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Kazinczy és Kölcsey kapcsolatának alakulása egy tervbe 
vett recenzió történetének tükrében"" 

Mindig meglepő, hogy néha mennyi ideig kell a könyvtár polcán hevernie 
egy kéziratnak, míg a megérdemelt figyelem feléje fordul. Még meglepőbb, 
hogy ezt a sorsot sokszor igen jelentős szerzők írásai, akár könnyen hozzá-
férhető kézirattárban, sem kerülik el. Ez történt azzal az öt és fél fóliónyi 
jegyzettel is, melyet Kölcsey 1815 júliusában vetett papírra Kazinczy munkái-
nak tervezett recenziójára tett előkészületként. A még értelmezésre váró for-
rás szavakat, szószerkezeteket és mondatokat tartalmaz, melyeket a fiatal 
kritikus Kazinczy Gessner-fordításából írt ki, és csak nagyon kevés ma-
gyarázatként használható kommentárral látott el. E néhány lapot 1947 óta 
őrzik az Országos Széchényi Könyvtár páncélszekrényében, annak az irat-
együttesnek a részeként, amely egyéb fontos művek mellett a Himnusz egyet-
len autográf kéziratát is tartalmazza.1 Az elmúlt ötven év alatt azonban ez a 
szöveg elkerülte a szakirodalom figyelmét.2 A kritikai kiadás teljességigényé-
re volt szükség, hogy publikálásra előkészítsük ezt a dokumentumot , és kí-
sérletet tegyünk annak számbavételére, milyen körülmények között, feltehe-
tően milyen szándékkal merü l t fel Kölcseyben a kritika megírásának 
gondolata, valamint miért jutott a recenzens csupán az előkészületekig. Ez az 
eset azért is tanulságos, mert a bírálat megírásának elmaradását csak igen kis 
mértékben magyarázhat juk Kölcsey alkotói válságával, hiszen ő 1815 júliusa 
előtt is, meg utána is készített kritikákat, és Kazinczy személye nagyon jól 
beleillett abba a recenzióírási programba, melyre 1836-ban úgy célzott, hogy 
az általa felállított kritikai elveket „parányi költőkre alkalmazni: hálátlan fel-
adás" lett volna.3 Nyilvánvalóan e koncepció jegyében készült 1815 első hó-
napjaiban a Csokonai-, 1817 elején pedig a Kis- és a Berzsenyi-recenzió. Ide-
tartozik még, hogy Kölcsey megállapodott a Tudományos Gyűjteménnyel 
egy Virág Benedekről szóló bírálat megírásában is, de időközben a Berzsenyi-
recenzió miatt összezördült a szerkesztőséggel, és jó időre megszakított min-
den további együt tműködést a folyóirattal.4 A jelentős írók bírálatának soro-

* Ez az írás Kölcsey Ferenc összes munkáinak az OTKA támogatásával készülő kritikai 
kiadásához készül t műhe ly t anu lmány (OTKA szám: T 018294). 
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zatába tartozik az 1817 nyarán elkezdett , de töredékben maradt Dayka-
recenzió mellett5 a Kazinczyról tervezett is. Az alábbiakban a kritika tervének 
történetét kísérjük végig, arra törekedve, hogy eközben árnyaljuk Kölcsey és 
Kazinczy kapcsolatának a szakirodalomban megrajzolt képét úgy, hogy fi-
gyelmet fordítunk mindkettőjüknek a fordítással és az irodalmi közélettel 
kapcsolatos nézetére. 

Kölcsey kezdeményezése és vitája Döbrenteivel 

1815 tavaszán a Csokonai-recenzió befejezése után Kölcsey továbbiak meg-
írását vette tervbe. Erről feltehetően már abban a levélben írt az Erdélyi 
Muzéumot szerkesztő Döbrentei Gábornak, mellyel együt t a kész krit ikát is 
megküldte.6 A levél vonatkozó része n e m maradt ránk, de Döbrentei reagá-
lásából arra következtethetünk, hogy Kölcsey Kazinczy akkoriban megjelenő 
munkáinak 7 recenzeálására vállalkozott. Döbrentei válaszában Kazinczy (és 
Kölcsey m e g Szemere) stiláris elveiről írva túlzottnak ítéli a széphalmi mes-
ter fordításaiban előforduló xenologizmusokat. Elismeri, hogy Marmontel -
fordítása „sokkal feljebb való, csínosb tónusu a' Báróczyénál" de kifogásolja 
(Kazinczy legszűkebb körének tulajdonított) azon állítását, hogy ott is célra-
vezető lehet germanizmussal élni, ahol van helyette „jó magyar csínos 
Szollásformánk".8 A jó francia stílus az - érvel tovább - , ami „jól v a n fran-
cziául. így a többi Nemzetek ' Stylusa. Ezekhez csak akkor kell fo lyamod-
nunk, mikor a' magyarban semmi ollyant nem találunk." Kazinczy 1788-as 
Gessner-fordítását összehasonlítja a frissen megjelenttel, és megállapítja, 
hogy az újban „sok jobban van az első fordításnál: de némelly jobb az első-
ben. N e m szebb kifejezés e a ' » v é r r e l b é f e c s k e n d e z e t t bajnok« a ' vér-
rel mocskosnál? Osztán a ' csermely c s e r g e d e z , 's n e m csácsog; a ' csácsogást 
únom, a ' csergedezésben gyönyörködöm. Ezeket mind említened kell Kazin-
czy' fordításában."9 Az utolsó monda t akkor nyeri el értelmét, ha feltételez-
zük, hogy Kölcsey megemlítette recenzióírási tervét Döbrenteinek, aki - tőle 
szokott módon - szerkesztői instrukciókkal látta el barátját.10 Kettejük fenn-
maradt levelezésében nincs többé szó erről a recenzióról, de az, hogy az ifjú 
kritikus válaszában igen határozottan megvédte a xenologizmusok alkalma-
zását, és fejtegette e gyakorlat elvi alapját, eligazít a tervbe vett írás szemlé-
letével és céljával kapcsolatban. 

Kölcsey barátjával szemben azzal érvel, hogy a magya r nyelv természete 
hajlik a xenologizmusok befogadására, hiszen a megelőző korokból is szá-
mos példa van arra, hogy az írók gyakorlata révén ilyen módon gazdagodot t 
a nyelv. E tekintetben nem Kazinczy vagy Báróczi az úttörő, hiszen éltek ez-
zel az eljárással „minden régebbi íróink, mint Illyés Püspök, Molnár Albert, 
Zrínyi, Gyöngyösy István". Egyetért Döbrenteivel, h o g y a „jó franczia Styl 
az, melly jól van francziáúl", de kiemeli, hogy „hála az égnek", a magyar 
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lényegileg eltér e neolatin nyelvtől, mert míg az irodalmi nyelv területén lé-
tezik normatív erővel bíró „franczia Constructio", addig sem a magyarban, 
sem a németben nincs ilyen, s é p p e n ezért tartja e két nyelvet „szerencséseb-
beknek a' többi európainál , 's magánál a' régi Rómainál is." A nyelvi válto-
zásokkal kapcsolatban a fejlődés öntörvényű és nehezen kiismerhető jellegét 
hangsúlyozza, mer t mint mondja , ,,a' nyelv maga meghatározza magát, 's 
hogy ez a' Szó vagy Szollásforma bevétessék, vagy ne? sem Grammat ika sem 
Syntaxis nem határozzák meg: hanem Valami-Más, a' mit nevezni nem le-
het". Példaként felhozza, hogy Révai Miklósnak „sok[,j rend szerént formált 
Szavai el vágynák felejtve; 's a ' czím megmaradt . Mi okon? Ki tudja megmon-
dani? Mert a' miket Garve m o n d is az illyenekről, jól vágynák ugyan mond-
va; de minden kérdésre meg n e m felelnek."11 Kölcsey úgy látja, hogy az írók-
nak alapos filológiai felkészültséggel kell a nyelv műveléséhez fogni,12 de 
eközben számolniuk kell a nyelv természetében rejlő olyan kiismerhetetlen 
tényezőkkel is, melyek - egyéb kiszámíthatóbb összetevők mellett - befo-
lyással vannak arra, hogy az új, vagy idegenszerű megoldást a nyelv befo-
gadja-e vagy sem.1 3 Az íróknak tehát mintegy a nyelv ítélőszéke elé kell bo-
csátaniuk újításaikat, melyeket az majd maga kirostál. A nyelv fejlődésének 
lényegi vonásaira éppen ennek a szelekciónak az eredményéből következtet-
hetünk. Ez a szelekció mutatja meg legjobban a nyelv természetét, ami nem 
más, mint „a nyelv képzékenységének (Bildsamkeit) útja". Ennek megisme-
réséhez pedig azt kell tudni, hogy a nyelv miként „képeztethetik", illetve 
„eleitől fogva képeztetett". „Milyen szintaxis az, melyet a nyelv elfogadhat 
és eleitől fogva elfogadott?"1 4 A szintaxis ebben az összefüggésben tehát nem 
csupán a nyelv szerkezetének grammatikai módszerekkel való kifejezése, ha-
nem - mai terminussal élve - a nyelvi kompetencia megismerésének eszköze is. 
Gyakorlati téren tehát az segíti elő legjobban a nyelv gazdagodását , ha minél 
több filológiailag alaposan megfontolt újszerű megoldással tétetik próba. 
A magyar nyelv története arra mutat , hogy a neo- és xenologizmusokat a 
nyelv számottevő arányban befogadta, így nincs ok azt gondolni , hogy az 
ilyenekkel való gondos kísérletezés a magyar természete ellen, és ezért kárá-
ra lenne. Sőt az a tény, hogy az újítások fő ellenzőjeként s zámon tartott Deb-
recen közreműködésével összeállított új énekeskönyvből is sok neologizmust 
lehetett kigyűjteni, azt igazolja Kölcsey számára, hogy a neologizmusok ma-
gából ,,a' Nyelv ' Természetéből" erednek, h iszen a magyar nyelvnek ez a 
szokott konstrukcióktól eltérő megoldásokat teremtő hajlama erősebb, mint 
az ezeket elkerülni akaró tudatos purista törekvés. A nyelv tehát érvényesíti 
önnön természetét. Az ezzel szembeszegülő tudatos nyelvművelés - mint a 
francia esetében látni fogjuk - tehet ugyan n a g y károkat, de a hosszú távon 
érvényesülő folyamatokat nem akadályozhatja meg. Ezért mond ja Kölcsey 
olasz példára hivatkozva, hogy a magyart a „maga útjából e lvenni épen úgy 
nem lehet, mint Marini az Olasz nyelvet el n e m vehette".15 
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A Döbrenteihez írott levélben Kölcsey utal a „franczia nyelv' rosz" útjára, 
ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyelv természetével szembeszegülő tö-
rekvések sok kárt tehetnek. Az 1830-31 fordulóján keletkezett Kritika című 
összegző tanulmányában részletesen kitér erre a kérdésre. Mint mondja , a 
Richelieu kezdeményezésére létrejött akadémia a politikai világ „despotai" 
elveit érvényesítette az irodalmi életben, és „a nyelvet legelőször is birtoká-
ba vette s számtalan szavaitól megfosztván s békóba vetvén elszegényítette". 
A tagok üldözték mindazokat , akik „saját fejeikből mertek gondolatokat for-
málni" , és így az „ideák kifejlését s a tudományos mélységre és nagyságra 
törekedés utát bezárták". Kölcsey egyéb példák között felhozza, h o g y „Vol-
taire, D'Alembert , Diderot s mások a geniális Rousseau ellen öszve-
esküdtenek, mivel nem tőlök, hanem saját szívétől kért tanácsot". Ennek az 
intézményes szellemi diktátorságnak lett szerinte a következménye, hogy a 
francia nyelv „örök poétia szegénységben" marad t „még akkor is, midőn 
saját legnevezetesb íróik az ellen panaszolkodni felállottak".16 

Számos megjegyzés bizonyítja, hogy Kölcsey már a tízes évek közepén ki-
alakította ezt a véleményét. Amikor 1814-ben arról hall, hogy Kassai József a 
saját nyelvtani koncepcióját szeretné minden királyi iskolában elfogadtatni,1 7 

azonnal az Académie Française-re hivatkozva utasítja el Kassai szándékát: 
„Én a francia akadémiának diktátorságával sem valék soha megelégedve, 
annyival inkább egy embernek az n e m adathatik."1 8 A Kazinczyhoz írott, a 
nyelvújítás elveit tárgyaló 1815-ös híres levelében is érinti e kérdést, amikor 
megállapítja, hogy xenologizmus „nélkül nincsen egy nyelv is. A franciát el-
rontotta az akadémia, de a revolúció sok újításokat hozott be, valamint az új 
kémia is. De Lille és a marseillei ének szerzője már sokkal szabadabbak, mint 
a XIV. Lajos írói."19 Egy évvel később Döbrenteinek küld fejtegetéseket a 
francia nyelv fejlődéséről: „Meg van mutatva , hogy a ' Ronsard' és Malherbe ' 
nyelve jobb úton indult el, mint a ' Voltairéké; s' erről többé senki n e m kétel-
kedhetik, minekutána az újabb időkben De Lille is kénytelen volt azon sza-
badabb útra visszacsapongani, mellyen a' szeretetre méltó Marót erőltetés 
nélkül járdalla. 'S nem sokkal okosabb e a ' De Lille' cselekedete a' 
Voltairekénál, kik szüntelen panaszoltak a nyelv' igája ellen, a' nélkül hogy 
azt kinevetni igyekeztek volna?"20 A korabeli német szakirodalom részlete-
sen foglalkozott a kérdéssel. A Döbrenteihez írott már tárgyalt levélben 
Kölcsey Karl Wilhelm Kolbéra hivatkozik,21 a Jenisch pályairata címen kiadott, 
feltehetően 1814 augusztusában készült összefoglalásban pedig több helyen 
foglalkozik a problémával.22 A Jenisch-tanulmány onnan eredezteti a francia 
költői nyelv szűkösségét, hogy a „nyelv már messze ment a míveltetésben, 
mikor az írók fellépni kezdettek, s a beszélő publ icum újságokat többé nem 
szenvedett el".23 Ez nagy baj, mert általános szabályként az fogalmazódik 
meg, hogy a különböző dialektusokon kívül a lexikális gazdagodást az segíti 
elő, „ha a nyelv eleinte sok oldalról veszen az íróktól mívelést, mert egy, már 
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az állapodás bizonyos gradusát elért nyelv nem könnyen fogja a mívelést, 
mint ez a francia nyelvvel történt". (Kiem. tőlem - Gy. L.)24 Ronsard, Jodelle, 
Theophil és Montaigne írásaiban lehet merész és újszerű összetételeket talál-
ni („sommeil charme-souci, vent chasse[-]nue, l'abeille suce-fleur"), de az 
ezeket létrehozó kreativitás a későbbiek során nem vált követendő példává, 
„s innen van, hogy az újabb francia poéta, Voltairenek s d'Alembertnek nyel-
vén nem röpülhet úgy, mint Ronsard és Malherbe röpülhetenek". Az Akadé-
mia bűne, hogy „kevesítések és tisztogatások által sok jótól megfosztotta 
magát a francia nyelv", mivel a szinonimákat „megkevesítette".25 Össze-
foglalásban Kölcsey nem említi, de Jenisch kitér arra is, hogy a görög és a la-
tin szabad szórendje nagymértékben növeli a nyelv nyomatékát, energiáját, 
míg a francia a kötött szintaxis miatt ebből a szempontból is hátramarad más 
nyelvekhez képest.26 Jenisch könyvéből minden bizonnyal sokat merített 
Kölcsey, amikor a „franczia Constructio"-ról kialakította véleményét,27 mely 
igen fontos eleme a nyelv művelésével kapcsolatos felfogásának. Arról van 
ugyanis szó, hogy az olyan közegben, melyben valamilyen intézmény, vagy 
tekintély az egyszer már megvalósult nyelvi megoldásokat, vagy az azokból 
elvont szabályokat normatív erővel érvényesíteni tudja, nagyon lecsökken 
annak lehetősége, hogy a nyelv kifejezőkészségét és sokszínűségét az írói le-
lemény révén lehessen fejleszteni, hiszen az írók arra vannak kényszerítve, 
hogy igazodjanak a szabályokhoz, és így kevés újítást bocsátanak a nyelv ter-
mészetes ítélete elé. Az újítások sorsát egyébként az is megpecsételi, hogy a 
normatív elvárások erőssége miatt az olvasóközönség is nehezen fogadja be 
azokat. Ez a megfontolás rejlik Kölcseynek azon gondolatmenete mögött, 
melyet a „magyar szollás" természetéről mond. Úgy véli, annak eldöntésére, 
hogy valami „eredeti magyar szollás"-e, a magyar szintaxist kell meghatá-
rozni. Erről azonban kijelenti, hogy az „mindezideig nincsen, és jövendöljük, 
s akarjuk, hogy magyar szintaxis soha se is legyen".28 Ezáltal lehet ugyanis 
elkerülni, hogy a megvalósult nyelvi aktusokból elvont grammatikai törvé-
nyek akadályozzák az írói invenciók útján történő nyelvbővülést. Mivel eze-
ket az elveket Kazinczy stílusa kapcsán, és Kazinczy védelmében fejtegette 
Kölcsey, joggal feltételezhető, hogy 1815 tavaszán a tervezett recenziót is 
ezek szellemében készült megírni. Ez tehát nagyon határozott állásfoglalást 
jelentett volna a neológia oldalán abban az értelemben, hogy a purizmussal 
szemben filológiailag megerősítse az elvi jogalapot a Kazinczy képviselte 
nyelvművelés számára, mely az idegen szépségek magyarra való átültetésé-
ben látta a nyelvvel kapcsolatos aktuális teendők legfontosabbikát, és ezért 
az emelkedett műfajokban bőven alkalmazott neo- és xenologizmusokat. 
Az eddig tárgyaltak tehát abban adnak eligazítást, hogy Kölcsey milyen 
szándékkal láthatott neki Kazinczy műveinek olyan alapos átolvasásához, 
mely egy recenzió megírásához szükséges. Ez a munka feltehetően módosí-
totta Kazinczy műveiről korábban kialakult véleményét. 
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A recenzió tervéről Kölcsey Kazinczyt is értesítette. Abban a levelében, 
melyben beszámol az Erdélyi Muzéumnak elküldött Csokonai-kritikáról, kilá-
tásba helyezi, hogy mestere munkáiról is fog írni: „Időm, 's e legendő csen-
dem ha leszen a' nyáron Kazinczynak munkájit fogom recenseálni, 's 
Grammatikái dolgokat firkálok. A' Múza pedig hallgat, 's félő hallgatni fog 
igen soká." Kazinczy munkái felől érdeklődve pedig sejteni engedi, hogy a 
fordítások egyik értelmét a magyar irodalmi nyelv különböző stílusárnyala-
tainak megte remtésében látja. Ezért írja az Ossian-fordí tásról , hogy 
Poesisünk 's nyelvünk ezen Caledonicai Némettel még legtöbbet fog nyerni ' , 
majd u tána rögtön ,,a' Marmontel ' franciázás szellemét", és az „Angol 
Yorik" hazai követésének esélyeit latolgatja.29 Nincs ada tunk arra, hogy Köl-
csey ekkor ismerte-e a Sterne-fordítást,30 de a másik kettőt minden bizony-
nyal forgatta, hiszen 1814 októberében együtt dolgozott Kazinczyval, amikor 
ő az utolsó simításokat végezte Osszián-fordításán,31 Marmontel t pedig , ha 
az átdolgozott változatban esetleg nem is, az 1808-as kiadásban mindenkép-
pen olvasta. A későbbiek szempontjából fontos kiemelni: ekkor Kölcsey lát-
hatóan úgy ítélte meg, hogy Kazinczy ezen munkái eleget tesznek a ki tűzött 
célnak, vagyis az eredetinek megfelelő, egymástól eltérő stílusban hozzák a 
külföldi műveket. Mindazonáltal az elismerés nem volt töretlen, hiszen 1817-
ben úgy emlékezik vissza, hogy Szemerével együtt a Gessner-fordítást már 
akkor cifrának, azaz túlfordítottnak ítélte.32 

Az idézett, Kazinczyhoz írott 1815. áprilisi levélből az is látható, hogy Köl-
csey a recenzióírást olyan literátori tevékenységnek tartotta, melyet nehéz 
életkörülményei mellett, a költői ihlet elapadásának korszakában is képes 
sikerrel művelni. Még májusban is ebben a szellemben magyarázza helyzetét 
Kállay Ferencnek: „Elroncsolt szívvel s eltépett gondolatokkal, emellett ily 
ingereltetésben mint minden hozzám hasonlók ily környülményekben vágy-
nák, lehet-é egyebet í rnom recenzióknál?"33 Ugyanezen a napon Kazin-
czyhoz intézett soraiban a kedvezőtlen külső körülményeket konkrétan is 
megjelöli: „Ez a sok út, s az építések még mindég rendetlenségben tartanak, 
s idők olta nem készíthettem egyebet, a Csokonai recenzióján kívül. Én most 
recenzióknál egyebet nem adhatok, mer t szüntelen ingerlésben vagyok, s 
más dolgozásokra következésképpen n e m alkalmatos. De recenziókat írha-
tok ingereltetve is."34 Mivel Kazinczy ez idő tájt Bécsben tartózkodott , csak 
késve reflektált Kölcsey tervére, melyet örömmel nyugtázot t : „Valóban édes 
Uram Öcsém, nekem felette kedves volna ha Uram Öcsém a Kazinczy 
munkáj i t recenseálná, még pedig úgy, mintha Uram Öcsém Kazinczyt soha 
nem látta volna, mintha őtet nem szeretné, az az irgalom és kémélés nélkül. 
Én abból tanulnék, s úgy hiszem hogy engem senki sem taníthat más mint 
Uram Öcsém és társa Szemere. - Oda számlálván magno sed p rox imum 
intervallo [távol lévő, de közel álló; célzás feltehetően Horvá th Istvánra és 
Helmeczy Mihályra] a két pesti barátot."3 5 Mint erről a f ennmarad t kézirat 

4 0 3 



GYAPAY LÁSZLÓ 

dá tuma (1815. július) tanúskodik, a Széphalomról kapott megerősítés birto-
kában Kölcsey júliusban hozzáfogott az előmunkálatokhoz, és Készületek a 
Kazinczy munkájinak Recensiójokm címen papírra vetette jegyzeteit. Ezt köve-
tően azonban sem saját levelezésében, sem a róla szóló forrásokban hosszú 
ideig nem találunk utalást a bírálat tervére. 

1816 tavaszán Kazinczy utal művei recenziójára. Ekkori leveleiben a neo-
logizmus apológiájaként többször beszél egy tervezett antológiáról, melyben 
külföldi és magyar szerzőknek a nyelvújítással kapcsolatos fontos szövegeit 
közölné. A k iadandó művek sorában szerepel fordításainak recenziója, anél-
kül, hogy annak szerzőjét megnevezné: ,,Diesen[!] soll die Recension der IX 
Bände Ubersetzungen folgen, welche Trattner in Pest 1815. herausgab."3 6  

N e m sokkal később Kölcseynek már múlt időben számol be a kötettervről, de 
a recenzióról mint megí randó műről úgy beszél, mintha azt maga akarná el-
készíteni: „Én S e g é d e k a ' M a g y . N y e l v é s L i t e r , i s m é r e t é r e 
czím alatt akar tam eggy Kötetet nyomtattatni. Ebben ezek álltak volna: [...] 
Recensiója az én IX Köteteimnek nem magasztalva, hanem a' botlásokat ki-
mutatva (Ossziánomnak mind a' két Kötete előtt ez áll: H Á R O M KÖTET, 
holott csak KETTŐ; de mit gondol azzal Tr.[attner], inkább hiba legyen, mint 
hogy ő új t i tulust nyomtasson. - A' Karthon' végéből 2 lap ki van hagyva. 
Tr.[attner] azzal sem gondol.) Megjavítanám ezen Recensiómban azon botlá-
sokat is, quas aut icuria fudi t , aut humana pa rum cavit na tura [melyeket 
vagy a hanyagság szült, vagy melyektől az emberi természet kevéssé 
őrizkedett]."37 Mivel semmilyen más forrásból nem tudunk arról, hogy Ka-
zinczy fordításait maga készült recenzeálni, nem kizárt, hogy így akarta Köl-
cseyt a bírálattal kapcsolatos ígéretre emlékeztetni. Ezt a sejtést az is megerő-
síteni látszik, hogy a levéllel együtt egyebek között megküldte munkái újabb 
köteteit.38 Válaszában Kölcsey helyesli a neologizmussal foglalkozó kötet 
megjelentetését, és megjegyzéseket tesz annak tartalmáról, de a recenzióra 
nem tér ki. Kazinczy fordításai közül kiemeli Goethe Egmontjának betétver-
seit, melyeket egyszerre dicsér és illet súlyos kritikával: „A nyomtatványokat 
hálás örömmel vettem, legelébb is Egmontot ragadtam s az isteni két dalt ke-
restem ki, mely reám szokatlan hév érzeményeket borít minden újabb látás-
kor. A Die Trommel gerühret úgy van fordítva, minél jobban nem lehet, de a 
másikat freudvoll und leidvoll, jól tudtam én, hogy azt lehetetlen fordítani. 
Megengedjen [itt: megbocsásson] édes U r a m Bátyám, de midőn a magyart 
akartam olvasni, kénytelen voltam csak a németet mondan i el magamnak." 3 9 

Az idézett levélváltásból kitetszik, hogy Kölcsey feltehetőleg azért tért ki Ka-
zinczy célzása elől, mert ekkor már nem volt szándékában a fordításokról 
megírni recenzióját. Indokait sehol nem fejtette ki, ezért csak valószínűsíteni 
tudjuk azokat. 1815 kora őszétől sok energiáját kötötte le a Mondolat-vita eset-
leges folytatására való felkészülés és az ekkor elkezdett Iliász-fordítás.40 

A legfontosabb oknak azonban azt véljük, hogy a megjelent kötetek áttanul-
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mányozása során komoly fenntartásai alakultak ki Kazinczy fordítói gyakor-
latával szemben. Ennek jelét lát juk a Készületek számos jegyzetében, a Goe-
the-vers fordításáról mondott kritikai észrevételben, és ezt igazolják a később 
tárgyalandó, 1817-es lasztóci levelek is. 1816-os leveleiből egyértelműen kide-
rül, hogy mélyen egyetértett Kazinczy neológiájának céljával, és változatla-
nu l szoros személyes kötelékek kapcsolták őt Széphalomhoz. Ebben a hely-
zetben nagyon kényes feladatnak tűnhetett, hogy olyan bírálatot írjon, 
melyben a nyomtatot t nyilvánosság előtt fejti ki a nem csupán elismerésből 
álló kritikáját mestere addigi életművét összegző köteteiről. További nehéz-
séget jelenthetett, hogy Kazinczy munkáit n e m lehetett közönséges fordítá-
soknak tekinteni, mert azok a közreadó szándéka szerint is n e m kis részben 
egy nagyszabású irodalmi, stilisztikai, nyelvi és ízlésbeli p rogram, a neológia 
létjogosultságát és kizárólagosságát voltak hivatva igazolni.41 Kölcsey meg-
jegyzéseiből kiderül , hogy e szándékkal ő is egyetértett. Kritikai észrevétele-
inek egy része - mint látni fogjuk - azonban éppen azt állapítja meg, hogy a 
Kazinczy fordítói gyakorlata során megvalósult nyelvi megoldások nem hite-
lesítik a kívánt mértékben a neológia elméletét. Ennek az ítéletnek a közzété-
telével Kölcsey nemcsak Kazinczy neheztelését vonhatta volna magára, ha-
n e m az általa fontosnak tartott törekvéseknek, a neológia ügyének is sok kár t 
okozhatott volna. 

Az irodalmi közélet és a recenzió terve 

A recenzió ügye 1817 májusában bukkan fel újra Kazinczy és Kölcsey levele-
zésében. A helyzet megértéséhez azonban ú jabb kitérőt kell tenni. Saját m u n -
kái kilenckötetes gyűjteménye folytatásaként Kazinczy Klopstock Messiását 
fordította le prózában. A megjelent sorozat azonban n e m volt kelendő. 
Trattner János Tamás, a kiadó, a fordítás neologizáló nyelvében látta a siker-
telenség okát, és a stílus megváltoztatásához kötötte a folytatás megjelenteté-
sét. Trattner „declarálja - írja Kazinczy Kölcseynek - , hogy ha a' Messziást 
n e m úgy fordí tom a' mint azt a Publicum óhajtja, ő nekem soha semmit n e m 
nyomta t többé". A sértett fordí tó hangot ad neheztelésének a Messiásról 
megjelent hirdetés miatt is, melyben Kultsár István és Trattner „azt ígérik, 
hogy a Messziás érthetőleg lesz dolgozva. - Ez annyi, hogy a ' IX Kötet tehát 
nincs érthetőleg dolgozva." A sértődöttséget növelte, h o g y Trattner, min t 
k iadó és nyomdász , Kazinczynak számos kívánságát nem teljesítette.42 

A Trattner által 1817 januárjában megindított Tudományos Gyűjtemény meg-
ítélése további problémákkal terhelte Kazinczy és a pesti k iadó viszonyát. 
Széphalom számára elfogultan nemzetinek tűn t az új lap iránya: ,,A' Pesti 
Journal ' tendentiája, a' mint veszem észre m é g eléggé nevetséges vignettjéből 
is, a ' n e m z e t i s é g . Szent czél. De én irtózom az olly nemzetiségtől, melly a ' 
külföldi szépet és jót irtózza, mer t az külföldi."43 Ugyanakkor 1817 januárjá-
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ban Kazinczyt nagyon fá jdalmasan érintette a hír, hogy Döbrentei újra komo-
lyan fontolgatta az Erdélyi Muzéum k iadásának abbahagyását.44 A széphalmi 
mester korábban arra kérte szerkesztő barátját , hogy ne hagyja ,,a' Nemzete t 
Folyó-írás nélkül",45 most pedig Pápay Sámuelnek azt hangsúlyozza, hogy a 
két folyóirat termékeny vi táknak adhat fórumot: „Én m i n d a' Tud.[ományos] 
Gyűjteménynek, mind az Erd[élyi] Muzéumnak kívánok Istentől jó egészsé-
get és boldog fenn maradás t [...]. Higyj nekem, [...] n e m rossz az ha korho-
lódunk, ha vetélkedünk, csak alacsony emberiségek ne gyúlasszanak erre."46 

Az Erdélyi Muzéum megszűnésének lehetősége azért is érzékenyen érintette 
Kazinczyt, mert a Tudományos Gyűjtemény az ő külföldi mintakövetést hang-
súlyozó stílus- és ízléseszményével47 n e m harmonizáló irányelvet látszott 
követni. Ehhez járul rossz előjelként, hogy a folyóirat kiadója Trattner volt, 
aki a fordítások ügyében éppen a kelendőséget akadályozó neologizálás 
miatt különbözött össze a széphalmi mesterrel. Ugyanakkor a pestiekkel 
szemben Kazinczy és Kölcsey 1816-tól ú g y tartotta s zámon Döbrenteit, mint 
aki a neologizálás kérdésében megtért hozzájuk.48 Kazinczy és támogatói 
úgy érzik, hogy az erdélyi folyóirat megszűntével olyan fórumot vesztené-
nek el, mely hathatósan képviselhetné ügyüket, míg az új folyóirattól ezt 
ekkor nemigen remélték. 

1817. május l-jén Szemere Széphalmon járt, és hírül adta, miként zördül t 
össze Kölcsey a pesti szerkesztőséggel a Berzsenyi-recenzió miatt,49 6-án pe-
dig Trattnertől érkezett levél, mely szintén beszámolt ezekről az események-
ről. Kazinczy úgy látta, h o g y mindez igazolja sejtését, mely szerint elfogult 
nemzeti szellem uralkodik a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőségében. 
E felfogás egyik hangadójának Horvát Istvánt tartotta. A hírekről több barát-
jának nyomban beszámol: „Horvát István azt kívánta Köleseitől, hogy a ' Ber-
zsenyi Verseinek Recensiójokból húzzon ki két §-t, mellyekben az állott, hogy 
a' Magyar eddig nem bírta a' D a l o k l e l k é t [ . . . ] , mellyben a' Ráczok 
megett áll. Ez az én tisztelt barátom Horvát hongrais[!] enragé [megveszeke-
dett magyar], még a' n e m valót is ránk szeretné raggatni , mihelytt általa 
fénylünk. Én azt hiszem m a g a m felől, hogy én is a' dühösségig Magyar va-
gyok, de n e m vagyok az a ' hazugságig. Poetai Berkemben áll eggy ének 
A z z a n A g á r ó l . Azt Morlach nyelvről fordítá Gőthe [...]. Kivévén az 
eggy Zrínyit, nézzük-meg a' XVIII. század közepéig van e Magyarban 
ö s z v e s é g g e l [ . . . ] anny i poetai becs mint ebben az eggy dalban. Bizony 
nincs."50 Az ugyanez nap Döbrenteihez írott levélben is elmondja az idézet-
tek lényegét, melyet egy kérdéssel told meg: „Abban áll e a ' Haza és Nemze t 
szeretete hogy hazudjunk annak magasztalására? 's Köleseinek szava nem 
azt tehette volna e, hogy piruljunk-el 's igyekezzünk ezen puszta mezőkön is 
virágokat termeszteni."51 Ezek a szenvedélyes megnyilatkozások érthetővé 
teszik, hogy Kazinczy n e m örült a hírnek, hogy Horvát István készült fordí-
tásai kilenc kötetéről recenziót írni: „Trattner írja, de talán csak t i tokban, 
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hogy IX Köteteimet Horvát István akarja recenseálni. Bízvást. De én Köleseit 
szeretném Recensemnek."52 Kazinczy láthatóan nem sok jót remélt a Révai-
követő Horváttól, akiről nyilván n e m tételezte fel, hogy az ő idegen szépsé-
geket meghonosítani törekvő fordításait nagyra értékelné. Sokkal megér tőbb 
és a neológia ügyét jobban szolgáló kritikát remélt Kölcseyitől, kiről tudta , 
hogy neheztel a pesti szerkesztőségre. Igaz, tőle már egy éve nem kapot t le-
velet, és 1816-ban Kölcsey sokatmondóan nem reflektált Kazinczy recenzió-
val kapcsolatos megjegyzéseire, de 1815-ben mégiscsak maga ajánlkozott a 
fordítások bírálatára, a magyar irodalmi nyelv állapotáról és a xenologizmu-
sok alkalmazásáról ped ig egyetértettek, és a tőle eddig megjelent két recen-
zió nagyon tetszett a széphalmi mesternek.5 3 Némileg új helyzetet teremtett 
Szemere május 6-i levele, melyben megerősíti, sőt részletezi a kilenc kötetről 
a Tudományos Gyűjtemény körében felmerült terveket, majd saját grandiózus 
elképzelésével áll elő: „Minap [máj. 1.] elfeledém megsúgni , hogy U r a m Bá-
tyám munkáj i t többen szándékoznak recenseálni. Prof. Fejérnek volt előszer 
gondolatjában; 's van e még? 's lesz e? nem tudom. Horvát Pista előttünk, 
Vitkovics, Kölcsey 's magam előtt jelentette ebbeli szándékát. О tempóra! 
Ezen készületek engemet arra határoztanak, hogy a' próbát én tegyem, ne 
más. [ . . . ] K a z i n c z y F e r e n c z n e k L i t e r a t o r i p á l y á j a - m in t 
Theatralische Laufbahnja Ifflandnak, mellyet Uram Bátyám ismerni fog - ez 
tehát czélom."54 

Kazinczyra nem volt hatás nélkül Szemere terve. A 6-án kelt levélre min-
dent félretéve 7-én reggel terjedelmes válaszban küldi a kért adatokat, és erő-
sen biztatja Szemerét: „Ha Uram Öcsém megteszi a ' mit készül, nagy szolgá-
latot teszen Nyelvünknek, nagyot nekem, s ' magának és a ' mi szép 
barátságunknak nagyon szép emléket állít: [...] Segélni fogom én a ' miben 
lehet és illik. - Mi lehet ezen Munkájából Uram Öcsémnek, ha azt legelébb 
én, a' históriai dá tumok miatt - azu tán Kölesei, végre Szent Miklósi olvas-
suk-meg [...] Ollyan forma lenne az mint a' mit Jénisch írt Gőthének írói 
érdeme felől. [...] Gőthe és K[azinczy]? Ezt lehetne kérdeni. De kevélység 
nélkül, ha Gőthét csak úgy tekintjük mint Nyelvmívészt, én vagyok, lehetek, 
az a' Magyarnak és most, a ' mi 1800 körűi Lessing és Klpostock u tán Gőthe 
a' Németnek."5 5 Kazinczy úgy ítéli meg, hogy a vállalásaiban nem mindig 
megbízható Szemere terve nem teszi szükségtelenné egy másik elvbarát 
recenzióját, és május 14-én ebben a szellemben ír Kölcseynek. Dicséri a már 
megjelent Kis- és Csokonai-kritikát, elmondja, hogy egyetért a Berzsenyi-
recenzióban kifejtett értékeléssel a magyar költészet múltbeli eredményeiről , 
és beszámol a Trattnerrel folytatott levélváltásáról: Trattner „kéri Uram Öcsé-
met általam, dolgozzon számára továbbá is". Kazinczy közvetíti ugyan 
Trattner kérését, de láthatólag nincs szándékában rábeszélni Kölcseyt arra, 
hogy a Tudományos Gyűjteménynek továbbra is dolgozzon. Ehelyett az Erdélyi 
Muzéum számára igyekszik munkatársul megnyerni. Hangsúlyozza tehát, 
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hogy „Döbrenteinek nem szabad az Erd.-[élyi] Muz.[éum] kiadását abba-
hagyni", és beszámol a Horvát István recenzensi tervével kapcsolatos véle-
ményéről: ,,Tr.[attner] írja hogy Horv[át] István az én IX. Köteteimet [itt és a 
továbbiakban értsd: mind a kilencet] recenseálni fogja. Talán úgy jobban fog-
nak kelni, úgymond Trattner. - Kőitek volna, ha követte volna a tanácsomat, 
melly az volt, hogy a' darabokat külön is árúlja. Mert 25 ftot nem minden em-
ber ád Magyar könyvért . - Szeretném ha Uram Öcsém is recenseálná 
Horv.[át] István után az Erd[élyi] Muzeumban , még pedig úgy, mintha en-
gem soha n e m is látott volna, a' legszabadabban."5 6 Kazinczy megfogalma-
zása azt sugallja, hogy nem bízik Trattner és Horvát István segítő szándéká-
ban, sőt - okkal, ok nélkül - azt sejteti, mintha ellene egy összeesküvés lenne 
kibontakozóban, és újra hangsúlyozza a recenzens kritikusi szabadságát. 
Néhány héttel később Kölcsey megerősíti Kazinczy ebbéli aggodalmait . Ha-
tározottan lebeszéli mesterét arról, hogy a frissen elkészült Erdélyi leveleket 
saját költségén adja ki: „Ne, Édes Uram Bátyám! Ha az Erdélyi levelek a' 
publ icumnak hízelkedő tónusban volnának is írva, mindent véghez fog vin-
ni a' factiói [pártos] lélek, hogy azok ne keljenek, 's akkor még inkább ha 
megtudják, ki fog abban veszteni."57 

Szemere június 6-i beszámolója szerint Kazinczy érvei nem érték el célju-
kat: Kölcsey ugyan elment barátjához Lasztócra, de onnan Pestre készült, 
hogy az i rodalommal szakítva ügyvédi vizsgát tegyen. Mint Szemere írja: 
„Feri vonogatódzik a' IX. kötet körül dolgozni. Azonban segédet mégis igére, 
ő most habozásban van."5 8 Kölcseynek ez valóban kétségekkel teli nyara 
volt, és az év első felében is kijutott neki a megpróbáltatásokból. Igaz, hogy 
1817 első hónapjaiban a Homérosz-fordítás valamint a Kis- és a Csokonai-re-
cenzió miatt volt része Pesten elismerésben, lelki nyugalmat azonban még-
sem talált. Korábban legfőbb panasza vidéki lakhelyére volt,59 1817 elején 
azonban néhány hónapos pesti tartózkodás után - önmaga számára is nehe-
zen megmagyarázható m ó d o n - visszavágyott a Tisza mellé. A különböző 
írói társaságokat kisstílűnek tartotta, magát pedig idegennek érezte körük-
ben.60 Ehhez járult, hogy komoly elvi vitába keveredett a Tudományos Gyűjte-
mény szerkesztőségével a Berzsenyi-recenzió kapcsán. Csekébe visszatérve 
gazdasági ügyeiben álltak be sorsát nehezítő fordulatok. Szemerének szóló 
önéletrajzi levelében is mint gondokkal teli időszakról beszél a kérdéses hó-
napokról: „1817. ápril. Pestről hazamentem; jószágkontraktusom semmivé 
tétetett, és így a terv is, hogy Pesten lakhassam. Annyi szíváldozat után, az 
ifjúság első éveitől fogva, ez kínosan ért. Anélkül, hogy a jövőre kinéztem 
volna, v isszamentem hozzád Lasztócra; hol egy egész hónapig semmit sem 
tettem, csak magamba mélyedve napról-napra éltem. Azalatt K[azin]czy há-
romszor volt nálunk, mi ott (tudod miért?) egyszer sem. Mi akkor vele literá-
tori pörbe jöttünk. Újításait nem javallottuk, mert azáltal a nyelvbeli sokszí-
nűséget elvesztené. Ő minket nem értett. Ekkorból való a lasztóci három 
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leveleim."61 Kazinczy május 14-i levele, melyben Kölcseyt a kilenc kötet for-
dítás recenzeálására buzdította, nem a legszerencsésebb pi l lanatban érkezhe-
tett. Kölcsey ugyanis nyomasztónak érezte saját sorsának bizonytalanságát 
és perspektívátlanságát, kisszerűnek tartotta a magyar i rodalmi életet, n e m 
bízott a hazai literatúra kiteljesedésében, és ezér t kétségesnek gondolta, hogy 
ehhez igazítsa saját életprogramját. Nemcsak a nagy történelmi események-
hez, hanem a XVIII. századi német vitákhoz képest is olyan jelentéktelennek 
minősítette a hazai irodalmat, hogy - mint mond ja - „ha felségsértés nélkül 
lehetne, méltán csak néhány kevés s privat emberek Steckenpferdjének [vesz-
szőparipájának] kellene gondolnunk. A kifejezés egy kicsit komisch, de az 
istenség tudja, hogy ezen bohóskodásnál senkinek a szíve n e m vérzik úgy, 
min t az enyém."6 2 Ez az elkeseredés is ott áll az úgynevezett lasztóci levelek 
hátterében. 

Ez idő tájt az is megterhelte Kazinczy és Kölcsey kapcsolatát, hogy eltérő-
en vélekedtek az irodalmi életben való részvétel módjáról. A nyelv természe-
tével kapcsolatban Kölcsey azt a már 1815-ben megfogalmazot t tételét hang-
súlyozza, hogy a „nyelv maga meghatározza a' maga pályáját , 's maga 
meghatározza egykor ezen pályának végczélját 's korlátjait is, 's valamint 
zúgolódás nélkül lett a' hálálnék-bői halálnak, ú g y lettek volna a ' mostan kez-
d ő d ő változások is minden lárma nélkül szokottakká, vagy elfelejtettek vol-
na, minden lárma nélkül, örökre."63 Ebből persze nem azt a következtetést 
vonja le, hogy az írónak nincs feladata és felelőssége a nyelv alakításában, ha-
nem azt, hogy a szükségesnek érzett újítások meggyökeresedéséről „egyes 
ember, sőt az egész nemzet is n e m ítélhet, mer t az újat sokszor egészen isme-
retlen okok fogadtat ják el".64 A változások mozgató okai megismerésének 
ezen szkeptikus felfogásából következik, hogy Kölcsey a filológiai felkészült-
ség mellett a nyelvvel szemben alázatot vár el az íróktól. Pesti tartózkodása 
során azonban ennek hiányát tapasztalta. Azt látta, hogy a nyelvkérdésben 
különböző elveket valló írók csoportokba tömörültek, hadállásokat foglaltak 
el, és eszközökben nem válogatva küzdöttek saját álláspontjukért, melyet 
gyakran anyagi és presztízs szempontok mellett az intézményesülő irodalmi 
életben betöltött pozíciókért folyó küzdelem is erőteljesen befolyásolt. Elke-
seredetten írja Kazinczynak, h o g y az év elején alkalma „volt látni és megítél-
ni, miben feküdjenek a' Litteraturai dolgok". N e m az újítást tartja károsnak, 
hanem az ehhez kapcsolódó olyan vitákat, melyek a különböző álláspontok 
megnevezésével hozzájárultak a szemben álló frontok önazonosságának 
tudatosodásához, és így az ellentétek állandósulásához: ,,A' változásokat, 
mellyek magokban jöttek 's előmentek volna, nagyon kiismertetni, siettetni 's 
végre o l t a l m a z n i , 's nekiek n e v e t adni , ez a' mi a' dolgot elrontotta. 
Már most ott áll túl a' dunán a ' h a t a l m a s (pénzzel és számmal) klub, kik 
n e m vesznek könyvet, ha benne jota van; kik az Universitas Typographiája 
factorát pénzzel megvesztegették, hogy m i n d e n jotás imádságos 's énekes 
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könyvet ypsilonnal nyomtattasson; kik Abau j Vármegye Universi tásához ké-
relmet akartak küldeni 's azt kicsinálni, hogy közönséges végzés által Kazin-
czynak az írás megtiltassék. 'S mind ezen, 's több bohóságok csak azért , mert 
ezek a' szerencsétlen nevek jotista, ypsilonista, Neolog, Neologismus ( 's Isten 
tudja még mi?) feltaláltattak, 's oltalmaztattak." E helyzetértékelésből e red az 
a vágyként megfogalmazot t program, mely szerint Szemerével együtt a leg-
jobbnak azt hiszi, hogy a neologizmus név „töröltessék-el, soha egy szó a' 
nyelvnek ezen oldaláról ne tétessék, 's ingerlés által a ' factiók ne gyúlasztas-
sanak".65 

Fordítási elvek és gyakorlatok 

A lasztóci levelek jól muta t ják , hogy Kölcsey ekkor „a nyelvi evolúcionizmus 
álláspontját vallja" a Kazinczy képviselte „nyelvrevolúciós és irodalmi csatá-
kat provokáló" irányzatával szemben,66 és azt is jól dokumentál ják, h o g y író-
juk szerint milyen fordítási gyakorlatot célszerű követni a magyar irodalmi 
nyelv fejlesztése érdekében. Az önéletrajzi levél fent idézet t részletével össz-
hangban általános tételként Kölcsey megállapítja, hogy „igazságtalanság az 
újtól annyira elkapni magunka t , hogy a nyelv ideáljában egyedül csak az t lát-
tassunk szemmel tartani, s csak az után törekedni. Mer t nem hanyat t -hom-
lokkal rohanunk-e az egyoldalúságra?"6 7 Ebben az érvelésben fontos szere-
pet kap a nyelvideál, me ly a Kazinczy újítási törekvéseit meghatározó 
célképzet egyik legfontosabb eleme, sőt az 1814-ben megjelent Báróczy Sándor 
élete című tanulmányban az egyetlen alaposan jellemzett eleme. Itt ugyanis a 
nyelvművelés fő célképzeteként pusztán a nyelvideált nevezi meg Kazinczy, 
melynek tartalmát úgy írja körül, hogy segítségével a nyelv az lehet, „ami-
nek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és 
érez".68 Kölcsey tehát n e m kevesebbet állít, mint hogy a túlzásba vitt neolo-
gizálás megfelejtkezik a művészi nyelvvel szemben támasztott , Kazinczy ál-
tal hangsúlyozott kommunikációs, valamint esztétikai elvárásokról, és öncé-
lúan egyedül az újszerűségre törekvést tartja szem előtt, ezáltal nem szolgálja 
a nyelvújítás legfontosabb célját, az i rodalmi nyelv sokszínűségének megte-
remtését. Ebben a szel lemben fogalmazza meg Kazinczy kilenc kötetével 
szemben alapvető fenntartásait is. Legfőképpen azt kifogásolja, hogy az újí-
tás vezére a különböző szerzők műveit azonos stílusban fordította le, és hogy 
az eredetitől sok helyütt önkényesen tért el. Észrevételeihez magyarázatként 
hozzáteszi: „Pedig mit ohajtot tunk annyira a IX. kötettől, minthogy a nyelv 
egyszerre mennél több oldalt vehessen magának?"6 9 A Készületekben több 
olyan Kazinczy fordításából kijegyzett részlet található, melyet Kölcsey a túl-
zásba vitt neologizmus eseteként tart számon. Az in der schattigsten der Lauben 
szintagmát Kazinczy a genit ivus parti t ivust megtartva az ernyők' legárnyéko-
sabbikában szerkezettel fordítja. Ehelyett Kölcsey a' legárnyékosbb ernyőben 
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megoldást tartja szerencsésebbnek, mondván a „neologismus szertelenül 
meghosszítá a szó".70 Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy Kölcsey ebben az 
esetben nem értékeli Kazinczy fordításának hűségét, ami - mint látni fogjuk 
- alapvető elvárása a fordítással szemben. Ezek a kritikai megjegyzések tehát 
a széphalmi mester fordítói működését a saját, sokszínűségre törekvő nyelv-
újítási céljai alapján ítéli meg, és kritizálja, de értékelésébe a teória szempont-
jából önkényes mozzanatok is keverednek, mikor saját ízlése alapján dönt 
egy-egy megoldás sikeres vagy sikerületlen volta felől. Az idézett példában 
a nyelvújítás két, egymásnak nem alárendelt eszköze kerül egymással szem-
be, hiszen az „idegen frázesekkel való élés" és a „szókurtítás" között nincs 
prioritási sorrend megállapítva; Kölcsey pedig az utóbbi jegyében ítéli túlzot-
tan neologizálónak Kazinczy megoldását, amely pedig az előbbi elvárásnak 
tesz eleget.71 

Kazinczy a fordítások jelentőségét nem elsősorban abban látta, hogy az 
adott idegen nyelvet nem ismerő olvasók számára is hozzáférhetővé tegye-
nek jelentős műveket, hanem sokkal inkább abban, hogy az idegen szövegek 
rákényszerítsék a jó fordítót arra, hogy megteremtse az eredeti alkotásoknak 
megfelelő különböző nyelvi árnyalatokat a stilárisan nem eléggé rétegzett-
nek tartott magyar irodalmi nyelvben.72 Ezért tesz maga is próbát a mások ál-
tal már lefordított művekkel. így például Kónyi János és Báróczi Sándor után 
ő is előáll saját Marmontelével, melynek kapcsán Dessewffy Józsefnek szót 
ejt fordítási elveiről - a Pestről érkezett azon vádra reflektálva, hogy művét 
nem lehet érteni: „Hogyan légyen az illy munka mindennek érthető? Én azt 
csak azoknak akartam érthetővé tenni, a ' kik a' franczia Conversátio stylusát 
ismerik."73 Ezzel összhangban Kis János egyik munkáját azért értékeli nagy-
ra, mert - mint írja - „A Magyart olvasván, a' Németnek, mellyet csak nem 
könyv nélkül tudok, minden zengzete rezgett füleimben."74 A fordításoknak 
tehát szerinte sokkal inkább nyelvet formáló, mint közvetlen kultúrmissziós 
funkciójuk van. Ez irányú hatásukat két módon fejtik ki: egyrészt a fordítási 
gyakorlat, illetve az eredetivel való összehasonlítás során az íróknak és olva-
sóknak rá kell ébredniük, hogy a magyar nyelv kifejezőképessége még hiá-
nyos, és ezért tudatosan törekedni kell annak bővítésére, másrészt a sikeres 
megoldások folyamatosan gazdagítják, árnyalják és sokszínűvé teszik az iro-
dalmi nyelvet. Kazinczy saját elképzelését magyarázandó sokszor állítja pár-
huzamba az irodalmat a képzőművészettel: ,,a' melly hazában még nem vi-
rágzik a' festés és faragás - mondja - , ott a' Gypsabguszoknak a' Copiáknak 
nagy a' haszna. A' fordításnak nagyobb mint a' copiáknak, mert a' Copia me-
rő (hibás) originális; de a ' fordítás lassanként az idegen nyelvek szépségeit 
hozza a' miénkbe, és éreztetvén, hogy hol maradánk sokkal hátrább az ide-
gennél, végre meggyőz a' felől, hogy ha eggy lineában akarunk valaha ezek-
nek irójikkal állani, újítani kell nyelvünkön."75 Saját gyakorlatában arra 
figyelt, hogy jelentős művészi értéket képviselő, egymástól eltérő stílusú 
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alkotásokat fordítson. Ez utóbbi szempont miatt , mint fordítói programja 
erényét, hangsúlyozza, hogy „minden szakaiból vannak mus t rá im a' Stylisti-
cának".76 A tízes évek közepén éppen a kilenc kötet megjelenése alkalmával 
céloz arra Berzsenyinek, hogy a fordítások mi lyen nagy szerepet játszhatnak 
a művészi nyelv sokszínűségének kialakításában: „Az a' ba junk [...], hogy 
sok ember nem akarja érteni, h o g y a' Magyar Nyelv eggy nyelv, de minden 
charakternek más meg ' más a ' nyelve."77 A Báróczy Sándor életében pedig ki-
emeli, hogy „a gondos fordítás minden nyelvnek igen sokat használ", majd 
azt fejtegeti, hogy az újítások teszik lehetővé, hogy az egyes szerzőket külön-
böző stí lusárnyalatban lehessen magyarra átültetni, mivel „nyelvünk több-
színűséget (Vieltönigkeit) kapván , Hómért és Horácot, Liviust és Tacitust, 
Klopstckot és Voltairet egy nyelvben fognánk ugyan, azaz magyar szókból 
fűzöt t beszédben, de nem egynemű beszédben, s mindenikét a neki tulajdon 
színben-tónban, fordíthatni".78 

A tízes évek közepén már Kölcsey is a laposan végiggondolt elképzeléssel 
rendelkezett a klasszikusok fordításáról. 1809. február 3-ára datálható az első 
versfordítása.79 Ettől kezdve időről időre kísérletezett ezzel a műfajjal, és 
tudatosodtak benne a feladat nehézségei. 1815 őszén Szemere biztatására 
hozzáfogott az Iliász fordításához, melyen kisebb-nagyobb megszakításokkal 
1817 tavaszáig dolgozott, és a m u n k a befejezését még 1820 novemberében is 
fontolgatta.80 A nagy vállalkozás megkezdése előtt már számos nehezen 
megoldható probléma rajzolódott ki előtte. Többeknek írt a hexameter és az 
epi thetonokban különösen gyakran előforduló szóösszetételekből fakadó ne-
hézségekről: „Próbáljuk darab időtől fogva a görög s német komponál t sza-
vakat követni, de annyit mégsem tettünk (s tenni mikor fogunk?) hogy 
Hómér t fordíthassuk, s kivált hexameterekbe fordíthassuk. [...] Én csak [...] 
[a homéroszi Apol lón-jhimnuszt próbáltam [...]. S nem tud t am semmire 
menni. így jártam Bionnal is s ú g y vettem észre, hogy a nehézség a kompo-
zíciókon kívül a dactylusok n e m létéből származik."8 1 Vályi N a g y Ferenc ek-
koriban készülő /Zwsz-fordításáról is nagyon kritikusan ítélt. Szerinte a pata-
ki professzor „nagyon francziásan fordít, kivált az öszve tett szavakban, 
mellyeket interjectizál".82 Nem sokkal a m u n k a megkezdése u tán arról szá-
mol be Szemerének, hogy várakozásának megfelelően nagy nehézségekkel 
kell megbirkóznia: „Iszonyú küzdéseken kell keresztülmenni a Homér fordí-
tójának. Én szórói-szóra fordítok, mert úgy fordítani, mint Révai, nem poétái 
fordítás, hanem parafrázis. A part icipiumokkal is régi m ó d o n élek. Az újabb 
írók a participiumi formációkat mind elfelejtették. Kéntelen vagyok sokat a 
Latiatuc-ból venni vissza."83 

E kétségek és nehézségek m ö g ü l kirajzolódik Kölcseynek az a fordítások-
kal kapcsolatos 1815-re nagyon határozottá vált célkitűzése, hogy az eredeti-
nek minden sajátosságát érzékelhetővé tegye magyar nyelven. Követni pró-
bálja a versmértéket, a szószerkezeteket, és figyelemmel van arra, h o g y 
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archaikus fordulatok révén érzékeltesse a homéroszi szöveg régiségét. Ezért 
jegyzeteket készít a Halotti beszédből és Révai Miklós történeti nyelvtanából. 
A filológiai kísérletnek is számító munka kezdetén mintha némi bizonytalan-
ság lenne hangjában, mikor az elkészült sorokról úgy ír, hogy „Képtelen újí-
tásokat, vagy inkább régítéseket" visz a magyar Homéroszban véghez.84 

A fordítás szorosságának tervbe vett mértékét jelzi az az 1816-ból származó 
levél, melyben Szemere aziránt érdeklődik, hogy Kölcsey a dialektális válto-
zatosságot is törekszik-e a magyar szövegben érzékeltetni. „Kivánnád-e -
kérdi - Homérnak ezen oldalát is festeni? De miképen? íme, most emléke-
zem, hogy az adnája-félék ide tartoznak, t.i. a régibb dialectusba. E részben 
Vig Lászlót olvasd meg és Révait, s használd mindazt , a mit használhatónak 
vélsz. Nyelved colossalisabb legyen, mint péld. Kazinczyé »Ossiánban«."85 

Úgy tűnik, Kölcsey nagyon komolyan vette Kazinczynak a Báróczi-tanul-
mányban megfogalmazott és feljebb idézett azon célját, hogy a külföldi nagy 
írók az ő saját tu la jdon színükben, „tónjukban" legyen magyarra fordítva, és 
elképzelhetetlennek tartotta ezt az eredeti mű nyelvi megoldásainak aprólé-
kosan hű követése nélkül. 

Kazinczynak a fordítási gyakorlatra vonatkozó elképzeléseit nagyon jól 
megvilágítja Vályi Nagy Iliászara tett megjegyzése, melyben egyrészt dekla-
ráltan átveszi Kölcsey már citált véleményét, de azonnal megmuta t ja a kette-
jük közti nézetkülönbséget is: ,,V[ályi] N[agy] szorosan akar fordítani, de a 
sok componált szókat feldarabolja, mint a' franczia szokta. H o v a lesz csak 
így is Homér? Hómér t úgy kellene épen fordítanik mint Virág a' Horátz 
Epistolájit: szabadon de a Horátz lelkével, az ped ig több mint csak szorosan 
fordítani."8 6 Kazinczynak a fordítással kapcsolatos normája lényegesen meg-
foghatatlanabb, min t Kölcseyé. Az előbbi ugyanis megengedi a nyelvileg sza-
badabb fordítást, az író lelkének, a m ű atmoszférájának visszaadását tűzve ki 
célul. Ezáltal azonban könnyen önkényessé válhat annak megítélése, hogy 
mely nyelvi jegyek milyen hű megjelenítése hozhat ja meg a célnyelvben a kí-
vánt eredményt. Figyelembe kell venni azt is, hogy az ő gyakorlatában elvi 
jelentőséggel nem felruházható praktikus megfontolások is igen gyakran 
fontos szerepet játszanak. Van arra példa, hogy az eredeti tökéletes követésé-
nek igényét nem a feladat megoldhatatlansága miatt iktatta ki a fordítás mű-
vészi hitelességének feltételei közül . A nyelv gazdagítására törekvő céljainak 
megfelelően hasznot hajtó eredménynek tartotta már azt is, ha az eredeti m ű 
hangulatá t valamilyen mértékben visszaadja a fordítás. Ő maga például a 
Messiást prózában fordította, de hangsúlyozta, hogy a mű mégis „poetásan" 
van dolgozva és „meg van tartva, ha szabad élni a' Festők szavával, a ' 
Kirchenstil". A prózafordítás oka azonban merőben gyakorlati: „Ha én a 
Messziást hexameterekben fordítot tam volna - írja - , reá men t volna tíz esz-
tendőm, azt pedig a ' Messziás n e m kívánhatta volna. Vers nélkül is adhat az 
hasznot."8 7 Kazinczy tehát lényegileg azt állítja, hogy a szabad fordítás is 
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hasznos, hiszen az adot t példa szerint hozzájárul a magyar „Kirchenstil" 
megteremtéséhez, és így elősegíti a művészi nyelv gazdagodását . 

A probléma megközelítésének ezen nagyon gyakorlati módja nemcsak el-
vileg állt távol Kölcseytől, hanem - ha tudomást szerzett róla - nyi lván irri-
tálta is őt, különösen akkor, amikor fáradságot n e m kímélve a lá tványos si-
kereket egyhamar n e m ígérő 7/wsz-fordításán dolgozott. Ingerültséget váltott 
ki belőle az a Széphalmon 1817. június 11-én kelt levél, mely darabosnak ítél-
te fordítását, és sok kisimítani valót látott benne. Az elismerő szavakat azon-
ban alig hallotta meg. Pedig Kazinczy azt is megjegyzi, hogy „mennyi erő 
van" a fordításban, , / s nyelvünknek melly szép új ú ta t " nyitott benne a for-
dító. Sőt az archaizálásokat sem hagyja méltatás nélkül , kiemelve, hogy „az 
a' látnája melly szépen emlékeztet a ' Jóniai genitivuszra".8 8 Kölcsey az ítélet 
elmarasztaló részét annyira szívére vette, hogy há rom év múlva is visszatért 
rá, amikor azt fontolgatta, hogy Iliásza milyen fogadtatásra számíthat a nagy-
közönség részéről. „De ha embereink úgy fognak köztem és Voss közt ítéle-
tet hozni, mint Kazinczy Ferenc, úgy valóban nem méltó izzadni, midőn a 
pályát izzadás nélkül is megfuthat juk. Csínos, bájoló szépségű H ó m é r t én 
ezerszer könnyebben adhatok, mint olyat amelyet Kazinczy Ferenc durvának 
kiáltott."89 

1817-ben Kölcsey csak röviden reflektál Kazinczy véleményére, és sem ak-
kor, sem később nem ír apológiát Iliász-fordítása mellett, de mintegy válasz-
ként ekkor már (szemben 1816-tal) elmondja Kazinczynak, a kilenc kötet-
fordítással kapcsolatos fenntartásait úgy, hogy e szövegekkel szemben 
érvényesíti a nyelvi sokszínűségre törekvés programját , megállapítva, hogy 
„Gessnernek stílusa egyforma lett a Marmontellel 's Yorick stílusával, s az 
originállal egybehasonlítva némely elhajlásoknak szerző okát h iában" keresi. 
A fordításokat pedig oly módon értékeli, hogy egyetértőleg idézi Kis János-
nak az Erdélyi levelek dicséretekor hangoztatott véleményét, mely szerint Ka-
zinczy „vétett maga ellen mikor fordítóvá lett", és barátja szándékának el-
lentmondva nem tartja „elmúlhatat lanúl szükségesnek" a kilenc kötet újbóli 
kiadását.90 Kazinczy válaszában elismeri, hogy a há rom szerző stílusa a ma-
gyarban egyforma, de mint saját elveire nem reflektálva mondja, n e m is kép-
zeli „mint lehetett volna nem egyforma". Az eredetitől való indokolat lan el-
térésre szeretne példákat kapni. Maga pedig magyarázza, hogy a gessneri 
Idillek elején a Kölcsey által megjelöl kühler Bäche jelzős szerkezetet, melynek 
az 1788-as kiadásban a tiszta patakok fordulat felel meg , miért fordította tiszta 
csermelyéknek: „Ha n e m a' patak és csermelye a' jegyzés czélja, h a n e m a' küh-
ler és a' tiszta, úgy vigasztalva vagyok; nem vala kötelességem úgy fordítani, 
hogy épen semmi változást ne ejtsek, hanem hogy el ne rontsam az Originált. 
A' csermely szebb mint a ' patak 's a' tisz I tä cser I mëlyék ' jambizál . [...] Az 
egész dolgot kell adni; minden vonást nem kíván a ' fordítás." Saját eljárását 
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igazolandó antik példákra hivatkozik: „Virgil, Horátz, Catul l Homérnak és 
Sapphónak darabjaikat fordíták. Miként fordíták?"9 1 

Kölcsey nem késik a viszontválasszal. Az Erdélyi leveleket ismételten a for-
dítások fölébe helyezi, mondván , hogy ha irodalmunk a jövőben virágozni 
fog, „akkor ezen levelekről fogják a' Kazinczy nevét emlegetni , midőn sok 
más dolgozásai elfeledtetnek". Csodálkozva veszi, hogy Kazinczy most n e m 
tartja szükségesnek a különböző szerzőket különböző st í lusban fordítani . 
„Én úgy vélekedem - folytatja - , hogy a ' fordítás úgy jó, ha az írót a' m a g a 
eredeti színében tehetjük által a' mi földünkre . Ezért fordít ják a' Verselőt 
versben, szorosan megtartván még a' versnemet is." A Kazinczy említette an-
tik fordítói gyakorlatot pedig határozottan elutasítja: „Virgil, Horatz, Catul l 
követtek, nem fordítottak. Nincs könnyebb követni, az Originál t megszépíte-
ni, ezt Stolberg is tehette Homerral , de az Originalnak m i n d e n sajátságait - a ' 
lehetségig - felfogni, ezu tán küzde Voss; 's ezért az ő míve jobb a ' 
Stolbergénél." Mindezt azért ítéli meg így, mer t úgy véli, ,,a' nyelv csak olly 
fordításokkal gazdagúlhat , mellyek az Originál ' színét megtart ják. Ujabb ol-
dalt, hajlékonyságot, színt kap a' nyelv." Emlékeztet arra, hogy a Gessner-
fordítást már 1814-ben c i f rának tartották Szemerével, Sterne m ű v é n e k 
(Yorick) magyar változata ped ig azért veszt értékéből, mert n e m az angol ere-
detiből, hanem franciából lett átültetve. Végezetül pedig leszögezi alapelvét , 
hogy ,,a' hol az Originálban hűves van, ott a ' fordításban se álljon egyéb. 
Mert rosz könyv nem érdemel munkát , a ' nagy írót pedig úgy kellene m i n -
den kicsinységeiben előnkbe állítani, mint a ' Koronaőr Telekit a' mente alatt 
által vett pálczával."92 A hivatkozás m i n d e n bizonnyal Teleki Józsefnek 
(1738-1796) Josef Kreutzinger által festett képére, vagy inkább az arról Jakob 
A d a m által készített metszetére vonatkozik,9 3 amelyen va lóban látszik, h o g y 
a gróf prémes mentéje jobboldalt kidomborodik, feltehetőleg az alatta viselt 
pálca miatt. A metszet egyébként Kazinczy műveinek 1816-ban megjelent 
nyolcadik kötetének élén is megtalálható. A fordítási elvekre vonatkoztatva 
Kölcsey utalása világos: a felület művészien pontos ábrázolásának a felszín 
alatt rejlő dolgokat is érzékelni kell, azaz a nagyon szoros fordításra va ló 
törekvés nem jelenti a mű szellemének visszaadásáról való lemondást, sőt, 
igazán csak a lehetségig pontos fordítással lehet érzékeltetni a mű, illetve a 
szerző szellemét. A fordításoknak az i rodalom fejlesztésében betöltött szere-
péről Kazinczy és Kölcsey hasonlóan gondolkoztak. Mindket ten elsősorban 
azért tartották fontosnak, mer t jó és hatásos eszközt láttak benne a művész i 
nyelv különböző árnyalatainak megteremtésére. Gyakorlatuk és elvi állás-
pont juk azonban ekkor olyan jelentősen eltért egymástól, h o g y Kölcsey 1817-
ben úgy ítélte, Kazinczynak a kilenc kötetben nyújtott teljesítménye összes-
ségében nem váltotta be a neológia hozzá fűzö t t reményeit. 

Kazinczyban láthatóan csak lassan tudatosodott , hogy Kölcsey milyen je-
lentősnek tartotta kettejük nézetkülönbségét. Pedig a fiatal barát meglehetős 
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nyíltsággal fejtette ki véleményét. Az esetleg általa í r andó recenzióról a kö-
vetkezőket mondja : „Én magam, ha az U r a m Bátyám munkáj i t recenseálni 
szerencsés lehetnék, sokakat fognék azokban is kimutatni , mellyekről az О 
tes tamentum legjobb prophetáj ihoz hasonló bizonyossággal merném jöven-
dölni, hogy azok a' maradékra nem mennek-által."94 Egy nappal később pe-
dig Kazinczy fordítási programjának aktuali tását is határozottan megkérdő-
jelezi, mer t - mint magyarázza - a közönségnek való elvtelen hízelkedés 
nélkül tekintettel kell lenni a nemzet i rodalmi elvárásaira, és „mikor ez a ' mi 
publ icumunk most fordítást épen nem szeret , bizony fordítások nem is fog-
nak úgy kelni, mint Originálok [...]. A n é p e t a' maga gyengéinél fogva lehet 
a ' jó útra leghamarabb vinni."9 5 Barátságuk és talán a Tudományos Gyűjtemény 
körével szemben érzett közös ellenszenvük tudata96 vezetet t oda, h o g y Ka-
zinczy nem mérte fel eléggé Kölcsey kritikai észrevételeinek mélységét. Eh-
hez járult az önmagába vetet t hit, hogy ő a bírálatot jól viseli. Mindez azt 
eredményezte, hogy Kölcseyt, most már Szemerével együt t , ismételten a ki-
lenc kötet recenzeálására kérje, első érvként megint Trattnerre és a Horvá t Ist-
ván tervezte bírálatra hivatkozva: „Hogy Hforvát] I.[stván] recenseálja [a ki-
lenc kötetet], nem óhaj tom, de hogy U r a m Öcsém és Szemere m i n d 
kimutassák a ' mit ezen IX. Kötetben n e m szeretnek, az t nagyon óhaj tom; 
mert valóban szándékom azokat újra nyomtattatni . Ha korunk 's ez a b o h ó 
Közönség n e m szereti is a ' n a g y d a r a b o k a t fordításban, 's inkább akar 
r o s s z (Dugonicsi etc.) o r i g i n á l o k a t min t n a g y fordított m í v e k e t : 
ezek a' darabok és a' fordító gondjai é rdeml ik hogy újra nyomtattassanak."9 7 

A felkérés egyik jellemző vonása - mint m á r korábban is láttuk - a kri t ikusok 
szabadságának hangsúlyozása. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Kazinczy sa-
ját értékszempontjait is megírja barátainak, és rájátszik arra , hogy Horvá t Ist-
ván személyében olyasvalaki készül munkái ró l írni, aki az ő közös törekvé-
sükkel szemben fejt, illetve fejthet ki ha tásos ellenállást. Míg májusban arra 
kérte Kölcseyt, hogy Horvá t István recenzióját ellensúlyozandó, az Erdélyi 
Muzéumhari írjon munkáiról,9 8 a mostani levél egy Horvá t helyett készí tendő 
bírálatról beszél. Ennek elérése a közös ü g y érdekében teendő fellépést és így 
némi cinkosságot tételez fel, ami szükségszerűen a kr i t ikus szabadságának 
korlátozását vonja maga u tán . Kazinczy az t sem hallgatja el, hogy ő m a g a a 
közreadott műveket jelentőseknek és gondosan lefordítottaknak tartja. Ha 
Kölcsey hagyja magát belevonni egy ilyen közös ügyér t történő fellépésbe, 
minden bizonnyal nehezen térhet ki a sugall t értékszempontok méltánylása 
elől, ami ped ig szemben állna mostani véleményével. Míg két évvel koráb-
ban büszkén hangoztatta a mestere elveivel és törekvéseivel való azonosu-
lást, m o n d v á n , hogy a „ n e m rettegő neologizmus részén" csupán Kazinczy, 
Szemere, Helmeczi és ő állnak,99 addig mos t nem sértően, de határozottan ki-
tér a felkérés elől: „Hogy a ' IX K.[ötet] H o r v á t által recenseáltassék, az t mi 
nem szeretjük. Pali tett holmi készületeket, 's akartam én is kezdeni, de mos t 
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mi n e m nagyon jól fogunk lenni az írói kedv tekintetében. Várnunk kell 
időtől."100 

Ez a visszautasítás az utolsó ismert adatunk, me ly a Kölcsey által egykor 
tervbe vett recenzióra vonatkozik. Lasztóc és Széphalom vitája az irodalmi 
élet viszonyairól és a fordításról minden bizonnyal szóban folytatódott . 
Kölcsey önéletrajzi levelében utal erre a literátori pörre, és e lmondja , hogy 
Kazinczy háromszor járt náluk anélkül, hogy ők viszonozták volna látogatá-
sait. Június 15. és július 2. közé kell tennünk ezeket a lasztóci u takat , melyek 
nélkül valószínűleg sem Kölcsey befejezetlen Dayka-recenziója, s em az ld.il-
leknek a Művészi vetélkedés Gessner fordítójával c ímen publikált fordítása nem 
jött volna létre. Ez utóbbi autográf kéziratára Kazinczy rájegyezte, hogy 
„Kölesei így fordította volna Gessnert. Dolgozá ezt Lasztóczon 1817. júniusá-
ban minekutána én azt állítám, hogy Gessnert sem n e m lehete, sem n e m kelle 
igen híven fordítani, 's e' végre igen híven lefordítám neki és Szemerének az 
I. Idyllt."101 Érdekes, vitával vegyes kísérletezés zajlott Lasztócon: a két egy-
mással szemben álló fél azért készítette el saját szoros fordítását, hogy az 
eredménnyel a maga igazát bizonyítsa: Kazinczy azt, hogy a lehetségig hű 
fordítás a magyar változat kárára, Kölcsey pedig azt, hogy előnyére válik. 
Kazinczy fordítását nem ismerjük, de még annak birtokában sem lehetne el-
dönteni , hogy a két fél miként ítélte meg az eredményt . Kölcsey változatlan 
véleményére csak az évekkel később kirobbant Iliászi pör alapján következ-
tethetünk. 1826-ban Kazinczy úgy emlékszik, ő muta to t t példát arra , hogy „a 
nagy karakterű, idegen, s annál inkább a régi í rókat nem franciásan, a mi 
korunk színében, kell általhozni".102 Kölcsey válaszában tagadja, hogy mes-
terétől tanulta volna meg, „mint legyen legjobb a ' régi írókat fordí tanunk", 
és azonnal hozzáteszi: Kazinczynak ,,(a' magok nemében gazdag szépségek-
kel ragyogó) kilencz kötetei közt egy darab sincs azon szellemben fordítva, 
mellyben Voss, 's a ' hasonlók dolgoztak". Egyetért az 1824-ben megjelent 
Sallustius-fordítás bevezetőjében kifejtett elvekkel,103 de leszögezi, hogy 
„1817-ben [...] a' Sallust' élőbeszédében álló pr incípiumok K[azin]czynak 
princípiumai nem voltanak".104 Ezek az utolsó dokumentá lha tó reflexiók a 
vitáról. Mikor Kölcsey 1832-ben emlékbeszédet m o n d barátja felett, inkább 
irodalomtörténeti szerepét, mint egyes műveit méltatja; fordításaira pedig 
egyáltalán nem tér ki: „prózája - hangzik az értékelés - , minden fogyatkozá-
si mellett is, örökre szép lesz ugyan; versein művész i kéz fog ismerszeni, 's 
kivált epigrammjai a ' költés' koszorújában hervadat lan virágok maradnak: 
de a ' nemzetet nem ezek által tevé hálaadósává. Szellem vala ő, mel ly a' tes-
pedő egészet olly sokáig csak n e m egyedül eleveníté; 's lépcső mellyen 
egykorúji magasbbra hághassnak, 's a' szerencsésebb maradék tetőre juthas-
son."105 
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Összegzés 

1817-es lasztóci tar tózkodása alatt - mint láttuk - Kölcsey az irodalommal, a 
kritikával való szakí tás gondolatával foglalkozott. Bő két évvel később 
Kazinczy úgy emlékezik vissza, hogy barátja „nevette mind azokat a' kik 
várnak valamit N y e l v ü n k 's Literatúránk eránt, 's féltévé magában , hogy ő 
többé semmit nem ír".106 A széphalmi mester lendülete és személyes varázsa 
azonban minden bizonnyal hatással volt rá. Enélkül ugyanis nehezen tud-
nánk megmagyarázni , hogy az, aki ennyire el vol t keseredve, és a magyar 
irodalmi élet adott viszonyai között reménytelennek tartotta a normális kri-
tikusi megszólalás lehetőségét, pártcsatározásokra pedig nem vol t hajlandó, 
miért kezdett el recenziót írni Dayka Gáborról. Kazinczy szerepére utal az a 
cinkosság, mely Szemere és Széphalom között jött létre Kölcsey há ta mögött. 
Szemere úgy számol be a recenzió alakulásáról, mintha kettejük fontos ügye 
lenne, hogy közös bará t juk elvégezze a feladatot: „Feri elkezdte Daykát már 
két ízben; - írja - de m i n d a' kétszer elakadott",107 majd egy nap múlva lekül-
di a titokban lemásolt , már elkészült részt.108 A következő év elején pedig 
Kazinczy soka tmondóan sóhajt fel, hogy „Bár csak [Kölcsey] Daykát 
recenseálta volna még!"1 0 9 Az idősebb barátnak egy régi vágya látszott telje-
sedni, mikor Kölcsey nekikezdett a Dayka Bírálatnak, hiszen Kazinczy még 
1813-ban Döbrenteit kérte meg, hogy írjon kritikát, a nagy jelentőségű 
Dayka-kötetről.110 Az a tény, hogy Kölcsey nekilátott az általa m é g később is 
tisztelt és nagyra tar tot t költő111 bírálatának, arra int, hogy gondosabban 
megvizsgáljuk, mi lyen álláspontot foglalt el Kölcsey a lasztóci levelek meg-
írásának idején Kazinczyval és neológiájával kapcsolatban. Az edd ig i kutatá-
sok ugyanis nem szenteltek kellő figyelmet annak , hogy Kölcsey hajlandó-
nak mutatkozott ar ra , hogy feltehetően egy a neológiát támogató recenziót 
írjon 1817 június végén . Mindebből arra is következtethetünk, h o g y Kazin-
czynál részben azért n e m készítette el kritikáját, me r t nem látta célszerűnek, 
hogy a nyomtatott nyi lvánosság előtt fejtse ki műveivel kapcsolatos fenntar-
tásait. 

1 KÖLCSEY, Készületek a' Kazinczy' 
munkájinak Recetisiójukra, Cseke, Juliuszban 
1815. OSZK Kézirattár, Quar t . Hung. 832, 
123-128. fólió (a továbbiakban: Készületek). 

2 Mivel a kézirat máig kiadatlan, a vonat-
kozó monográfiák és cikkek mellőzték a téma 
tárgyalását. Szöveggondozóként Szauder Jó-
zsef említi a munkát, és idéz belőle, amikor 
számba veszi az általa publikálásra nem érde-
mesített kéziratokat (KÖLCSEY Ferenc Összes 
művei, I—III, sajtó alá rend. SZAUDER 
Józsefné, SZAUDER József, Bp., 1960 [a to-

vábbiakban KÖM2], 1,1279.), illetve kitér rá a 
Művészi vetélkedés Gessner fordítójával című 
Kölcsey-fordítás jegyzeteiben (KÖM2, I, 
1299.) is. E fordítás kapcsán Szabó G. Zoltán 
idézi a vonatkozó részt a készülő kritikai ki-
adás verseket tartalmazó (kéziratban lévő) 
kötetének jegyzeteiben. Ezúton köszönöm, 
hogy a kéziratot Szabó G. Zoltán rendel-
kezésemre bocsátotta. 

3 KÖLCSEY, Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel 
felett, KÖM2,1, 731. 
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4 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1917. 
jún. 12. KÖLCSEY Ferenc Levelezése: Válogatás, 
sajtó alá rend. SZABÓ G. Zoltán, Bp., 1990 
(a továbbiakban: KölcsLev), 76.; TAXNER-
TÓTH Ernő, Kölcsey és a magyar világ, Bp., 
1992,147. 

5 Szemere-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
júl. 2. KAZINCZY Ferenc Levelezése, I-XXI, 
sajtó alá rend. VÁCZY János, Bp., 1890-1911; 
XXII, sajtó alá rend. HARSÁNYI István, Bp., 
1927; XXIII, sajtó alá rend. BERLÁSZ lenő, 
BUSA Margit, Cs. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP 
Géza, Bp., 1960 (a továbbiakban KazLev), XV, 
259.; Szemere-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
júl. 3. KazLev, XV, 260-261. 

6 Kölcsey-Döbrenteihez, Álmosd, 1815. 
márc. 6. Élet és Literatúra (a továbbiakban: 
ÉLit), 1827, 113. Döbrentei és Kölcsey levele-
zésének kiadásáról 1. GYAPAY László, A Cso-
konai-bírálat keletkezése és hatása Kölcsey pályá-
jára (A feladat meghódítja emberét), ItK, 1996 
(a továbbiakban GYAPAY 1996), 232. 

7 KAZINCZY Ferencz' Munkájú Szép lite-
ratúra, I-IX, Pest, 1814-1816. 

8 Meg kell jegyeznünk, hogy Döbrentei itt 
olyat tulajdonít Kazinczy körének, amit ők -
tudomásunk szerint - nem állítottak. Kazin-
czy maga többször kiemeli: akkor szerencsés 
az újítás, ha érződik rajta, hogy „múlhatatlanul 
szükséges" (KAZINCZY, Báróczy Sándor élete 
[megjelenés: 1814] = KAZINCZY Ferenc, Mű-
vei, 1-П, kiad. SZAUDER Mária, Bp., 1979 [a 
továbbiakban KAZINCZY 1979], 1,794.), vagy 
más megfogalmazás szerint „a szükség múlha-
tatlanul parancsol"-ja. (KAZINCZY, Ortológus 
és neológus nálunk és más nemzeteknél [megjele-
nés: 1819], KAZINCZY 1979, I, 832.). A szük-
ségesség kritériumának hangsúlyozása arra 
utal, hogy a neológia szerint a megfelelő nyel-
vi formula hiánya elengedhetetlen az új meg-
oldást létének igazolásához. 

9 Döbrentei-Kölcseyhez, Kolozsvár, 1815. 
márc. 17. ÉLit, 1827, 116-117. 

A kérdéses szöveg eredetije és Kazinczy két 
nyomta to t t fordítása: „Nicht den blutbe-
sprützten kühnen Helden, das öde Schlacht-
feld singt die frohe Muse; [... ] Gelokt durch 
kühler Bäche reiselndes Geschwäze, und 
durch der heiligen Wälder dunkeln Schatten, 
irrt sie an dem beschilften Ufer," (Salomo 

GESSNERS Idyllen, I—II, Mit der italienischen 
Uebersetzung von Matthäus Procopio, Stutt-
gart, 1790,1, 3.) 

„Nem a vérrel bé-fetskendezett bátor Baj-
nok, nem az Ütközet ' puszta hellyét énekli a' 
víg Músa: [...] A' tiszta patakok' lassú tser-
gedezése, és a szent erdők' susogó homálya 
által tsalogattatván, a ' sásos pa r tonn téve-
lyeg," (GESZNER' Idylliumi, ford. KAZIN-
CZY Ferencz, Kassa, 1788,1.) 

„Nem a vérrel-mocskos bajnokot, nem a' 
csatáknak dúlt piaczát énekli enyelgő Mú-
zsám: [...] Elszenderítve a' tiszta csermelyék' 
édes csacsogása 's a ' szent erdők' setéte által, 
a sásos vízszélen tévedez," (KAZINCZY 
Ferencz', Munkáji: Szép literatúra, I-IX, Pest, 
1814-1816, III, 1.) 

10 Vö. Döbrentei-Kölcseyhez, Kolozsvár, 
1814. febr. 25. ÉLit, 1827, UO. 

11 Kölcsey-Döbrenteihez, Á lmosd , 1815. 
máj. 3. ÉLit, 1827, 121-122. 

12 Lásd: Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 
1815. júl. 5. KölcsLev, 59. 

13 Lásd: Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 
1815. okt. 16. KÖM2, III, 209; Kölcsey-Szeme-
réhez, Cseke, 1815. okt. 24. KÖM2, III, 220. 

14 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. júl. 
5. KölcsLev, 59. 

15 Kölcsey-Döbrenteihez, Álmosd , 1815. 
máj. 3. ÉLit, 1827, 121. Az énekeskönyvvel 
kapcsolatban 1. még: Kölcsey-Kazinczyhoz, 
Cseke, 1815. júl. 5. KölcsLev, 60. 

16 KÖLCSEY, Kritika, KÖM2, I, 673-674. 
A francia nyelv szerencsétlen fejlődésére és az 
Akadémiának abban betöltött szerepére Köl-
csey az Új szók c ímen ismertté vált recenziójá-
ban is kitér (KÖM2, I, 920-921., 923-924.). 
Szauder József 1814-re teszi e m ű létrejöttét 
(KÖM2, I, 1315-1316.), magam azonban úgy 
gondolom, hogy a szöveg 1824 körül keletke-
zett. Kazinczy részt vett a Puky Ferenc és 
Balla Antal által kiírt pályázaton, melyre a 
spiritus, az universaliter és az universitas sza-
vakra kellett magya r megfelelőt találni 
(Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 1811, 
ápr. 21. KazLev, VIII, 464-465.; Kazinczy-Sze-
meréhez, [Széphalom], 1811. febr. 24. KazLev, 
VIII, 349; TOLNAI Vilmos, A nyelvújítás: A 
nyelvújítás elmélete és története, Bp., 1929, 
93-95.) A pályamű, mellyel Kazinczy nem 
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nyert, Szemerénél marad t (A Dunamelléki 
Református Egyházkerüle t Ráday Gyűjte-
ménye, Szemere-tár, VIII, 19-23.), aki azt a hú-
szas évek elején a Kölcseyvel közösen terve-
zett folyóiratban akarta kiadni. Ekkor kérte fel 
csekei barátját, hogy írjon a pályaműről recen-
ziót. Kölcsey 1825-ben úgy nyilatkozott, hogy 
a recenziót az előző évben megírta (Kölcsey-
Szemeréhez, Cseke, 1825. máj. 18. KÖM2, III, 
311.). Kazinczy és Kölcsey írása végül 1833-
ban jelent meg (Muzárion, 1933, 247-258., 
267.). 

17 Szemere-Kölcseyhez, Pécel, 1814. febr. 
6. Szemerei Szemere Pál Munkái, I—III, szerk., 
SZVORÉNYI József, Bp., 1890 (a továbbiak-
ban: SZEMERE P. 1890), III, 187. 

18 Kölcsey-Szemeréhez, Ámosd, 1814. 
márc. 3. KölcsLev, 35. 

19 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. júl. 
5. KölcsLev, 62. 

20 Kölcsey-Döbrenteihez, Cseke, 1816. 
máj. 11. ÉLit, 1827,131. 

21 Kölcsey-Döbrenteihez, Álmosd, 1815. 
máj. 3. ÉLit, 1827, 121-122.; Karl Wilhelm 
KOLBE, Über den Wortreichtum der deutschen 
und französischen Sprache und beider Anlage zur 
Poesie; nebst anderen Bemerkungen, Sprache und 
Litteratur betreffend, I-П, Leipzig, 1806. 

22 Kölcsey ezen írása nem más, mint az 
alábbi mü lényegre törő és arányos összefog-
lalása: Daniel JENISCH, Philosophische-kriti-
sche Vergleichung und Würdigung von vierzehn 
altern und neueren Sprachen Europens, nament-
lich Griechischen, Lateinischen; Italienischen, 
Spanischen, Portugiesischen, Französischen; 
Englischen, Deutschen, Holländischen, Däni-
schen, Schwedischen; Polnischen, Russischen, 
Litthausichen, Berlin, 1796 (a továbbiakban 
JENISCH 1796). 

23 KÖLCSEY, Jenisch pályairata, KÖM2, I, 
879. 

24 KÖLCSEY, Jenisch pályairata, KÖM2, I, 
876. 

25 KÖLCSEY, Jenisch pályairata, KÖM2, I, 
880. Vö. JENISCH 1796, 84-87. 

26 Vö. „Die freie Wortstellung in der Grie-
chischen und Lateinischen Sprache macht 
einen der beneidenswürdigsten Vorzüge der-
selben in Rücksicht des Nachdrucks aus; 
unter den neuern hat d ie Polnische und 

Russische allein diesen Vorzug. Der Franzose 
ist unter allen am meisten durch seine Syntax 
gebunden." JENISCH 1796, 27. 

27 Kölcsey-Döbrenteihez, Álmosd, 1815. 
máj. 3. ÉLit, 1827,121-122. 

28 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. júl. 
5. KölcsLev, 60. 

29 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. ápr. 
8. Ráday Gyűjtemény, Szemere-tár, V, 14., ill. 
KÖM2, III, 171. 

30 Vö. Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1815. aug. 6. KazLev, XIII, 57. 

31 Lásd Kazinczy-Gr. Dessewffy Józsefhez, 
Széphalom, 1814. okt. 23. KazLev, XII, 136.; 
Kazinczy-Helmeczy Mihályhoz, Széphalom, 
1814. nov. 9. KazLev, XII, 159.; Kazinczy-
Helmeczy Mihályhoz, Széphalom, 1814. nov. 
13. KazLev, XII, 177.; GYAPAY 1996, 236. 

32 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 14. KazLev, XV, 246. 

33 Kölcsey-Kállay Ferenchez, Nagy-Károl, 
1815. máj. 30. KölcsLev, 52-53. 

34 Kölcsey-Kazinczyhoz, N.[agy] Károly, 
máj. 30. KÖM2, III, 183. 

35 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 1815. 
jún. 12. KazLev, XII, 564. 

36 Kazinczy-B. Retzer Józsefhez, Szép-
halom, 1816. márc. 27. KazLev, XIV, 80. 

37 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 1816. 
ápr. 14. és 16. KazLev, XIV, 131. 

38 Vö. Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1816. máj. 22. KazLev, XIV, 209. 

39 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1816. máj. 
II. KÖM2, III, 242., 243. 

40 L. Kölcsey-Kazinczyhoz Surány, 1815. 
szept. 1. KÖM2, III, 202-203.; Kölcsey-Kállay 
Ferenchez, Cseke, 1815. okt. 7. KÖM2, Ш, 
208.; Kölcsey-Szemeréhez, Cseke, 1815. okt. 
16. KÖM2, III, 213-215.; Kölcsey-Szemeréhez, 
Pozsony, 1833. márc. 20. KÖM2, III, 510. 

41 Ezt bizonyítja a Munkákról megjelent 
kritika (Tudományos Gyűjtemény, 1818, IV, 
96-115.) és Kölcsey megjegyzése saját lliász-
fordításáról: „Az új ellenségei mit fognak 
benne találni, ami ellen öklelőzzenek? Nem 
régi-e minden szó, m i n d e n fordulat ." 
(Kölcsey-Szemeréhez, H. n. 1816. máj. KÖM2, 
III, 246.) 

42 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 1816. 
ápr. 14. KazLev, XIV, 130-131. Váczy János a 
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3162. számú levél jegyzetében közöl egy hir-
detést a Messiásról, mely a Magyar Kurir 1816. 
ápr. 12-i számában jelent meg: KazLev, XIV, 
520-521. Vö. Kazinczy-Helmeczy Mihályhoz, 
Széphalom, 1816. ápr. 2. KazLev, XIV, 93. 

43 Kazinczy-Pápay Sámuelhez, Szépha-
lom, 1817. márc. 8. KazLev, XV, 107. A vignett 
egy puttót ábrázol, aki jobb kezében egy fák-
lyával világít, ballal pedig a magyar címert 
tartja. L. még: Kazinczy-Szabó Jánoshoz, 
Széphalom, 1817. nov. 13. KazLev, XV, 354. 

44 Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 
1817. jan. 25. KazLev, XV, 36. Vö. Döb-
rentei-Kölcseyhez, Kolozsvár, 1817. máj. 12. 
KazLev, XV, 190. 

45 Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 
1816. márc. 26. KazLev, XIV, 72. 

46 Kazinczy-Pápay Sámuelhez, Szép-
halom, 1817. márc. 8. KazLev, XV, 107. L. még: 
Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 1817. 
márc. 13. KazLev, XV, 114. 

47 GYAPAY László, Kazinczy a debreceniség-
ről: (Kölcsey Csokonai-recenziójának hátteréhez), 
ItK, 1998, 37-51. 

48 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 1816. 
ápr. 14-16. KazLev, XIV, 132.; Döbrentei -
Kölcseyhez, Kolozsvár, 1816. ápr. 23. ÉLit, 
1827,128-129.; Kölcsey-Döbrenteihez, Cseke, 
1816. máj. 11. KÖM2, III, 239.; Kölcsey-
Kazinczyhoz, Cseke, 1816. máj. 11. KÖM2, III, 
242. 

49 Kazinczy-Gróf Dessewffy Józsefhez, 
Széphalom, 1817. máj. 2. KazLev, XV, 173.; 
Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 1817. 
máj. 6. KazLev, XV, 177.; Kaz inczy-
Kölcseyhez, Széphalom, 1817. máj. 14. 
KazLev, XV, 196. 

50 Kazinczy-Kis Jánoshoz, Széphalom, 
1817. máj. 6. KazLev, XV, 175. A hivatkozott 
verset lásd: KAZINCZY, Kazinczynak poetai 
berke, Pest, 1813, 211-216. Észak-Dalmácia és a 
dalmát szigetek horvát-szerb ajkú lakóinak 
nyelve a morlach nyelv. 

51 Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 
1817. máj. 6. KazLev, XV, 177. 

52 Kazinczy-Kis Jánoshoz, Széphalom, 
1817. máj. 6. KazLev, XV, 176. 

53 Kazinczy véleményét lásd: Kazinczy-
Szentgyörgyi Józsefhez, Széphalom, 1817. 
ápr. 19. KazLev, XV, 166.; Kaz inczy-

Döbrenteihez, Széphalom, 1817. ápr. 19. 
KazLev, XV, 168.; Kazinczy-Kölcseyhez, 
Széphalom, 1817. jún. 11. KazLev, XV, 231. 

54 Szemere-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
máj. 6. KazLev, XV, 179. 

55 Kazinczy-Szemeréhez , Széphalom, 
1817. máj. 7. reggel. KazLev, XV, 182. 

56 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 1817. 
máj. 14. KazLev, XV, 196, 197. Kazinczynak 
Trattnerhez intézett itt említett levele nem is-
mert. 

57 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 11. KazLev, XV, 234. 

58 Szemere-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 6. KazLev, XV, 222. Vö. Kazinczy-
Döbrenteihez, Széphalom, 1817. jún. 10. 
KazLev, XV, 227. 

59 Lásd: Kölcsey-Döbrenteihez, Almosd, 
1814. márc . 22. ' KÖM2, III, 136-137.; 
Kölcsey-Kazinczyhoz, Álmosd, 1814. dec. 22. 
KÖM2, III, 165.; Kölcsey-Kállayhoz, Nagyká-
roly, 1815. máj. 30. KÖM2, III, 178. 

60 Lásd: Szemere-Kölcseyhez, Pécel, 1816. 
okt. 17. SZEMERE P. 1890, III, 202-203.; 
Kölcsey-Szemeréhez, Pest, 1817. febr. 24. 
KölcsLev, 73.; Kölcsey-Szemeréhez, Pest, 
1817. márc. 23. KÖM2, III, 253.; Szemere-
Kazinczyhoz, Pest, 1817. ápr. 5. KazLev, XV, 
143-144.; Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 
1817. jún. 11. KÖM2, III, 256-259. 

61 Kölcsey-Szemeréhez, Pozsony, 1833. 
márc. 20. KölcsLev, 144. Vö. Kazinczy-
Berzsenyihez, Széphalom, 1817. okt. 12. 
KazLev, XV, 331. 

62 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KölcsLev, 74. 

63 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 11. KazLev, XV, 232. 

64 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KölcsLev, 75. 

65 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 11. KazLev, XV, 232-233. 

66 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? 
Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi 
nyelvújítás korszakában, Bp., 1990, 286. 

67 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KölcsLev, 75. 

68 KAZINCZY, Báróczy Sándor élete, KA-
ZINCZY 1979,1, 790. 
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69 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KölcsLev, 76. 

70 Sal.[amon] GESSNERs Schriften, I-IV, 
Zurich, 1770, I, 47.; KÖLCSEY, Készületek, 
OSZK Kézirattár, Quart. H u n g . 2832, f. 123v. 

71 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. júl. 
5. KölcsLev, 59. L. még: „ M i n d azon Ide-
genségeket ] és Szokatlanságokat, mellyekkel 
íróink vádol ta thatnak, ta lán így lehetne 
öszvevonni." kezdetű kiadat lan autográf Köl-
csey-kézirat. OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 
4361.; KÖLCSEY, A szókurtításról, KÖM2, I, 
900-907. 

72 Vö. Halász Ignácz, Kazinczy mint fordí-
tó, Magyar Nyelvőr, 1883, 158-162.; 205-211.; 
253-258.; 302-313.; 396-403.; 447-454.; 
535-542. 

73 Kazinczy-Gr. Des sewf fy Józsefhez, 
Széphalom, 1808. márc. 12. KazLev, V, 349. 

74 Kazinczy-Kis Jánoshoz, Regmec, 1801. 
nov. 21. KazLev, II, 445. 

75 Kazinczy-Kis Jánoshoz, 1805. jan. vége 
körül, KazLev, III, 256. Vö. Kazinczy-Budai 
Ezsaiáshoz, Er-Semlyén, 1805. márc. 31. 
KazLev, III, 309-310. 

76 Kazinczy-Cserey Farkashoz, Ér-Sem-
lyén, 1805. márc. 31. KazLev, III, 302. 

77 Kazinczy-Berzsenyihez, Széphalom, 
1815. jan. 10. KazLev, XII, 314. 

78 KAZINCZY, Báróczy Sándor élete, KA-
ZINCZY 1979,1, 787., 792.' 

79 Kölcsey-Kazinczyhoz, Debrecen, 1809. 
máj. 9. KÖM2, III, 29. 

80 Vö. Kölcsey-Szemeréhez, Pozsony, 
1833. márc. 20. KölcsLev, 144.; Szemere-Ka-
zinczyhoz, Pécel, 1821. jún. 24. KazLev, XVII, 
488.; Kölcsey-Szemeréhez, Pest, 1817. febr. 24. 
KölcsLev, 73-74.; Kölcsey-Szemeréhez, 
Cseke, 1820. nov. 25. KÖM2 Ш, 271. 

81 Kölcsey-Kazinczyhoz, Almosd, jan. 22. 
KÖM2, III, 123-124. L. még: Kölcsey-
Szemeréhez, Álmosd, 1814. jan. 22. KÖM2, III, 
125-126. A túl sok spondeuszró l : Kazin-
czy-Kölcseyhez, Cseke, 1815. okt. 16. III, 209.; 
Kölcsey-Szemeréhez, Cseke, 1815. okt. 24. 
KÖM2, III, 220. 

82 Szemere-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1814. 
nov. 9. KazLev, XII, 157-158. 

83 Kölcsey-Szemeréhez, Cseke, 1815. okt. 
16. KölcsLev, 67. 

84 Kölcsey-Szemeréhez, Cseke, 1815. okt. 
16. KölcsLev, 67. 

85 Szemere-Kölcseyhez, Pécel, 1816. máj. 
4. SZEMERE P. 1890, III, 198. 

86 Kazinczy-Döbrenteihez, Széphalom, 
1815. jan. 10. KazLev, XII, 321. 

87 Kazinczy-Pápay Sámuelhez, Szépha-
lom, 1817. márc. 8. KazLev, XV, 107. 

88 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1817. jún. 11. KazLev, XV, 231. L. még: Kazin-
czy-Berzsenyihez, Széphalom, 1817. okt. 12. 
KazLev, XV, 332. 

89 Kölcsey-Szemeréhez, Cseke, 1820. nov. 
25. KÖM2, III, 271. 

90 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KölcsLev, 75-76. Vö. Kis János-
Kazinczyhoz, Sopron, 1817. máj. 31. KazLev, 
XV, 219-220. 

91 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1817. jún. 14. KazLev, XV, 243. 

92 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 14. KazLev, XV, 245-246. A rómaiakról 1. 
még: „A római fordítani sem mer te szóról 
szóra a görög nagyobb míveket , új kon-
cepteknek nem adott új szavakat, sőt még 
csak nem is szármoztatott azon képző szóta-
gok segédjénél fogva." KÖLCSEY, Jenisch pá-
lyairata, KÖM2,1, 879. 

93 L. [TELEKI József], Egy erdélyi gróf a fel-
világosult Európában: (Teleki József utazásai 
1759-1761), sajtó alá rend. TOLNAI Gábor, 
Bp., 1937, 397. 

94 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 11. KazLev, XV, 233. 

95 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 12. KazLev, XV, 237. 

96 Vö. Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1817. jún. 11. KazLev, XV, 231.; Köl-
csey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. jún. 11. 
KazLev, XV, 234.; Kazinczy-Kölcseyhez, 
Széphalom, 1817. jún. 14. KazLev, XV, 
240-241. 

97 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1817. jún. 14. KazLev, XV, 243. 

98 Kazinczy-Kölcseyhez, Széphalom, 
1817. máj. 14. KazLev, XV, 197. 

99 Kölcsey-Kazinczyhoz, Cseke, 1815. júl. 
5. KÖM2, III, 188. 

100 Kölcsey-Kazinczyhoz, Lasztóc, 1817. 
jún. 14. KazLev, XV, 246. 
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101МТАК Kézirattár, KAZINCZY, Régi 
levelek gyűjteménye, II, 59-60. К 635/11. A kéz-
iraton található rájegyzés szerint nem helyt-
álló Szauder József feltételezése, hogy a Mű-
vészi vetélkedés és a Készületek egy időből 
származnak (KÖM2,1, 1299). 

102 Az Iliászi pör, 8. Kazinczy nyílt válasza, 
KÖM2,1, 465. 

103 Sallustius „fordítójának mernie kell a' 
maga nyelvében, a ' mit Sallust mere a' magá-
éban; úgy neki azon apróságoknak nézett 
nem-apróságokat másolnia kell, valahol nyel-
ve' körében talál valamit a ' mi hasonlító ha-
tást tegyen, 's mind ezt épen nem azért mivel 
az írónál úgy találta, hanem mivel ezek a' 
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