak fordításra, mert a kellő műgondot nem 
adhatták meg munkájoknak. 

De ha csak az Endrődy-féle négy kötetet s az Erdélyi Játékos 
Gyűjteményt tekintjük is, könnyen meggyőződhetünk, hogy drámai 
fordítóink voltakép csak a közművelődés, a magyar nyelv iránti 
fogékonyság fölébresztését tartják szem előtt, mint a szellemi 
életnek akkor minden más munkása. Nekik is érzéket kell előbb 
nevelniök a nemzetben, hogy a művelődésnek ez annyira fontos 
ágát ne hideg közönynyel tekintse, hanem hozzá méltó lelkese
déssel. E többnyire gyönge fordítások irodalmi színvonala bizony 
meglehetősen alacsony; de jól mondja Bayer József, hogy e szín-

1 Pályám emlékezete (Magyar Remekírók, VII. köt.), 259—260. 1. Kazinczy 
F. Lev. VIII. köt. 221. 1. Bayer J. id. m. I. köt. 1 0 8 - 1 1 1 . 1. 
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vonal nem az.íróké, hanem a koré; az íróknak le kell szállniok, 
hogy »közrehatásuk lehetségessé váljék«.1 

Kazinczy mind műízlésével, mind fordítása becsével kiválik 
kortársai közül. A legnagyobb drámai költő egyik első remeke 
az ő fordításában jut először a magyar nemzet kezébe, s ezzel 
együtt a legnagyobb német költő két-három drámája szintén a 
fordításra választottak közt van nála. Ő mer először fogni Goethe 
drámáihoz, valamint Lessingéit sem emlegetik ő előtte. S a kik a 
kilenczvenes években drámát fordítanak, már az ő példája nyomán 
olyanokhoz is hozzá nyúlnak, a melyeknek költői értékük van, 
vagy épen klasszikus becsük. A Le Mierre Lanassafa fordításának 
azt az okát adja előszavában, hogy a színészek régóta vártak 
tőle oly drámát, a melyet könnyű szerrel elő is adhassanak s ne 
ütközzenek oly nehézségekbe, mint a Hamlet, Goethe vagy Lessing 
drámái előadásában. Tehát e selejtesebb mű fordítását szükségesnek 
látja igazolni, érezvén, hogy a meginduló Külföldi Játszó-Szín 
első kötetének czímlapján a Hamlet mellé ígért Stella és Miss 
Sara Sampson közé az ifjú indiai özvegy érzékeny története 
kevésbbé illik. S a színészekre való hivatkozáson kívül magának 
a darabnak a bölcseleti alapját is azért emeli ki, hogy választását 
érthetővé tegye, czélozván a természet mindenható szavára, mely az 
áltanítás, a conventio tanácsát megdönti s a józan értelmével fog össze. 

E színműveket Kazinczy aránylag gyorsan fordítja. A Hamlet
ről először 1789 decz. 23-dikán a Pétzelinek írt levelében tesz 
említést, kifejezvén szándékát, hogy »majd kiadja«; de — úgy 
mond — »nem Sékszpir után, hanem úgy, a' mint az & Bécsi 
Theatrumon játszattatik«.2 A következő év márczius 8-dikán már 
arról tudósítja a Hadi és más nevezetes Történeteket, hogy »a' 
jövő héten sajtó alatt lesz«. Ugyané hónap 19-dikén pedig 
Kovachichot értesíti, hogy Hamletié sajtó alatt van.3 Valószínű ugyan, 
hogy midőn Pétzelit először tudósítja, már akkor nagyjában kész 
a fordítás, jóllehet még úgyis nála szokatlan gyorsasággal történik 
a kiadás, a mit csak a kilobbant nemzeti tűz magyarázhat meg. 

A Stellát a Hamlet czímlapján említi először, tehát 1790 
közepén, de már a következő év tavaszán késznek mondja. Mivel 
pedig csak 1794 tavaszán jelenik meg nyomtatásban,4 bizonyos, 
hogy ez idő alatt sokat javít az első dolgozáson, a minek a nyoma 
fordítása minden lapján kitűnik. Közben még nemcsak átvizsgálja 
öcscsének, Miklósnak, az Ozmondok fordítását, hanem sok helyét 
kétségtelenül oly alaposan megjavítja, hogy részben ez is az ő 
munkájának mondható. E mellett a Lanasszát »minden fáradság 
nélkül« fordítja 1792-ben s a kész műre »mindig gyönyörködve 
néz«. Hogy a nemzetnek is annál jobban tessék, Spissich János, 

1 Id. m. 112. 1. 
2 Kazinczy F, Lev. I. köt. 523. 1. 
3 U. o. II. köt. 45. 53. 1. 
4 U. o. 185. 361. 1. 

1* 
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a híres zalavármegyei alispán és országgyűlési követ által »nyújtja 
bé a' hazának«. Míg azonban többi fordítását részben már fogsága 
alatt, részben pedig azután újra dolgozza s kiadásukról gondosko
dik, a Lanasszát meghagyja első kidolgozásában, a mint Plümicke 
Károly Márton német fordítása után irodalmunkba ülteti s csak 
akkor említi átdolgozását s újabb kiadását, mikor azt reméli, hogy 
minden szépirodalmi fordítását kiadhatja húsz kötetben. E szán
dékáról azonban hamarosan le kell mondania. 

A Hamlet-íotdSxésX fogsága után egészen elrontottnak mondja. 
Nem azért, mivel nem az eredetiből, hanem Schröder német átdol
gozásából ültette irodalmunkba; nem is azért, mivel prózába Öltöz
tette : hanem mivel a fordításnak később vallott elveit még nem 
igen érvényesítette benne. Fogsága előtt még nem hirdeti, hogy 
»a' fordítás az Originálnak minden szépségével tartozik bírni«, s 
ezt máskép el nem érhetni, hanem csak úgy, hogy a fordító sok 
helytt új szólással él.1 Tudja már, hogy a tartalmi hűség egy
magában nem elég; a fordítónak arra is törekednie kell, hogy az 
eredetinek stílbeli szépségeit, a mennyire nyelvünk törvényei enge
dik, utánozza, s hogy kivált a magyar stíl feszességét hajlékonynyá 
gyalulja. Fejlődni kezdő irodalomban ez a munka vezethet czélhoz. 
A fordítás tehát kétféle hasznot hajt: tartalmával és előadásával. 
Már most sem tartózkodik az idegen szólásmódokat eredeti alak
jukban átültetni; mert csak így tudja az eredeti mű hatását a 
mi nyelvünkben is éreztetni. Ezt ugyan nem mondja ily világosan; 
de Hamletjének és Stellájának minden lapjáról leolvasható. Szemere 
Pál 1815-ben már észreveszi, hogy Kazinczy a Hamletben ád 
először feltűnő példát »az idegen szóllás által hozására«, sőt a 
tájszók irodalmi használatára is.2 

Igaz, hogy még csak elvétve él e móddal, s nyelvének 
idegenszerűségein aligha ütköztek meg az akkori olvasók. De 
bizonyos, hogy a későbbi tudatos nyelvújító, vagy inkább a 
magyar stíl reformátora a Hamlet, Stella és Herder görög pél
dázatai fordításában használja határozott czéllal az idegen stíl 
szépségeinek oly eszközeit, a melyekre Bárótzi fordításaiban látott 
először példákat. A Hamlet magyar nyelve középen van az akkori 
megszokott és az új felé törekvő, kissé már szokatlan nyelv közt, 
mind mondatfűzéseire, mind szólásaira és szavaira nézve. Még 
abban a régit látszik követni, hogy a beleszőtt színjátékot magyar 
Sándor-versben fordítja, Ophelia énekeit szintén magyaros rímes 
sorokban. A sírásók beszédében egyszerű népies magyarság tükrö
ződik vissza, a melyben az értelem lényege megfelelő szabatos 
kifejezést nyer s csak elvétve akadunk ily elmosódott értelmű 
kifejezésre, mint midőn az egyik sírásó azt kérdi: »Mellyik épület 
tart leg-tovább a' világon?« s a másik így felel: »Az akasztó-fa! — 

1 U. o. III. köt. 304. 1. 
a U. o. XV. köt. 180. 1. 
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mert az ezer lakónál is tovább áll-fen«, a mi érthetetlen. Nem 
tartózkodik a vaskosabb közmondásoktól sem; Oldenholm így 
biztatja a királyt: »Szólljon oda neki, Felséged . . . mossa-meg 
derekason«; — máshol meg: »a' ki rühes, vakarózzon«.1 

Az idegen szólások szépen elvegyülnek a megszokott kifeje
zések közt; de — természetesen — gyakorlott szem könnyen észreveszi 
az ilyeneket: Ez alatt valami fekszik; — nyújts mindennek 
fület; — fecsegéseinek kész füleket adtál; — csoport ütötte-elő 
magát, stb. Szerencsésebb a következőkben: Laertes szökevény 
gerjedelemnek mondja Hamlet szerelmét; ez pedig így szól: Az 
én képzelődésem az ördög' ülő-vasán koholódott; máshol meg így : 
Eletében a' leg-szelesebb loiis-fetts volt; ismét máshol: A' hegyes 
szó tompa a' bolondok' fülében; vagy: Képzelődésünk nem nyo
mozhatja é a' Sándor' tiszteltt hamvait, míg valamelly kementze 
tapasztékon meg-kapjuk, stb. Néhol csak a törekvést látjuk, de a 
siker cserben hagyja a próbálkozót. Például Oldenholm így szól 
a királynak: »a' leg-áhítatosabb ábrázat, a leg-kegyesebb tekintet 
mellett az ördögöt magát szopjuk«, a mi több, mint a mennyit 
mondani akar. Vagy midőn Hamlet így szól: »A' virtus soha 
sem oltódhatik-bé ollyan erősen régi törzsökünkbe, hogy annak 
fojtósságából bennünk valami meg-ne maradjon«, homályos kifeje
zés; Arany Jánosnál mily egészen máskép: »Hiába oltja be az 
erény e mi vén törzsünket, megérzik rajtunk a vad íz.« Hamlet 
híres magánbeszédében is küzd az értelem mélységével: »El-alunni? 
— talán álmodni is! — Ez ám a göts . . . ki állana ki külömben 
az ujjabb ujjabb ostoroztatást, az üldözők' feneségét... a' negéd-
ségeket a' Nagyoknak . . . szenvedjünk kínokat, mellyek már raj
tunk fekszenek, mint sem ujjaknak siessünk elikbe . . . így oszlik 
széllyel az eltökélteit végezés' eleven színe az elmélkedés' hala-
vány fényje előtt.« 

Két mondatot szó szerint fordít, a magyarban érthetetlenül: 
»Magas időd van«, mondja Oldenholm a fiának, s erre Kazinczy 
szükségesnek találja megjegyezni, hogy : »Anglus szóllás, azt akarja 
mondani, hogy indulása nagyon el-elkésett.« A másikban Hamlet 
kérdi: »Hány a'harang?« a mire Kazinczy a következő jegyzetet 
írja: »Ismét Anglus szóllás. Azt tudakozza, hányat ütött az óra 
a' toronyban.« Nemcsak ekkor, később sem akarja észre venni 
Kazinczy, hogy e mondatok közül az első a magyarban semmit 
sem jelent; emennek pedig egészen más az értelme, mint az ere
detiben. Ezeknek a helyességét a nyelvújító harcz hevében szám
talanszor vitatja, azt hozva fel magyarázatul, hogy ezeket dán 
ember mondja, nem magyar. Felesleges czáfolni érvelése alaptalan
ságát, első pillanatra szembetűnő. De az akkori olvasók még nem 
botránkoznak meg e két mondat érthetetlenségén, mivel a jegyzet-
beli felvilágosítás pótolni látszik a hibát. Különben pedig a for-

1 Ezt Arany János így fordítja : Kinek nem inge, ne vegye magára. 
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dítás nagyon megnyeri a közönség tetszését. Nem azért, mivel 
Shakespearenek első magyarul megjelent műve, a melyről a Hadi 
és más nevezetes Történetek azt írja, hogy »igen, nevezetes Szo
morú játéka ama halhatatlan Shakespearenek, az Ánglus nép' 
bálványjának, kinek születése' napját úgy űli a' Nemzet, mint 
Innepet« ; 1 hanem azért is, mivel Kazinczy ezzel mintegy példát 
mutat írótársainak a fordítandó színművekre. Ily értelemben fogad
hatjuk el Bayer József véleményét, a mely szerint e fordítást »az 
egykorúak, a dolog természetéből folyólag teljes joggal irodalmi 
olvasmánynak tekintették«.2 Hihető, hogy az idézet sokak véle
ményét fejezi ki, de közűlök csak a Dessewffy József grófé ismeretes, 
az is sokkal későbbi időből. 1814 június l-jén írja Kazinczynak: 
»A' Hamleted' Pró'sája ollyan szép, hogy elfelejteti az emberrel 
a' Görögök' és a' Frantziák' Reguláját.« 3 Bizonyos azonban, hogy 
— mint Bayer József is megjegyzi — részben a jó barát elfogult
ságának rovására kell írni a különben szigorú kritikus elismerő 
nyilatkozatát.4 Kazinczy későbbi verses fordítása Schlegel »igen 
hív német fordítása« után messze fölülmúlja ez első prózai átülte
tését, de ez általános műveltség- s irodalomtörténeti szempontból 
sokkalta értékesebb. Pedig, a mi Kazinczynak minden valamire 
való munkáját első sorban jellemzi, a műgond, sokkal kevésbbé 
látszik meg rajta, mint a Stella fordításán. 

Voltakép ezt lehet a magyar drámai fordítások első sikerűit 
kísérletének mondani. Nem hagyható ugyan figyelmen kívül, hogy 
Kazinczy feladata itt határozottan könnyebb volt, mint a Hamlet 
fordításában. De aligha a két mű tárgya és előadása közti óriási 
különbség az oka a két fordítás különböző becsének, inkább az 
elmélyedő, az aggodalomig gondos munka, mely minden részletet 
huzamos mérlegeléssel és egyaránt eleven stílérzékkel vesz fonto
lóra. Az érzelmes hang, mely az egészen uralkodik, Kazinczy 
nyelvkincsében könnyen és gazdagon szedi össze a jellemző kifeje
zéseket. A színek különféle üdesége készen várja ecsetjét, a mely 
pályája első felében nem igen fog művésziebben sehol, mint e 
fordításban. A párbeszédek ellentétei és fordulatai az indulatok 
erősödő hangjában, majd a két szerelmes nő összebékülésének 
lemondó olvadozásában olyan választékos magyarsággal szólalnak 
meg, a melyhez fogható nem igen van akkori irodalmunkban. 
A tudatos nyelvreformátor a stílnek eddigi műveiben félénken és 
csak helylyel-közzel alkalmazott mind azon módjait felhasználja, 
melyek a magyarban újszerűleg hatnak: a közmondásokat a maguk 
igazi helyén, a magyaros szólásokat szabatos rövidségükben, az 
idegen szólásmódokat eleven nyelvérzékkel átültetve, a melyekert 
megtetszik ugyan a külföldi színezet, de minden keresettség, mes-

• 1790. évf. 11. sz. 120. 1. 
8 Shakespeare drámái hazánkban, I. köt. 147. 1. 
3 Kazinczy F. Lev. XI. köt. 395. 1. 
* Id. m. 152. 1. 
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terkéltség nyoma elfödve, kerülve minden idegen szó, még a tár
salgásban otthonos is, de az^eredeti előadásának művészi hatására 
minden sorában törekedve. O maga így fejezi ki czélját: »Az volt 
igyekezetem Stellában, hogy a' nyelvnek energiát, pathoszt, den 
Ton der grossen Welt, mellyet azok a kik . . . kongatnak haran
got . . . nem értenek, és görgést adhassak.« 1 Az energia ezidétt 
nem e fordításában nyilatkozik legteljesebben, hanem a görög 
példázatokban; de a pathos és a gördülékenység itt jut addig 
legművészibb fokra. S ha már a Hamlet fordításáról is azt mond
hattuk, hogy a magyar drámai fordítások közt nem egy tekin
tetben mintául szolgálhatott volna, még sokkal több joggal mond
hatjuk ezt a Stelláról, a mely Kazinczy írói művészetének min
denkor egyik elvitathatatlan bizonysága. 

Ebben már a magyar szólások közé (a milyenek: nem tart 
senkivel; kedvét szegi; a kapufélfától vesz búcsút, stb.) olyan 
újszerű szólásokat vegyít nagy számmal, a melyek szinte azonnal 
meghonosodnak stílünkben. Például: Nemes nagy lelkét reszkető 
ajkakkal szívtam magamba ; — jószületésű személy ; — az Asszony' 
látása csakugyan meg-érdekel; — képzelésem a' nagy világ' lármái 
közzé téved; — a' velőmig lehelte belém azt a hevet, melly 
szívében lángokkal lobogott; — lelke ki-ömlött ; — a tűz szik
rázva szökdécselt szeméből. S még számos hasonló, a melyekkel 
már kezdi újjáalkotni a magyar stílt. S még a kevésbbé szerencsés 
kísérletekben sem láttak nyelvrontást, csak az író merészségét, a 
melynek ki ne nézte volna el tévedéseit a szerencsés próbák mel
lett ? A tévedések közt olyanokra is akadunk, a melyeket tudatosan 
követ el a fordító; például: Ne félj, eb' ágyából született! ki
kergetem szemedből azt a' fertelmes álmot, — a hol a szokásos 
ebadtát s a kiverem az álmot akarja újjátenni. Vagy: Mi lessz 
az illyen Isten ostorából, ha a' maga abroszához feni a' 
kést ? Törülni helyett használja a fennix, hibásan, mint az Isten 
ostorát is. Az ilyen kifejezés sem verhet gyökeret: Életemet 
szökevény gyönyörködésnek szentélted-fel. Ebben a mondatban 
pedig: Elrántsa a végső romlás elől, szemléltető képet akar 
használni. 

Viszont a következő szólás színezése elbágyad: Eggy alkotó 
hagyására minden kelteméivel magához csalogat a' Természet. 
Azonban vannak valóságos hibás kifejezések is, a melyek vagy 
semmit sem jelentenek, vagy egészen mást, mint a mit Kazinczy 
ért. Például: Nem költénk-ki magunkat. Helyesen csak így: Nem 
költekeztünk ki egészen, vagy : nem költöttük el minden pénzünket. 
Vagy: Karjának fekhettem, e helyett: karjára támaszkodhattam. 
Vagy: Elfagyva télben; ez sokkal többet mond, mint az író 
akarja; mert csak azt jelenti: megdermedve, félig megfagyva. Néhol 
az eredeti nyelv szólása mintegy áttetszik a fordításon: A' fák, a' 

1 Kazinczy F. Lcv. II. köt. 361—362. 1. 
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kút, minden úgy még most is, minden! Vagy: Nem említek 
egyebet; ezt Kazinczy mindig az emlékezni helyett használja, hibá
san. Ilyen ez is: Fernando megháborodva szóll, — a mi ismét 
mást jelent, mint Kazinczy érti; megháborodva annyi, mint meg
tébolyodva, holott a fordító csak azt akarja mondani: zavartan, 
zavarban. Szereti Kazinczy a csak egyes számban használatos 
főnevet többes raggal ellátni: boldogságaim, hajaim. Arra is van 
példa, hogy a szokott kifejezést egészen szokatlanná teszi finnyás 
ízlésével: Könnyű hömpörög szeméből, — a mi már az ő különös
ségeihez tartozik. 

A mily feltűnő Kazinczy fordító készségének erősödése, írói 
tehetségének kibontakozása a Hamlethez képest a Stellában, épen 
oly szembeötlő a Bácsmegyeihez képest a Herder Paramythionjai-
ban. De a Bácsmegyei után Kazinczy fejlődésének legközelebbi 
fokát a Wieland Diogenesénék fordítása jelzi, a mely időrendben 
is mindjárt követi az elbeszélő nemben. 1789 végén valószínűleg 
a Bácsmegyei megjelenése után fog hozzá, mert a következő év 
január 26-dikán azt írja i\.rankának, hogy »lefordította«, az év 
közepén pedig, hogy nagy szorgalommal javítgatta meg, úgy hogy 
sajtó alá készítheti. Azonban részint a censura akadékoskodása, 
részint a saját anyagi körülményei miatt csak 1793 tavaszán jelen
het meg. Űj kiadására többé nem is gondolhat, mivel — mint 
említettük — a Helytartó Tanács eltiltja. S így talán az egyetlen 
fordítása, melyet ismételten meg nem javít s újabb kiadását nem 
is tervezi. Pedig e művet nagyobb deák kora óta állandóan olvassa 
és szereti, s már midőn Szentgyörgyi Istvánnal, mint tanárával 
társalog: »ez a' megkábúltt Szókratesz már akkor Tanítója vala«, 
s »a' gyermeki maga hittség' merészségével« kezdte magyarázni 
előtte, mígnem »megszégyenülve akadt el«.1 Tetszett neki, hogy 
»ez a' kis könyv tele van életre való philosophiával, noha valóban 
megőrült ember' munkájának nézethetík«; aztán mivel »olly 
különösségek vannak minden oldalain, hogy elbámul rajtok az 
ember és mégis látja, hogy igazsága van«. De nemcsak Dio
genes életbölcselete kapja meg Kazinczyt, a mű politikai hát
tere, az előadás érzelgős, sokszor vidor hangja, itt-ott az 
Anakreon-utánzókra emlékeztető érzéki motívumai s e mellett 
Wieland bőbeszédűsége s érzésbe olvasztott elmélkedése mind 
egyaránt vonzották. 

Mióta Kazinczy Wieland Musarionát olvasta, folyvást vágya
kozott íróját többi műveiben, sőt levél útján is megismerni.2 Mintha 
csak érezte volna, hogy pályájuk közt nem csekély hasonlóság 
van, a melynek egy része bizonyára Wieland köz ve tétlen hatása. 
Az önképzésben önkéntelenül is Wieland útját járja. Ez is korán 

1 A fordítás előszava, illetőleg ajánlása. 
B Kazinczy F. Lev. II. köt. 17. 55. 78. 1. Egyetemes Philologiai Közlöny 

1913. évf. XXXVII. köt. 631—632. 1. 
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fejlődik, hároméves korában már írni tanul, mint Kazinczy. Ez is 
hihetetlen lelki aggodalmakat áll ki, midőn a kinyilatkoztatott val
lás tanításaiban kételkedni kezd és sok álmatlan étszakán át hul
latja a megbánás könnyeit, mint Kazinczy a Hajnalkőy Jánossal, 
majd ismét a Szentgyörgyi Istvánnal való vitatkozás után; de 
mint Wieland a bölcselethez, a metaphysikai vizsgálódások terére 
menekül, Kazinczy szintén a lélek halhatatlanságáról elmélkedik. 
Wieland Klopstock és a franczia felvilágosodott írók hatása alatt 
kezdi költői kísérleteit; Kazinczy szintén bámulja Klopstock művé
szetét, levélbeli összeköttetést keres vele, ódáit és eposzát fordítja, 
valamint Voltaire és Rousseau műveit is korán tanulmányozza, for
dítja, magyarázza. A legnagyobb valószínűség szerint Shakespeare 
fordításának gondolatát is tőle veszi át Kazinczy és bizonyára sok 
tekintetben ő utána mond le a fordítás alaki hűségéről, hogy a 
tartalmit annál inkább megközelíthesse. Az időszaki sajtó életre 
keltésében is Wieland a Kazinczy mestere, a ki viszont a francziák 
tanítványa. A felvilágosodásnak, a szabadkőmívességnek mind kettő 
kiváló bajnoka, de Wieland előbb épen a pietismus rabja, míg 
Kazinczy ezt az irányt inkább csak hírből ismeri, s fejlődése nem 
mutat oly ellentéteket, mint a Wielandé, a ki pályájának első kor
szakában a vallásosán érzelgős irányt hirdeti, ebből a könnyelmű, 
a ledér életfelfogásra tér, a melyből ép akkor kezd gyógyulni, 
midőn Diogenészi írja 36 éves korában (1769). 

E gyönge szerkezetű s meglehetősen alaktalan mű feltűnően 
mutatja Rousseau hatását. Wieland különben is titkos rokonszenv
vel vonzódik Rousseau tanításához, a melyeket azonban hol paj
kosan s iróniával czáfol, hol a vidám bölcs szemléleteivel győzi 
meg olvasóit, hogy a korlátolt és egyoldalű természeti élet is kény
telen a művelődés sok különnemű eszközét felhasználni. De más
félül Wieland e művén Sterne hatása is észrevehető nemcsak a 
nagy bőbeszédűségben, a melynek a német író minden korlát el
vetésével átengedi magát, hanem egyszersmind abban a derült 
humorban is, a mely a mese indítékait és az egész előadást oly 
rokonná teszi Sterne műveihez. Wieland általán szereti meséi szín
helyéül választani Hellaszt vagy a keleti országokat, de csak azért, 
hogy annál szabadabban tárhassa fel gondolatvilágát. De ha a 
görögök és keleti népek közül választja is hőseit, voltakép a kora
beli németeket vagy francziákat festi, általuk mondatja el elmél
kedéseinek eredményeit: 

A Diogenes vagy EoaxpoÍTYjc \Laiva\xzvoc, annyiban függ össze 
Wieland írói egyéniségével, hogy mivel két első regényében (Don 
Sylvio von Rosalva és Agaikon) a frivollal érintkező pajkosságot 
sokan gyanús szemmel nézték, mintegy e gyanú alól kivan szaba
dulni Diogenesében, a görög bölcselkedő példájával mutatván meg, 
hogy a vidám szeszély a legszigorúbb erényes felfogással is össze
egyeztethető. Schiller azt mondja róla, hogy épen szeszélyének e 
legpajkosabb játéka eleveníti s nemesíti meg az emberi szívet. 

file:///Laiva/xzvoc
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Schmidt Julián szerint Wieland e műben a vén cynikusból egészen 
érzelgős eszményképet csinált, a mi csak részben igaz.1 

A Diogenes 1770. jelent meg Lipcsében, s két év múlva 
Drezdában franczia kiadása követte. Nem Kazinczy az első, a ki 
Wieland műveit magyarul tolmácsolja. Orczy Lőrincz b. az Aga-
íhont jóval előbb fordítja, s utolsó könyvének egy része a Magyar 
Museumban világot is lát.2 Wályi András pedig a Keresztény 
érzékenységeket ülteti át nyelvünkre, a mely Kassán 1789. és 1791. 
jelenik meg. Kovács Ferencz Veszprém vármegye földmérője, a ki 
alkalmasint 1787. kezd fordítgatni, a következő év elején Horváth 
Ádámhoz írt levele értelmében már ekkor fordítja Wieland Gray 
Johannáját »tizenkét táttatú Magyar két soros és cadentiás ver
sekben« ; azonban ha e fordítás elkészült is, nyomtatásban soha 
sem jelent meg.3 Sőt a Bio genest magát is lefordította Sági 
Károly 1792-ben, s általán Wieland egyike a legkedveltebb német 
íróknak, a kinek több művét fordítják a XVIII. század végén.4 

Orczy fordítása annyiban nevezetes, hogy íme a francziák tanít
ványa nem szorítkozik csupán a franczia irodalomra, hanem 
a korabeli német irodalom termékeit is felöleli s épen ez akkor 
nagyon népszerű regényt. Vájjon csak próbát akart-e belőle 
mutatni Orczy, vagy az egészet lefordította, nem tudjuk. Batsányi 
Orczy halála után közli a Juno, Semiramis, Aspasia, Li via és 
Erzsébet angol királynő beszélgetését, a mely épen a nemzeti és 
királyi jogok összhangba hozatala körül forog. Ez a gondolat 
Wieland nem egy művének alapja, Talán legjobban a Der goldene 
Spiegelben (1772) tűnteti fel a politikai és vallási elnyomásból eredő 
erkölcsi romlottságot. A Diogenesben határozottan a demokratia 
eszméi hevítik s Rousseau után egészen különálló köztársaságot 
óhajt szervezni, a melynek tagjai a nagy világgal még nem érint
keztek, s a melynek mindegyik családja függetlenül él a maga 
földjén s házában. E köztársaság igazgatásának alapelve, hogy 
»az Erősebb természet szerint való Védője a' Gyengébbnek«. 

Kazinczy az eredetinek egész tartalmát hűen tolmácsolja. Sem 
a komolyat színlelő fejtegetésben, sem a tréfás vagy érzékileg 
csiklandós festésekben nem vész el az eredetinek majd semmi 
árnyalata sem. Wieland bőbeszédűsége s egyszersmind ecsetjének 
melegsége és stíljének elegantiája a fordításban is megvan. Nyel
vünk minden észrevehetőbb erőltetés nélkül természetesen simul az 

1 Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland von Leibniiz bis auf 
Lessing's Tod. H-t. Band, Leipzig, 1863 ; 379—380. 1. — H. Kurz : Geschichte 
der deutschen Literatur; Leipzig, 1856; II. t. Band. 669—671. h. 

3 II. köt. 3. f. 327—365. és 4. f. 4 5 2 - 463. 1. 
3 Figyelő (1878) IV. kot. 69. 1. — Bayer J. A magyar drámairodalom 

története, I. köt. 147—-148. 1. 
4 Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. szá

zadban. (Értekezések a nvelv és széptudományok köréből; XXII. köt. 7. sz.) 
69—71. 1. 
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eredeti tulajdonságaihoz. Még Orczy említett néhány lapnyi töre
dékében a párbeszédek mily nehézkesen kapcsolódnak egymásba, 
s épen Wieland könnyűsége hiányzik bennük: Kazinczy már fej
lettebb, simulékonyabb, jellemzetesebb nyelvet használhat s a magyar 
társalgás nyelvét is határozott lépéssel viszi előbbre. Mint a Stellá
ban az újszerű, új színezetű kifejezésekkel gazdagítja stílünket, a 
Diogenesnek is minden lapja tele van ilyenekkel. Hosszabb-rövidebb 
mondatai szokatlan kifejezéseket, ritkán használt vonzatokat szinte 
észrevétetlenűl oltanak nyelvünkbe a stílfajok jellemző sajátságaihoz 
képest. Például az ilyenekben: Hajtóra vinni vadászni; — veletek 
ugyanazon ágról szakadtain; — félfej; — félrefaragó; — 
udvari kullancs; — selyem öltözet folyt-le vállain; — tekintete 
nagyon megérdeklett; — gondolat, a' melly erővel tolja rám 
magát; — neki eresztem szívemet azon gyönyörűségek érzésé
nek; — egyszerre omlanak-ki a bokor közziíl; — hány ezer 
tiforma teremtés nyomorog. S annyi sok'hasonló. 

Nem vehetjük rossz néven, hogy kísérlete nem mindig sikerül; 
hogy vagy az eredeti szólás követése, vagy a meglevő magyarnak 
újszerűvé alakítása közben meg-megsiklik tolla. Például: Beérem 
magam. Ezt a kifejezést sokszor és mindig hibásan használja. 
Helytelenek a következők is: Tótágast vet, e h. áll; — róla 
diadalmat vonhasson, e h. rajta diadalmat vehessen ; — útatokba 
állva talál, e h. ellenáll, ellenszegül; — száját mézes tésztákkal 
tolta tele, e h. tömte, a mint más helytt használja is. Ez meg 
érthetetlen: Eltetek. . . muzsikával 's táncokkal fel kockázva. 
Hibás ez is: Vígság alatt mulatja-el az egész éjt; vagy ez: 
Széles elhalások vagyon; — annyi szélvész, annyi bolond minden 
fajtából, — e h . csélcsap. — Ez is kétes sikerű: Rá lépjek a' 
dologra, e h. rátérjek. Az idegenszerűség egészen kirívó az 
ilyenben: 

»Néked most semmi dolgod, Diogenész, így szóla.« 
»Mint mindenkor egyébbkor! felelék.« 

De az efféle csak igen elvétve fordul elő. 
Az egyes szókban nagyon mérsékelten újít s nagyrészt 

kifogástalanul. Ilyen az őr sárkány, kellein, fekvő (e h. fekvő 
hely), füves (e h. gyep), éh (e h. éhes), a mi csak szokatlan: 
köz-tár; legelte szemeit, e h. legeltette; ^őkezdtem, e h. elkezá-
tem; előbeszéM, e h. ő/beszél, a mi akkor közönséges stb. 
A fordító különösségei közé sorozzuk az ilyeneket: sziszereg 
a' csalogány; kacsinganak egymásra; szárazkodik, ellopóskodik, 
könnyebbkén, nehézkén, vxáámbb. 

Szórendi idegenszerűségek vagy tévedések nagy ritkán for
dulnak elő. Talán az egész könyvben csak ez: a' nélkül ellenni 
tudok, e h. el tudok lenni. Ellenben az ilyen: nem kétségeskedtem 
sokáig (e h. nem sokáig kétségeskedtem) annál gyakoribb, a mi, 
sajnos, mostani még jelesb íróinknál is éktelenkedik. 
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II. 

A magyar stíl fejlődő elemei Lessing meséinek és Herder görög példá
zatainak magyar fordításában. Aszalay János. Kazinczy ítélete Lessing meséiről. 
A görög példázatok stílbeli szépségei. Veit Weber : A vak lantos. Mi a czélja e 
fordítással Kazinczynak ? Stíljének festő sajátságai. A magyar elbeszélő prózai 
stíl. Mi szab határt az író stílbeli újításainak ? Kazinczy merészségei. A válasz
tékosság elleni vétségeket már akkor üldözi. Mikép akarja általában a műérzéket 
nevelni ? Az érzelmesség és pathos fordításaiban. Miféle módokat próbál Kazinczy 
a magyar stíl újítására ? Többen megsejtik, mily nagy forrongás támad nyelvünk
ben. Dessewffy József gr. üdvözlete. 

A magyar stílnek előbb említett fejlődő elemei talán még 
észrevehetőbb mértékben nyilvánulnak a Lessing meséi, Herder 
paramythionjai s Weber Vida Vak lantosának fordításában, a mely, 
túlzás nélkül állíthatjuk, a magyar nyelvet, a magyar elbeszélő 
próza stíljét eladdig a legnagyobb fokon mutatja. Lessing meséi 
(Zürich, 1760), ez egyszerűségükben művészi elbeszélések, a melyek
ben a tanulság is oly természetes könnyedséggel kapcsolódik a 
rövid előadáshoz, Aszalay János, illetőleg Kazinczy fordításában 
jutnak először a magyar közönség kezébe, a minthogy Lessing más 
költői műveinek, első sorban drámáinak fordítására is Kovács 
Ferencz mellett Kazinczy gondol nálunk legelőbb. 

Aszalayt is, mint Vitéz Imrét, Kazinczy buzdítása s példája 
avatja íróvá. Családi nevét is, Szabó, az ő tanácsára változtatja 
meg. Kazinczy József és Miklós mellett 1785—86. házi, majd a 
sárospataki normális iskolában nyilvános tanító, de akkor is gyak
ran Regmeczen, a Kazinczy-családnál tartózkodik s pártfogójának 
egyben-másban segítségére van. Őt is elfogják 1794-ben s rabos
kodik is Kazinczyval együtt és ott hal meg fogságában 1796 
okt. 12-dikén.1 A Lessing meséin kívül számos színművet fordít, 
a melyek nagyrészt kiadatlanok. Mennyi része van neki a mesék 
fordításában és mennyi Kazinczynak: pontosan meg nem mond
ható. De abból, hogy Kazinczy néha egészen a magáénak mondja, 
kilencz kötetes kiadásában pedig, igaz, hogy egészen újra dolgozva, 
mint a magáét teszi közzé, bátran következtethetjük, hogy Aszalay 
fordítását nagyon alapos javítás alá vette, úgy hogy a kiadott 
munka sokkal inkább az övé, semmint Aszalayé. Az előszóban 
Kazinczy azt írja, hogy Aszalay az ő kérésére fordította a meséket, 
de kikötötte, hogy a fordítást az eredetivel Kazinczy hasonlítsa 
össze s a mit változtatni jónak lát, jegyezze ki. »Felraktam — 
folytatja — jegyzéseimet, még pedig azzal az egyenességgel 's 
bátorsággal, a' mellyeket tőlem a' belém vetett bizodalom kívánt 
és érdemlett, 's vissz'adtam a' munkát, hogy jegyzéseimnek, ott, 
a' hol önnön érzése javalni fogja változtatásaimat, hasznát vehesse. 

' A Magyar Pantheon 370. lapján helytelen adatok vannak róla, hogy 
kiszabadul s ismét nevelősködik, stb. a melyek a Szinnyei J. Magyar irók élete 
és munkai I. köt. 280 — 281. hasábjaira is átmentek, bár némileg javítva. 
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így készűlt-el ez közös igyekezetünk által; mellyet leginkább azért 
jelentek, hogy a' kik különösségeimen fogva rám ismernek, 
Barátomat, és engemet a' Kiadót, félre ne értsenek.« 

Mivel a mesék nagyon vékony kötetre terjedtek volna, nem 
akarván Kazinczy Lessingnek a mese elméletéről szóló tanulmánya 
fordítását is melléjök tenni, arra a gondolatra jut, hogy »valamelly 
érdemes párt kapcsoljon« hozzájuk. így esik választása Herder 
paramythionjaira, a melyek eredetije, mint Kazinczy szokása ellenére 
az előszóban megírja, Herdernek Gothában 1785-ben Zerstreute 
Blätter nevezet alatt megjelent munkái közt található. Magát a 
műfajt is megmagyarázza. Paramythion szerinte annyit jelent, mint 
mulatkozás. A görög asszonyok még most is így nevezik meséiket, 
a melyekkel egymást mulattatják. »Ezeket — úgy mond — ezen 
felül azért is így nevezhette Költőjök, mivel tárgyaik a' Görögök' 
Fabuláiból vétettek, mellyeket Mythósznak hívunk.« Magyarul görög 
példázatnak mondhatjuk, mert hisz voltakép csak annyit külön
böznek a közönséges példázatoktól, hogy bennök görög mytho-
logiai személyek szerepelnek, épen olyan tanító czelzattal, mint a 
mesében. Kazinczy tehát finom érzékkel párosítja össze a két író 
munkáit s jól mondja, hogy ha elhatna Lessinghez a más világra 
az ő kiadásának híre, bizonyosan javalná tettét. Lessing meséit 
az új írók minden munkái közt legméltóbbnak tartja, hogy 
a régi klasszikus írók remekei közé sorozzák. Viszont Herder 
szóban levő műveit is érdemök szerint becsüli. »Én — írja 
1793 okt. 3. kelt levelében — Herdernek Paramythionjaiba olly-
formán vagyok szerelmes, mint a' szerető a' maga Ivánká
jába", mellynek jelét minden tapasztalhatja religiosa fordításomon: 
de még sem merném azt mondani, hogy Lessing sokkal nem 
szebb Her dérnél.« l 

Herder az első a németeknél, a ki e műfajban jeleset alkotott, 
s a kinek aztán több utánzója támad Krummacherben, Gleichban, 
Schlezben s még a XIX. század húszas éveiben is Franz Ágnesben. 
Jóllehet azonban — mint Kazinczy helyesen mondja — e példa-
zatokon is »valóságos Görög Kellemek lebegnek«, s Herder írói 
művészete itt sem tagadja meg magát, az allegorikus műfajjal járó 
mesterkedés akárhányszor megtetszik e szerepeken. De Kazinczy 
e klasszikuskodo példázatoknak mind tárgyait, mind előadását 
nagyon kedveli, mert a saját írói hajlamainak talál bennök gazdag 
táplálékot. Ezért, mintha csak meg akarná mutatni, mire képes 
tehetsége: »religiosa fordítása« az eredetinek minden művészetét 
nyelvünkbe igyekszik oltani. Később is többször javítgatja s épen 
a Marmontel-fordítása mellé teszi. 

Csak A vak lantost iparkodik hasonló műgonddal tolmácsolni. 
Fogsága előtt ez az utolsó kiadott munkája, melyhez már gya
korlott írótollal fog, a mi minden során meglátszik. Valószínűleg 

1 Kazinczy F. Lev. II. köt. 317. 1. 
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csak 1793 elején kezd fordításához, mert ez év júliusában írt egyik 
levele a kész vagy félig kész munkák közé sorozza; de már a 
következő év tavaszán a Stella függeléke gyanánt nyomtatásban 
is megjelenik. Hogy e regét mennyire megszerette, semmi sem 
bizonyítja inkább, mint hogy fogságának mindjárt az elején újra 
dolgozza. S midőn húsz év múlva összes fordításait sajtó alá 
készíti, ezt a Bácsmegyeivel együtt akarja kiadni, mivel — úgy 
mond — ez »mohón fog kapattatni« és »mindég bírni fogja a' 
nagyobb Publikum kedvét«. Épen e szempontból akarja nagy
kiadását ezzel és a Bácsmegyeivél kezdeni.1 

Wächter Lénárt (1762—1837), a ki Veit Weber néven adja 
ki regéit Berlinben 1787—1798-ig hét kötetben Sagen der Vorzeit 
czímmel, korának népszerű írója, ki a részben a nép ajkáról 
vett mondákat költői szabadsággal dolgozza át. Járatos levén 
a közép-kor történetében, előadása a történeti hűség látszatát 
kelti olvasóiban, a kik legalább első köteteit dicsérik is szem
léltető rajzai s a szabadságért lelkesedő pathosa miatt. Talán 
ép e tulajdonságaival vonja magára Kazinczy figyelmét a 
franczia forradalmi eszmék hullámzása idején. Weber nagy 
ellensége a papságnak, melyet a haladás, a szabad eszmék kerék
kötőjének tart s a gonoszság képviselőit közűlök válogatja ki 
regéiben. A királyok zsarnokságát kevésbbé nyíltan, de szintén 
tollára veszi, a mi Kazinczy fordításában is fölkelti nem egy 
olvasója figyelmét.2 E mellett a regék írója mind tárgyaiban, mind 
előadásában s hangjában az érzelgős áramlat jellemző kifejezője; 
párbeszédeiben ügyesség s elevenség van, a mese szövésében 
pedig gazdag lelemény.3 Mind e tulajdonságai együtt véve meg
kapják Kazinczy érdeklődését, mint számos kortársáét, a kik közül 
többen utánozzák.4 

Érzi-e Kazinczy, hogy e regék épen úgy hazudják a tör
téneti középkort, mint Dugonics regényei a magyar vezérek korát: 
bajos megmondani. De az nyilvánvaló, hogy Ossian közvetetlen 
hatását helyesen ismeri fel rajtok, a mire különben A vak lantos 
tárgya önkéntelenül is rávezethette. Éles műérzékéről tanúskodik 
tehát az a törekvése, hogy a fordítást nyelvileg is mintegy a 
régi korba varázsolja vissza. »A vak lantosban — írja — eggy 
Rembrandi fénybe festett komor tableaut akartam festeni. Azért 
hordtam belé a' régi elavult szókat« 5 S csakugyan ez a komor 
színezet az egész elbeszélésnek nemcsak meséjén, hanem nyelvén 

1 U. o. ír. köt. 298. 341. 421. 1. X. köt. 15. 18. 1. 
2 U. o. II. köt. 355. 1. 
3 Kurz id. m. III. köt. 525a. h . ; — Heinrich G. Kisfaludy S. regéi az 

Irodalomtörténeti Közlemények 1891. évf. I. köt. 89—90. 1. 
* Heinrich G. id. tanulmányában felsorolja ez utánzókat, köztük Gleich 

József Alajost is, a ki Sagen der ungarischen Vorzeit czímű gyűjteményét 
Bécsben 1800. adja ki. 

B Kazinczy F. Lev. II. köt. 362. 1. 
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is uralkodik; bár elavult szó vajmi kevés van benne. Csak a 
csélcsap, hölgy, pálya-piacz, szugolya mondhatók ilyeneknek s 
ez a pár régies alak: megintlen, Hlyeién. E tekintetben Kazinczy 
törekvése kevésbbé sikerült, de annál inkább a stil festő saját
ságaira nézve. Ezekben Kazinczy talán sohasem emelkedett maga
sabbra. Behízelgő, színes nyelve, a mely az indulatok kitöréseihez, 
az iszonyatos jelenetek rajzához ép oly készséggel alkalmazkodik, 
mint az idylli egyszerűség jellemzetes vonásait könnyedén, minden 
erőlködés nélkül fejezi ki, oly fokon mutatja az elbeszélőprózát, 
a melyre Kazinczy kortársai közül senki sem jutott, s ő is csak 
a Herder görög példázataival. 

S ha most arra a kérdésre kellene felelnünk, mivel gyara
pítja Kazinczy fogsága előtt a magyar stílt, nem túloznánk azt 
mondva, hogy A vak lantosban a komorság festői színezésével, 
a görög példázatokban a nyelv erélyével, a mesékben pedig a 
józan egyszerűség jellemző kifejezéseivel. Ez a három elbeszélés a 
könnyed folyamatosságra, a pathos melegségére, a nyelv tiszta ele-
gantiájára nézve stílünk fejlődésének valódi mérföld-jelzője. A magyar 
elbeszélő prózai stíl bája tudatos művészettel e fordításokban nyil
vánul először feltűnőbben. 

Ez a báj először Bárótzi fordításaiban szól Kazinczyhoz. 
Ezekben veszi észre az idegenszerűségekkel kifejezett választékos
ságot és finomságot, azt az édes selypítést, a mely az akkori 
nagyvilági hanghoz szokott Kazinczyt érthetően túlzásokra ragadja, 
midőn a hónapok nevét (áprilisa, májuss), vagy a moralitást is 
s£-szel írja és mondja. A Stella borítékján 1 maga is szóvá teszi 
ezt, mivelhogy a nevet már a czímben is Sz-szel Sztellának írja, 
a mi — érzi — »némellyek előtt affectáltnak fog tetszeni«. De 
— úgy mond — ilyennek tetszik a vékony sz hangja is azoknak, 
a kik az exament ekzsamennek, az explicot exssplicónak, az estet 
észtnek mondják. »Azoknak — folytatja — a' kik Nyelvünk' 
mívelésén dolgoznak, igyekezni kellene a' pingvis populusztól a' 
Venusztusok' serege felé annyira közelíteni, a' mennyire a' nyelv 
természete 's analógiája engedi.« 

íme tehát az író azon törekvésének, hogy stíljét gazdagabbá, 
hajlékonyabbá s a műfajok sajátságaihoz simulékonyabbá tegye, a 
nyelv természete s analógiája szab határt. A mit Ráday Gedeontól 
tanul, a minek a Barczafalvi Szabó és Gelei József fordítása bírá
latában kifejezést is ád s a Gessner idylljeiben és a Bacsmegyeihen 
mint követendő példát tűz maga elé, most is zsinórmértékül tekinti. 
Azonban sem a nyelv természetének, sem analógiájának a fogalmát 
nem tisztázza. Inkább csak nyelvérzékére támaszkodik, mint általán 
a nagy írók, s nem mélyed e fogalmakban rejlő útmutatás magya
rázatába, melynek tudata csak homályosan él benne. Azt kitűnő 
érzékkel észreveszi, hogy a fordított mű eredetijének miféle stíl-

3 A M. N. Múzeum könyvtára példányán megvan e boríték. 
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sajátsága van, a mely a magyarban még hiányzik. Láttuk, hogy 
részint a magyar szólások használatában, részint a közmondások 
hasonlóságára 'képzett új kifejezések alkalmazásában, valamint az 
idegen szólásmódok átültetésében mily finom és szerencsés nyelv
érzék vezeti tollát; de arra is rámutattunk, hogy kísérletei közt 
nem egy találkozik, a mely egészen ellenkezőt fejez ki, mint az 
eredeti, vagy épen semmi értelme. A vak lantosban is van erre 
példa, midőn így szól: Közlöm veled, e h. megosztom veled; 
vagy: Szívem öröme felülhaladott minden kinyomást. A példá
zatokban : Ki beszéllhetné-le kelteméit ? Itt a ki ismétlődését akarja 
kényes érzéke elkerülni s egészen más értelmet ád mondatának, 
mint a szokásos kifejezés kívánja. Vagy a mesékben: szerkezzem-
fel, érthetetlen, annyit akar mondani, hogy valamivel ellássam. 
A le, ki és el igehatározók használatában különösen keresi a szo
katlant, de nem szerencsével, A vak lantosban p. o. megbizonyo
sodás h. e/bizonyosodást mond. A mesékben: a' legkisebb szúnyogot 
is kilátják, e h. meglátják. Ismét A vak lantosban: szeretetet 
hímez, a mi azt akarja jelenteni, színlel vagy utánoz. így hasz
nálja ezt a mesékben is. 

A rövides erőnek legtöbb hiányát látja nyelvünkben s úgy 
hiszi, hogy ennek hosszú szavaink már magukban véve is nagy 
akadályai. Megkezdi hát, noha most még csak elvétve, a rövi
dítést, például: kotkotló tyúk; éh az éhes h., véd (főnév), meg az 
ilyenekben: csatija, idvezljétek, ellenzhet. Ekkor kezdi nagyobb 
mértékben a latin nyelv hasonlóságára az elisiót használni, a mi 
ellen pályája második felében sokan felszólalnak, s ő elméletileg 
is kénytelen magyarázgatni határozottan hibás felfogását. A mit 
a Bácsmegyei és Hamlet után (1790) fordít, mindenben kiugratja 
az egymás melletti hangzók elsejét. Például: abV a' szobába, — 
aW a' szép házba, — amod' által, — desz&' állás, — eggyüí/ 
állottak, — félr' értetett, — lel&'ísmeret, — /eresztette — od' 
által, — örök&' égő, — ossz' ütődés, — ÖSZÍ/ akadunk, — 
öszf' olvadt, — rozs' arculat, — f ellened, — vissz1 adám, stb. 
Tévedését aztán maga is belátja, de csak annyiban, hogy az igazán 
fülsértőeket elhagyja; magáról az elvről soha sem mond le, csak 
a gyakorlatban lesz tartózkodóbb. 

A választékosság elleni vétség tűnik szemébe a tájejtés iro
dalmi meghonosításában s azért ezt már akkor üldözi. Aranka 
fordításait épen e szempontból javítja ki s nagyon megszólja a 
Nyelvmívelő Társaság tervezetében olvasható tájszókat, tájejté
seket: ittélünk, levelezés, segz/tés. Az idegen szavak magyarosí
tásában nincs kellőleg kialakult véleménye. A latinból a nyugati 
nyelvekbe jutott szót szívesen meghagyja nyelvünkben is eredeti 
alakjában. Például: planum. Azt mondja, hogy ezt előrajzolatnak 
is nevezhetné, ha »haszontalankodni nem szegyenlene«; planum-
nak azért mondja, mert a német is innen mondja plánnak, pedig 
grundrissnak is mondhatná. De a sermo pedestert piperétlen 
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beszédnek fordítja, noha merné albeszédnék is mondani, bár »előre 
látja, hogy sokan nem fognák hallani akarni«.1 Még nem tanítja 
nyíltan, csak itt-ott mellékesen czélozva érinti, hogy az írónak 
mindig tudnia kell, milyen közönségnek ír. Rosszul esik neki, 
hogy Decsy Sámuel a Pannóniai Fenikszben oly tudatlannak és 
járatlannak véli nemzetünket, hogy »előtte impune bolondoskodik 
a' maga zöld süvegében« ; hogy Pétzeli felséges herczegnek szó
lítja Pálffyt és Kaunitzot, nem fordítván semmi gondot az idegen 
szó magyar egyértékesének kikutatására«.3 

A ki az olvasó műérzékét nevelni akarja, a szokatlan kifeje
zések használatától mit sem kell félnie. Elhagyhatja a sok valót, 
hogyoi, valát, a mik a mondatot terjengőssé, lapossá, lazává, 
erőtlenné teszik. A klasszikus és nyugati nyelvek erélyét, még ha 
kissé a magyar nyelv megerőltetésével jár is, átültetheti, mint a 
mikre példát ad szóban levő fordításaival. A német írók, első 
sorban Klopstock példája, bár erre még nem hivatkozik, felbátorítja 
az idegen szók átültetésére. Még inkább a latin írók eljárása, a 
Phaedrus illiteratum plausum s a Horatius Neqtie te ut miretur 
éppenséggel ösztönzik a szókincs gazdagítására, stílünk kimívelé-
sére; csak — úgy mond — arra vigyáz, hogy Barczafalvi Szabó 
Dávid ne legyen belőle.3 

Az újítás fogalmának sem igazi tartalmát, sem valódi körét 
nem vizsgálta még. Csak azt tudja, hogy nem minden művet 
írhatunk »cathedrai stílussal«, mert ez élő bizonysága lenne »az 
ekkoráig is le nem vetkőzött ostobaságnak«. Tudja, hogy Bárótzi 
már követendő példát adott a magyar elbeszélő prózai stíl kiműve
lésére, oly sajátságokat oltván bele, a melyeknek hiányát annak 
kellett különösen éreznie, a ki a franczia elbeszélő próza könnyed 
finomságát, választékos fordulatait, vagy a magyarázó stíl szaba
tosságát, rövides erejét jól ismerte. A ki látta, hogy a nyers és 
darabos magyarosság, meg a latin s kisebb mértékben német 
szavakkal, sőt kifejezésekkel tarkított finomkodó nyelv kimeríti a 
magyar stíl összes tulajdonságát, egyszínűvé áztatván a külföldi 
irodalomból átültetett mű bármily gazdag stíljét. Bárótzi az 
elbeszélő és magyarázó prózát nemcsak finomabbá, jellemzetesebbé, 
hanem egyszersmind magyarosabbá is teszi; mondatszerkesztései
ben pedig — mint Beöthy Zsolt oly mélyrehatókig fejtegeti — az 
eredetinek annyi lényeges sajátságát utánozza, a mennyivel sikerül 
neki a szépen, biztosan rendezett, változatos és lendületes magyar 
beszédet újjá képeznie.4 

Az érzelmesség s »a szónoki formákat kereső pathos« Kazinczy 
stílérzékét legkorábban meghódítja. De már az idyllekben s a Bács-
megyeiben iparkodik ezekhez valami újabb stílsajátságot kapcsolni 

1 Kazinczv F. Lcv. \\. köt. 185. 326. 1. 
a U. o. 186. 1. 
8 U. o. 326. 1. 
* A szépprózai elbeszélés története, II. köt. 78—81. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 2 
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részint az érzelmesség hangjának gazdagításával s a pathos ere
jével, részint a természeti képek elevenebb színezésével, Goethe, 
Herder, Lessing, Weber és Wieland műveinek fordításában pedig a 
klasszikus tisztaságot, az egyszerűségben nyilatkozó erőt, a régies-
kedő festőiséget s az áradozó elbeszélésből is ki-kitűnő választékos
ságot oltja stílünkbe. Legkivált a pathos melegsége, a társalgás 
hangjának az érzelmes mellett is szabatosságra törekvése, tiszta 
elegantiája s a magyarázó kifejezések határozott erélye a számba
vehető gyarapodása stílünknek. 

Miféle módokat használ erre a végre Kazinczy ? Ugyanazokat, 
a melyekre Bárótzi tanítja. Mind a szókincs gazdagítását, mind a 
sajátos kifejezések szaporítását részint a megfelelő szokás-mondások 
hasonlóságára valló új szerkezetekkel, részint az idegen szólásmódok 
átültetésével. Az idézett példák mutatják, hogy Kazinczy nemcsak 
hűséges, hanem nagyratörő tanítvány is, a ki tovább akar haladni 
mesterénél. Bárótzi a magyaros szólások közé szinte művészi 
tudatossággal vegyíti az idegenszerűségeket; Kazinczy kedvtelve 
használja a szokás-mondásokat s közéjük még művészibb tudatos
sággal vegyíti az új színezetű kifejezéseket, akár saját szerkezetei, 
akár idegenből ülteti át. Féltékenyen őrzi a magyar nyelv tiszta
ságát. Kerüli az idegen szókat, a melyeket még az imént annyira 
halmozott. De az idegen szólásmódok meghonosításában már nagyobb 
merészség jellemzi, sőt a Hamlet fordításából idézett két példa 
szerint a szórói-szóra átültetett szólásmódok értelmetlenségét is el
nézi. A szókincs bővítésére irányuló buzgósága még nem igen fel
tűnő, de már tudja, hogy a nyelvtisztaság érdekében ennek is sok 
hasznát lehet és kell venni Gondolkodóba ejti a latinból németbe 
ültetett szók alakja és alkalmazása. A hasonlóságot a mi nyelvünkre 
vonatkozólag is értékesíteni próbálja, jóllehet még csak egy-két 
példában. Ellenben a mondatszerkezetek fordulatosságában, új ki
fejezések képzésében annál nagyobb sikerrel törekszik. Szokatlan 
szófűzései a nyelv báját s erélyét egyaránt emelik az efféle kifeje
zésekben : nemes nagy lelkét reszkető ajakokkal szívtam magamba; 
vagy: lelke kiömlött; vagy: selyem öltözet folyt le vállain. Még 
a teljesen új árnyalattal használt szók fűzése is erre szolgál: a' 
vér füsíörékelve lövődjék-ki belőle, stb. Az így képzett új kifeje
zések adnak a magyar prózának, illetőleg irodalmi nyelvünknek 
új színt s új erőt. Ezekben tűnik fel Kazinczy eleven s tudatosan 
művészi stílérzéke, a melyet Bárótzi ébresztett benne s a klasszi
kus és német írók erősítettek. Elbeszélő prózánk ez úton oly fokra 
fejlődik, hogy az irodalmi nyelvnek biztos alapul szolgálhat. Kiala
kulásában Kazinczy fordításai 1788-tól 1794-ig újabb-újabb haladást 
jeleznek, a mely már Csokonai, Kisfaludy Sándor és Berzsenyi 
költői nyelvére — a kisebbeket nem is említve — érezhető hatás
sal van. 

Kortársai közül többen megsejtik: mily nagy forrongás támad 
e fordítások nyomán a magyar nyelvben. Földi Jánoson kívül senki 
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sincs, a ki e fordításokat becsmérlené. Ellenkezőleg, a legnagyobb 
magasztalással halmozzák el Kazinczyt, a kit ép ezek alapján tekin
tenek mesterüknek. Az ifjú Dessewffy József gr., a ki ekkor 
Fiúméban tartózkodik Pászthory Sándor kozmányzó mellett, Lessing 
magyar meséit s a görög példázatokat az eredetiek gyanánt olvassa 
s kifejezi főnöke örömét is, hogy »olly fordítások jelennek meg 
nálunk, mellyek más nemzeteknek írójaikat velünk el-felejtetik«. 
Döme Károly olvasván e műveket, így ír: »Nagyon gyönyörköd
tetett ezekben, valamint tsak nem minden egyéb Munkáidbán is 
különös szépségű 's kellemetes különösségű Magyarságod. Szín 
nélkül mondom ezt, és hidd el, hogy senki sem is lehet a' Te 
Magyar érdemeidnek forróbb tisztelője mint én«. Dayka Gábor és 
Pápay Sámuel az egri iskolában legkedvesb olvasmányaiknak 
Kazinczy fordításait tartják, s ezt Pápay a maga Diogenesének 
belső czímlapjára föl is jegyzi.1 Általán az ifjú irók halhatatlannak 
tekintik nevét, a melyet munkái »számtalan magyar szívekre 
le-törölhetetlen arany Betűkkel fel-mettszettek«.2 

VÁCZY JÁNOS. 

EGY ISMERETLEN MAGYAR KÖLTŐ SKÓCZIÁBAN. 
. 1628. 

Mark Napier a »nagy« Marquis of Montrose életrajzában 
(1. köt. 38. 1,) közöl egy kivonatos »Maister John Lambye«-nek 
számadás könyveiből, mely szerint 1628,-i május 12.-én St. Andrews-
ban, hol akkor a marquis a kollégiumban tanult, ő (Lambye) adott 
»given, at my Lord's direction, to ane Hungárián poet, who made 
somé verses to my Lord, 58 Shillings«. A magyar poéta nevét eddig 
nem sikerült fölfödöznöm és maguk a versek, úgy látszik, elvesztek. 

Napier kommentárja szerint 58 shilling skót értékben csak 
5 shillinget ér sterlingértékben, de másrészt ugyanazon számadá
sokból kitűnik az is, hogy egy ürüczombot egy shilling sterlingért 
lehetett vásárolni abban az időben, és azért versfaragó hazánkfia 
legalább öt ürüczombot vásárolhatott magának a kapott irói 
tisztelet dijért. 

St. Andrews városa régi hires egyetemével 8!/2 órányira van 
Londontól vasúton Skócziának egy zugában a keleti tengerparton, 
hova csak vakácziózni jár a közönséges halandó. Ha valami 
kutatónk elvetődnék oda, jó volna az egyetemi hallgatók lajstromá
ban fürkészni. Talán meg lehetne találni a mi magyarunk nevét. 

(London) 
K R O P F L A J O S . 

1 Badics F. tanulmánya az Irodalomtörténeti Közlemények 1897. évf. 
VII. köt. 8. 1. 

2 Kazinczy F. Lev. II. köt. 350. 356. 491. I. 
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