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MÁSODIK RÉSZ.

A MAGYAR MŰFORDÍTÁS 1808-1831.

XI. Kazinczy Ferencz.
A magyar műfordítás, ha más miatt nem, de már csak am az  

egy dolog m iatt is méltó az irodalomtörténész figyelmére, m ert ez 
szolgált a nyelvújítási harcz eszközéül. Kazinczy lángelméje fölis
merte, hogy reformátori munkájában leginkább akkor ér czélt, h a  
külföldi irodalmak remekeinek átültetése közben gyarapítja nyel
vünket új szókkal és új szólásokkal. Minthogy Kazinczy fordításai
nak idegenszerűsége az ő nyelvújítási elveiből folyik, helyénvaló
nak látom itt, ez utóbbiakról is szólani.

Müller Miksa nyelvtudományi felolvasásaiban*) többek között 
így nyilatkozik a nyelv megváltoztatására irányuló törekvésekről :
• A b mán is the lord of natúré only if he knows his laws and 
submits his lo them, the poet and the philosopher become the 
lord of language only if they know its laws and obey them.» 
(Valamint az ember csak akkor ura a természetnek, ha ismeri 
törvényeit és magát azoknak aláveti: úgy a költő és a bölcsész is  
csak akkor lesz a nyelv urává, ha ismeri törvényeit és engedelmes
kedik nekik.)

Ha ezt a komoly tudomány által felállított s kétségbe von- 
hatatlan igazságú elvet összevetjük a Kazinczy idevágó nyilatkoza
taival mindjárt megláthatjuk, mért és miben hibázott. Kazinczy 
azt hitte, hogy lábbal tapodhatni a nyelv geniusát, csak az Aesthesis 
mosolyogjon kegyesen az emberre; hitte, hogy

«A genie pártázott fővel jő s sanctionálja,
A mit az iskola tilt, a mit az aesthesis hágy» ;

hitte, hogy a nyelvben a törvény, az u su s: semmi, mert a lángész 
leronthatja mindkettőnek érvényességét. Pedig valamint Zsigmond 
császár nem tehette generis femininivé a «schismát»: úgy semmiféle

*) Lectures on the Science of Langnage. I. 37. lap.
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m ás tudós sem változtathatja meg azokat a még eddig teljesen ki 
nem fürkészett törvényeket, melyek szerint a nyelv nő. Kazinczy 
változtatni akart rajtuk; toldogatott, foldogatott kiindulva sok 
olyan elvből, melyeket a tudomány részben már az ő korában is 
hamisaknak nyilvánított, de melyeknek tarthatatlan voltát csak az 
njabbkori nyelvészet állapította meg dönthetetlen érvekkel. Ma 
aligha kívánná Kazinczy elérni, hogy azt a sok xenologismust 
melyet alkotott, mi «a magyar arczon addig nézzük, míg végre meg- 
megszokjuk*; nem gondolna bizonynyal arra sem, hogy «a szókat 
uj syntaxis szerint szőjje mondatba*. Csak a nyelvtudomány nagy
mérvű fejletlensége korában lehetett arra gondolni, hogy a magyar 
nyelvet a némettel kelljen leginkább összehasonlítani, mint azt 
Kazinczy ki is mondta a • Tudom. Gyűjtemény*-ben; csak e fejlet
lenség korában lehetett felállítani olyan elveket, a minők im ezek:

«A szépiró az idegen szólással nemcsak szorultságból él, 
hanem mivel magát még az újság kecse által is megkedveltetheti.» 
(Tud. Gyűjt, 1819. XI. 22.) «A neologismus gyökökkel inkább él, 
mint származottakkal, az öszveforasztottakat particulájoktól meg
szabadítja, szavait uj nyntaxissal . . . szövi.» «Á mi íróink tudva s 
akarva távoznak el a szokás törvényeitől. A szépiró nem ismer 
főbb törvényt, mint azt, hogy irása szép legyen. Valami ezen 
ügyekezetet segélheti, az neki mindén szabad, akár engedi a gram
matika és a szokás, akár nem. Soha még hamisabb tanítás adva nem 
volt, mint az, hogy usus dominatur in lingvis; sőt az iró parancsolja, 
hogy úgy legyen és úgy lesz!* (Tud. Gyűjt. 1817. XII. 89.1.)

• Ne kérdd, törvénynyel egyez-e, nem-e ?
Egyez, ha szép, mert törvényt ez teszen. *

(Kazinczynak Berzsenyihez irt ódája.)

E hamis elvekből folytak mindazok a vétkek, melyeket 
Kazinczy a nyelv geniusa ellen elkövetett, s melyek túlzottnak 
tüntetik föl Toldy dicséretét, a ki azt mondja, hogy a magyar 
próza Kazinczy tói nyerte «a gáncstalan szépség tökélyét». Kazinczy
nak annyi és oly nagy érdemei vannak, hogy nem vethet homályt 
dicső emlékére az, hogy egyben-másban hibázott is. Ember volt.

Még érthetőbbé válik Kazinczy idegenszerüsködése, ha meg
fontoljuk, mi volt a czél, melyet maga elé tűzött. Nyelvet akart 
a lko tn i:

• Nyelvet, hogy újjá szülessék a szó,
S bár megavult, iíjuljon, a mi jó,
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Nyelvet, mely kelet népéé legyen,
E nemzeté, mely házias, csatás ;
Oly édeset, minő a szerelem,
Erőset, mint a harczi riad ás,
Nyelvet, melyen mindennek van neve,
Mely árnyal és fest, mint tündér zene,
Mely dörgve lejtsen, mint a völgyi ér,
Lángban pezsegjen, mint az ifjú vér.

(Szász Károly Kazinczy-ódájából.)

Hogy ily feladattal szemben néhol megbotlott, ki fogná 
csodálni? «Nagy tévedései és túlságai — szól Gyulai Pál Kazinczy 
idegenszerűségére vonatkozólag — ugyanazok, melyek m inden 
nagyobb mozgalommal együtt járnak, s melyeket épen úgy ki lehet 
magyarázni, mint menteni. De kimagyarázni és menteni valam it 
nem annyi, mint használni és követni. Honnan tanultuk mi azt, 
hogy nagy embereink ámyoldatait is bálványoznunk kell, 8 egy 
nagy mozgalom minden nyilatkozata isteni kijelentés? Vájjon 
örvendhetünk-e, midőn Kazinczy tévedéseiből elmélet, rendszer 
alakul egész az elhirhedt szócsintanig, s minden idegenszerűséget 
az ő nevének varázsa fedez ? És mért nem meijük kimondani, hogy 
egy bizonyos pontig irodalmunk folyvást Kazinczy befolyása a la tt 
fog állani, de egy és más, mi az ő idejében szükségesség volt, m ost 
már nem az, s egyedül azon az utón, melyen ő járt, a m agyar 
próza teljes szépségében ki nem fejthető.» *)

Kazinczy idegenszerűségei fölött különben pálczát tört m ár 
maga Arany János is, a ki « Prózai dolgozatai* 361. lapján ezeket 
mondja Kazinczy nyelvújításáról: «Hiába való volt minden esetre 
alsóbb fokú nyereményért, minő a nyelv rövidsége, csínja, hang- 
zatossága, magasabb fokú sajátságot: a szókötést, a nyelv élet- 
műszerét támadni meg; annyival inkább, mert meg sem vala 
kísértve, ha vájjon rövidség, csín, hangzatosság nem épen úgy 
eszközölhető-e magának a nyelvnek határai közt?*

A mi már most K. műfordítói elveit illeti, tudvalevő dolog, 
hogy az ő legfőbb törekvése oda irányult, hogy az író szellemét is 
beleöntse átültetéseibe. Ő a magyar költői stílust sokszínűvé akarta 
tenni, azaz azt akarta elérni, hogy a költészet minden egyes 
fajának meg legyen a maga irálya. Ö ennyiben felfogta a műfor-

> Budapesti Szemle. 1860. évf. 1. füzet. Emlékbeszéd KazinczyrvM.
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dítás valódi hivatását; átlátta, hogy a nagy hűség keresése mellett 
vigyáznia kell az írónak, hogy feszessé ne váljon, de hangoztatta 
azt is, hogy az idegen mű szépségeit ne engedjük veszendőbe menni. 
Tudta, hogy a nyelv gazdagításának legjobb eszköze a különbőz# 
fajú munkák fordítgatása; átértette, hogy ezzel követésre méltó 
példát adhatni a költői teremtésben épúgy, mint a stílusban; meg 
volt végül arról is győződve, hogy ha valami, úgy az idegen 
remekek alkalmasak az ízlés fejlesztésére. És működése által mind 
a hármat e lérte: gazdagította a nyelvet, példát adott teremtésben és 
szólásban, és művelte a közízlést. Csakhogy gazdagította igen 
gyakran erőltetett latinismus- és germanismusokkal, adott igenis 
a szólásban példát, csakhogy nagyon sok esetben követésre épen 
nem méltót; művelte is az ízlést, csakhogy ez az iparkodás oly nagy 
mérvben volt meg benne, hogy a finomságot nem ritkán össze- . 
tévesztette a mesterkéltséggel. «Kazinczy elválasztotta a költői 
nyelvet a köznapitól — szól Gyulai Vörösmarty Életrajzában — 
de nem egy tekintetben a művészit is a magyarostól.* Ő nem 
abban kereste az író szellemét, a miben keresni kell: hanem 
legtöbbször a szóban, megfeledkezve a sabinumi költő bölcs intésé
ről : nec verbo verbum. Gyakran szinte a betűhöz ragaszkodott, 
annyira hű akart lenni, és mindamellett még sem volt hű. Mert 
Kazinczy csak ott fordított a szó szoros értelmében anyagilag 
híven, a hol valami új szólásformával vagy szokatlan mondással 
akarta gyarapítani a nyelvkincset. Egyébkint többre becsülte az 
alaki hűséget az anyaginál. Csakhogy nála az alaki hűségen is 
mást kell érteni: többet és kevesebbet, mint a mennyit közönségesen 
érteni szoktak. Kevesebbet annyiban, a mennyiben nem tartotta 
szükségesnek a kötött formát kötöttel visszaadni; többet azért, 
mert ő még az eredeti szók és mondatok lejtését is vissza akarta 
tükröztetni fordításaiban. Az alaki hűség követelményének e ferde 
felfogásából kifolyólag, s mert Kazinczy, mint föntebb érintettük, 
az anyagi hűségre sem fektetett különös súlyt: fordításai általában 
nem dicsekedhetnek a hűség előnyével. Nála minden annak a nagy 
czélnak volt alárendelve, mely őt működésében lelkesítette: a nyelv
újítás czéljának; ő nem a magyar műfordítás mesterének akart 
tekintetni, hanem a nyelvújításénak. Első sorban csak azért fordí
tott, hogy annál több nyelvi szokatlanságot legyen módjában meg- 
alkotni, nem pedig azért, hogy az illető szépirodalmi müvekkel m int 
ilyenekkel gyarapítsa irodalmunkat. Ha eredetit ír vala, bizonyára
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nem jut eszébe annyi soloecismus, mint a mennyit fordítás közben 
megteremtett; s csakugyan: Kazinczy eredeti munkáiban alig ta lá ln i 
ötödrészét annak a sok xenologismusnak, mely a «kilencz kötetet* 
élékteleníti. Igaz ugyan, hogy Kazinczy az egyes írók szellemét is á t 
akarta hozni fordításaiba. De ez nem sikerült neki. Csak anny it 
érhetett el, hogy megalkotta az egyes irodalmi műfajok nyelvét, a  
mi magában véve is óriási eredmény. S ezért Kazinczy nagy ugyan 
mint nyelvújító, nagy mint stilista is : de sokai kisebb m in t 
műfordító.

Kazinczy müforditói pályáját igen korán — már 16 éves 
korában — kezdte meg. A goettingai almanachnak egyik véletlenül 
kezébe került kötetéből fordított egy német epigrammot, s ugyan
csak ebben az almanachban találkozott legelőször Gessner nevével, a  
kinek idylljeit már 1775-ben annyira megszerette, hogy k e ttő t 
menten lefordított belőtök. Félig-meddig fordítás az a kis geografia *) 
is, melyet az említett esztendőben írt, vagy a mint maga m o n d ja : 
«összeszedegetett néhány fő geográfusok munkájából.* A következő 
esztendőben Bessenyei György németül megjelent «Die Ameri- 
kaner* czímü tanbeszélyének fordításával lépett a nyilvánosság 
elé, de valamint ez, úgy az előbb említett munka sem m ondható 
egyébnek kezdetleges kísérletnél. Hogy életét a műfordításra 
fogja szentelni azt Kazinczy már tizennyolcz éves korában elha
tározta : ekkor olvasta t. i. Báróczy Marmontel-fordítását, mely 
annyira hatott rá, hogy lelkesülten kiáltott fel: «Az ő koszorúja 
után fogok törekedni minden erőmmel, a mi lesz.* 1779-ben 
kezdett fordítani Wieland «Diogenes*-éből, s ugyanakkor ültette  
át legelőször Gessner «Első hajós*-át és néhány idylljét. Már e 
fordításain nagyon meglátszik az a törekvés, hogy eredetijét, a  
mennyire lehet, utolérje; csakhogy még ekkor nem iparkodott 
arra, a mit később élete czéljául tűzött k i : újítani minden áron, 
mindenféle módon és bármi eszközzel.

Ez időtől fogva körülbelül nyolcz esztendeig csak keveset 
foglalkozott Kazinczy irodalmi munkákkal. A nyilvános pálya, a  
melyre lépett, elvonta kedvencz Íróitól, s csak 1788-ban lépett 
újra a közönség elé önálló művel. Gessner idylljeit adta ki, még 
pedig minden tekintetben nagyon sikerült fordításban. Az a gördü

*) Magyarország geografika, azaz földi állapotjának lerajzolása. Kassa.
1775.
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lékeny, síma, hangzatos nyelv, melyben «Ábel halála* van megírva, 
csupán csak a Báróczy stílusához fogható; s ha Kazinczy nem is 
vallotta volna magát büszkén Báróczy tanítványának: ez idyllek
ből bárki is láthatná, kogy a «Marmontel meséi*-nek írásmódja 
lebegett Kazinczy előtt mintaképen. Van itt is újítás, csakhogy 
kevés olyan, mely a nyelv szellemét sértené; Kazinczy Gessnerjé- 
ben csak annyira volt újító, a mennyire Báróczy volt • Marinontel»- 
jé b e n : sohasem túlozva, sohasem hágva át azokat a szent és 
érinthetetlen korlátokat, melyeket nyelvünk geniusa annak f^'iő- 
•dése elé szabott.

Gessnert «Bácsmegyei Összeszedett Levelei» követték; az az 
érzelgős német regény, mely a mikor «Adolf s Briefe» czímmel 
ogy obscurus német író kiadta, szinte eltűnt a német Werther- 
majmolások tömkelegében, s a mely nálunk akkora hatást keltett, 
hogy szinte felvillanyozta a magyar közönséget. Alig volt ház, a 
melynek kisasszonykái keserű könyeket ne hullattak volna Bács- 
megyei irtóztató szenvedésein, s ne emlegették volna elkeseredéssel 
a  hütelen «Nincsi*t, a ki oly égbekiáltó módon árulta el a «leg- 
szeretőbb kebelt*.

Sokat írtak már arról a nagy hatásról, melyet a magyar 
Werther kelett mindenféle, merre «érző szív* dobog e hazában; 
e hatás okai közül én csak a nyelvieket akarom itt érinteni. S így 
legelőször azt kell hangsúlyoznom, hogy Kazinczy határozottabban 
ebben a müvében kezdte el a nyelvújítás m unkáját; s mivel még 
ekkor nagyon távol volt azoktól a túlzásoktól, melyekkel például 
Egmont-fordításában olyan sűrűén találkozunk: a közönség öröm
mel tapsolt új szólásainak, látva, hogy a «paraszt* magyar nyelven 
is csak úgy ki lehet mondani akármit, mint a Goetheén vagy a 
Marmontel-én. Maga Kazinczy is említi ezt a «Pályám emlékezeté «- 
ben .1) «Továbbá az (hozhatá Bácsmegyei szerencséjét), hogy némi 
kedves és érzékeny s poétái képű szólásokat hoztam be a nyelvbe, 
melylyel előttem senki nem éle még nálunk.* Tetszett a közönség
nek az is, hogy K. nem iparkodott megrontani az olvasó élvezetét 
azzal, hogy mindenféle sületlen új szóval helyettesi tette volna az 
akkor a műveltebb körökben annyira elharapódzott idegen szókat. 
Csakhogy Kazinczy e tekintetben már túl ment a határon; nem 
elégedett meg azzal, hogy idegen szót használt ott, ahol arra

x) 157. 1. Aignor-féle kiadás.
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múlhatatlan szükség vala, hanem élt vele olyankor is, a  m ik o r  
volt keze ügyében az illető fogalom kifejezésére alkalmas m a g y a r  
szó í b . Úgy akart írni, mint akkor előbbkelő köreinkben beszéltek ~ 
törvényesíteni akarta azt a zagyvalékos, latin, franczia és n é m e t 
szókkal tarkított nyelvet, melyben szerettek tetszelegni az ak k o ri 
high life ama tagjai, kik nem átallották, magyar szót venni ajkaikra* 
Ezeknek a színház nem volt «mulatság* — (fidonc! hiszen a  bére
seik vasárnapi csárdásozása is csak a z !), hanem «amusement» ; a  
«fájn» világ «galant» tagjai nem bokrétával, hanem «bukétt&l» 
kedveskedtek imádottaiknak; a «noblesz» ifjai dehogy nevezték 
volna a nagybátyjukat máskép, mint «onkel»-nek, a nagynénjöket 
meg máskép, mint «tánt#*nak. A dolog annyira ment, hogy ez a  
habarékos beszédmód lassankint az elegantiához tartozo tt; az 
uraktól átszármazott a polgári osztályra, s a huszas évek házm es
ter-kisasszonya épúgy «8zámította honneur»-jének, ha valamelyik 
úri dandy megdicsérte «schlank figür»-jét és «herczig frizür*-jét, 
mint a hogy most iparkodnak megtanulni a zongorázás neme* 
művészetét. Kazinczy, a ki egyébkint, kivált későbben, egyre azt 
hirdette, hogy a publicum, az usus előtte sulylyal nem birnakr 
ebben a részben hízelegni szeretett olvasóinak, s egy rom lott izléa 
szolgájává alacsonyította le magát. Maga is belátta később, hogy 
ez hiba volt: mondja is a «Pályám emlékezeté*-ben. «A szép 
társaságokban ismert idegen szókat nem ügyekeztem m agyar 
névvel jegyezni meg, a mit mások és többére igen szerencsétlenül 
cselekedtek. Hogy az utolsót tettem s szép társaságoknak adott 
munkában tettem, igen jól tettem ; de oly helyeken is tettem, hol 
elmaradhatának vala, s azt nem jól tettem.• (157. 1.)

«Bács megyei Levelei »-t Kazinczy kétféle fordításban adta 
ki: egyszer 1789-ben, másodszor 1814-ben. A két fordítás között 
lényeges külömbségek vannak. Az első hívebb a másodiknál, a  mi 
a mese menetét, a második hívebb az elsőnél, a mi az egyes helyek 
fordítását illeti. Mindazonáltal én az 1789-ben megjelentet becsü
löm többre, minthogy ebben sokkal kevesebb az idegenszerűsége 
mint az 1814-ki fordításban. Az elsőt Heinrich Gusztáv is nagyon 
dicséri «Bácsmegyei Levelei* legújabb kiadása elé irt előszavában, 
ahol azt mondja róla: «A német eredetit fölülmúlja stílusban és 
hangulatban; emez biztosabb, plasticusabb, kevésbbé elmosódó: ez 
nem oly szétmálló, nem oly túlzottan érzelgős, mint a ném etben.. . .  
Ki a német regényt és a magyar fordítást egymásután olvassa, oly
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külömbséget fog tapasztalni, daczára a fordítás hűségének, mint a 
k i  nyomott, bűzös levegővel telt szobából az utczára lép, vagy a  
k i  egy és ugyanazon dolgot, például emberi arczot előbb kék 
szemüvegen keresztül, és azután józan, ép két szemével nézi.»

Azok a törekvések, melyek a máit század nyolczvanas 
éveinek vége felé megindultak, s a magyar színészet ügyének 
íölvirágoztatását vették tervbe, Kazinczyt arra bírták, hogy drámai 
termékek fordítására adja magát. így jelent meg 1790-ben, mint a 
Külföldi Játékszín első kötetének első darabja: «Hamlet, szomorú
játék hat felvonásban, úgy amint az a mi játszószineinkré léphet.» 
Fájdalom azonban, Kazinczy Shaksperet nem az eredeti angolból, 
hanem valamelyik kontár német átdolgozásból fordította, melyben 
a  leghatásosabb jelenetek egyszerűen el vannak hagyva. Mind ez, 
mind pedig az a körülmény, hogy Kazinczy különben is hanyagul 
bánt a nagy tragédia-iró eszméivel, nagyon alászállítják e fordítás 
becsét. Három évvel a «Hamlet* megjelente után újra szomorú
játékkal lépett a nyilvánosság elé; Lemierre négyfelvonásos 
«Lanassza »-ját adta ki, de ezt sem fordította az eredeti francziából, 
hanem németből. Míg ez a műve az előbbivel körülbelül egy szín
vonalon áll, addig Herder «Paramythion»-jai, melyek szintén 
1793-ban jelentek meg, a stílus folyékonyságát és szépségét tekintve 
elérik a Gessner-fordítást.

Merészebben lépett föl Kazinczy a Goethe «Sztellá»-jában, 
melynek fordítása alhalmával legelébb is azt akarta elérni, hogy a  
dráma múzsája magyarúl is más nyelven szólaljon meg, mint az 
elbeszélő műfajoké. Mig e törekvését siker koronázta, addig az a 
sok xenologismus, mely a «Sztellá»-ban már sűrűén üti fel fejét, 
sokfelé visszatetszést keltett. A «Sztella* fordítása fejezi be Kazin
czy működésének első korszakát, melyet a «mérsékelt újítás* 
korszakának lehetne nevezni. A második korszak, mely akkor 
kezdődik, a mikor Kazinczy kiszabadult szomorú fogságából, a  
•merész újítás» korszaka volt. Ebben jelent meg a híres kilencz 
kötet, melyek a magyar nyelv reformácziójának voltak eszközei. 
A mit föntebb Kazinczy műfordítói munkásságáról elmondtunk, 
nagyobbára úgyis a kilencz kötetre vonatkozik, s azért itt csak a  
fordítás hűségét akarom még néhány szóval érinteni. Vegyük pél
dául a kilencz kötet majdnem legkiválóbb darabját, Osszián éne
keit, s hasonlítsuk össze egyik passzusát aa eredetivel, illetőleg a 
Macpherson-féle fordítással.

A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 843
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A tale of the times of old, Why tbou wanderer unseen! T h o u  
bendle of the thistle of L óra ; why thou breeze of the valley, h a s t  
thou leit mine ear? I hear no distant roar of streams, no s o n n d  
of the harp, from the rook! Come thou huntress of Lutha, M alv ina, 
call back his sóul to the bard. I look forwards to Lochlin of la k e s , 
to the dark billowy bay of Uthorno, where Finghal descends from  
the roar of winds.

«Regéje a hajdan időnek! Mért hagyád el ily hirtelen fü le i
met, soha nem látott bujdosó, te ki Lorának barátait (?) ingatod . 
Nem hallom én távol folyamoknak harsogását, nem a lant zengze- 
tét a bokros ravatalokról. Malvina, jer, bárdod kiáltoz; hozd vissza 
neki lelkét, hozd vissza te hókéz. Kinézek a habbal gazdag Lochlin  
felé, az uthornói szirtes rév felé. Ott kel partra az én bajnokom  
az enyészet habjain.»

E rövid mutatványból is kitetszhetik, hogy Kazinczy épen 
nem volt nagyon lelkiismeretes fordító; ez a néhány sor is igazol- 
hatja azt a véleményt, melyet róla mint fordítóról, föntebb el
mondottunk.

Imre Sándor1) nagyon magasztalja Kazinczy Sallustius fordí
tását, de szerintem a nagy mester a klasszikusok fordításában nem 
áll olyan fokon, mint a franczia prózaírókéban, a mi különben 
természetesnek is látszik, ba megfontoljuk, mekkora stílbeli kü- 
lömbség van Marmontel és Sallustius között. Még a Szent Hajdan 
Gyöngyeinek fordítását említem meg külön, mint a mely annak 
idejében a legheresb vitákra adott alkalmat. Nemcsak a fordítás 
tárgya miatt támadták meg Kazinczyt, hanem azért is, m ert pró
zában fordítottta Pyrker hexametereit. Ez a támadás, mely különö
sen Toldytól, Kazinczy egyik legnagyobb bámulójától indúlt ki, 
annál csodálatosabb, mert ugyanaz a Toldy egyetlen szóval sem 
rosszallotta, hogy Kazinczy a nagy északi költőt, Ossziánt is pró
zában fordította.

Az említetteken kívül Kazinczytól még a következő fordítá
sok jelentek meg: Herczeg Rochefoucauld Maximái és morális 
reflexiói három nyelven, németre fordította Schulz, magyarra 
Kazinczy F. B écsés Trieszt, 1810. — Yorick levelei Elizához és 
viszont; Érzékeny utazások Franczia- és Olaszországban (Sterne 
után), Goethe «Római CarnevaW-ja, «Clavigo»-ja és ugyancsak

*) Kazinczy Nyelvújítása. Arany Figyelője. 18f»2.
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Goethétől «A testvérek*. Wielandból: A Szalamandrin és a Kép
szobor, Herderből, «A repülő Szekér*, Webertől: « A vak Lantos# 
és végre «Az Etna», Brydon után. Az utóbbiak mind a kilencz 
kötetben jelentek meg; önállóan Saílustiusa látott napvilágot (a tud~ 
akadémia által kiadott Római Classicusok első köteteképen), to
vábbá: «Le8sing Játékszíni Mesterművei: Emília Galotti, Barn- 
helm i Minna, és Miss Sara Sampson* ,* «Sokrates Mainomenos, 
azaz a sinopei Diogenes dialógusain; Mailáth: «Magyar Regéke 
Mondák és Népmesék, Pest, 1864*; Moliére: «A botcsinálta doctor^ 
Buda, 1834*, és «A kénytelen házasság, Buda, 1839*.

Ezeken kívül maradtak fenn Kazinczytól kéziratban is mű
fordítások, többek között Metastasióból is. A «Themistocles* egé
szen elkészült, az oAriadne libera»-ból pedig csak töredékeket lel
tek az elhunyt költő hagyatékában. Fordított Kazinczy a «Titus 
kegyelmessége* czímü melodrámából is, melyet már régebben 
Iliéi ültetett át nyelvünkre. De valamint a «Themistocles* és az 
« Ariadne libera*, úgy e töredék fordítása sem nagyon sikerült. 
Pedig sokat bajlódott az olasz udvari poéta csengő-bongó rímei
vel s * P á ly á jáb an  fel is kiáltott: «Mit nem törtem magamat, 
hogy Metastasiónak egy-két darabját, azokat a rövidebbeket át
hozzam !»

Az olasz költészettel, úgy látszik, nagyon szeretett Kazinczy 
foglalkozni, mert Metastasion kívül Tassoból is fordítgatott. Kéz- 
irati müvei között, melyek a magyar tudós akadémia könyvtárába 
kerültek, találhatók «Prózai töredékek# is «Goffredo vagy a Meg
szabadított Jeruzsálemből.# Ugyancsak kéziratban maradt fenn 
Hamlet második és Macbeth első fordítása. Remélhető, hogy az 
akadémia nem fog soká késni, Kazinczy még eddig kiadatlan mü
veinek közzébocsátásávaJ, s akkor aztán az irodalombuvár teljes 
áttekintést fog nyerhetni a széphalmi remete korszakalkató mun
kásságáról.

XII. Kazinczy iskolája.
Azok közül, a kik Kazinczy mellé állottak.a nyelvújítás baj

nokaiként, sokan választották azt az eszközt, melylyel nagy czélja 
elérésére mesterök élt. A Kazinczy iskolájához tartozó műfordítók 
sorát tán legalkalmasabban Szemere Pállal kezdhetjük, a ki a 
nyelvújítás diadalát egyéb eszközökkel is nagy mérvben elősegí-
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tette. Leghíresebb fordítása Körner "Zrínyije*, mely 1826-ban je 
lent meg az «Élet és Literatúrai első kötetében. Nemcsak abból 
a  szempontból méltó e munka nagy figyelemre, mert azoknál a 
személyiségeknél fogva, melyek első előadatása alkalmával közre
működtek,1) nagyon fokozta a magyar színészet iránti érdekeltséget: 
hanem fontos különösen azért is, mert ez a mi első jam busos t r a 
gédiánk, sőt — hogy Toldy szavait idézzem — ez az első d rám a  
magyar nyelven, mely veráezett formában gáncstalan. M ondhatni, 
Szemere Zrínyije alkotta meg a magyar tragédiai dikcziót, m ert 
csak az ő példája nyomán merte a két Kisfaludy a jam bust a lk a l
mazni tragédiáiban. De mennyivel fölötte állt a Szemere verselése 
még a Kisfaludy Károlyénak i s ! A «Zrínyi*jambusai után valósá
gos kín végigdöczögni a «Stibor vajda* nehézkes, darabos vers
sorain, melyek, ha az elejöket kis kezdő betűvel írná az em ber, 
beválnának prózának is.

Különben Szemerét nemcsak a magyar tragédiai dikczió m eg
alkotásának dicsősége illeti, hanem ő volt egyszersmind a legelső, 
aki nyelvünkön ottava rimákat irt. Csakhogy az e versnem ben ir t 
monológot (a « Zrínyi* V. felvonásában) csak 1826-ban készítette 
el Szemere, míg a darab többi része már az 1818-ik év őszén egé
szen megvolt. Ez ottava rimáknak is az ad fő becset, am i közös 
jellemvonása Szemere minden verses müvének: a rendkívül d a l
lamos, folyékony, költői nyelv, mely a «Zrínyi* fordítóját a legelső 
rangú magyar verselők sorába emeli. Nála igazán föllelhető az, 
mit Toldy «a nyelv grammatikai, rethorikai és sesthetikai klasszi- 
czitásának* mond.

Kazinczynak egyik leglelkesebb híve Helmeczy Mihály volt, 
«a nyelvújítás legrettenthetlenebb bajnoka.* Igaz ugyan, hogy am a 
fordításaiban, melyekben az új szók és mondások kovácsolását a 
túlzásig vitte, ez a «rettenthetlenség» nem igen vált előnyére, s 
hogy azért nem is lehet alaptalanoknak mondani az ellene olyan sok 
felől intézett tám adásokat: de azt mindenkinek, a ki munkásságát 
ismeri, be kell vallania, hogy Helmeczy nagyot lendített a m agyar 
műfordítás ügyén, s hogy a nyelv erejét és csínját illetőleg kortár
sai tanulhattak tőle. Tanultak is ; mert Kisfaludy Károly nem átal-

*) A szerepek így voltak kiosztva: Szulejmán: gf. Teleki József, 
Zrínyi: Dallos kapitány, Juranics: gf. Teleki Ferencz, Zrinyiné: gf. Teleki 
Johanna stb.
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lo tta  bevallani, hogy Helmeczy verselő ügyessége nagy hatással 
v o lt a saját technikájának fejlődésére, éB tény, hogy gróf Széche
n y i István is sokat köszönhetett a Helmeczyvel való sürü társal- 
kodásnak.

Bár Helmeczy műfordításai közül csak kevés jelent meg 
nyom tatásban (legnagyobb részök most íb Toldy hátrahagyott ira- 
.tai közt várja a sajtót), de abból a néhányból is, a mely nyilvá
nosság elé került, megláthatni, hogy ő sokkal nagyobb gondot for
d íto tt az alaki és anyagi hűségre mesterénél. Sokat fordított Schil
lerből, s e nembéli fordításai közül többet fel lehet találni Soproni 
JFidler Ferencz összeplagizált«Schiller Fridrik versei* czímű gyűj
teményében. Ezenkívül megpróbálkozott Tassóval is, lefordítván 
a  «Megszabadított Jeruzsálem* második énekéből azt a részletet, 
melyben Olinth és Sofronia története van elbeszélve. Egyik legsi
kerültebb fordítása a «Dies Irae* czimü zsoltáré, mely 1828-ban 
jelen t meg az «Aurora* -bán. Ebben is játszi könnyűséggel győzte 
le  az alak nehézségeit; majdnem szószerinti hűséggel fordított s a 
mellett mellett meg tudta óvni a költemény ódonszerű színe
zetét is.

Nincs igazuk azoknak, akik Helmeczyről, «a ki a szókat el
metszi*, csak a gúny hangján szoktak beszélni; túlzott ő is, épúgy 
m int Kazinczy, de azért érdemei is voltak, még pedig elég nagyok. 
S ha talán emlékbeszédszerű nagyítással is él Toldy, midőn azt 
mondja, hogy «ami Kazinczy a szépirodalomban volt a szép nyelv 
tekintetében, az volt Helmeczy az irodalom és élet nyelvének tisztí
tására nézve*: de azért kétségbe vonni nem lehet, hogy Helmeczy 
csakugyan hozzájárult műfordításai által ahhoz, hogy szabatosab
ban és grammatice is hibátlanabbul szóljanak íróink.

Bár nem oly híven, mint Helmeczy, de sokkal költőibb nyel
ven fordított Szenvey József, a ki leginkább az Aurora számára ül
tetett át Schiller-féle költeményeket, ö  is mint Szemere Pál, nagy
ban hozzájárult a magyar verselés külformáinak nemesítéséhez. 
Kár, hogy legtöbb Schiller-fordításának kiadatlannak kellett ma
radnia, mert különben nagy lett volna hatása a magyar szinmű- 
irodalomra is. ÖBszesenhét Schiller-féle tragédiát fordított: «A h a 
ramiák*, «Fiesco», «Ármány és szerelem*, «Don Carlos«, «Stuart 
Mária*, «Az orleansi szűz* s «A messzinai hölgy*. Ezek legna
gyobb részéből csak mutatványok jelentek meg ama kor folyóiratai
ban ; teljesen csak két darab látott napvilágot: «A messzinai hölgy*
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(az akadémia külföldi játékszínében) és az «Ármány és szerelem # 
(Nagy Ignácz szinmütárának II. kötetében). Apróbb k ö ltem én y t 
mintegy 60-at fordított Schillerből, köztük a híres «Lied v o n  d é r  
Glocke»-t, mely először az Aurórában jelent meg. Utóbb k ia d ta  
Soproni Fidler Ferencz már föntebb említett gyűjtem ényében, 
mely ezenkívül még körülbelől tizenkét Szenvei-féle fordítást t a r 
talmaz. Valamennyi között főkép az «Ének a harangról* é rdem el, 
korához képest majdnem csodálatra méltó technikájánál fogva, 
elismerést A teljes alaki hűség mellett a tartalmi hűségnek is o ly  
fokát találjuk benne, mely még napjainkban is becsületére v á ln é k  
bármely fordítónak.

Fábián József is egyike Kazinczy kiválóbb tan ítványainak . 
Különösen Cicero- és Columella-átültetésének köszönhette, hogy a  
magyar tudós akadémia is felvette tagjai sorába. Fábián fo rd ítása i 
mindenek előtt abban tűnnek ki, hogy meglátszik rajtuk, m ek k o ra  
tanulmánynyal, milyen alapos, mély képzettséggel fogott ő m u n 
kájába. Nemcsak műfordító volt, hanem jeles classicus philo logus 
is, a ki fel bírta fogni és szerencsésen vissza is tudta adni azt a  s a 
játos szellemet, mely Cicero remekein el ömlik. Találóan jellem ezte  
Toldy, mikor azt mondta róla, hogy «magyarban is rómaiul szól* . 
E kiváló és ritka tulajdonság mellett szívesen elnézi az em ber, 
hogy a metrika tekintetében sokféle licentiát engedett meg m agá
nak; az ilyenek: «megjöni», «istentöli* sűrűén előfordulnak 
hexametereiben.

Kazinczy neveltjenek mondható Döbrentei Gábor is, a  k i 
egyike volt termékenyebb műfordítóinknak, s ama kevés író ink  
közé tartozik, a kik igazi lelkesültséggel foglalkoztak Dante hazá
jának irodalmával. Első volt, a ki nálunk a Divina Commediát 
fordítani próbálta: e kísérlete azonban meg nem jelent, s csak 
Toldy mond róla hírt. Nagy érdemet szerzett Döbrentei am a v á l
lalat által, melyet Külföldi Színjátékok czím alatt indított meg, de 
a melyből, fájdalom, csak két füzet látott napvilágot. Az egyik egy 
Müller-féle német szomorujátékot («Vétek sulya»)> a másik pedig 
Moliére «Fösvényét »> tartalmazta, mindakettőt szabatos, csakhogy 
néhol nagyon régieskedő fordításban. «Yorick és Eliza Levelei* -nek 
Kazinczy fordítása után már teljesen felesleges kiadását Shakspere 
«Macbeth»-je követte, mely első kötete volt egy »Shakspere Re
mekei* czímű vállalatnak. De ez is a Külföldi Játékszín sorsára j u 
tott. E fordítások mindegyikének megvan az a hibája, hogy rendkí
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v ü l  dagályosak s e miatt gyakran érthetetlenek is. — Döbrentei a 
m űfordítás elveiről is értekezett egy «Shakspere játékszíni mun
ká inak  magyar fordításához tartozó jegyzések* czímü dolgozatban, 
m elyet a Minerva 18á8-ik évfolyamában adott ki. Leginkább Ka
zinczy műfordítói elvei ellen kél ki e munkában, mely sok alapos 
igazságot mond el, s kivált a fordítói hűség fontosságát nagy nyo
m atékkai hangsúlyozza.

Itt kell megemlékeznünk Kis Jánosról is, a ki termékénység- 
ben  fölülmúlta magát Kazinczyt is. Műfordításai nem egyenlő 
becsűek; legjobban a levél- és az értekező stílust tudta eltaláldí, 
m íg a drámai nyelvvel nem birkózott meg sikeresen. De drámai 
fordításaiban is megtalálhatni azt az előnyét, mely egyéb munkáit 
is kitünteti: szabatos, világos, egyszerű nyelvet, mely mindig 
hozzá simul az eredeti értelméhez. Csak erőt nem tudott stílusába 
önte..i, s azért «Iphigenia*-fordítása egyike leggyöngébb munkái
nak. Maga is érezte Kis e fogyatkozását, s ennek tulajdonítható, 
hogy többnyire a didacticus művek átültetésére vállalkozott. Ilye
nek : Delille tankölteménye «A falusi életről*, Wieland «Musa- 
rion»-a, Longinus könyve «A fenségesről#, Pythagoras «Arany 
mondatai*, Anaximenes és Aristoteles Rhetorikája, Cramer tan
költeménye: «A papi hivatal méltóságáról*, De Theis «Római 
levelei*, Svetonius életrajzai, Cato verspárjai stb. Legsikerültebb 
fordítása kétségkívül: «Horatius levelei*, melyhez Kazinczy fordí
totta le Wieland magyarázó jegyzeteit. Ez után Persius és Juve- 
nalis satirái következnek, melyeknek hangját Kiss remekül el 
tudta találni. Ellenben P. Terentius Afer prózában fordított «An- 
droszi lánya*, továbbá Goethe föntebb említett «Ipbigeniája* 
nagyon messze elmaradnak eredetük mögött.

A «Kazinczy-triász* tagja, Vitkovics Mihály, leginkább azzal 
szerzett a műfordítás terén érdemeket, hogy a szerb népköltészet 
egyes gyöngyeit átültetgette m agyarra; ezzel azt eszközölte, hogy 
már most a magyar népdalt is nagyobb figyelemben kezdték része
síteni, mint egész addig. Népdal-forditásai általában sikerűiteknek 
mondhatók, a mi annyival érdekesebb, mert Vitkovics eredeti nép
dalaiban soha sem tudta eltalálni az igazán népies hangot. Míg 
ezekben gyakran erőltetetten, mesterkélten szól, addig fordításai 
természetes egyszerűség által tűnnek ki, s aránylag csak ritkán 
zökkennek ki a népies beszédmód kerek vágásából.

Vitkovics különben fiatal korában a latin és görög klassziku-
Fbilologi&i Küzlöny. VII. 7. 55
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sokkal is foglalkozott; Horatius, Seneca, Lucretius és T lieokritos 
voltak kedvencz költöi s ezek mindegyikéből fordítgatott is. E  
fordításai azonban többnyire kéziratban maradtak, s csak ú jab b a n  
láttak napvilágot az Aigner-féle Vitkovics-kiadásban. H asonlókép 
kéziratban maradt két nagyobb terjedelmű színműfordítása is  ; az  
egyik egy Kotzebue-féle öt felvonásos szomorú színjáték («A k e 
resztes vitézek»), gaelyben azonban a személyek nevei meg v a n n a k  
magyarosítva; a második egy Jünger-féle német vígjáték («A p o 
zsonyi kabát»), mely ugyanabban a sorsban részesült. Egy h a rm a 
dik színmű-fordítása («A megengesztelés*), nemkülömben S ch iller 
értekezést- «A játékszínről* már életében megjelentek: amaz ö n á l
lóan, ez Kulcsár Magyar Theátrum-Almanachjában.

Mint műfordító, e korszakba tartozik még Bacsányi J á n o s  
is, a kit már föntebb említettünk, mint olyat, a ki a m agyar m ű 
fordítás elméletét fejtegette. Itt Osszián-fordításáról kell szólanunk, 
melyből 1816-ban közölt mutatványt az Erdélyi Múzeum V. füzete. 
0  volt az első, a ki Ossziánt a- magyar publikummal m egism er
tette. Eleinte prózában fordította ugyan, de később belátván, hogy 
a gaél dalnok müveit is ellapítja a kötetlen nyelv, alakhíven kezdte 
átültetgetni; ez annál könnyebben esett neki, mert technika tek in 
tetében egyike legügyesebb fordítóinknak, a ki megérdemlette 
Kazinczy dicséretét: «En azt tartom, hogy Osszián jobb kézbe 
nem akadhatott volna.» Az ő fordítása egyengette útját annak  a 
művészi Osszián-fordításnak, melyet a Bzintén Kazinczy híveihez 
tartozó Fábián Gábor adott ki 18;i;J-ban. Erről azonban, minthogy 
munkásságának súlypontja a Kazinczy utáni korszakba esik, e 
helyen nem szólhatunk.

Igen jó véleményben volt Kazinczy Nagy Sámuel, debreczeni 
könyvtár-tiszt műfordítói képességéről is, a melynek három te r 
méke látott csak napvilágot. Az egyiknek czíme: «Az isten jósága 
és bölcsesége a természetben*; ezt Kazinczynak dedikálva adta ki 
1798-ban. «Maga ez a cselekedet, már olyan — írja e dologról a 
széphalmi mester egyik Kiss Jánoshoz írt levelében, — hogy én ezt 
az embert szeretném, ha mást tisztelt is volna meg dedikácziójával.» 
A másik két müve Nagy Sámuelnek : Campe Psychologiája, továbbá 
Gessner Daphnisa és Első hajósa. Mind a három munka nagyon 
középszerű.

Már ezeknél sokkal nagyobb figyelmet érdemel Tanárky
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Ján o s  Tasso-fordítása.1) Meglepő anyagi hűsége azt mutatja, hogy 
nem  másodkézből való átültetés; bár nem költői, de folyékony, s 
néhol emelkedett prózában van írva, s annak idejében kedvelt 
olvasmány volt. Vörösmartyról említi Gyulai, hogy fiatal korában 
nagyon szerette forgatni. Tanárky külömben még egy érdemes 
munkával gyarapította műfordítói irodalmunkat: a magyar Plutar- 
chossal, melyet «Némely görög és római nagy emberek élete» 
czímmel három kötetben 1807—9-ig adott ki Pesten.

Szintén az olasz irodalomból eszközölt fordításokat Döme 
Károly (gyakran használt írói nevén Mede Pál). Csakhogy ő írója 
kiválogatásában nem volt olyan szerencsés, mint Tanárky. Míg ez 
az olasz klasszikái költészet egyik igazi nagyját ismertette meg a 
magyar közönséggel, Döme a vizenyős Metastasio unalmas melo
drámáival vesződött. S mindamellett, hogy mint egyéb, nevezetesen 
Horatius és Ovidius-fordításai mutatják, nem volt oka visszariadni 
a technikai nehézségektől: mégis prózában fordította Metastasiót. 
Dömére nagyon ráillik, a mit Lessing mond a «Briefe» valamelyik 
kritikájában egy német Popé-fordításról. «Und in Prosa hat er ihn 
übersetzt! Einen Dichter, dessen. . .  Yerdienst in dem war, was 
wir das Technische in dér Poesie nennen. . . ,  dem dér Reim keine 
Kleinigkeit w ar! Einen solchen Dichter in Prosa zu übersetzen, 
heisst ihn árger entstellen, als mán den Euclides entstellen würde, 
-vvenn mán ihn in Verse übersetzte!# Mennyire kell fájdalnunk, 
hogy Döme tehetségeit egy Metastasióra fecsérelte: legjobban 
láthatni a fönt említett Horatius és Ovidius-fordításokból, továbbá 
egy töredékből, melyet Klopstock Messiásából ültetett át. Metas- 
tasióból két kötetnyi színmüvet fordított Döme; az egyik «Metas- 
tasiónak egynéhány darabjain, a másik «Még egynéhány darab 
Metastasiótól» czimmel jelent meg. Ezenkívül lefordította még 
Döme Bossuetnek egy vitázó munkáját is.

Guzmics Izidorról sem szabad itt megfeledkeznünk, bár 
legnevezetesebb fordításai (Zsoltárok, Jób, Prédikátor, Sophocles 
«0edipus»-a, Euripides «Iphigeniája») a következő korszakba 
esnek. De ez időszakban adta ki aTlieocritos maradványait», me
lyek 1824-ben jelentek meg Győrött. Említem végül Schedel 
Ferenczet (Toldyt) is, a ki Schiller Haramiáit adta ki magyarul

l) Torquato Tasso «Megszabadított Jeruzsálem»-e. Fordította olasz 
nyelvből Tanárki János. Pest, Lanilerer, 1805.
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1823-ban, az ezt megelőző évben pedig Isokrates «Erkölcsi I n té 
seit* bocsátotta közzé. Mindkét mű gyakorlatlan kezdőre vall s 
nagyobb figyelemre nem méltó. •

XIII. A klasszikus iskola folytatói.
Az 1808—32-ig terjedő korszak ama műfordítóit foglalom e  

czím alá, a kik bár elvben Kazinczy hívei, de q. halhatatlan érdem ű 
Virágtól nyerve akár közvetlen, akár közvetett impulsust, la tin  é s  
görög remekírók fordításaival szerepelnek irodalmunk tö rtén e té 
ben. S ezek között első helyen Vályi-Nagy Ferenczet, a de rék  
Homer-fordítót kell megneveznem, a kinek magyar I l ia s z a *) 
1821-ben a Marczibányi-intézet 400 váltó forintos díját nyerte  el. 
Ezen a munkán látszik meg legelőször az a jótékony hatás, m elye t 
Virág fordításai által kifejtett. Vályi-Nagy mindenben nem é rte  
ugyan el mesterét, de ami az anyagi hűséget illeti, annak h a tá ro 
zottan fölötte is áll. Kazinczy így dicséri: «nem oly jól (fordíto tta  
Hómért), mint óhajtanunk illet, de jobban, mint várhatánk.* M ég 
inkább magasztalta Kazinczy abban a sok port fölvert v itáb an  
mely ama kérdés körül tám adt: vájjon Vályi-Nagy csakugyan 
plagizálta»e fordításának első énekét, mint ezt Kölcsey á llíto tta , 
vagy sem? Ma mér tisztában lehetünk e vád jogosultsága felöl. V ályi- 
Nagy csakugyan használta Kölcsey Homer-fordítását, melyet neki 
maga Kazinczy adott) át. A széphalmi mester maga írja ez t az  
Erdélyi Levelekben, a hol ez ügyről ekkép nyilatkozik: •Elm ondám , 
hogy az Iliásznak egy más fordítása is készül, és hogy annak első  
énekét Vályi-Nagygyal csakugyan én közöltem, és hogy a szeretetre  
méltó ember annak minden szerencsésebb helyeit átvette s ó h a jtja , 
hogy Kölcsey az övét megelőzze.» A mint tehát az utóbbi m ondat
ból kitetszik, Vályi-Nagy teljesen jóhiszemüleg járt el, m időn 
fordítása^ némely kevésbbé sikerült helyeit Kölcseyből kijavította. 
De minthogy erre őt leginkább Kazinczy ösztönözte, sőt m aga 
Kazinczy is szaporította a javításokat: ennek, mint a M agyar 
Iliász kiadójának lett volna tiszte, a dolgot a mű elé irt előszavá
ban megemlíteni. Az ő hibája folytán keletkezett hát a h íres

\) Homér Iliásza, ford. Vályi Nagy Ferencz, Sáro6 -Patakon Exegetica 
Theologiát, Egyházi történeteket, Görög Literaturát tanító Professor. Sáros
patak, 182J. Kazinczy előszavával.
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«iliászi per*, mely egy időre annyira megzavarta a Kazinczy- tábor 
békéjét. Vályi-Nagy, e pör közvetlen előidézője, az Iliászon kívül 
lefordította még H om er«Batrachomyomachia»-ját is, mely 1809-ben 
jelent meg Sáros-Patakon. Még ebben a nyelvvel nem bánik olyan 
ügyesen, mint második művében, s azért nem nagyon túlzott 
Kölcsey, mikor azt mondta neki e fordításról: «Tisztelendő ur! ez 
jó l francziául vau fordítva.* (Kölcsey Összegyűjtött Munkái 
i n .  167.)

Mert már föntebb megemlítettük, ejtsünk itt még egynéhány 
szót Kölcsey Iliász-fordításáról, mely először a Felső-Magyarországi 
Minerva 1826. évfolyamának szeptemberi füzetében jelent meg. 
(Összegyűjtött munkáiban az I. k. 189—226. lapjait foglalja el.) 
Csak az első két éneket fordította le Kölcsey teljesen, a harmadik
ból már csak töredékeket adott. S ezt nem eléggé fájlalhatja a 
magyar irodalom, mert ha Kölcsey befejezi m unkáját: ez lett volna 
nemcsak legjobb Homér-fordításunk, hanem egyáltalában műfor
dításaink egyik legbecsesbike. Kölcsey Homér-fordításának becsét 
Bajza is elismerte: «Kölcsey tán az egyetlenegy közöttünk — így 
szól a fordításról irott czikkében*) — ki az Iliász elkezdett fordí
tásával reményekre ébreszte, hogy, ha tehetségek szorgalommal és 
munka türödelemmel párosulnak, s a nyelv kincsei nem hagyatnak 
sok figyelem és használat nélkül: a harmadik (t. i. a teljesen 
identicus fordítás) időszakába eljutás, habár nem oly szerencsével 
is mint a németeknél, legalább egészen lehetetlen nem lesz.*

Virág Benedek iskolájába tartozik a már föntebb (az első 
időszakban) említett Édes Gergely is, a ki Horatius lefordításával 
részben megelőzte m esterét.J) Természetes, hogy mikor aztán 
Virág 1824-ben kiadta Horatius fordításának utolsó részét is, az 
Ó dákat: feledésbe merült Édes Gergelynek külömben tömör, 
rythmicus fordítása.

A nyelv folyékonyságát és természetes báját tekintve fölül
múlta Édest Ovidius egyik kiválóbb fordítója: Egyed A ntal,2) a ki 
a verselés könnyedségét illetőleg maga mögött hagyta Virág 
Benedeket is .8) Nála nem fordulnak elő olyan nyakatekert hexa

*) Összegyűjtött munkái. IV. köt. 151. lap.
*) Horácz munkái, magyarázta Édes Gergely, 2 köt. ISI!).
8) Publius Ovidius Naso Búsverseinek Negyedik Könyve. Pest, 1823. 

P. Ovidius keservei, ö t  könyv. Sz.*Fejérvár 1826. —’ Pontusi Elégiái. Pest, 
1839.
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meterek, melyek csak a metrum kedvéért ilyeténképen szegik m eg  
a magyar szórend legfontosabb törvényeit:

Készítsétek úgy ám de jutalmamat, itt ne hogy én csak 
Volnék Argók közt a jutalmatlan !

De már Homonnay Imrénél, egy másik Ovidius-fordítónknál, 
nem ritkaság az ilyen sem. Fordításaiban *) minden lépten-nyom on 
küzdés vehető észre a nyelvvel, a külalakkal; döczögős hexam eterek, 
felforgatott szórendek munkáit majd élvezhetetlenné teszik.

A klasszikus iskola folytatói közé tartozik Baricz G yörgy  
«császári királyi ingenieur-kapitány* is, a ki Tacitus leford ítására 
vállalkozott. Munkájának azonban csak első kötete jelenhetett m eg 
(Becsben 1823-ban), minthogy a müveit közönség nem ta lá lta  
pártolásra méltónak a — mondjuk ki mindjárt — nagyon, de 
nagyon gyarló átültetést. Az említett egy kötet Agricola é le té t, a  
Germaniát s a Szónokokról szóló beszélgetést tartalmazza. K éz ira t
ban maradtak Baricztól: Tacitus Annalesei, Históriája, v a lam in t 
az ifjabbik Plinius levelei is.

Ennél jobb fordító volt Szentgyörgyi Gellért, bár m agyaros
ság tekintetében ez sem állja meg a sarat. Sallustiust és Cornelius 
Nepost fordította le; amaz 1811-ben jelent meg és különösen becses 
ama hosszú tanulványnál fogva, melyet előszóképen irt bele 
Jankovich Miklós, s a mely sok értékes adatot tartalmaz a klasszikus 
szerzők magyar fordításairól.

Ungvárnémeti Tóth László, irodalmunk per excellence klasz- 
szikus költője, Tirtaeusból és Hippocratesből, Henczfalvi Szász 
József Anakreonból, Szabó Elek Minucius Felixből, a «Mondolat»- 
áról elhíresült Somogyi Gedeon Petroniusból fordított. G rosser 
János kiadta Cicero válogatott leveleit (Szeged 1816), Márton István  
Phaedrust, Mokri Benjámin pedig Epiktetosnak kézi könyvecskéjét 
bocsátotta közzé. Nagy Ferencz Homér Béka-egér-harczát, továbbá 
Flavius Josephus «Pártos Jeruzsálem#-ét ültette át, Bion és Moschus 
énekeit pedig kéziratban hagyta hátra. Nagy László Tibullust, 
Bodon Abrahám «Vergilius költeményét a gazdászatróU, Bodon 
József pedig Lucius Annaeus Seneca néhány iratát fordította le. 
Sepsizalányi Szabó Elektől uj magyar Fédrus jelent meg (Kolozs-

l) P. Ovidius Naso Pontusi levelei, Ibise, Diófa keserve és ortza orvos
sága. Buda, 1827. — Ovid verseinek öt könyve.
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v á rt, 1824), Rácz Istvántól pedig • Tacitus könyve Németországról* 
(P est, 1826).

XIV. Ez időszak többi műfordítói.
Dolgozatom bibliographiai teljessége szempontjából adom a 

következőkben mindama műfordítók betűrendes névjegyzékét, a kik 
az 1808— 1832-ig terjedő időszakban működtek ugyan, de a műfor
dítás történelmében ?zerepet nem igen játszottak. A rendel
kezésemre állott források elégtelensége mentse itt is a netán elő
forduló hézagokat.

Balajthy : Chrysanth és Dária, vagy a megrettenthetetlen keresz
tény, szomorújáték németből. Sárospatak 181G.

Balog Sámuel: Az ezüst lakodalom, néző játék öt felvonásban, 
írta  Kotzebue. 1831.

Bolyai Farkas : Popé próbatétele az emberről. Anglusból fordítva. 
Más poétákból való toldalékkal. (Név nélkül) M.-Vápárlielytt 1819.

Cserey Farkas : A fekete ember, egy tréfa. Kolozsvár 1800.
Cseri P á l: Albano Zindi, vagy egy czigány herczegnek történetei 

Buda 1821.— Verner vagy a tengeri hajós csöndes kunyhója. Pest 
1819. — Auguszt és Károly, vagy a titkos házasságnak szerencsétlen 
gyermekei. Pest 1818. — Engelhard Márton, vagy egy ifjúnak tengeri 
utazása. Kolozsvár 1826.

Csery Péter : Katinka vagy a marienburgi szép leány. Pest 1824.
Csontos István : Smid Kristóf ifjúságot érdeklő irományai. Kassa 

1829. Hat kötet.
Czövek: A gályás rabszolga. Pest 1818.
Dómahidy Menyhárt: Vakon töltve, vigj. egy felvonásban, írta 

Kotzebue. Pozsony 1813.
Dudok P á l: A bosszuló lelkiismeret, szomorújáték 4 felvonásban, 

írta Kotzebue. Kolozsvár 1831.
Fazekas Sámuel: Galatea, a Flórián úr első könyvéből 1825.
Fekete István : Lelki vigasztaló órák, írta Müller.
Horvát Endre: Theodul estvéi, németből. Buda 1819.
Kassay Sámuel: Fegyveres bajtársak, vagy az esküvés ereje, írta 

Stein Bernát. Miskolcz 1825.
Kossovich Károly: Ortisz Jakab utolsó levelei, olaszból. — 

Rousseau «Contrat Social*-ja.
Koszta J . : Az ifjú Werther gyötrelmei levelekben. Esztergom

Kovacsóczy : Varázsrózsa, Schulze után ; Kassa 1828.
1 8 2 7 .
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Kovács Antal (felfalun): Római Északák, írta olaszul gróf V erri 
Sándor. Kolozsvár 1823.

Láng Ádám János : A kísértő hegyi lélek, vagy a három k ív án 
ságok. Németből. Kassa 1825. — Genovéva, hajdankori szép és érzékeny 
történet: Kassa 1824. — A tündér lant, vígj. Kassa 1824.

Lőtsei Sámuel: Arthello, vagyis az udvari bolond, vígj. 3 szak a 
szokban, írta Eckartshauaen. Kolozsvár 1817. — A jegyző könyv. írta  
Kotzebue. Pest 1823.

Nagy-Rácz György: A nagy Kanut, 3 ktt. Pest 1815.
Pály Elek : A tolvaj szarka (írta Guiglielmi). Kassa 1828. —  Don 

Juan vagy a kőbálvány-vendég, írta da Ponté. Kassa 1829.
Puky: Külföldi játékszín. Pest 1827. 2 ktt.
Szabó Elek : Fedrusnak, Augustus szabadosának, tesopusi beszé

dekről írt V könyve. Kolozsvár 1824.
Szathmáry-Király József: Erdővári Klára vagy a szerelem

áldozata, írta Nikolai. Kassa 1825.
Szeder Fábián: Azaél halála, avagy Dina elragadtatása, D ogat

D. P. után. Pest 1826.
Székely Sándor (aranyos-rákosi): A Luziádából fordított egyes  

töredékeket. (Megjelentek a Hébében és az Aglájában.)
Varga Elek: Heródes és Marianna. Pest 1821.

Toldalék.

Az 1772—1831-ig folyóiratokban megjelent műfordítások bibliografiája.

Fájdalom, e czímsorozatot sem mondhatom egészen teljesnek. 
Csak ama folyóiratokat vehettem figyelembe, melyeket a budapesti 
nyilvános könyvtárakban megkaphattam ; n.ár pedig tudvalévő, hogy 
uzok kivált e részben még hiányosak. Mindazonáltal azt hiszem, hogy a 
jelentéiienyebb dolgok közűi nagyon kevés kerülte el figyelmemet. Az 
clmaradtakat tán sikerül majd pótlanom «A magyar műfordítás törté
nete a legrégibb időktől napjainkig* czímü munkámban, melynek meg
írását egyik főfeladatomul tűztem ki. — Az e jegyzék készítéséné. 
felhasznált folyóiratokat betű rendben sorolom elő; a fordítások olyan 
rendben vanntik megemlítve, a milyenben ott előfordulnak.

1. Aspasia.
Szatmári: Töredék lord Byron egyik elbeszélő költeményéből.
Fenyéri Gyula: Tasso tAminta»-jából.
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Yirág Benedek: Barine (Horácz ut. >
Szerényi: Schiller-féle epigrammák.
Fábián: Két dal Hafizból.

2. Aurora.
Helmeczy Mihály: Tasso «Szofrónia és Olind*, kereszthadi rege. 

(A «Gerusalemme Liberata- I. én. 81—90. és a II. én. 1—53. strófája. 
Helmeczy Mihály : A patak melletti ifjú (Schiller).

* * Dal a távolból (Matthison).
* « Dies Irae.

Szentilonai: Amália.
Makáry György: Dies Irae.
Verseghy: A világ korai (Ovidius).
Szenvey Józöef: A világ korai. Görögország istenei. A búvár. 

Schiller az ő barátihoz. Az élet vezérei. Asszonyok érdeme. (Vala
mennyi Schillerből.)

Vitkovics György : Szerb népdalok.
Kazinczy: Sulpicia Cerintbúshoz (Tibullus).
Sz. J . : A szkadári lányka. Szerbus népdalok. (Szerbből.)
Báró Wesselényi Miklós: A barátságról (Segur.)

3. Élet és Literatura.
Szemere: Körner «Zrinyi»je.
Rájnis: Orfeusz és Euridice. (Vergilius Georgic.)
Kazinczy: Orfeusz és Euridice. (Vergilius Georgic.)
Szemere, Helmeczy: Ifjú a pataknál (Schiller).
Kazinczy : Szent Hajdan Gyöngyei. (Pyrker.) Mutatvány.

4. Erdélyi Múzeum.
Gróf Dessewffy József: A gondatlan ivó. (Anacreon.)
Révai: Az «Iliász* első éneke.
B. Naláczi István : Szafó éneke.
Abrudbányai Szabó Sámuel: Az ember és fejedelem kötelességei. 

(Vemet.)
Batsányi: Az inisthónai háború (Osszián). Az eredeti versmér

tékben.
A. R .: Marc Aurél elmélkedéseinek kivonata.
Szentkúti Sándor: Hamlet monológjának paródiája, Jago után. 
Döbrentei: Boileau «Poetiká»-ja.
Fordításokról szóló «Tudósítások* : Gróf Haller Gábor lefordí

totta Montesquieu «Esprit des Lois»-ját; Szép, jászberényi tanár az 
egész Juliusz Ctesart.
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5. Felső-Magyarországi Minerva.
Névtelen: Plató «Kriton*-ja.
Gr. D. J . : Az erő ereje. (Lessing.)
U. a. (Dessewffy József): Alpín. (Sulze «Die bezauberte Rose*- 

jének egy részlete.)
U. a . : Epikúrosz három gnómája.
U. a . : Érosz. (Schiller ut.)
U. a .: Gróf Buffon gondolatai a stylusról. (Részlet.)
K. L .: Némi elmésen gúnyoló jegyzetek Licbtenbergből.
K. S .: Wieland élőbeszéde Cicero leveleinek német fordításához. 
Fábián Gábor: Keleti literatúra: Arab példabeszédek és szenten- 

cziák, elégiák stb.
E. I. P . : (Edvi Illés Pál): Lucretia, vagy a nemes római dám a 

(Livius.)
Gr. D. J. : Theodota, Kszenofonból.
Döbrentei Gábor: Példák Shakspere színjátékai fordításából. 

(Macbetli, I. felv.)
K. J . : Eszes mondások. (Gracia.no Boldizsár.)
S. K. J . : Persius III. és V. satirája.
Balogh Pál: Montesquieu egy perzsa levele Párisból Sinyrnába. 
Homonnay Im re: Próbatétel Ovidius munkáinak magyar ford ítá

sából. (Pontusi levelek.)
S. K. J . : Poliklétus utazása. (Báró de Theis.) Részlet.
Arvay Gergely: Cliaron. (Lucián szerént.)
Gr. D. J . : Az életposta stácziói. (Lange.)
E. I. P .: A szépség ereje. (A Koránból.)
E. I. P . : Luther leveleiből.
Kölcsey: Homér «Iliász*-a I. éneke.
Guzmics: Kaligénia. (Herder.)
S. K. J . : Yerulami Baco gondolatjai.
Edvi Illés Pál: Az elsikkasztott gyűrű. (Lessing Nathanjából.) 
Édes Albert: A mezei élet. (Claudianus.)
S. K. J . : Próbák Xenophon Sokratesről írt munkájából.
Bay György : A halász. — Édes gondok. (Mindkettő GoBtlieböl.) 
Terhes Sámuel: Flórián meséiből.
Guzmics: Nemezis a liellen költőknél és a képmüvészeknél. 

(Herder.)
S. K. J . : Próbák Sokrates nevezetességeiből.
S. K. J . : Horatius levele a Pisokhoz.
Árvái Gergely: Galatea. (Mme Genlis.)
Szenvey: A messzinai hölgy. (Schiller szomorújátékának els& 

felvonásából két jelenet. Toldy bevezetésével.)
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Kies Károly: Washington írásai közűi némi darabok.
S. K. J . : Horatius Epistoláiból II. könyv 2. levél.
Kiss János: Pereius első satirája.
Szenvey: Stuart Mária. (Schiller szomorújátéka IH. felvonásából.) 
S. K. J . : Az androszi leány. (Terentius vígjátéka.)
S. K. J . : Florushoz. (Horatius.)
S. K. J . : Popé többféle jeles gondolatai.
SzalayLászló: Torquato Tasso (Egyjelenet Göthe színdarabjából.) 
Petz Lipót: Ion. (Plató.)
Staut József: A természet rajzolatja. (Buffon.)
E. I. P .: Hálaadó hymnus. (Addison.)
B. A játszó gyermek. (Schiller.)
E. I. P : Hjmnus a feltámadásról. (Klopstock.)
S. K. J . : A heréit. (Terentius.)
Horváth János: Részlet Ossziánból.

6. Hasznos mulatságok.
Schittensam József: Ifjú a pataknál. (Schiller.)
Tóth László: Nemorin éneke. (Flórian.)
Tóth László: Sappho éneke Küpriszhez.
Töltényi: Ballada. (Mailét.)
Töltényi: Néhány darab Lord Byron Childe Haroldjából.

7. Hébe.
Kazinczy: Horácz Meczénhez. Epistola I. 7.
Gr. Dessewífy J . : A múlandóságról. (Tasso.)
Kazinczy: Pindaros VI. olympiai éneke.
Bodola Károly : Szabadság. (Blumauer ut.)
Gr. Dessewífy J . : Két epigrarama. (Az egyik Platóból, a másik 

Meleagerböl.)
Kazinczy: Epigramma. (Simonides.)
Szentmiklósy: A virágok. (Schiller.)

8. Kedveskedő.
Névtelen: Az úri imádság. (Witschel.)

« Steme «Tristram Shandy»-jából.
« Levelek Popéból.
« Mutatvány Gibbonból.
« Elégiák. (Propertius és Tibullus.)
« Inkle és Yariko. (Steele.)

Benedek Áron : Epigrammák francziából. (Bret, Baratin, Daceilly^ 
Imbert, Pannard stb.)
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Kis János : Elégia. (Tibullus.)
Pap István: Az özönvíz. (Ovidius.)

9. Koszorú (Szépliter. Ajándék.)
Kölcsey : Művészi vetélkedés Gessner fordítójával.
Szentmiklósy: A májusi északa. (Hölty.)

« Az estve. (Schiller.)
Döbrentei Gábor: Hamlet monologja. (Shakspere.)
Schedel Ferencz : A napi szépségek. (Lübeck.j 
Balogh P ál: Egy falusi temetőkertben írt elégia. (Gray.) 
Szentmiklósy: Bajvivás Ámorral. (Anacreon.)
Névtelen: Juvenalis satiráiból.
Győry Sándor: Dávid siralma Saul és Jonathan felett. (Szentirás.)
D. Cs. J . : Dal a magánosságról. (Popé.)
Garzó Mihály: Mutatvány Ovidius Átváltozásaiból.
Kiss: Dionyz, Pythias és Damon. (Feneion.)
Vásárhelyi János: Három dal Anakreonból.
B .: Töredék Byron «Kain»-jából.
Szerónyi: Mignon dala. (Göthe.)
H. B .: Az anya álma. (Allan Cunningham.)
Ertzly János: Az éneklés és hangjáték feltalálása. (Gessner.)
Tar Mihály: Resignatio. (Schiller.)
Horkovits Józs.: Resignatio. (Schiller.)
S .: óda. (Horatius.)
B. J . : Proserpina elragadtatása. (Claudianus.)
Szeder Fábián: Szent-Gothárd útja. (Devonshire herczegnő.) 
Matskássi Ferencz: Theokritos két idyllje. Mosclius keserve B ion 

halálára.
Matskássi Ferencz : Solon imádsága a múzsákhoz.
E. I. P . : Az énekes publikán. (Pfeffel.)
Szén vei: A havasi vadász. (Schiller.)
Fábián Gábor: Próbafordítás a Frithiof-moudából. (Tegnér.)
Kis János: Három Herder-féle költemény.
Szerényi: Három epigramma Goetheből.
Szenvey: Egy moralistához. (Schiller.) Minnához. (Schiller.) 
Jeszeney Osználd: Hero és Leander. (Schiller.)
Szenvey: A reméuy. Játszó gyermek. Schiller.)
Fábián: Firdusi és Balkhi persa költőkből. Fáredh arabusköltőből. 
Szentmiklósy : A vásár. (Schiller.)
Hetényi: Emmához. (Boileau.)
Szentmiklósy: Epigrammák. (Goethe.)
M. J. A kikelethez. (Kömer.)
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Szerényi: A vétkek é6 a büntetés. (Lichtwer.) Epigramm (Goethe.) 
Holéczy: A Kóránból.
Szentsimoni: Daliczák. (Francziából szabadon fordítva.) 
Kecskeméti Dániel: Egy csecsemőre. (Qeinsius.)
S. S .: Ravaszdi Róka. (Részlet Goethe tReinecke Fuchs»-ából.> 
L—cs Móricz : A görög anthologiából.
S. I . : A mosdó leányka. (Szerbből.)
Högyesi István: A leány panasza. (Schiller.)
Holéczy: Mózes. (Az ótestamentom II. könyvéből.)
Szabó István: A görög anthologiából.
Névtelen: Emmához. (Schiller.)
Somogyi Gedeon: Kolnadona. (Osszián. Hexameterben.)
Sztrokay Antal: Lucanus PharsaliAjából.
Névtelen : Briseis Achillhez. (Ovidius.)
Z .: Apró dalok Matthissouból. Epigramm Schillerből.
Sz. J . : Lelt Simon. (Költői elbeszélés szerbből.)

« Szerb népdalok.

10. Magyar Múzeum. (Kassai.)
Virág Benedek: Egy hajóhoz. (Horatius.)
Kreskay Imre: Scipio álma. (Metastasio színműve.)
Ráday Gedeon id.: Mezei dal. (Jacobi.)
Virág: Jeremiás keserveiből.
Batsányi: Kárthon. (Osszián.)

t Wieland «Neue Göttergespráche*-jéből.
Kazinczy: Az isten szemlélése. (Klopstock.)

« Az Éjszaka. (Gessner.)
Batsányi: Osszián utolsó éneke. — Oszkár halála. (Osszián.) 
Szabó Dávid: Milton «Elveszett Paradicsom*-ából.
Batsányi: Klóris. (Jacobi.)
Dr. Földi J . : Juliska. (Catullus.)
Kazinczy: Dal Anacreonból. (‘H pj jxsXalv* nívst.)
Id. Ráday Gedeon: Két ének Gellertből.
Kazinczy: Young Első Éjszakájának kezdete.

« Példák Klopstock Messiásából.
Simay : Plautus «Váratlan vendég*-e.
Kazinczy: Egy hajóra. (Horatius.)
Szabó László: A rózsához. (Overbeck.)
B. 0. L . : (Báró Orczy): Wieland Agathonjából.
N. J . : óda. (Horatius.) — Anacreonból.
Aranka Györg}*: Lesbiához. Gondolatocska. Thyrsis Mykonhc". 

(Catullus.)
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Kazinczy : Anacreon XXXIII. dala.
Dayka: Penelope Ulisszeshez. (Ovidius.)
M. J.: Homerus «Ilias*-a I. énekéből.
Döme Károly : Ovidius Keservei első könyvéből.
Vérségi: Engel I. «Philosoph für die Welt»-jéből.

11. Magyar Múzsa.
Debreczeni poeseos professor: Mutatvány Vergiliusból párrím fí 

sorokban.
A. S .: Phaedrusból az «Elóljáró beszéd* és az első mese.
Névtelen : Pyramus és Thisbe. (Ovidius.)
Szathmáry Mihály: Horatius első satirájából.
A. Y.: Mapes Gvalter korcsmadala.
Látzai József: Gellert meséiből.
Névtelen : Kleist egy dala.
F. J. (Földi.): Reland Adorján «Galatea»-jából 9 alagya.
Névtelen: Horatiusból, Anacreonból, az Aeueisből és Ovidius. 

Penelope Ulissesv-hez czímű heroidje.

12. Orpheus.
Dr. Földi: Licinushoz (Horatius.)
Vitéz Imre: Töredékek a Wieland «Diogenes*-éből.
Szabó László: Glycerion. (Wieland «Diogenes*-éből.)
Kazinczy: Sóhajtás. (Metastasio.)
Kazinczy : A törvényszabásról. (Rousseau.)
Id. Ráday Gedeon : Eviralla. (Osszián.)
A. J . : Anacreonból.
Kazinczy: Két epigramm. (Kaestner. Lessing.)
Szabó László: Panasz. (Ovidius «Tristium».)
Id. Ráday Gedeon: Dienes. (Vergilius I. eclogája magyarosítva.) 
Kazinczy : A habok. (Carlo Maggi sonettje prózában.)

« A gyermek poéták. (Götz.)
« Három dal Anacreonból.
« Semira és Sémin. (Gessner.)

Aszalay: Mesék Lessingből.
Kazinczy: A rózsa és a hyacinth. (Francesco de Lemene.) 
Kazinczy Miklós : Vallás-türödelem. (Saadi perzsa regéje.)
Földi: Neobule. (Horatius.)
Kazinczy: Lilla. (Olaszból.)
A. J. : A vén ember. (Gellert.)
Dayka: A szép szemek. (Olaszból.)
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Sáray Sámuel: Szerencse-kivánás a magyarokhoz. (Németből.) 
Csépány István : Egy gőgös leánykához. (Blumauer.)
Darvai János: Moor Károly. (Mutatvány Schiller «Rüuber»-jéből.) 
Földi: Lesbiához. (Catullus.)
Csépán István: Abelard ntolsó szavai Heloizhez, és Heloiz utolsó 

szavai Abelardlioz. (Németből.)
Dayka: Phyllis Demophoonhez. (Ovidius.)
Kazinczy: Az elkésődött leány. (Stolberg.)
Csépán : Alom. (Uz.)
Aranka: Virgil «Aeneis»-ének eleje. (Haska.)
N. Y : Vergilius «Aeneis* ének eleje.
Kazinczy : Egy hajóra. Horatius. )
Virág: Egy hajóra. (Horatius.)
Horváth Adám: A Prometheus tüze. (Bürger.)
Mede P á l: Tibullus első alagyája.
Ivánkay Vitéz : Simon Rau’ szicziliai poéta Írásaiból.
Id. Ráday Gedeon: A violácska és a rózsa. (Rudolphi.)
N. Y;: Mapes Gvalter kocsmadala.
Id. Ráday Gedeon : Feneion «Telemaque»-jából.
Látzai József: A tánczos medve. (Gellert.)
Rájnis: Vergilius «Aeneis*-éből.

« Voltaire «Henrias#-ából.
A. J . : Dieneshez. (Martialis.)
Kazinczy: Klopstock két ódája.
Id. Ráday Gedeon: La Fontaineből.

« Szép Rózsi. (Vergilius «Alexis»-ének meg-
magyarosítása.

Ivánkay Vitéz: Phyllis. Ámor és Vénus. (Franc, de Lemene.) 
Földi: Dalok Anacreonból.

A «literatúrai tudósítások*-bán következő művek vannak, mint 
készülő félben levők vagy már készek megemlítve:

Fehér György, pozsonyi növendékpap: Tasso «Megszabadított 
Jeruzsálem »-e.

Horváth András, Bódva helység jegyzője elkészült Ovidius 
«Metamorphoses»-einek négy sorú kadencziás versekben való fordítá
sával.

Ivánkay Vitéz: Goethe «Clavigo»-ja. (Kazinczy igéri az általa 
kiadandó «Játékszín»-be.)

Darvas: elkészült Schiller «Tolvajai»-val.
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Febér: fordítja Racine minden darabjait.
Ivánkay Vitéz r Johanna Gray, szomorújáték Wielandtól.
Kovács Ferencz : A Fiesco zendülése. (Schiller.)
Bárány János: Don Carlos. (Schiller.)
Koré Zsigmond : Strelitz műveit fordítja.
Hogy vájjon az itt felsorolt munkák meg is jelentek-e, arról b iz

tos tudomást nem szerezhettem.
Érdekebnek tartom még ideigtatni a következő «literatúrai tudó

sítás »-t : «Két ízben tudósítják már a hazát, hogy Tassonak •Megszaba
dított Jeruzsálem*-ét valaki Kassán fordítja. Ez nincsen úgy ; Ivánkay 
Vitéz ur, a Dusch «Orestes*-ének fordítója nem engedett az ösztön
zésnek, mert olaszul nem tud, s látta hogy fordítása, ha a németet 
venné példáúl, nagyon hibás leend. Azt továbbá is Fehér György nrtól 
várja a haza, úgy mint a ki Tassot olaszból is fordíthatja.*

13. Sokféle.
A VI. évfolyamban Sándor Istvántól vannak költemények, 

melyekre azt jegyzi meg, hogy «rész szerint francziából fordította, rész 
szerint maga szerzette őket*. Melyek a fordítások és melyek az eredetiek, 
nincs megjegyezve.

14. Uránia.
Kármán : Petrarca két canzoneje. (Prózában.)
I. . . . i : Lalage. (Kleist.)
Névtelen: A háborús zivatar. (Metastasio.)

« A windsori erdő. (Popé.)

15. Zsebkönyv.
Dr. Földi: Kis gazdagság, nagy boldogság. (Horatius.)
Kazinczy : A csillagokhoz. (Goethe.)
Márton József: Szerelmes vetélkedés. (Horatius.)
Sz. P. J . : Imád«ág a hadban. (Körner.)

« A csókra vágyó. (Körner.)
« A szerelem boszúlása. (Németből.)

Márton József: L^lliiishoz. (Horatius.)
R adó  A n t a l .
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