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hanem újságírói, publicistái és történetírói munkásságáról van szó. Ez-, a. 
szempont bennünket, e folyóirat olvasóit, csak másodsorban érdekel & nem 
is érzem magamat illetékesnek arra, hogy könyvünknek erről a részéről 
véleményt mondjak. Annyit azonban nekünk is meg kell elismerésképen 
jegyeznünk, hogy Papp Ferenc nem engedi Keményben két külön darabbá 
széthullani a költőt és a tudóst, hanem szépen megmutatja minden kínál
kozó alkalommal e kettős tehetség közös gyökereit s egymásra hatását 
ugyanabban az egyéniségben. «Kemény történeti jellemrajzai szinte átme
netül szolgálnak költői munkásságához . . .» 

E költői munkásságnak mindenik termékét az életrajzi időrend fonalán 
egyenként veszi sorra szerzőnk. Ezzel az eljárásmóddal elkerülhetetlenül 
velejár az a fogyalkozás, hogy a költői egyéniséget a maga egészében nem 
láthatjuk magunk előtt. De épen a nagyszabású összefoglaló jellemzés 
eljövendő mestere fogja hálásan megköszönni Papp Ferencnek'azt a dús
gazdag tárházat, melyet számára felhalmozott nemcsak életrajzi vonatko
zásban, hanem azokban a művészi essaykban is, melyek Kemény költői 
munkáit egyenként veszik vizsgálat alá. Ennek a pusztán kronológiai szem
pontot követő eljárásmódnak mintegy létjogosultságot tud adni azzal, hogy 
Kemény költői müveinek mindegyikét a fokozatos művészi fejlődés egy-egy 
állomásaként mutatja be. «Kemény regényei nagyarányú fejlődés emlékei, 
melyben a XIX. század irodalmi áramlatai egyenlítődnek ki.» A két főáram
laton a romanti cizmust és a realizmust kell értenünk; mindegyikről, külö
nösen az utóbbiról nagyon szép és mélyreható elemzéseket kapunk, melyek 
Kemény jellem rajzoló művészetének gyökeréig elvezetnek bennünket. De 
talán legmegragadóbbak azok a lapok, melyek Kemény világnézetét, e világ
nézet tragikai jellegét, élményi táplálékait s a legfenköltebb emberszere
tetté való megérlelödését fejtegetik. Sajnáljuk, hogy minderről nem szól
hatunk részletesebben, valamint szerzőnk stílusáról sem, melynek válasz
tékos és mégis keresetlen művészete, tárgyiassága mellett is egyéni zamata 
egy szinte már-már letűntnek minősíthető korszak illatát leheli magából. 
Az egész munka pedig a kiveszőfélben levő emberi idealizmus egyik szép 
bizonysága. Tisztelettel hajtunk meg előtte. 

ZSIGMOND FERENC. 

Csokonai Vitéz Mihály összes müvei. Bevezetéssel ellátva kiadtak 
Harsányi István és dr. Gulyás József. I—III. k. Genius kiadás, év. n. 
(1922), 8-r. 1—369, 370-702; 1-400, 401—824; 497 1. 

Irodalomtörténetire ink már évtizedek óta sürgették Csokonai müveinek 
teljes kiadását. Valóban nagy szükség volt reá. Toldy 1847-iki kiadása 
szinte már könyvészeti ritkaságszámba ment, egyébként is hiányos volt; 
ennek rövidített, rossz szegedi lenyomata1 (évjelzés nélkül, 1901) szintén 

y Ezt a kiadást Horváth Cyrill nevéhez szokás fűzni, mivel a bevezető 
életrajzot ö írta hozzá. A tudós szerző ismételten kijelentette, hogy a kötet 
össszeállításához és a szöveghez semmi köze: itt volna az ideje, hogy 
tiltakozását megszívelve, ne emlegesse a tudomány ezt a kiadást az ő nevé
vel kapcsolatban. 
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elfogyott, úgyhogy Csokonai müveinek tanulmányozása igen meg volt 
nehezítve s annál inkább, mert az utolsó évtizedekben igen sok kiadatlan 
Csokonai-vers jelent meg szétszórtan, jobbára a tudományos folyóiratok 
hasábjain. 

A múlt évben megjelent teljes Csokonai-kiadás nem ezen a hiányon 
kívánt segíteni. A Genius-eég ugyan határozottan tudományos érzékéről 
tett a kiadással tanúságot, de valójában mégis üzleti szempont vezette: a 
nagyközönség érdeklődésére alapította számvetését. Nem lesz tehát méltá
nyos, ha az alábbiakban a tudomány szempontjaiból bírálom meg ezt a 
népszerűnek készült kiadványt, mégis kétnytelen vagyok veié, mert meg 
kell állapítanom, mennyiben veheti hasznát a tudomány ennek az egyetlen 
teljes kiadásnak. Épen azért csak dicsérő szavaimnak tulajdonítok érték
ítélet jelleget, hibáztatásaim jobbára pusztán figyelmeztető természetűek : 

egyrészt azok számára, akik a könyvet használják, másrészt a kiadóknak — 
tekintettel egy remélhető új kiadásra. 

A legnagyobb elismerés illeti meg Harsányit és Gulyást azért a gon
dosságért, lelkiismeretességért, tudományos élelmességért, amellyel fölkutat
ták Csokonainak eddig kiadatlan és eddig ismeretlen verses és prózai műveit,. 
Ezek közt van 110 vers, 84 prózai mü, 28 levél és 5 színdarab. Most kapjuk 
először nyomtatásban Metastasio 4 kantátáját, lé canzonettáját, a Geor-
gicon fordítását; drámai müvek közül a Cultura vagy Pofok, a Varázs
fuvola, Az elhagyatott Didó, Achilles Scyrusban, E'ndimion c. színdarabo
kat. A Toldy jegyzéke 191 sorszám alatt sorolja fel Csokonai részint 
kiadatlan, részint elveszett verseit és prózai darabjait. Ezek közül Harsá-
nyiék a felénél többet megtaláltak, sőt olyanokra is akadtak, melyek
ről Toldy nem tudott, azonkívül összegyűjtötték Csokonainak azóta föl-
födözött és közölt verseit, úgyhogy kiadásuk, csak a verseket számítva, 
körülbelül 160 darabbal lett gazdagabb, mint Toldyé. A több mint 2000 
lapra terjedő mü a címlap szerint 3, valójában 5 kötetre oszlik. Az első 
három (1:1, 2 ; I I : 1.) a költő verses müveit foglalja magában, a lírát és 
epikát, a negyedik (II: 2.) prózai müveit: szépprózát, értekezéseket, életére 
és működésére vonatkozó irományait, leveleit; az utolsó (III.), drámai 
műveit. A bevezetésben a kiadók arról az eljárásukról adnak számot, ame
lyet az anyag összehordásában és közlésében követtek, a mű utolsó lapjain 
pedig időrendbe állítják műveit. Ez az összeállítás azonban hiányos. A biblio
gráfiai és kritikai jegyzetek részint a lap alján, részint az illető versek 
mögött vannak. 

A szövegközlés jobbára gondos. A kiadók ugyan a mai helyesírással 
adják a szöveget — ezt a kiadás rendeltetése megkövetelté — de üjabbkori 
író müveiről lévén szó, ez még tudományos szempontból sem baj, s annál 
kevésbbé sajnáljuk a száz év előtti helyesírást, mert Harsányiék az anyag 
jórészét kéziratos másolatokról adják — ezeknek helyesírásához Csokonai
nak úgy sem volt köze. A szöveg megállapítása igen nagy munka volt, 
mert Csokonai versei annyi másolatban forognak közkézen, hogy a helyeset 
meghatározni gyakran igen nehéz. Harsányi és Gulyás nem végezték mecha
nikusan dolgukat. Válogatniuk, bírálniuk, ítélniök kellett, s nem elégedtek 
meg a legmegbízhatóbb szöveg lenyomtatásával, hanem a másolatok segítse-
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gével megigazították a nyomtatás vagy az eredeti kézirat hibás, eltorzult 
szavait, pótolták a hiányzó, tollban maradt vagy olvashatatlan részeket, 
{a helytelen eredetit a szöveg aíj'án, jegyzetben közölték), sőt attól sem 
riadtak vissza, hogy Toldy nyomán kiegészítsék az Amyntas nagyobb héza
gait és cenzori törléseit. Kár, hogy eljárásuk nem következetes: az Vj 
esztendei gondolatokba, nem merték visszaiktatni azt a versszakot, amelyet 
a cenzor vörös ceruzája törölt. Viszont — s ez már nem helyes — nem 
tettek különbséget azon szövegek között, melyeket mint Csokonaitól kiadot
takat véglegesnek kell tekintenünk, s azok között, melyeknek, nyomtatásban 
a költő életében nem jelenvén meg, nincs végleges szövegük. Hogy ez 
utóbbiaknál az egyik hiányait a másikból pótoltak, azt nem Ítéljük el (így, 
több szövegből összeszerkesztve adták ki a Békaegérharcot és a Gersont 
is), de azt sajnáljuk, hogy nem mindenütt jelölték meg (a két nagyobb 
műnél sem) a kétféle eredetű részeket. Két esetben azonban Csokonai 
szövegéhez nyúltak s ezzel hibát követtek el. Egyízben megváltoztatták a 
versnek Csokonaitól adott címét (A semmiből lett valami) s eléje toldották 
azt a bevezető részt, melyet a költő szándékosan hagyott el. A másik még 
súlyosabb. Az Ódák közül — pedig ezeket Csokonai utolsó éveiben ren
dezte sajtó alá — az egyiket (A szerelem tilalma) megtoldottak három 
olyan versszakkal, melyeket egy egészen megbízhatatlan kézirat őrzött meg. 
E versszakok hitelessége nagyon kétes (én nem hiszem, hogy Csokonaitól 
valók), az ineg épen kétségtelen, hogy nem tartoznak a költeményhez. 
Eljárásukról azonban mindig beszámolnak, s a szakember könnyen meg
igazíthatja azt, amit helytelennek ítél. Forrásaikról egyáltalán híven tudó
sítanak s közlik azt a kiadást vagy kéziratot, ahonnan az egyes versek 
szövegét vették.1 

Nem értek azonban egyet a költemények elrendezésével. A rend a 
következő: 1. külön kötetekben megjelent versek a kötetek megjelenésének 
éve szerint időrendben ;a 2. a Toldy kiadásában Hátrahagyott elegyes 
versek címe alatt közöltek; 3. azok a versek, melyek részint még a költő 
életében hírlapokban vagy más szerzők müveiben, részint Toldy kiadása 
óta különféle folyóiratokban-jelentek meg — még pedig teljes összevissza
ságban, minden felismerhető rend nélkül; 4. a nyomtatásban eddig nem 
közölt versek, három csoportban: a. Eddig kiadatlan és eddig ismeretlen 
versek: b. Vegyes, szintén kiadatlan versek; c. Eddig ismeretlen költe
mények — megint minden tervszerűség nélkül az egyes csoportokon belül. 
A fölosztás alapelvét látjuk, de nem helyeselhetjük, mert egészen külső 
és esetleges, minden jelentőség nélküli: a megjelenés (nem a keletkezés!) 
ideje és módja. Hogy azonban miért kellett és mily alapon lehetett a 4. 
csoport verseit három részre különíteni, azt nem is sejtjük. Ennek az 
egyébként sem ideális csoportosításnak van még egy nagy fogyatkozása : 
nem különíti el következetesen Csokonainak kétségtelen és kétes vagy éppen 
gyanús verseit. Négyet a bevezetésbe szőttek bele a kiadók, egypárat 

1 A színmüvek és prózák forrásait is megnevezik, csak a Karnyőné 
szövegének eredetéről nem adnak fölvilágosítást. 

8 A Béka-egérharccal kezdik, noha az nem jelent meg Csokonai 
kiadásában. 
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elhagytak, a többit —* pedig jó nagy a számuk — beosztottak a hitelesek 
közé, néha még azt sem jelezve, hogy kétesek, s akárhányszor nem mond
ják meg, milyen alapon tulajdonítják Csokonainak. Forrás-kritikájuk igen 
enyhe. Az eddig közölt állítólagos Csokonai-verseket elfogadják hitelesek
nek, ha nem emelt ellenük senki kifogást — ez a negativ bizonyíték azon-
han vajmi gyenge! — az újonnan fölfödözötteknél pedig nem veszik elég 
szigorú vizsgálat alá hitelesség és megbízhatóság szempontjából a kéz
iratokat. Hogy fölvették gyűjteményükbe ezeket a verseket, bár nyilván 
nagyon sok köztük az apokrif, azt igen jól tették, de külön csoportba 
kellett volna Őket foglalni. Egy másik hiba forrása az, hogy Csokonainak 
egész sor olyan költeménye van, melyeket kétszer is kinyomatott vagy sajtó 
alá készített, s. ezek közlésénen Harsanyiék csak annyiban következetesek 
d* bár kivételek ebben a tekintetben is vannak ]— hogy mindegyiket a 
korábbi gyűjteménnyel kapcsolatban nyomtatják le,1 de már a két szö
veggel magával igen különbözőképen bánnak. A második gyűjtemény 
lenyomatásánál rendszerint csak a vers címét közlik újra, s ha van a két 
szöveg között eltérés, az újabbnak változatait. De három ízben mind a 
két helyen lenyomatják a verset (kétszer — Az élő nyelven tett köszöntés', 
Serkentése a Múzsának — vannak a szövegek között eltérések, de nem 
jelzik, harmadszor — A méhekhez — két szöveg teljesen egyező), egyszer 
még —" A feléledt pásztor '«** a későbbi kötetből- közlik a verset s a régibb 
szövegezést utána nyomatják, másszor — A tavaszhoz— mind a két helyen 
közlik a változatot, hat ízben viszont csak jelentik, hogy van eltérés e két 
szövegezés közt — Serkentés a magyarokhoz, Lillához, Az én poézisom^ 
A tanúnak hívott liget, A szépek szépe, A pillangóhoz — de nem közlik 
a változatokat. 

A változatok közléséért általában igen hálásak lehetünk a kiadóknak. 
Nem álltak meg a nyomtatott szövegeknél, hanem bőven kiaknázták a kéz
iratokat is, az ismerteken kívül olyanokat is, melyeket ők födöztek föl köz
könyvtáraink eddig ismeretlenül maradt iratcsomóiban. Olyan gazdag anyagra
tettek így szert s olyan bőségesen látták el lapalji jegyzetekkel a verseket, 
hogy kiadásuk szinte kritikainak nevezhető: a szakember követeléseit 
nagyobb mértékben tartja szem előtt, mint a laikus olvasóét. Csak azt 
sajnáljuk, hogy nem mindenütt közlik a bejelentett eltérést, s hogy néhány
szor nem mondják meg pontosan, milyen kézírat szolgáltatta az eltérő 
szöveget, eredeti fogalmazvány-e, megbízható vagy kétes másolat — pedig 
ez épen Csokonainál szükséges, mert versei, összevegyítve az alaptalanul 
neki tulajdomítottakkal, egész sereg másolatban forogtak közkézen. Ennek 
hiányában pedig nem tudjuk megállapítani, van-e a közölt változatoknak, 
értéke, Csokonaitól származnak-e. • 

Mi lett volna tehát a helyes eljárás ? Ezen a helyen fölösleges magya
ráznom, annál kevésbbé, mert a kiadók maguk is tudjak (1. I. k. VIII. 1.): 
a versek szigorú időrendben való közlése keletkezési idejüknek, illetőleg 
legutolsó szövegezésüknek pontos megállapítása alapján. A több fogalmazás-

1 Ha először nem gyűjteményben jelent meg a vers, hanem önállóan,. 
akkor a későbbi szöveget adják, a Csokonai kötetében olvashatót. 
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ban meglévőket természetesen nem első alakjakban kellett volna közölni, 
mint Hafsányiék rendszerint teszik, hanem a véglegesben.1 Azután meg kellett. 
volna határozni— már amennyire lehetséges —• a fölhasznált kéziratok 
korát, keletkezését, lelőhelyét, megbízhatóságát, s célszerű lett volna,. a. 
klasszika-filológia bevált módján, jelekkel ellátni őket — ez még térkimé-
léssel is járt volna! Mindez, elismerem, óriási munkát követelt volna, hiszen 
közismert, hogy nincs magyar költő, akinek kiadása olyan nehéz és kényes 
feladatot ró a vállalkozóra, mint épen Csokonai — de ki lett volna erre 
Ferenczi Zoltánon kívül hivatottabb, mint Harsányi és Gulyás ? Úgy látom, 
az a kettős aggodalom tartotta őket vissza ettől a munkától, hogy az ilyen 
teljesen kritikai kiadás elriasztja a laikusokat s nagyon megnöveli a míh 
terjedelmét. Mindkét aggodalom alaptalan. A tér ügyes kihasználása által a 
mü terjedelmét'még az összes értékes változatok közlése sem növelte volna, 
a laikus olvasó meg nem sokat törődik azzal, mi van az apróbetüs jegyze
tekben! Reméljük, az eljövendő új kiadás* megvalósítja óhajainkat, addig 
is örömmel üdvözöljük és hálásan használjuk ezt az igen ízléses kiállítású, 
szép nyomású teljes kiadást, az elsőt vagy 120 év óta. Jelen alakjában is 
nagy- gazdagodása irodalmunknak, Toldy után az első jelentős lépés a 
Gsokoűai-kiadás terem ^ . •-, W _=. 

OSASZAR JiLEMÉR. 

....;.., Régi magyar költök tára I. Középkori magyar verseink. Az Akadémia 
megbízásából szerkesztette Horváth Cyrill. Bpest, M. T. Akadémia Irodalom
történeti bizottsága, 1921. N. 8-r. 528. 1. 

A Középkori, magyar verseink tulaj donképen a Régi magyar költők -
tára I. kötetének új kiadása, azonban nemcsak újra lenyomva, hanem új, 
megállapításokkal, új szempontok szerint csoportosítva, az eddigi kutatások 
eredményét fölhasználva. Az Akadémia Horváth Cyrillt bízta meg a kötet 
összeállításával. Választása nem eshetett volna jobb szakértőre, mert két
ségtelen, hogy középkori maradványainkat egész irodalmával nálunk ma. 
Horváth Cyrill ismeri legjobban. Egész munkás életet fordított azok kutatá
sára, megfejtésére, összehasonlítására. 

Horváth elsősorban megokolja, hogy egyes, a régi kiadásban meg— 
jelent költeményeket miért hagyott ki a középkori emlékek közül. A Kis 
Károly megöléséről szóló töredéknél Horváth okfejtése azonban nem meg
győző ; kétséges marad továbbra is, milyen korból származik, tehát bátran 
fölvehette volna a kor költeményei közé. Ugyanezt mondhatjuk a Pesti 
gyerekek utcai énekéről is. Semmi történeti, semmi tárgyi alap nincs, amely 
igazolná, hogy e vers Székely István szerzeménye; amit Horváth fölsorol, 
mindaz föltevés és nem dönti el a négysoros vers korát. Sőt mivel gyer
mekekről van szó, akik kiabáltak, mi természetesebbnek találjuk a verset, 
mert azt megjegyzi a gyermek is, á tömeg is, míg a másik szöveget prózá
ban sokkal nehezebben jegyezné meg. Nem lehetséges-é, hogy Thuróczy 
latin krónikájában eme vers tartalmát mondja el ? Természetesen ez is csak 

1 Hogy a keletkezésük vagy az átdolgozásuk idejét kell-e a beosztás 
alapjául venni, azt minden versnél külön kell elbírálni — az átdolgozás-
mértéke a döntő. . . - . • • • • • . : • 


