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B F

Kazinczy neológiájának első időszakáról*

Kazinczy nyelvfogalma (ezt viszonylag gyakran hangsúlyozta) egységes, de több szem-
pontból tagolt nyelvfogalom volt. Az általános és alapfeltételként számításba jövő cél
az egységes irodalmi nyelv kialakítása volt, ez voltaképpen a „Srisprae” – para-
doxnak látszik, hogy éppen erre nem talált megfelelő magyar kifejezést, de ez a körül-
ményekből következe, hiszen az „eggység” fogalmát kisajátíthatják olyan hatalmak,
amelyek legitimációja nem a nyelvi kompetencián alapul. A Srisprae fogalmá-
nak elemzése arról győzhet meg bennünket, hogy ez a fogalom csak fegyvernek jó,
de maga alig tartalmaz konkrét – konkrét irányt megjelölő – mozzanatot, de nem is
nagyon tartalmazhat, hiszen ez a Srisprae még egyáltalán nincs kész, most ké-
szül folyamatosan a nyelvi-grammatikai vitákban. „De mi a Srisprae?” – kérdezi
alig lepleze ingerültséggel egy levélbeli vitájuk során Berzsenyi Dániel és kérdésére
soha nem kap választ.¹ Az egységre Kazinczy a gyakorlatban törekszik, mint gramma-
tikus, jelentős részben úgy, hogy igyekszik eltávolítani mindent, ami nem felel meg
annak, amit ő (Révai Miklós nyelvtudománya alapján, de Révai Miklós nyelvtudomá-
nyától függetlenül, sőt, esetenként annak ellenére is) normának tekint : a provinciális
alakokat, a rossz szokásokat, különösen a grammatikai-ortográfiai szabálytalanságokat,
mindent, ami zavarja az egységet. Túlnyomórészt neki van igaza, Révaival szemben is.
A grammatikus tevékenysége azonban ha nem is kizárólag, de jórészt a helyes és hely-
telen közöi választásban valósul meg, a nyelvi egység kialakításához járul hozzá, de
ezzel még nem járul hozzá a nyelv gazdagságához is. A kassai Magyar Museumhoz
íro Előbeszéde² – amely nyelvi programjának első kifejtése – a „nyelv tökéletességét”
állítja középpontba, ennek pedig része a „tisztaság”, de természetesen része a – „bővség”
is. Ebben – hallgatólagosan – már benne van a neológia igénye.

Ennek ellenére : a fogság elő Kazinczy a neológia kérdésében túlnyomórészt igen
óvatos álláspontot foglalt el, ebben a vonatkozásban a börtönévek hoztak látványos for-
dulatot. Az első megnyilatkozások egyike éppen az a Virág Benedekhez . október
-én íro levél, amelyben beszámol arról az ebéd utáni beszélgetésről, vagy inkább
vitáról, amelyre a Debreceni Grammatika értelmi szerzőjének, Domokos Lajos debre-
ceni főbírónak s az egyik szerzőnek, Benedek Mihály szuperintendensnek a társaságá-

* Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés kapcsolatát tárgyaló nagyobb tanulmány előmunkálatai-
ból.

¹ Kazinczy Ferencz Levelezése, I–XXIII., s. a. r. V János, H István, B Jenő
és mások, Bp., MTA, – [a továbbiakban: KazLev], VIII. .

² Batsányi János Összes Művei, II., Prózai Művek, s. a. r. K Dezső és T Andor,
Bp., Akadémiai Kiadó,  [B ], .





ban került sor.³ Erről a levélről e tanulmány második fejezetében már volt szó, mint a
„Debrecen”-nel való s éveken át tartó polémia egyik kitüntete – időrendben ráadásul
első – epizódjáról. Most viszont egy másik összefüggése mutatkozik meg: ez a neoló-
gia egyik korai s talán a leginkább markáns jelentkezése Kazinczy irodalmi és nyelvi
küzdelmeiben: i vitában fejti ki nézeteit. A vitának az a része, amelyben a német iroda-
lomról és a német verselésről volt szó s az, ahol arról beszélgeek, hogy csak az magyar
és az a poéta, aki – közvetíti a levél a vitapartnerek véleményét – Debrecenben „nevel-
tete”, ebből a szempontból most közömbös, Kazinczynak a beszámolót záró s két pont-
ból álló összefoglalója az, aminek most számunkra jelentősége van. Két kérdésről van
szó. Az első : „nyelvünk már abban az állapotjában van e, a’ mellyben maradnia kell?
elégséges e kinyomni minden ideákat, minden nüanszokat?” Ez a kérdés voltaképpen
szónoki kérdés s azt jelenti : Kazinczy szerint egyértelműen szükség van a neológiára.
A második kérdés azért izgalmas, mert ez az a pillanat pályáján, ahol elkezdi a neológia
érdekében való érvelést, s amikor kiderül : voltaképpen egyetlen eljárásra gondol. Az
első kérdés után következő kérdés ugyanis így szól : „hogy van az, hogy a’ Deák nyelv
tele van hellenizmussal… és Róma azokat az Íróit tartoa legérdemesebbeknek a’ maga
tiszteletére, a’ kik a’ görög szépségeket legszámosabban hozták által a’ Latium földére.”
S ugyanez a helyzet a német („noha szintúgy anya nyelv és idegen a’ franczhoz, mint
a’ magyar az a’ némethez”) irodalomban – o az újabb kor legjobb költőinek német
nyelve „sok Gallicizmust” ajándékozo meg a’ maga honosságával (civitate donavit)”.
S az ő nyelvük, Goethe, Wieland, Klopsto és Siller nyelve „ezerszerte szebb, bővebb
és nemesebb” mint a száz év elői német íróké. Vagyis : a nyelv megújításának vagy
gazdaggá tételének ügye tulajdonképpen egyetlen eljárást jelent : egy másik nyelvből
való kölcsönzést, amellyel – állítása szerint – bőségesen éltek a legsikeresebb irodalmat
felmutató nemzetek legsikeresebb szerzői. I az ún. soloecizmusokról van szó. Tudjuk,
hogy a soloecizmus szó eredetileg egy ado nyelv grammatikai szabályaitól való elté-
rést jelenti, Kazinczy számára azonban ezt az eltérést egy másik nyelv vonzereje hozza
létre. A soloecizmus a gyakorlatban tehát többnyire az idegenszerűséggel (gallicizmus-
sal, germanizmussal, latinizmussal) azonos.

Mielő azonban e fogalom összefüggéseiről beszélnénk, feltétlenül utalnunk kell
arra, hogy Kazinczynak ez a neológiára vonatkozó álláspontja több szempontból is ra-
dikálisan különbözik aól, amit a fogság elő vallo, legalábbis a nyilvánosság elő.
E nyilvánosságba beleértendő a (Mezei Márta fogalmát használva)⁴ „levelezés nyilvá-
nossága” is. Ebből a szempontból a legfontosabb szöveg Barczafalvi Szabó Dávid Szig-
vártjáról íro recenziója, amelyet a kassai Magyar Museum Második Negyedében je-
lentete meg.⁵ Nézeteinek leírása elő kikérte Ráday Gedeon véleményét is, Kazinczy

³ KazLev II. –.
⁴ M Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben, Bp., Argumentum, .
⁵ Első folyóirataink: Magyar Museum, I. Szöveg, II. Kommentár, s. a. r. D Aila,

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó,  [kMM], I., –.





azonban – mint Csetri Lajos megállapítja⁶ – „egészen más elveket fejte ki bírálatá-
ban”, mint amiről az öreg gróf beszélt levelében. Álláspontját – miután leszögezi, hogy
a „szó-szerzést általában tilalmasnak lenni nem állítja” – négy tételben foglalja össze :
. Az új szó azt, amit jelenteni akar, „alkalmasint” ki nyomja” . „hogy bizonyos gyö-
kérből jöjjön”, . a hangzása magyar legyen s „Nyelvünk analógiájára alkalmaztassék”
és végül : . csak ritkán („félénken”) szabad velük élni. Az álláspont a lényeget illetően
éppen az ellenkezőjét tartalmazza annak, amit az idéze Virág Benedekhez íro levél-
ben olvastunk: i már nincs szó – legalábbis nem tartja fontosnak, hogy szóbahozza
– a „bizonyos gyökeret” (tehát : egy magyar eredetű szóhoz való kapcsolódást) és a
magyar hangzást, de azt sem – s talán ez a legfontosabb eltérés – hogy „nyelvünk ana-
lógiája” érvényesüljön. Éppen ellenkezőleg : a legjobb latin és a német írók nyelvének
azt a sajátosságot állítja példaként, hogy tele vannak „hellenizmussal” illetve „galliciz-
mussal” – náluk tehát nem az új kifejezés alkalmazkodik a hazai nyelvhez, hanem a
hazai nyelv ajándékozta meg az idegen kifejezést honossággal. A legfontosabb különb-
ség azonban az, hogy a fogság utáni levél nem csak az idegenszerűségek elfogadásából
indul ki, de az újításokat csak az idegenszerűségekre redukálja – miközben a fogság
elő nem csak azokról beszél, sőt : ha szól róluk, ismételten elítéli őket. Az idegensze-
rűségeket Gelei Józsefnek hányja a szemére, sőt, azt, hogy a szerző Ifjabbik Robinson…
című Campe-fordításában „Nyelvünk géniusához nem alkalmaztato” kifejezést hasz-
nál, eleve hibaként könyveli el.⁷ Nem csak lehetséges, de igen valószínű, hogy Gelei
József – noha Kazinczy dicsérő szavakat is mond munkájáról – magyarságával az ide-
genszerűségeken túl más baj is volt, ő azonban nem általában a munka magyarságát,
hanem a munkában található idegenszerűségeket (latinizmusokat) bírálja. S arra vo-
natkozóan, hogy i az idegenszerűségeknek s egyáltalán: a magyar nyelv megszoko
szabályaitól való eltéréseknek (az újítás –mint írta a Szigvárt-bírálatban, s mint idéztük
az imént – „Nyelvünk analógiájára alkalmaztassék”) nem alkalomszerű bírálatáról van
szó, árulkodik Kazinczynak egy . július -jén, Prónay Lászlóhoz íro levele, amely-
ben arra kéri a bárót, hogy tiszteljen meg néhány fiatal írót azzal, hogy személyesen
ír nekik levelet – a felsoroltak közö van „Fejér György Úr Fejérvári Kis Pap” is. Fejér
György – noha egyébként okos és tehetséges fiatalember – „Magyarságát meg-ditsérni
ugyan nem lehet, mert az tellyes Soloecizmusokkal”.⁸ Még  júniusában is hasonló
szellemben ír első (vagy egyik első) levelében Kis Jánosnak: „nincs egyéb hátra, hanem
hogy soloecismus nélkül szóljatok magyarul.”⁹

A fordulat ebben a vonatkozásban valószínűleg a fogságban történt meg, hiszen
arról elég egyértelműen árulkodik a Kis Jánoshoz a börtönből kicsempésze levele.

⁶ C Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában, Bp., Akadémiai Kiadó,  [C ], .

⁷ kMM I., –.
⁸ KazLev, II. –. Idézi C , .
⁹ KazLev, II. .





Kazinczy neológiájának ez az első megnyilatkozása. Ebben az . november -án
kelt levelében¹⁰ már büszkén vállalja a soloecizmusokat, amelyek a Stella és a Clavi-
go fordításának a börtönben készült javíto szövegeiben jelennek meg. Arról ír, hogy
Moliere két buffo játékát fordítoa le, (erről majd ráismernek a debreceni hentesek
és sulyomkofák, hogy ő is magyar), „a’ kik soloecizmusaim mia” éppen nem tekin-
tenék magyar írónak.¹¹ Mint utaltunk rá : ha a soloecizmus általában egy ado nyelv
szabályaitól való eltérést is jelent, a köznapi nyelvérzék számára hibát, Kazinczy szótá-
rában viszont – eől a pillanaól kezdve – a szó eredeti jelentése ugyan nem változik,
de a soloecizmus nála többnyire idegenszerűséget jelent, amelynek azonban nem csak
pozitív jelentése van, de éppen a neologizmussal tekinti azonosnak, ahogy az ama deb-
receni ebéd utáni beszélgetésről Virág Benedeknek beszámoló levelében is történik. Ez
a szóhasználat a fogság után megszokoá válik és a Levelezésben gyakran előfordul,
úgy például, ahogy Kölcsey Ferencnek írja . november -én kelt levelében: az ő
soloecimusai a Marmontel-fordításban „akart” soloecizmusok. – s ezt egyáltalán nem
mentegetőzésképpen hozza szóba, éppen ellenkezőleg. A Levelezésben legalább egy tu-
catszor leírja majd az őt igazoló latin mondást : „Grammaticus non erubescit soloecis-
mum, si sciens facit.” I valóban neológiájának egyik s fontos hangsúlyozni : egy ideig
úgy látszik : központi eleméről van szó. A soloecizmus egy szöveg értékes vonásának
számít, de természetesen csak akkor, ha „akart” és a „maga helyén” „tudva” alkalmazo
soloecizmusról van szó, amelynek révén – nem mindig, de ezt is leírja – újszerű nyel-
vi szépség születik. Az „akart” soloecizmus nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a magyar
szöveg formálásában tudatosan, az „artista” (a művész) megfontolása után alkalmaz-
za a magyar grammatika szabályaitól való eltérést, amely – mint látható – eleinte, a
fogság elő egyszerűen csak elkerülendő idegenszerűséget jelente. A későbbiekben
azután egyáltalán nem azt : a jelentés tehát nem csak módosul, de a visszájára is for-
dul. Ennek a fogalomnak az átértékelése tehát a börtönben történt meg, s ez lesz az
első, sőt, egy ideig az egyetlen fogalom, amelyet szembeszegez az ortológiával – s ezzel
egyértelműen eltér azoktól az elvektől, amelyeket a Barczafalvi Szigvárt-fordításáról
íro bírálatában leszögeze. Ennek első dokumentumát a Kis Jánoshoz íro s az imént
emlegete levelében pillanthaunk meg, ahol egyébként arról is beszél, hogy már szé-
gyelli azt a „gyermeki mázolást”, amelyről négy évvel korábban még úgy gondolta :
„javallást érdemelnek”. A soloecizmusok azokban az „új darabokban” bukkannak fel,
amelyekről – gondolja – immár „minden szenny le van fúva”. A fordulat tehát ebben a
vonatkozásban a börtönben történt, s feltehetően ebben kell látnunk ama „philológiai
elmélkedések” egyik eredményét, amely elmélkedésekről utóbb KozmaGergelyhez íro
levelében szólt.¹² I azonban – mielő tovább lépnénk – rögtön meg kell jegyeznünk,
hogy ha a neológia kezdeti időszakában és éveken át fontos, mondhatni központi sze-

¹⁰ KazLev, II. –.
¹¹ KazLev, II. .
¹² KazLev, II. .





rep is jut a soloecizmusoknak, a későbbiekben ennek a fogalomnak a státusa alapvetően
megváltozik Kazinczynak a neológiáról alkoto ére elgondolásaiban, egyre inkább a
háérbe szorul. Amikor a neológus Kazinczy kilép a tágabb nyilvánosság elé, akkor a
kilépés dokumentumaiban a soloecizmus fogalma már egyre kevésbé játszik szerepet.
Persze azért jelen van – már idéztük: az író nem botol, ha „tudva s akarva botol”, írja
le a Tövisek és virágok egyik epigrammájában és gyakran szerepel (igaz, már komoly
megszorításokkal) az  februárjában befejeze Dayka életében is, viszont a három
évvel később elkészült Báróczi életének szövegében elő sem fordul a szó, ami azonban
nem jelenti azt, hogy kivesze volna Kazinczy neológiájának kései programjából, sőt.
De ez már egymásik történet és a maga helyén kell szólni róla. Most azonban azt látjuk,
hogy – minden jel erre utal – a neológia megfoganásának a pillanataiban, s a neológia
első időszakában központi, sőt, a töprengésekben lényegében egyedül szereplő fogalom
volt, s ha nem is valószínű, de teljesen nem zárható ki, hogy létrejöében közrejátszo
a provokatív szándék. Abban a levélben kap először pozitív jelentést a szó, ahol először
hangzanak fel aDebreceni Grammatika elleni elementáris indulat első szólamai. Ennek
Elöljáró Beszédében a nyelvi norma forrása főleg azért a köznép nyelve, mert az nincs
„megelegyedve” még semmilyen idegen nyelv hatásával – a brünni rab ezen a módon
vee fel a kesztyűt, amit persze lehet, hogy elsősorban nem is neki dobtak.

Ha provokáció volt, azért lehete az, mert ezt az Elöljáró Beszédet ő maga is tá-
madásnak fogta fel eddigi tevékenysége vagy elképzelései ellen. Az idegenszerűségek
előtérbe állításának esetleges provokatív céljánál azonban nyilvánvalóan fontosabb volt
az, hogy a soloecizmusoknak ő a nyelv szempontjából pozitív szerepet tulajdoníto –
az idegen szépségeket természetesen a nyelv lehetőségének bővítése, a nyelvi szépség
elérésének céljából propagálta és kívánta legitimálni. Elgondolkodtató viszont, hogy
egy jó ideig ez volt az egyetlen eszköz ennek a célnak elérésére. Hogy ez így, önma-
gában véve igen kétséges eszköz, arról a neológiájának későbbi (és kialakult) fázisa
tanúskodik : a soloecizmusok – ha nem is tűnnek el, de – fokozatosan háérbe szorul-
nak gondolkodásában. De akkor miért játszo a korai időszakban oly fontos – hiszen
lényegében kizárólagos – szerepet? Erre a kérdésre válasz aligha adható, de egy hipo-
tetikus magyarázathoz a körülmények számbavétele hozzásegíthet bennünket. Kazin-
czy viszonyát az irodalomhoz a fogság ala és közvetlenül a fogság utáni időszakban
minden valószínűség szerint a szenvedélyes, az élet sok és sokféle bajai ellen védeke-
ző olvasói magatartás befolyásolta : a fordításokkal voltaképpen átmenekült az európai
(elsősorban, de nem kizárólag német) irodalomműveinek számára olyannyira ohonos
világába. Talán erről vall – alighanem öntudatlanul – a Báróczi életének abban a rész-
letében, amelyben azt fájlalja, hogy példaképe méltatlan művek fordítására is tékozolta
idejét – La Calprenede-et fordíto Marmontel helye – , noha ellenkező esetben olyan
„mesteri kézzel dolgozo copiek” egész galériáját bírhatnánk, „a melylyekben elgyö-





tört lelkeink a való szépnek szemlélésében visszavehetnék előbbi nyugodalmokat.”¹³ Ez
a funkció – az „elgyötört lélek” gyógyítása – aligha kizárólagos velejárója az olvasás-
nak, ez inkább csak annak az embernek az élménye, aki „elgyötört lélekkel” olvas és
fordít, akinek a „szép szemlélése” adhatja vissza valamennyire nyugalmát. Mivel ezt
a „szépet” egy idegen nyelven íro mű kínálja, talán joggal hozzuk ezzel a lélektani
helyzeel összefüggésbe azt a körülményt, hogy a soloecizmusok ennek az időszaknak
a neológiájában oly meghatározó szerepet játszanak: az ohonosan szép és nyugalmat
hozó irodalmi világhoz akarta közelíteni azt a magyar nyelvet is, amelyen megszólal-
tatja ezeket a műveket. A soloecizálás, mint a nyelv kifejezőerejének gazdagítását célzó
ideiglenes program így tehát összefüggésben lehet azzal a magánnyal és szenvedéssel,
amelyet a börtönben élt át, s tudjuk, hogy a börtön után családja körében ugyancsak
jó néhány éven át tartó magány és szenvedés várta. Ez másfajta magány és másfajta
szenvedés volt, de nem volt kisebb, mint amaz. Feltételezésünk szerint a soloecizmus
tehát a magány neológiája, a lélek betegségének gyógyítására szolgál. A meggyógyult
lélek majd másképpen gondolkodik.

A „Debrecen” elleni folyamatos háborgás és a soloecizmusok közö van másfajta
kapcsolat is. Előbb azonban arról kell szólni, hogy Kazinczy féktelen indulata nem, vagy
inkább: nem csak azért ébredt fel a Debreceni Grammatika (pontosabban: annak Elöl-
járó Beszéde) ellen, mert a nyelv tökéletesítéséhez a leginkább célszerű módnak ő ép-
pen a „Debrecen” által erre a célra teljesen alkalmatlan fordításokat tekintee. Viszont
azt, hogy Kazinczy indulatainak i van (vagy lehet) az egyik forrása, megerősítheti,
hogy vannak bizonyos jelek arra vonatkozóan, hogy gondolataiban már a fogság elő
is felmerült a neológia bizonyos – és a Barczafalvi munkájáról íro kritikánál sokkal
erőteljesebb, a soloecizmusokat is pártfogásba vevő – igénye. Ennek egyik s lehet, hogy
az egyetlen megfogalmazásával Aranka Györgyhöz -ben (valószínűleg áprilisban)
íro levelében találkozunk.

Igazságod van benne, hogy némelly új Írók írásait a’ sok Magyar szók-
kal telt Német és Frantz szólások mia olvasni nem lehet, de nekem is
van igazságom abban, hogy ha mindég a’ régi melle maradunk […] úgy
minden írásaink Cathedrai Stílussal lesznek írva, és bizonyságai lesznek
az ekkoráig is le nem vetkeze ostobaságnak. […] ’s kaczagni fogják azt a’
Sonderlinget, a’ ki Catullusnak példája szerint, a’ ki doctusnak neveztete
a’ görög phrasisekben Rómaiakká változtatása mia, a’ Német, Francz és
Olasz energiával tellyes szólást, ha szintén nem minden erőltetés nélkül is,
Magyarrá tee.¹⁴

¹³ Kazinczy Ferenc Művei, I-II, Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok, s. a. r. S
Mária, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, , II., .

¹⁴ KazLev, II. .





A levél folytatása is hasonló szellemben szól. Erről a levélről azonban nem zárható ki,
hogy utólag igazíto rajta – korábban már láunk példát : nem ez lenne az egyetlen a
Levelezésben. Kazinczy szívesen alakítoa utólag egységesebbé törekvéseit, mint azok
a valóságban voltak. Ennek ellenére : találhatunk más, főleg az ekkor írásaiban, tehát
fordítói gyakorlatában megmutatkozó jeleket, amelyek azt mutatják, hogy az idegen-
szerűségektől sem visszariadó neológia bizonyos igénye már a fogság elő megfogant
Kazinczy gondolatvilágában. Erről tanúskodik Hamlet-fordításának néhány hírhedé
vált megoldása, de erről tanúskodhatnának a Daykával válto, de az -ben bekövet-
keze letartóztatása előmegsemmisíte levelek –már utaltunk rá, s majd látni fogjuk:
az  februárjában befejeze Dayka-életrajzban (már ugyan erőteljes megszorítások
melle, de) a soloecizmusok még sokat és pozitív beállításban szerepelnek. Az Aran-
kához íro s az imént idéze sorok és más szempontok megerősítik : a Dayka életének
vonatkozó részleteibe talán nem csak későbbi nézeteit vetíti vissza, beszélgetéseiknek
valóban tárgya lehete az idegenszerűségek alkalmazása. Amit nem volt szabad Fejér
Györgynek vagy az éppen akkor megismert Kis Jánosnak, azt szabad volt Daykának és
neki.

Mindazonáltal különbséget kell tenni Kazinczy gyakorlatban alkalmazo és elmé-
letileg is hirdete neológiája közö. Gyakorlatának már a fogság elő fontos része volt
például – mint azt Ruzsiczky Éva kiváló monográfiájából tudjuk¹⁵ – a tájnyelvi sza-
vak (a „környéki szók”) beemelése az irodalmi nyelv szókészletébe, az irodalmi nyelv
bővítésének erről a módjáról azonban sem a fogság elői időben, sem később – úgy
teszik – nem szól egyetlen szót sem, miközben a világirodalom nagy alakjainak pél-
dáin mutatja be ama Virág Benedekhez íro levéltől () a Dayka életéig () az
idegenszerűségek termékenyítő szerepét. Ha tehát . december . elő vannak is
olyan – némileg bizonytalan – jelek, amelyek rokoníthatók a neológus Kazinczy első
időszakának középpontjában álló eljárásával, ezek (ha valóban voltak) inkább szórvá-
nyos mozzanatok, fel-felvillanó ötletek, amelyek nem kapcsolódnak össze : nem látszik
közöük az összetartozás. A fogság után viszont egy jó ideig az idegenszerűségek áll-
nak az előtérben, s hogy mennyire kizárólagosan, jól előtűnik, ha szemügyre vesszük
különféle összefüggéseit.

Kazinczy neológiára vonatkozó elgondolásai sokáig a levelezés szűk nyilvánosságá-
ba voltak zárva, s ő csaknem egy évtizedig nem lép ki velük a napfényre, s amikor kilép,
már alaposan módosultak ezek a kezdeti elgondolások:  és  közö lényegében
kialakul a neológia rendszere, amelyben a soloecizmusok erőteljesen visszaszorulnak,
hogy azután újra módosuljon a helyzet. De ez – mint utaltunk rá – már másik történet.
A bezárkózásnak különféle okai lehetségesek, eleinte természetesen az, hogy Kazinczy
maga volt bezárva, előbb ténylegesen, utóbb családja pokoli világába. De bizonyosan

¹⁵ R Éva, Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában: Kazinczy tájszóhaszná-
lata alapján, Bp., Akadémiai, , –.





szerepet játszo az is, hogy jó ideig nem alakult még ki a neológia kellően szilárd kon-
cepciója. Kazinczy maga is bizonytalan. Erről tanúskodik a Levelezés, ahol ha nem is
túlságosan gyakran, de folyamatosan előjönnek az erre vonatkozó elképzelései és ezek-
nek az elképzeléseknek a problematikus vonásai. Úgy látszik, hogy néhány évig valóban
a soloecizmusok problémája szervezi a neológiára vonatkozó elmélkedéseit.




