
VITA 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vitái a Kézikönyv harmadik és negyedik kötetéről 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1965. december 2-án vitát rendezett A magyar 
irodalom története III. kötetéről. E kötet irodalmunk 1772-től 1849-ig terjedő korszakát mutatja 
be. A referátumot Barta János professzor, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem II. 
sz. Magyar Irodalomtörténeti-Tanszékének vezetője tartotta. (Barta János referátuma azonos 
folyóiratunk Szemle-rovatában közölt recenziójának szövegévelj 

Az első hozzászóló, Oltványi Ambrus, elöljáróban a III. kötet színtézis-jellegéről, szerke
zetéről beszélt. Egyetértett Barta Jánossal abban, hogy amíg a IV. kötetben kiemelkedően jól 
sikerült, eredeti, egyéni látásmódra valló fejezetek alacsonyabb színvonalú részekkel váltakoz
nak, addig ez a kötet egyenletesebb, szilárdabb szerkezetű és stilárisan is kiegyensúlyozottabb. 
Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a kötet túlságosan portrészerű. A portrék felépítése 
nem egységes. Az általában jól sikerült nagyobb portrék mellett a kisebb jelentőségű írókról 
szóló részek gyakran semmitmondóak. Az átfogó fejezetek aránylag kevésbé kimunkáltak. 
A kötetben nem érvényesül egységes, átgondolt stílustörténeti koncepció. A romantika-fejeze
tet elemezve pl. kimutatta Oltványi, hogy az alig megy túl általánosan ismert közkeletű meg
állapítások összefoglalásán, hiányzik belőle a romantikus életérzés,-a romantikus történetszem
lélet (pl. Fessler, Horvát István), a romantikus művelődésfilozófia, a romantika esztétikai, 
irodalomszemléleti mibenlétének vizsgálata. Kevés teret szenteltek a Kézikönyv írói a felvilá
gosodás és reformkor esztétikai, irodalomelméleti, filozófiai problematikája felvetésének és 
elemzésének. így pl. Buczy Emil, Horvát István, Szalay László, Mailáth János, Tarczy Lajos 
stb. munkásságának ilyen vonatkozásaival foglalkozni kellett volna a kötetben. Barta Jánosnak 
egyes ideológiai kategóriák szabatos értelmezését hiányoló észrevételéhez kapcsolódva megje
gyezte, hogy a kötet nem ad átfogó képet a reformkori liberalizmus és nacionalizmus eszme
világáról — ezt a feladatot még ezután kell majd, a történészekkel szorosan együttműködve, 
megoldani. 

Anyagát tekintve a III. kötet kevesebb új eredményt hozott, mint pl. a IV. A legsike
rültebb, legegységesebb résznek az 1840-es évekről szólót tartotta, amely egyben a legtöbb új 
anyagot is tartalmazza. (Kazinczy Gábor és köre, útirajz-irodalom, a márciusi fiatalok, a szoci-
alisztikus tanok jelentkezése.) A régebbi időszakokat feldolgozó fejezetek viszont —• új anyag 
felszínre hozása helyett — az eddigi kutatás eredményeit sem mindig hasznosítják. Pedig 
e részek kimunkálásakor pl: figyelembe kellett volna venni Szauder Józsefnek, Horváth Ká
rolynak a romatika előtörténetére vonatkozó legújabb kutatásait is, különösen az 1814 és 1818 
között végbe menő ízlésváltást, és Döbrentei Gábor működésének e folyamatban betöltött 
szerepét illetően. 

Hiányzik a kötetből a nyelvi problémák alapos vizsgálata. A nyelvújítás nagy eredmé
nyeinek, a magyar irodalmi nyelv fejlődésének bemutatása kevéssé sikerült. A reformkori 
nyelvi és stílusproblémákat nem' veti fel a kötet. Az egyes portrékon belül is fogyatékos a sti
lisztikai jellegű elemzés: pl. a Bánk bán nyelvéről egy szót sem ejt a különben igen sikerült fe
jezet szerzője. Művelődéstörténeti, irodalomszociológiai kérdésekkel (írói hivatás, az írók 
anyagi helyzete, egzisztenciális viszonyai stb.) nem foglalkoznak az egyes részek írói. További 
hiányok: az irodalmi diáktársaságok szerepének vizsgálata, a nyomdászat, könyvkiadás és 
könyvterjesztés helyzete, az olvasóközönség jellemzése, a magyarországi német irodalom be
mutatása, egyes kisebb írók (pl. SzjatirrHctóssy Alajos, Ponori Thewrewk József, Kiss Károly) 
mellőzése. Bizonyos mozzanatplf tol. Bajza nagy polémái, különösen a Conversations-
Lexikon per) tárgyalása során'a kötet-^d.ós, marácV a pontos dátumok és részletes bibliográfiai 
adatok közlésével. / ^j- *>> feJ"?\ 

Szauder József hozzáfeiólásában S kötet f£pn£ebciójával kapcsolatos kételyeit vetette fel. | 
Nézete szerint a műből hiátjV?ik] az, egyszempctótúsJg: keveredik benne a politikai-eszmetör-! 

Jéneti és az esztétikai-stílujstprtétieti' szempMt. E£aívonás azonban, sajnos az egész mai ma-
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gyár irodalomtörténetírást jellemzi. Szerkesztői tennivaló lett volna a III. kötetet jobban kap
csolni a II. kötet anyagához. Ennek elmulasztása okozta, hogy pl. ami a II. kötetben már, mint 
későbarokk költői jelenség, tárgyaltatik, itt mint kezdemény van említve. Barta János bíráló 
megjegyzéseire válaszolva védi Kazinczy-fejezetét, és fenntartja azt az álláspontját, amelyet 
a nyelvújításról és a Kazinczynál szóló fejezetben kifejtett. Oltványi Ambrus kritikájáról meg
állapítja, hogy a Kézikönyv szerzőitől olyan tanulmányok, könyvek anyagának ismeretét és 
felhasználását kérte számon, melyek a kötet anyagának összeállítása után jelentek meg. 
Szauder ez utóbbi észrevételéhez kapcsolódva Horváth Károly elmondotta, hogy a stílustörté
neti kutatások nálunk eléggé elhanyagoltak, csak újabban kezdtek intenzívebben foglalkozni 
velük. Éppen ezért nem helyes túlzottan bírálni a kötetet a stílustörténeti vizsgálatok elégte
lensége miatt. 

Páriái Pál, a kötet szerkesztője, felszólalása-elején köszönetet mondott Barta Jánosnak 
az alapos, átfogó és méltányos bírálatért. Nem az a döntő kérdés, hangsúlyozta, hogy egyik 
vagy másik kérdésben egyetért vagy nem ért egyet a bírálóval, hanem az, hogy a bírálat érdemi, 
jóhiszemű, konstruktív, ez az a hang és módszer, amely gyümölcsözővé teheti a tudományos 
kritika hatását. Elmondotta, hogy a III. kötet gondozása igen nehéz, feladat elé állította őt és 
szerkesztőtársait, Lukácsy Sándort és Fekete Sándort, hiszen az első kötet már elkészült, 
sőt nyomdába került, amikor a III. kötet munkálatai a befejezéshez közeledtek, s az egész 
vállalkozás szerkezeti egysége érdekében igazodni kellett az első és a második, ilJL a IV. kötethez. 
Nem kevés nehézséget okozott az a feltétel is, hogy a III. kötetet tizenöt munkatárs készítette, 
akik között jelentős szemléleti-módszerbeli különbségek vannak, s ez úgyszólván lehetetlenné 
tette egy minden tekintetben egységes kötet felépítését. 

Barta János előadásáról szólva Pándi Pál rámutatott néhány olyan kritikai észrevételre, 
amelyet elfogad, s egy későbbi átdolgozás szempontjából hasznosnak tart. így pl. nemcsak 
azt tartja hibának, hogy a Széchenyi-fejezet a gyengébben sikerült részek közé tartozik, hanem 
azt is, hogy Széchenyi helye a kötet szerkezeti felépítésében nem megfelelő, a fejezet terjedelme 
nem fejezi ki Széchenyi szerepét a kor életében, hatását a magyar szellemi életre, s ezen belül 
az irodalomra. Egyetért Barta Jánossal — többek között — abban is, hogy egyik-másik foga
lomnak pontos körülhatárolása és egységes használata az átdolgozás teendői közé tartozik. 
Egyetértett azzal is, hogy számos kis-fejezetet kell részben bővíteni, részben tartalmasabbá, 

i igényesebbé tenni. 
Válaszában foglalkozott a kötet koncepciójának néhány kérdésével, a koncepciót ért 

- kritikai észrevételekkel. Elmondotta, hogy ami az irodalomszemlélet alapvetését illeti, ő esz-
l tétikai-ismeretelméleti vonatkozásban Lukács György realizmus-felfogásával ért egyet, s igye-
\ kezett is érvényesíteni ezt a felfogást a kötetben. Az irodalom jelenségeinek ez a megközelítése 
; nem zárja ki sem a stiláris vizsgálatokat, sem a stílustörténeti kategóriák hasznosítását. De eb-
I bői a felfogásból nyilvánvalóan következik az, hogy a mű és a valóság bonyolult kapcsolat

rendszerét nem rendelhetjük alá a stílustörténetnek, hanem a mű stiláris struktúráját kell vizs
gálnunk és értelmeznünk a valósághoz fűződő specifikus művészi (irodalmi) viszonyon belül. 
E „viszonytól" függetlenül (vagy csak formálisan elismerve ezt a kapcsolatot) lehetetlen a 
stiláris motívumok, stiláris struktúra érdemi esztétikai értelmezése és minősítése. Rámutatott 
válaszában Pándi Pál arra is, hogyülképz élése szerint egy irodalomtörténet központi fontosságú 
kategóriája maga a mű, az alkotás — ebből következően nem tartja károsnak, ha egy irodalom
történeti kézikönyvben, amely egy alkotásokban gazdag korszakot dolgoz fel, amelyben egymást 
követik a nagy és nagyobb íróegyéniségek, érvényesül a portrészerűség.^rnű-központúság nem 
mond ellent a történetiség érvényesítésének, a folyamatok ábrázolásának — a kötet szer
kesztői és munkatársai arra törekedtek, hogy a-kettő egységét megvalósítsák. Ügy gondolja, 

•mint törekvés ez előtűnik a kötet fejezeteiből, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy maga is látja, 
hogy a törekvésből nem mindig lett megvalósulás. 

A Szauder József által hangoztatott „egyszempontúság" igényéről szólva elmondotta, 
hogy egy kötet egységére, egyöntetűségére, irodalomszemléleti belső harmóniájára egy több
kötetes nagy-vállalkozáson belül is szükség van. Igyekeztek is ezt az egységet megvalósítani. 
Viszont kétségtelen az is, hogy a felvilágosodás és a reformkor irodalma oly gazdag és oly válto-

f zatos, oly sok irányzat jelenik meg ekkor, s egy-egy irányzat az alkotásoknak oly különböző 
. oldalait teszi hangsúlyossá-jelentőssé éppen a fejlődés szempontjából, hogy a feldolgozás egy-

: ségének az igényén belül többoldalú megközelítésre volt szükség. Tisztában van azzal, hogy az 
alapvető egység és a többféle megközelítés harmóniáját nem mindig sikerült megvalósítani, 
de a törekvés iránya ez a harmónia volt. 

A továbbiakban Barta Jánosnak a Bessenyei—Petőfi fejlődési vonal ún. „egyenesvona
lúságára" vonatkozó kritikai megjegyzéseivel foglalkozott, ő is úgy látja, hogy nincs sematikus 
egyenesvonalúság: e vonalban vannak törések, még egy szerző életútján belül is, 1. pl. Kazinczy 
Ferenc pályáját. Két ponton azonban nem fogadta el Barta álláspontját. Nézete szerint indo
kolt, hogy a felvilágosodást nemcsak eszmetörténetileg, de irodalomtörténetileg is a közép-
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pontba állította a kötet: ti. nemcsak a tartalmak, hanem a formák, az ízlés stb. terén is ez a 
szellemi mozgalom hozta a változásokat. Kazinczy megítélése, a nyelvújítás irodalomtörté
neti funkciója kérdésében is a Kézikönyv-fejezet, illetve Szauder József e vitában elhangzott 
megállapításait vallotta magáénak. 

Végül Oltványi Ambrus néhány megjegyzésére tért ki Pándi Pál..Közölte, hogy a Kézi
könyv valamennyi kötetére vonatkozó megállapodás szerint a magyarországi nem magyar 
nyelvű irodalmakat (kivéve természetesen a korai latinnyelvű literatúrai) nem tárgyalták az 
egyes kötetek. Buczyról, Döbrenteiről, Pákhról, Pálffyról stb. valóban többet kellett volna 
írni. A század második felében született mémoire-irodalom tárgyalása nem a 111. kötet feladata. 

Barta János — válaszában — hangsúlyozta, hogy valóban elvi, irodalomszemléletbeli 
ellentétek vannak a kötetszerkesztő között s ő közötte. E vitának nem is lehetett feladata 
ezek megoldása. A Kézikönyv III. kötete olyan korban született meg, amikor élesen feszülnek 
egymással szembe a különféle irodalomtörténeti koncepciók. A következő feladatok: új ku
tatások folytatása, új anyagok és összefüggések feltárása, s ezek fényénél kell felülvizsgálni 
majd a rájuk épülő elméleteket is. 

Befejezésül Nagy Miklós a vitát jellemezte. Elmondotta, hogy a IV. kötet vitájának sok
szor lényegtelen apróságokra kitérő jellegével, sokszor rossz irányultságával szemben ez 
inkább elvi, koncepcionális kérdéseket vetett fel, és a III. kötet leglényegesebb problémáira 
irányította a figyelmet. Értékelése szerint az eszmecsere egészében jól sikerült és a résztvevők 
számára igen tanulságos volt. 

„A magyar irodalom története" IV. kötetéről, amely irodalmunk 1849-től 1905-ig 
terjedő korszakát mutatja be, 1965. október 20-án rendezték meg a társasági vitát. Felkért 
referensek voltak: Keresztury Dezső, az OSzK főosztályvezetője és Rónay György író. 

Keresztury Dezső referátuma bevezetőjében megállapította, hogy az irodalomtörténeti 
szintézis negyedik kötete a kézikönyv és az esszégyűjtemény között helyezkedik el. Erényei és 
hibái részben ebből folynak. A kötet szerkesztői bátrabban ragaszkodhattak volna a kézikönyv
szerkezethez: tehát olyan fejezeteket kellett voma beiktatniuk, amelyek „az adatokat személy
telen szárazsággal s lehető teljességgel közlik, az anyagra vonatkozó alapvető tudnivalókat 
módszeres egyszerűséggel ismertetik." Ezeknek az elmaradása, azon túl, hogy szerkezeti egye
netlenségeket okozott, lehetővé tett igen lényeges tárgyak (pl. Arany prózai dolgozatai, 
Rákosi Jenő publicisztikája stb!) kifelejtését is. 

A vállalkozás az irodalmi jelenségek marxista megítélésén épül fel, a szerzők „az iroda
lom jelenségeit a társadalmi, gazdasági alapok alakváltozásainak függvényeként szemlélik." 
Irodalmunk fejlődését a maga bonyolultságában igyekeznek bemutatni. Módszereik nem 
szimplifikáltak. Az irodalmat a maga sokrétűségében szemlélik, a nagy eszmei és ízlésáramla
tok fejlődését is fel próbálják vázolni. Kitérnek az egyes korok zenéjének, képzőművészetének 
bemutatására is. 

A kötetben megnyugtató értékrend érvényesül. S ez azért lehetséges, mert a szerzők 
mentesek tudtak maradni az aktuális politikai érdekekhez igazodó vulgáris irodalomtörténet
írói nézetektől. A XIX. század második felének legnagyobb irodalmi teljesítményei szerintük. 
is Arany, Kemény, Jókai, Madách, Vajda, Mikszáth művei. De nagy érdeme a Kézikönyvnek, 
hogy méltó helyére került néhány olyan elfeledett vagy háttérbe szorított írónk is, mint 
Tompa, Gyulai, Csengery, Arany László, Asbóth János, Csiky, Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, 
Péterfy, Riedl Frigyes. Másfelől viszont figyelemre méltó az a higgadt, átgondolt szerkesztői 
koncepció, amely végre a helyére teszi az olyan — eddig túlértékelés és lebecsülés között 
hányódó — írókat is, mint Tolnai, Zilahy Károly, Herczeg Ferenc, Tömörkény István, 
Gárdonyi, Ignotus. 

A továbbiakban a kötet szerkezetével foglalkozott Keresztury Dezső. Kifejtette, hogy a 
három fejlődési szakasz közül (kb. 1849—1867; kb. 1867—1877; kb. 1R77—1905) a legszerve-
sebb rendszerbe foglalva az első jelenik meg, nyilván azért, mert itt a szerkesztők Sőtér István 
monográfiájára támaszkodhattak, A másik két szakasz felépítése, tagolása és belső összefüggé
seinek kibontása nem ilyen következetes. A kerettanulmányok, bár nagy anyagra támaszkodva 
íródtak, némileg elvontak és nincs meg a kerettanulmányok s a portrék között a szerves össze
függés. Ezekben a világirodalmi kitekintések is már inkább csak jelzések és a társművészetek 
sem kapnak súlyuknak megfelelő teret. 

Komoly hiányosságként említette Keresztury Dezső, hogy a Kézikönyv „szinte teljesen, 
kizárja vizsgálódásai és ábrázolása köréből a magyar nyelv fejlődését. Holott éppen ez a kor
szak, a XIX. század második fele hajtja végre annak a rendkívül ellentmondásos nyelvi föld-
rengésnek-áradásnak kiegyenlítését, elegyengetését, amelyet a nyelvújítás hozott létre". 
Arany János nyelvi simításait Az ember tragédiáján, Arany Toldijának, Kemény, Jókai regé
nyeinek nyelvi elemzését, a Nyelvőr-vita ismertetését tartalmaznia kellene a IV. kötetnek. 
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Keresztury Dezső így summázta véleményét a Kézikönyv e kötetéről: „A kötet az átte
kintett korszak irodalmának első teljességre törő s tárgyilagosan mérlegelő — ítélő — átte
kintése. Főereje részleteiben v9n. Ezek helyenként rendkívül sokrétűek, árnyaltak, újszerűek." 
A kötetben nagyon is határozott szemléletmód nyilatkozik meg, ez biztosította ások szerző 
együttműködésének sikerességét. „A jó részeredmények az irodalomszemlélet, az ítéletalkotás, 
a tudományos gondolkodás általános átalakulásának és fejlettségének köszönhetők. Amit 
tehát kifogásolok, a szerkesztés bizonytalansága. Ez is újra csak a szintézist előkészítő módszer
tani vizsgálódások szükségességére figyelmeatet. 

Egészében véve a magyar irodalom történetének negyedik kötete nem méltatlan része a 
nagy vállalkozásnak. Jó összegezés és kitűnő alapvetése egy a jó részleteket meggyőző egység
ben összefoglaló, következetesebben, egységesebben megvalósító szintézisnek." (Keresztury 
Dezső referátuma — recenzió formájában — megjelent a Kritika 1965/12. számában.) 

^Rónay György referátumának első részében a IV. kötettel kapcsolatos koncepcionális 
kérdésekkel foglalkozott. Kifejtette, hogy a kötetnek nincs egységes koncepciója, illetve egy
szerre három is van, a felvett három alkorszaknak megfelelően. „Nincs egységes irodalomszem
lélete; ami nagyobb baj: nem szemléli egységesen az irodalom élő folyamatát." Az első alkorszak 
koncepciója eszmetörténeti jellegű, s teljes egészében Sőtér István Nemzet és haladására épül. 
A kb. 1867—1877 közötti évtized irodalmát egy pályakép-sorozat dolgozza fel, míg a harma
dik alkorszak lényegében műfajok szerint épül fel. Az 1867 utáni irodalmunk történetét feldol
gozó részekben túlságosan is a szemlélet tengelyébe került a „nép-nemzeti komplexus"; a 
szerzők az irányzat bomlására, s nem e bomlásban megjelenő új jelenségekre figyeltek. A szer
zők túl kipreparáltan kezelték itt az irodalmat, s nem annyira az élet talajába ágyazták. 
Mint a tudomány tárgyát nézték s nem mint az élet élő jelenségét. 

A Kézikönyv IV. kötete — fejtegette tovább Rónay György — nem dolgozza fel a való
ságos társadalmi összefüggéseket. A bevezető fejezetek sommásak, teoretikusak, az összefüg
gések elvont képleteit tartalmazzák. Hiányzik viszont "az irodalom belső fejlődésének, életének 
ábrázolása: milyenek voltak a kor irodalmának életformái? hogyan éltek az írók? hogyan hatott 
az irodalom a közönségre, a közönség az irodalomra? hogyan hatottak az egyes művészetek 
egymásra? ..ez az irodalomtörténet (illetve ez a kötete) tulajdonképpen nem is az irodalomról 
szól, az irodalom életéről, mozgásáról, belső fejlődéséről, organikus változásairól, hanem mind
ennek valamiféle elvont, elméleti tükrözéséről, már-már szellemtörténetéről". 

A IV. kötetből tükröződő irodalomtörténet-felfogás nem annyira irodalomban, mint 
inkább elméletekben gondolkodik. Megfeledkezik a köznapi valóságról, az irodalmi életről. 
„Olyan autonóm néha, hogy még az irodalommal, szemben is sikerült kivívnia autonómiáját." 
Az ilyen, irodalmi tényekről, gyakorlati valóságról megfeledkező, elméletieskedő szemléletet 
boncolta, cáfolta Rónay pl. a Kézikönyvnek abban az állításában, hogy Arany epikája előké
szítette a magyar realista regény kialakulását. Hosszasan fejtegette, hogy Arany az 1850-es 
évek korviszonyai, cenzúrája stb. miatt nem nyúlhatott a realista ábrázolás eszközeihez. 

A kötet bizonyos kérdésekben egy fél vagy negyed lépéssel lemaradt irodalomtörténetünk 
jelen állásától. A realizmus fogalmát olykor mechanikusan, olykor homályosan értelmezi, a 
szimbolizmus kérdésében nem hasznosítja pl. Komlós Aladár új kutatásait, kelleténél jobban 
óvakodik a stílustörténeti szemlélettől. 

A korszak zenéjéről, képzőművészetéről szóló írások lexikoncikkek, melyekben árnyéka 
sincs az illető művészetek és az irodalom kapcsolatáról szóló elemzéseknek — fűzte tovább 
megjegyzéseit Rónay György. A kötetben rengeteg az ismétlés. Stílusa helyenként emészthetet
len. Gyakran egy-egy esszlbe való ötlet irodalomtörténeti tényként van említve: pl. az Arany
epika és a wagneri Gesamtkunst kapcsolata, Jókai mint a XX. századi regény csodakultuszá
nak előzménye. 

Végül így foglalta össze a kötetről kialakított véleményét Rónay György: a negyedik 
kötet, mint kocepció, felemás, vitatható, mint arckép-csarnok jó, helyenként nagyon jó. 
Egészében jelentős tett, nagy eredmény, erényei nagyobbak hibáinál. Értékelései megbízha
tóak: az egykor kiátkozott Kemény, a trónfosztott Arany, a degradált Madách, de a „felduz- N 
zasztott nagyságok" (pl. Tolnai Lajos, Zilahy Károly) vagy az elfelejtettek (pl. Toldy István, 
Asbóth János) is mindannyian az őket megillető helyekre kerültek. A Kézikönyv egy esetleges 
újabb kiadásakor ügyelni kell majd — a szükséges tartalmi javításokon túl — arra is, hogy 
a nagyközönség számára érthetőbbé, nyelvileg megformáltabbá tegyék a mű egyes nehezen 
érthető, magyartalanul, nem szabatosan, lompos nyelven megírt fejezeteit. (Rónay György refe
rátuma — némileg módosított szöveggel — megjelent a Vigília 1965/12, számában.) 

Oltványi Ambrus szerint nem eléggé jogosult a Kézikönyv IV. kötetének (a referensektől 
sem idegen) olyan fajta megítélése, hogy míg az 1849—1867 közötti korszak irodalomtörténetét 
tárgyaló fejezetekben egységes, Sőtér István Nemzetes haladás című monográfiájára épülő 
koncepció érvényesül, addig az 1867 utáni irodalomtörténeti anyagot feldolgozó fejezetekben 
csupán jó portrék olvashatók, ezekben nem található a koncepciónak nyoma sem. Példákkal 
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mutatta ki, hogy az 1870-es évek irodalmáról szóló részben nemcsak jó portrék sorakoznak, 
hanem éppen ezekben a portrékban (pl. a „Toldy István", „Asbóth János" címűben) érvényesül 
egy, a kiegyezés utáni évtizedet önálló irodalomtörténeti korszaknak tekintő koncepció. 
Ugyancsak szintetikus jellegű, és világos koncepciót tükröző a századvégi kritika és irodalom
történetírás történetét bemutató fejezet-sor is. 

Ezután a részletekre vonatkozó kritikai megjegyzéseit, bizonyos hiányérzeteit mondotta 
el Oltványi Ambrus. Példákkal bizonyította, hogy a bevezető fejezetek nem eléggé konkrétak, 
az irodalomtörténeti jelenségek társadalmi bázisa nincs mindig bemutatva, a jó politikatörté
neti összefoglalásokat nem követik társadalomtörténeti jellemzések, pl. az értelmiség, egyes 
nemesi rétegek helyzetének bemutatása. E részeknél jobban kellett volna hasznosítani törté
netírásunk újabb eredményeit. A hazai kapitalizálódás folyamatának regisztrálását nem 
kíséri a korhangulat, az életérzés-változások bemutatása. Tisztázatlanok maradnak a kötetben 
bizonyos irodalomszociológiai problémák is, pl. írók életformája, anyagi helyzete, egzisztenci
ális viszonyai. A tudománytörténeti fejezetek általában színesek, jól mutatják be pl. a termé
szettudományos szemlélet térhódítását, a történettudomány új módszereinek jelentkezését. 
Helyenként azonban ezek is túlzottan absztrakt fejtegetések: Szalay László, Horváth Mihály 
történetírói működésének részletesebb elemzése, a hazai néprajz- és nyelvtudomány fejlődésé
nek bemutatása konkrétabbakká, teljesebbekké tette volna e fejezeteket. A századvégi kritika 
és irodalomtörténetírás történetét bemutató fejezetek kiválóak ugyan, de itt néhány kisebb 
jelentőségű tudós, pl. Szilády Áron, Ferenczy József, Ferenczi Zoltán, Bayer József, Négyesy 
László, Horváth Cyrill, Badics Ferenc, Dézsi Lajos, Erdélyi Pál, id. Szinnyei József stb. műkö
déséről is szót kellett volna ejteni. Ugyanezekben a fejezetekben többet lehetett volna írni a 
filológia, a pozitivista irodalomtörténet eredményeiről, jellegzetes tematikájáról, kedvelt 
kutatási területeiről. Hiányzik itt bizonyos intézmények, pl. egyetemek, valamint egyes 
folyóiratok jellemzése; s furcsa, hogy éppen egy irodalomtörténeti szintézisben nem olvas
hatunk az Irodalomtörténeti Közlemények megindulásáról. 

Komolyabb hiányosságként említette Oltványi Ambrus azt, hogy a Kézikönyv IV. 
kötetéből valamiképp kimaradt az 1860-as évek irodalmi életének, folyóiratainak (pl. Arany 
Szépirodalmi Figyelőiének és Koszorújának), sajtójának elemzése, az 1850-es és 1860-as évek 
publicisztikájának és publicistáinak (pl. Falk Miksa, Török János) jellemzése. A nagy terje
delmű és egyébként igen tartalmas Mikszáth-fejezetben egyáltalán nem esik szó az író sok 
szempontból fontos és jellemző Jókai-életrajzáról. A drámatörténeti fejezetekből hiányzik a 
magyar történeti dráma (pl. Szigligeti, Dobsa művei) bemutatása. Csak elvétve esik szó bizo
nyos színháztörténeti problémákról is, mint pl. új rendezői, új színjátszói stílus kialakítását 
célzó törekvések jelentkezése (Vígszínház), színházaink fejlődése. Súlyos hiány, hogy az emlék
irat-irodalom, a mémoire-műfaj problematikája teljes egészében kimarad a kötetből. 

A Kézikönyv sokszor mechanikusan épített Sőtér István említett könyvére és ez az 
eljárás további hiányosságok okozója lett: ti. bizonyos problémák tárgyalására egyszerűen 
azért nem került sor a Kézikönyvben, mert Sőtér merőben más jellegű és célú könyve sem tár
gyalta. Az Arany-fejezetben pl. háttérbe szorult a líra, Arany prózai dolgozatainak vagy 
verselésének elemzése kimaradt. A Kemény-fejezetből hiányzik az epikai kifejező eszközök 
fejlődésének rajza, s Kemény nagy tanulmányai sem nyernek jelentőségükhöz méltó bemuta
tást. Kemény „súlyegyen"-elméletére ismételten hivatkozik a kötet, de annak tartalmát (Sőtér 
monográfiájával ellentétben) sehol sem világítja meg. A Madách- fejezetből elmaradt az eddigi 
Madách-irodalom áttekintése, Madách olvasmány-anyagának jellemzését is mellőzte a szerző. 
A civilizátorról kevés szó esik, a Tragédia nyelvéről pedig egyáltalán nincs szó. 

Még néhány szerkezeti problémára hívta fel a figyelmet Oltványi Ambrus. A Vértesi 
Arnold-fejezet helye a századvégi novellistákról írott fejezetek között lett volna, Szana Tamás
ról felesleges volt egy önálló fejezetet közölni. A színműíró Rákosi Jenőről két fejezetben is 
olvashatunk, ugyanakkor a nagyhatású publicista Rákosiról sehol. 

Nagy Miklós hozzászólása elején a VI. kötet bibliográfiai apparátusával foglalkozott. 
A bibliográfia összeállítása nézete szerint nem világos alapelvek és nem mindig következetes 
szelekció szerint történt. Kifejtette, hogy amennyire helyes volt a múltszázadi kritikusok 
írásaiból minél többet felsorolni, annyira helytelen volt pl. az 1919—1945 közötti disszertációk
ból aránylag sokat mellőzni. Hiányos a Bérczy Károly-fejezet bibliográfiája, amelyben nem 
szerepel pl. Gyergyai Albert Bérczy-esszéje, vagy az Arany-fejezet bibliográfiája, amelyből 
kimaradtak Keresztury Dezső egyes Arany-tanulmányai. 

A továbbiakban Rónay György referátumának egyes megállapításaival vitatkozott 
Nagy Miklós. Kifejtette, hogy a magyar irodalomtörténetből sok példát lehet idézm arra, 
hogy írók igen problematikus ítéletet mondanak egv-egy régebbi, elődjüknek tartott írónkról 
vagy irodalomtörténeti jelenségekről. Elég Móricz Zsigmond Tolnai Lajos-értékelésére utalni. 
Nem értett egyet Rónaynak a Toldi szerelme regényszerűségét tagadó véleményével sem: 
szerinte a műben az intézmények rajza pl. erősen a realista regény ábrázolásmódjára emlékez-
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tet. Kifejtette, hogy vannak rejtett összefüggések a XIX. és XX. század egyes nagy íróinak: 
művészi módszerei kőzött, és Rónaynak nincs igaza, amikor tagadja, hogy az epikus Arany 
bizonyos, regényszerű leírásai még Móriczra vagy a Nyugat más prózaíróira is hatottak,. 
persze többszöri áttételen keresztül. Az előfutárok kimutatásában nem nélkülözhetjük a 
merészebb munkahipotéziseket sem. 

Wéber Antal felszólalásában azokkal a vita során eléggé élesen megfogalmazott észrevé
telekkel foglalkozott, amelyek a kötet koncepcióját, ül. egyes fejezeteinek koncepciótlanságát 
bírálták. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kötetet részleteiben jónak, fejezeteinek túlnyomó 
többségét színvonalasnak, eredményesnek tartjuk, akkor a koncepció sem lehet teljességgel 
rossz, ül. a kötetnek az 1867-től 1905-ig tartó irodalomtörténeti korszakról adott fejlődésképe 
sem lehet koncepciótlan. A kötet olyan időszakban született meg, amikor az alapvető irodalom
elméleti s -történeti problémák (pl. a realizmus kérdése) eleve tisztázatlanok. .Ez a helyzet ter
mészetesen a szintézis kialakítását is hátrányosan befolyásolta és erről a szerkesztő ill. a szerzők 
nemigen tehetnek. Rónay Györgyreferátumánaknéhánypontjávalvitatkozva elmondotta, hogy 
a Kézikönyv Arany—Móricz párhuzama csakúgy értelmezhető, hogy az epikai műfaj fejlődésé
ben, tehát egy irodalomtörténeti folyamatban érhető tetten a rokonság, s ez véleménye szerint 
az adott esetben fennáll. Nem értett egyet Rőnayval a kötet stílusát túlzottan elmarasztaló 
véleményét illetően sem. Nemcsak szépírói stílus létezik, hanem tudományos nyelv is; az 
irodalomtörténet tudomány s ennek van egy bizonyos terminológiája. Kétségkívül igaz, hogy 
egy-egy fejezet stílusa alatta marad a megkívánható szintnek, de azért az egész könyvre nem 
mondható, hogy olvashatatlan. Nem szép a kötet egyes részeinek stílusa, de mindig érthető, 
pontos s végül is ez a lényeg. 

A vitaülés befejezéseként Komlós Aladár tett néhány megjegyzést a IV." kötetre. Hiá
nyolta, hogy egy-egy igen fontos irodalmi vitának (pl. a kozmopolita-vita) az ismertetése kima
radt a kötetből. Ő is szóvátette bizonyos, irodalomszociológiai szempontból fontos jelenségek 
tárgyalásának elmaradását. Beniczkyné-Bajza Lenke műveinek ízlésformáló szerepéről írni 
kellett volna, s érdemelt volna egy-két lapot olyan jelentős századvégi költő is, mint pl. Szilágyi 
Géza vagy Erdős Renée. A kötet stílusát Komlós is rendkívül egyenetlennek tartotta. 

Összeállította: Rigó László 

Talányos Csokonai? 

— Néhány kiadatlan szövegváltozattal — 

Ki gondolná, hogy a Csokonai-kutatás két eleve kijelölt fellegvárában, Debrecen és Sáros
patak számtalanszor átbúvárolt kollégiumi könyvtárának kéziratgyűjteményében még mindig 
lappanghassanak kiadásra váró remekek, amelyek pedig költészetének rég vitatott, vagy ma is 
„talányos"-nak vélt sajátosságait teszik érthetőbbé? Látszatra egyszerű szövegváltozatok 
ezek; íegföllebb aikotáslélektani érdekességnek rémlenek: a mennél tökéletesebb kifejezésért 
folyó munka műhelyforgácsainak. Csak ha türelmesen faggatjuk őket, derül ki, hogy fontos 
rendeltetésük volt valaha. Ez alkalommal kettőt vegyünk közülük szemügyre, a harmadikkal 
pedig tegyük hozzáférhetővé egy töredékesén publikált lírai vallomása teljes alakját. 

1. Új Kézikönyvünk Csokonai-fejezetéről jól esik megállapítanom, hogy idáig ez hasonlít 
leginkább a költő hagyatékából előragyogó valósághoz. (Magam szívesen adtam meg hozzá 
minden igényelt segítséget; erről bizonyára hely hiányában nem tesz említést a kötet.) S még 
ebben a tanulmányban is az áll, hogy az „1793—94-es terror tényei" kiábrándították volna 
Csokonait a francia forradalomból. Nos, Debrecenben őrzi a Kollégiumi Nagykönyvtár R. 788. 
9. sz. külön kötetkéje az Űj Esztendei Gondolat szövegváltozatát. A kortárs Nagy Gábor 
bizonyságtétele alapján Toldytól a Harsányi-Gulyás kiadásáig azt olvassuk erről az énekről, 
hogy az 1794-es év terméke. A Kézikönyv viszont, minthogy a Lí7/a-dalokban jelent meg, a 
komáromi versek közt méltatja, újnak minősítvén benne „a szerelmi élménynek filozofikus 
mondanivalókkal való összekapcsolásá"-t. S nincs-e valóban igaza? Hiszen a költő a dátumot 
is dalába szövi: „Négyszer hat esztendőt" már leélt; s ez a szám nem csökkenthető „négyszer 
öt-"re; huszonnégyet kell kitennie a vers folytatása szerint: ahány órából egy nap áll; az idő
pont tehát szerkezeti pillér egyszersmind: a lírai mondanivaló tartója. Az az újesztendő, ame
lyikre ez ráillik, valóban csak az 1798-i lehet. Pontosan ide iktatja be az Összes Versek 1956-os 
kiadása is, amely, kisebb-nagyobb félreértésekkel, már az én kronológiám alapján készült. Az 
Újesztendei gondolatok vitathatatlaul idetartozik, de az Uj esztendei gondolat 1794-es önálló 
változat. 

Mi igazolná hát Nagy Gábor állítását? Kezdjük azon, ami a legszembeötlőbb: a forma i 
tényezőkön. Az új Kézikönyv szerint „A vers formája egyike Csokonai legbámulatosabb lele-
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menyeinek. A váltakozó trocheusi és jambusi sorok szembefutó lejtése mintha az órainga sza
bályos ide-oda lengésével mérné ki és érzékeltetné az idő múlását." Ezekhez a finom észrevé
telekhez legföllebb annyi fűzhető — hiszen a fejezetíró Julow Viktor biztosan átfáradt a munka
helyétől száz lépésre álló kollégiumi könyvtárba, sott megszemlélve a költemény némileg fogal
mazványnak tetsző kéziratát, nyomban láthatta — hogy nem más ez a ritmus, mint Horatius 
egyik ódájáé (II. k. XVIII:. Non ebur, neque aureum), amelyet különben formahíven le is for
dított Csokonai (Nincs elefántcsont, s arany). A kiválasztás valóban bámulatos, de költőnk 
még mondernné is fejleszti ezt a formát, rímeket rakván a sorvégekre. Szóval leoninust ír tulaj
donképp. Még 1794-ben gátlás nélkül élt vele; valamivel korábban kápráztató ilyen bravúrokat 
zsúfolt Sander-fordításába; Földessy Gyula nem győzi magasztalni, s pedig joggal. Tempefőije 
1793-ban szintén rímes alkajoszi strófákkal főzi le Csikorgót. Sőt ebből egy sort 1794. július 
5-én maga Csokonai sem átall átvenni, ugyanilyen leoninusokban üdvözölvén két Debrecenen 
átutazó grófot. Utoljára a Diétái Magyar Múzsa beköszöntőjében nyúl vissza ehhez a formához, 
a gróf-ünneplő vers bevált soraival nyitja és zárja; mintha akkor már azt fejezné ki ezzel, hogy 
az elmaradt mágnás-ízlésnek főképp a leoninus felel meg. Azontúl-teljesen mellőzi. A tiszta antik 
metrumokat kedveli már; éppen 1797. december 24-i kelettel küld Vajda Júliának hexameteres 
utóirat kíséretében egy szapphói ódát A Békekötésre Keszthelyről. Az Uj esztendei gondolat sem 
alakulhatot ki máskor, mint azokban a napokban; csakhogy azt meghatározta régebbi formája; 
ahogy elkezdte, leoninusokban kellett beletoldania a huszonnégy évre-órára vonatkozó 
részletet. 

Rímelésmódját — tartalmához illően —• nagyfokú változatosság jellemzi. Páros sorvé
gein v — /y metrummal kivétel nélkül kétszótagú nőrím áll (köd árad-kiszárad); hogy az utolsó 
harmadik szótag is a rímbe számítson, merő véletlen (nevetni-szeretni). A — u fo zenéjű párat
lan sorok zöme szintén kétszótagúan rímel ugyan, de a 25 versszakból 8 szabályos hímrím, azaz 
egyszótagú, sőt Földi János lángeszű tanítványa, minden forma mestere arról sem feledkezik, 
hogy legalább az egyik rímszó terjedelme se legyen nagyobb: jő, ész stb. a 23. strófában mind
kettő ilyen:.még- ég. Ezek a hímrímek többnyire szépek is: más-más szófajt csendítnek egybe. 
De akad köztük önrím, mikor egyszerűen ismétlődik az is senkit is - mondtam is; máskor 
toldott rímet alkot vele: forgása is — csillagokba is. Az 1797-es kiegészítésből sem hiányzik 
ez a megoldás: nem is — órácska is; ráadásul nyomon követi új vívmányként egy asszo-
náncos hímrím: kész- Vitéz. Mindjárt ismétli ezt a nevet nőrímben is: tetéznek- Vitéznek ; 
ami önmagában elég volna tanúsítani, hogy ezek a strófák Debrecen elhagyása után keletkez
tek. Még 1795. május 15-én Csokonait foglalta versbe A Dugonics Oszlopa alá. Asszonáncot 
korábban alig használt, pl. a Tempefőibm még Csikorgó nevetségessé tételére (ám- haMnk) 
vagy A vízital tréfás szövegében: sivatag- patafc; viszont mindjárt 1796 nyara végén A füredi 
parton (végül: A tihanyi ekhóhoz) ilyen megoldással lep már meg: szállás- hálást; —nyilván népi 
példára: Boldog az a szempillantás Amelyben megláttuk egymásr. 

A formai sajátságok önmagukban is fölfedik tehát, melyik a kéziratban a költemény 
alaprétege. Még többet mondanak természetesen a tartalmi tényezők. Kivált kettő vall per
döntőén az 1794-es eredetre. 1. Még nem Londont nevezi a világ csodájának, hanem Párizst. 
2. A „bozontos gallusok"-at sem ültetné a „héroszok sorába", mikor majd Napóleon vezényli 
őket világhódító háborúkba. A városnevet a költemény nyomdai tisztázatában ugyan önként 
Londonra cserélte, de a héroszi strófát abból is a cenzori plajbász törölte. Ám hogy magyar költő 
Párizst és forradalmi hadseregét versben magasztalhassa, ahhoz az az elszántság kellett, amely 
1790-től fogva az ország legjobbjait mindinkább a köztársasági mozgalom felé sodorta. Évek
kel a vérmezői borzalmak után Csokonai még mindig változatlanul nagyja ezeket, ha csupán 
egy magánlevélre bízott átdolgozásban is. Hiszen később az uralkodó osztálynak szánt Alkal
matosságra Irt Versei közé is odacsúsztatja egy 1797-es epigramma ját, Generál Hoche halálára, 
amely szerint ez a fiatal vezér, „Bonaparte barátja", még fölül is múlja „Görögország s Róma 
vitézit", csupán évei számában marad mögöttük. Költőnk politikai hovatartozandóságáról, 
ha szíve szerint nyilatkozhat, ke)l-e világosabb vallomás? 

Ami pedig filozófiai meggyőződését illeti? Hiszen ez is kiderül az Uj esztendei gondolatból. 
Ebben a világtávlatú énekben egyetlen célzás sem jogosít föl arra, hogy a költő valamilyen 
személyes Teremtő nagyságát, megtartó erejét, gondviselő bölcsességét, atvai jóságát csodálná. 
Túljutott már a deizmuson; a Természet munkáját, az örök változást hirdeti, magától értetődő 
nyugalommal, harci indulat nélkül. Pedig tudjuk Nagy Sámuel 1794. február 15-i, Kazinczy
nak küldött leveléből, hogy a debreceni kollégium leendő papjai és tanárai közt épp akkor 
heves vita folyt a materializmusról. Csokonai aztán egy féléven belül megalkotta Az álom c. 
derűs bölcselő énekét, Holbach példájára a Bibliával sem mulasztva el cáfolni a halhatatlanság 
hitét a Prédikátor Könyvéből (3. rész 19—21. vers). Hogy a halál után valamiféle élet következ
nék —• fejtegeti —, az csak az élők setítes álma; ami por volt, újból ásvánnyá változik vissza. 
Jó álom a halál, éspedig álomtalan alvás ; „mihelyt elenyészek, . . .élőből egy rakás min'erále 
leszek", — megszabadultan a keresztyén pokol rémképeitói — ez a költemény záró mondata. 
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Sejthető azonban, mennyire egyedül lehetett Csokonai még diáktársai közt is ezzel a 
meggyőződésével. Az álmot — úgy látszik — legbizalmasabb barátai kezébe sem merte odaadni. 
A Zöld-kódexbe csak a címét tisztázta be; az sem valószínű, hogy holtig hű barátja, tisztelője, 
Kiss Imre hozzájutott volna, mert ő meg a materialista fejtegetés helyett A Nyár folytatását 
toldotta hozzá saját másolat-példányában. 

De van-e rá a leghalványabb remény, hogy megtaláljuk valaha az Uj esztendei gondolat 
lehető teljes ősváltozatát; hiszen már a debreceni kézirat is a huszonnégy éves költő alkotása, 
ha meg is őrizte korábbi lelkesedését Párizs iránt. 

Nem kilátástalan detektív munka ez. Csokonai, ahányszor újból leírja valamelyik versét, 
csiszol is rajta. Először ugyan többnyire a korai kifejezések buggyának elő tollából, épp a le
geslegkorábbiak, hiszen mindig az ősalak vésődik igazán mélyen az emlékezetbe. A jelen 
esetben mindössze a vers áthúzott szavait kellett szemügyre vennem, s ezek a — most ékzáró-
jelbe < > tett — részek meglehetős valószínűséggel előmutatták az 1794-es tartalmat, alig 
néhány helyet kellett kiegészítenem, szögletes zárójelű [ ] szavakkal, némileg légbőlkapott 
azok közül is csupán az egyetlen 12. sor. 

Arról a költemény egésze tanúskodik, mennyire kész már akkor a költő — máig tudo
mányos érvényű — világképe: a születő és enyésző csillagoktól a bércekké dagadó völgyekig, 
meg a sós tengerbe süllyedt ormokig; a szántófölddé pusztult Trójától a Párizzsá fejlődött 
szántóföldig. Az Örök Változás himnuszába csupán saját kilátástalan szerelme miatt vegyit 
elégikus hangot. Akit szeret, nem veheti nőül, marad vénségéig „özvegy madár". (Konkrétabb 
ez, mint a végső változatbeli „vén Pelikán".) Mégsem vigasztalan az ének kicsengése: míg el 
nem fut az ifjúság, éljünk „viszontöröm" közt. Milyen szép szó, s mekkora az egész mű nyelvi 
ereje! (A földrészt, s kontinenset pl. Szenei Molnár Szótáráig visszanyomozható eredeti kombi
nációval merőföldnek nevezi.) 

Nem éppen jogtalanul akadtak fönn a vers „Lilimmal" rímén. Tudnunk kell azonban, 
hogy itt előbb első nagy szerelmének a neve állt: Rozimmal; ez az asszony soha nem lehetett 
hozzá kedvesebb, mint 1794 első felében. S az évszám maga benne is a költeményben, akár a ké
sőbbi változatban az 1797. A 18. versszak végső sorában ez áll most: „Míg az ifjú hónapok 
Virítnak, el ne is veszessük őket" ti. a legédesebb fiatalság idejét. De az áthúzás alól más szavak 
hökkentenek meg: az ifjú hónapok Tártnak huszonra; ez a merész tömörítés mi egyebet jelent
hetne, mint hogy a költő küszöbére érkezett annak a tizednek, amelyiknek esztendei huszonnal 
kezdődnek majd. A húszat épp akkor töltötte be, 1793. november 17-én. (Tanúsított már ő 
hasonló nyelvi vakmerőséget előbb is: „Múlatva víg Igyunkka\." S látunk mindjárt másikat is 
1798-bói: „jövő idén", azaz majd jövőre, amikor annak lesz „idén" a neve.) 

Magától értetődően mellőzzük itt a kéziratnak a végleges változathoz közelítő megol
dásait, csupán a strófa-átrendező jeleket ( + , &, r á h a g y t u k meg. Nem közöljük az 1798-as 
újévre szánt toldalékot sem — abban alig is akad néhány parányi javítás, hiszen nincsenek 
előző eltérései. Föltehetjük, hogy ezt a részt előbb külön megfogalmazta a költő. 

Uj Esztendei Gondolat. 

Ad Schema Horatianum: 
Non ebur, nec aureum 

Mea renidet in domo lacunar etc. etc. 

Oh idő ! futos idő ! 
Esztendeink sas-szárnyadon repülnek. 

Vissza már egy nap se jő, 
Mihelyt a' vén Chaosz' ölébe dűlnek. 

Lám az Ég forgása is 
Idővel újabb változásba lészen, 

Lám a' Tsillagokba is 
Ki most derűi, ki bé borúi egészen. 

Oh idő, te eggy egész ! 
Nintsen neked se kezdeted se véged. 

És tsupán a' véges ész 
Szabdalt fel apró részeidre téged. 

Téged szült é a' Világ? 
Vagy (hajdan) a' Világot is te szülted? 

Mert (időt a'> Napvilág 
(Nélkül) [ki mér, ha fürkész is körülted?] 

Hát de mennyit szenvedett 
Már ekkorig, földünknek állapatja, 

Hogyha a' feldűílyedett 
Tenger vagy Etna lángja szántogatja. 

Sok faluknak hellyein 
Ma Delfinek tzitzáznak a' vizekbe: 

Sok tsigáknak telkein 
Vadketske-nyáj ugrándoz az hegyekb 
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Hátha tőled, óh idő! 
Te, a' ki mindenünket öszve rontod, 

A' nap is holtszénbe jő, 
És lántzodat magad zavarba bontod? 

Mert ihol lám mindenek, 
Bár bírtanak szépséggel és erővel, 

Változást szenvedtenek, 
Vagy semmiségbe vesztek ők idővel. 

+Igy <tselekszel> óh idő 
A' Nemzetek forgó enyészetével: 

Most az eggyik <áll elő), 
'S a' másik el múlik saját nevével. 

A' vitézlő Párthusok 
Régolta <vas bilints) alá kerültek, 

'S a' bozontos Gallusok 
Ma már a' Hérosok sorába ültek.0 

#Őh ha a' nagy Nemzetek' 
Dolgán hatalmad' így elő mutattad: 

Hát mi <apró) termetek 
Mit várhatunk, — mit várhatunk miattad? 

Gyermek ifjú, 's vén korunk 
A' bú, öröm, <'s> a' (változó) szerentse, 

Ép 's beteg voltunk, 's torunk 
Kezedben van, hogy jöttödet jelentse. 

Futsz te, nem vársz senkit is, 
'S <sok nagy) . . . reményt [gyakorta már] le 

dúlál, 
ím te, míg ezt mondtam is, 

öt-hat parányi pertzeken ki múlál. 
Nem lehet jelenvaló, 

Tsak múlt, 's jövendő pont lehet te benned. 
És miként a' puszta szó 

(Ügy el) repűl[sz], úgy kell <homályba> 
menned. 

így (futottak) tőlem is 
(Tovább az e)sztendő[k] sebes haladva, 

'S meg lehet hogy nékem is 
A' véghatár (lesz nem soká) k i . . . adva. 

És mivelhogy a' napok 
Elűzik a' legédesebb időket, • 

Sok merőföíd már Sziget, 
Sok völgyek a' nagybértzekig haladtak, 

És ahol hegy volt 's liget 
Fenéktelen sós tengerek fakadtak. + 

0Már ma ökrök szántanak 
Hol Trója, a' Világ tsudája állott, 

»És ahol szántottanak, 
Most Paris, a' Világ tsudája áll o t t . ^ 

Míg az ifjú hónapok 
(Tártnak huszonra), el ne [vesszük] őket. 

El(repűl) a' [víg] tavasz 
A' bársonyos hajnalra gyász köd árad, 

A' kinyílt játzint el asz, 
A' Rózsa szál reggelre is ki szárad: 

így az ifjúság maga 
Majd elrepül (piros) tekintetedről, 

És az Ámor tsillaga 
Eltűnik ám katsingató szemedről. 

Akkor ám rózsáid is 
Nem fognak úgy kis ajkadon nevetni, 

Akkor érző szíved is 
(Majd) nem tud úgy örülni és szeretni. 

Én is akkor tsak hideg 
Vérrel barátkozom hideg [Roz]immal, 

Ügy napolván, mint rideg 
'S (özvegy madár) ifjúi daljaimmal. 

Míg tehát az lenne még, 
A' szép időt, óh [Rózsi] meg ne vessük, 

Míg az élet lángja ég, 
Egymást viszontöröm között szeressük. 

És ha semmi érdemem 
Nem fog fejemre zöld babért tetetni 

Semmi sem, mind semmi sem, 
Tsakhogy te meg ne szűnj [Rozim] szeretni. 

Híremet 's nagy voltomat 
Ne trombitálják messzi Tartományok, 

Más ne tudja síromat 
(Te sírj azon, 's a' kellemes Leányok.)1 

2. Két vitás kérdés is eldönthető^ ennek a szövegnek az alapján: mi volt a fiatal költő 
politikai és filozófiai meggyőződése. Űj Kézikönyvünk ismételten ,,talányos"-nak minősíti 
Csokonait kb. egydátumú, mégis eltérő felfogású versei miatt. De persze mindig csak az rejté
lyes, aminek még nem vehettük számba összes valóságelemeit. Nos, az Uj esztendei gondolat 
talán még idejében hatálvtalanítja azt a mondatot, hogy Csokonainak „inkább nézetei voltak 
a világról, mintsem egységes világnézete." Julowot elegáns fogalmazó készsége az egész vállal
kozás élvonalába állítja. Előre látható, hány szakdolgozatban visszhangzik majd ez a veszélves 
állítása. S mégha csak azokban visszhangzana! Pedig Julow csupán politikai változásait tartja 
számon (lám, lám: az „ingadozó kispolgár"); az Álmot szinte tudomásul sem veszi. Látszólag 

1 Ez így volt helyénvaló: az asszony Rózsit el kellett különíteni a lányóktól. Lilla azonban 1798-ban 
még maga is leányfővel érte meg az újévet, ezért próbált a költő valami mást a régi befejezés helyett. , ,Te 
hints virágot arra s az Leányok", ez semmivel sem lévén jobb, az arra rá-vá rövidítésével ilyen megoldásba 
törődött bele: „Te hints virágot rá s az ily Leányok." Bizonyára így is küldte el Komáromba. A Lí'/Za-kompo-
zícióban persze nyugodtan visszatérhetett a második változathoz: Vajda Júlia akkor már maga is asszony volt. 
A végleges szövegben az Leányok-at sem használ többé; annak nem kiejtési, csak hanghosszúság-jelző értéke 
volt: alleányok. Éppúgy mint az eggy sem helyesírási következetlenség nála; ha nem akar szótaghosszúságot 
jelölni „egy nap" , „egy délbe" áll a nyomdai kéziratban s az első kiadásban is. 
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attól szintén jókora az út a Rhédeyné búcsúztatójára írt Halotti Versekig, amelyet elődeink 
ilyen címmel hagytak ránk: A lélek halhatatlansága. 

Julownak Az 1741-diki diéta, de még inkább Az igazság diadalma talányos legfőképpen. 
A Búcsúztatóval együtt mindhármat az Alkalmatosságra írottak kötetébe illesztette a költő; 
s szívleljük meg már valahára Waldapfel József rég elhangzott tiltakozását:' méltánytalan fon
tosságot tulajdonítni Csokonai megítélésében az ő kénytelenségből váltalt, kedve ellen publikált mű
veinek ; hiszen azokat saját töredékes előszava szerint „maga sem tekintette költői alko
tásoknak." 

Míg ezeket föl-fölrójuk neki, messze túlbecsülve vallomás-értéküket, az viszont alig kezd 
átmenni a köztudatba, mekkora magaslatot jelent a köztársasági mozgalom nyarán egyetlen 
alkotó lendülettel írt tizenkét nagy haladó éneke: Az estve, Az álom, Zsugori uram, Konstanci-
nápoly stb., amelyek idáig csak szétdobáltan kerültek kötetbe, kivéve az 1956-os összes Verseket 
(I.k. 252—284.0.). De még vegyük hozzájuk az ugyanakkor keletkezett Állati beszélgetéseket. 
Ezekben, kivált A szamár és a szarvas címűben, Rousseau politikai tanítását Holbach filozó
fiájával és Martinovics jakobinus kátéjával formálta érzékletes költői kompozícióvá. Méltó 
folytatása mindez a Párizst köszöntő újévi éneknek. Csokonai igenli a forradalmi változást, 
akkor is, amidőn már rávetődik valami árnyék radikális énekeire. Mi más lehetne az, mint 
Martinovics letartóztatás-híre? A „késő század"-ban bizakodik a Konstancinápoly szerint, 
még feléig sem jutván tizenkét költeményének, de havas ősszel is csak keserűen neveti azokat 
a szamarakat, akik egyetlen időváltozásra magátkozzák a szabadságot. (L. Cs. „Forradalmi 
Kátéja". Alföld, 1965.-9.sz.) Aki mindezek tudatában sem átallja teljes értékű alkotásokként 
latolgatni az alkalmatossági poémákat, legalább azt venné észre bennük, mint talál az igazi 
Csokonai mindenikben néhány parányi rést, hogy kivillantsa valódi arcát. 

A nagybirtokos asszony, Rhédeyné búcsúztatója épp a záródarab az alkalmiak gyűjte
ményében. Megtagadta-e haladó világnézetét az, aki ebben a kockázatos helyzetben, méltóságos 
gyülekezet előtt templomi szószékről zengve el hattyúdalát, a materializmust merte dicsérni, 
s a hátul szorongó jobbágyok fülehallatara vágta szipolyozóik szemébe a feudalizmus elmarasz
talását? 

Téves, amit a Kézikönyv állít, hogy irodalmunknak ez a talán legmegrázóbb tankölte
ménye pusztán „formális teológiai érv" alapján bizonyítana.-Nem azt vizsgálja elsősorban, 
összeférhetetlen-e „az isteni igazsággal és jósággal,. . . hogy aki életet, tudatot adott, azt vég
legesen vissza is vegye." Csokonait az ember érdekli. Szembenéz ő azzal, hátha félrevezetnek a 
papok. A halhatatlanság hitére akkor is szükség van, —• mondja ki Kant Gyakorlati Észével 
egyező fölfogását. Csakhogy ő ezt nem a „tiszta ész", hanem merőben a valóságos emberi tár
sadalom kritikájával indokolja. S ez a kritika elmarasztaló. A társadalom nem igazolja a vallást, 
épp azért van szükség a hit földöntúli vigaszára. „Ha az embereknek dolgait vizsgálom, Azt a 
jó, bölcs, igaz Istent nem találom . . . kivált mikor látom, hogy a gonoszoknak tündöklő nap
jaik kényekre forognak." Kik ám azok a g o n o s z o k ? Nem a szokott értelemben követnek 
Ők el bűnöket! Emlékezzünk csak Martinovics Kátéjára: „Ki háborgatja az Embert szabad
ságának gyakorlásában? Agonoszok." (L. It. 1950. 3. sz. 106. o.) Csokonai Szarvasa ugyancsak 
ezzel a szóval bélyegzi meg a Szamár előtt, akik elnyomják tulajdoh fajtájukat: „Gonoszok". 
{összes müvei. Franklin-t., é. n. 1202. o.) Néhány sorral lejjebb különben a búcsúztatóból is 
kiderül, hogy az elnyomók a gonoszok. Nem erkölcsi minősítés hát ez a szó; éppen nem a nagy
rablókat meg a kapcabetyárokat fogja vele egy kalap alá Csokonai. Ellenkezőleg. Akiket ő 
megbélyegez, azokat köztisztelet övezi, ők vannak fölül az államban; ők a hatalom birtokosai. 
„Tündöklő napjaik kényekre forognak, Szabadon terednek az ártatlan vérbe S a szüzek erköl
csét nyerik érte bérbe". Mi ad nekik erre módot? Maga a törvény, amely az osztálytársadalom 
érdekeit szolgálja. Félreérthetetlenül kimondja ezt; akiket ő gonoszoknak ítél, — ismétlem: 
papi szószékről, „isten nevében", — azok „A szegényt a törvény útján megkéselik, S a rongyos 
árvának kenyerét benyelik". 

Képzeljük el, mekkora fölzúdulást keltett ez a vakmerőség. Kazinczy is jelen volt ifjú
kora kedves barátnőjének végtisztességtételén, s még hét évvel a temetés után is belepirult, 
mikor visszagondolt rá, hogyan fordította búcsúztatója közben „az istentelen Csokonay" „az 
egész Publicum szemeit" bizonyos urakra, „istentelenségből (még). . . pausát (is) téve, hogy 
(valamennyien) nézzék, a' kiket Ő néz". (KL. IX. 354—55. o.) 

Ráadásul, mint tudjuk, a materializmust sem kárhoztatja itt. Sőt. Kung Fu-ce, vagy 
mint akkor nevezték, Konfucius szájára adja saját ifjúkori énekét azzal, hogy a kínai vallás
alapító, „Kelet Szokratesse" úgy világosított, azaz tanított, hogy „még sem hazudott". 
Hatalmas mozgóképben vonultatja a gyülekezet elé az örök körforgást: a szervetlenné bomlott 
élőkből újra élet lesz; a hullákból keletkező ásványok ui. ,,A' plántagyökerek által felszívód
nak, 'S belőlök a' füvek 's barmok táplálódnak" mért, — teszi még hozzá nagy megjelenítő 
erővel „vigyáz a' természet, 'S nintsen forgásiban hízak és enyészet; Pontos forgásának örök 
karikája Egynek emúlttával másikát táplálja." 
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Holbachból, a felvilágosodás legjava termékeiből nyert s ma sem érvénytelen természet
tudományos világkép ez. Szó sincs arról, amit Julow kihallani vél Csokonai tankölteményéből: 
„a kételkedő s a kétségbeesés partján álló embernek legfeljebb egy sóhaj erejével bíró vágya
kozását a vallásos hit után," Aki úgy ismeri az alkotás lélektanát, mint maga Julow is, annak 
mindent elárul, hogy a költő meg sem kísérli tulajdon szavaival fejezni ki a keresztyén haldokló 
vallomását. Amit Rhédeyné szájából hallunk, egyszerűen Pope-ból fordítja, s ki tudná ezt job
ban Julownál? A fordítás kiváló, de mennyivel tartalmasabb, s nyelvileg is szebb ennél saját 
„confuciusi" tanítása: nem a koholt mennyországban szárnyal, hanem az Idő körforgásának 
valóságos végtelenében. Honnan meríti ezt? Az álom valaha titkolt bölcseletét tárja most 
világ elé, érett fogalmazásban, alig-alig tompítottan. 

S miért volna talányos az alkalmatossági süllyesztőbe tett olyan mű, mint a vándorévei 
kezdetén a pozsonyi országgyűlésnek szánt propaganda-vers, Az 1741-diki diéta? Bizonyára 
meg is rendelte nála Wéber Simon Péter nyomdatulajdonos költőtárs és könyvkiadó. Ugyan 
frissítsünk már föl belőle annyit csupán, ahogy II. Józsefet magasztalja! Hát még ha az érettsége 
teljében írt nagy versét vesszük elő, Az igazság diadalmát. Ezzel köztudottan a csurgói iskola 
lojális szellemét volt kénytelen igazolni, hogy jóvá tegye szörnyű bűnét: a Cultura előadásán el 
merészelte énekeltetni a Rákóczi-nótát. Most az új vígjáték, a Karnyóné prológusaként ő maga 
szavalja el, hogy a francia harámbasáktól a törvényes uralkodók mentik meg az emberiséget: a 
bécsi császár, az angol király, a szultán meg a cár. Hogy magának Csokonainak mi lehetett a 
valódi véleménye erről a reakciós bárgyúságról, afelől lehet-e kétsége annak, aki gyanítja vala
mennyire, milyen ravaszul ki bírja magát fejezni a lángész a legszigorúbb cenzúra alatt is? Az 
igazság diadalmáhan igenis joggal rója föl a franciáknak Csokonai, hogy megcsalták a népek 
reményeit. Napóleon még csupán Egyiptomban kalandozik, ám ő, a békére sóvárgó máris mintha 
látná mi zúdul majd Európára. Meg is ismételteti az uralkodók himnuszát, csakhogy kivel? 
Épp a bohózat legütődöttebb figurájával, a totyakos Karnyóval, s lelkendezéseit ráadásul 
folyton megzavarják komikus közbeszólások. Micsoda ügyetlenség!? Dehogy is: ebben a nevet
ségessé tételben fejeződik ki Csokonai legőszintébb véleménye! 

Igaz, ez a vers csaknem egyidőben keletkezett a Marosvásárhelyi gondolatokkal Talányos 
hát ez így együtt? Ördögöt! Mégha nem is gondolunk az Öreg Karnyó konkurrens szavalatára, 
Csokonai Az igazság diadalmát az alkalmatossági lomtárba dugta el az avatottak elől, bárha 
voltak is megszívlelnivaló megállapításai. Nem ő tehetett róla, hogy kortársai épp ezt a kötetét 
igényelték legvaskosabb terjedelemben s hogy, azóta is Toldvtól a Franklin-féléig ebből válo
gattak hangulatkeltőt Összes Művei elé. Különösen kapóra jött az Ő állítólagos francia-gyűlö
lete a két világháború közt. Tegyük már félre ezt a kopott hanglemezt. 

3. Ideje áttérnünk a következő költeményre. Csokonainak talán legnépszerűbb remeke 
A Reményhez. Ennek meg nemrég a sárospataki kollégium kézirattárából, az 1707. sz. „Holmi"-
Minden c , 1806—1824 közt egybemásolt kötet 167. oldaláról bukkant elő az ősalakja. Már 
közöltem is az Élet és Irodalom múlt januári számában (I. 9, 6—7. o.), némileg vitatkozva az 
egyik Csokonai-szakértővel, aki nem tartotta többnek „kései, torzult, csonkult" változatnál. 
Magam nagyon megörültem, mikor végigolvastam. Hiszen ha elfogadjuk Nagy Gábor tájékoz
tatását, hogy ez is még Komárom .előtt keletkezett, akkor szó sem lehetett benne Lillá-s kizen-
gésről. Különben Kazinczy maga tájékoztat Tübingai Pályaművében, hogy egy zempléni 
földbirtokos család „parancsolatjára" készítette Csokonai, nyilván pataki diák korában, 
vigaszul rokonuknak a Kazinczyval együtt bebörtönzött Szulyovszky Menyhértnek. Meg
szabták még a dallamot is: Kossovits József zenéjében. Ritmusából Csokonai okvetlenül 
kihallott valami kurucost, mi másért használta volna föl újból, épp ezt a formát, némileg rövi
dítve, az Oh szegény országunk lázadó szövege számára? 

[Földiekkel jádzó . . . ] 

Földiekkel jádzó Égi tünemény 
Istenségnek láttzó csalfa vak remény 
Kit teremt magának a' boldogtalan 
Mint véd angyalának, bókol untalan. 
Sima száddal mit ketsegtettz 
Mit nevettz f e l é m 
Kétes kedvet mit tsepegtettz 
Még most is belém, 
Csak maradj magadnak, 
Biztatom valál, 
Hittem szép szavadnak, 
Még is meg csatái. 

2. Kertem nártzisokkal 
Végig ülteted, 
Csergő patakokkal, Fáim élteted, 
Rám ezer virággal, Szórtad a' Tavaszt, 
Égi boldogsággal Fűszerezted azt, 
Gondolatim minden reggel 
Mint a fürge mély 
Repkedtek a' friss meleggel 
Ró'sáim felé — 
Eggy hijját esmértem örömimnek még 
Ró'sám szivét kértem nem adá az Ég 
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Oh csak Lillát hagytad volna tsak magát 
nekem, -

Most panaszra nem fakadna gyászos énekem 
Karja közt a bukat el felejteném 
a gyöngy koszorúkat nem irigyleném 

íme szerelemről ebben a Patak-megőrízte változatban alig esik szó. Kazinczy tiltako
zott is versbeárasztása ellen. Tübingai Pályaművében, amelyhez egész kis antológiát csatol 
nyelvünk fejlett voltának igazolására, idézi, már teljes alakjában, A Reményhez végig felkiáltó-
jelezett 4 versszakát is. Megengedi, hogy vannak költői szikrái, verselése pedig varázslatos, 
hanem szerinte a trillákat a Lillák miatt mintha hajuknál fogva ráncigálnák óda a végére. Szép 
ez? — kérdezi; —hiszen csaknem minden sorban zavarja valami az olvasó tetszését:,, . . . der 
Vers fliesst bezaubernd, nur dass wegen Lilien die Trillen wie mit Haaren herbeigezogen 
werden. Aber ob das Lied wirklich schön sei? Ob das Vergnügen des Lesers nicht fast in jeder 
Zeile gestört werde?" 

Lenne-e ma már képes valaki fölfogni, hogyan jöhetett létre ilyen vélemény egyáltalán, 
ha nem ismerné, éppen magától Kazinczytól, a dal eredetét? 

A Lilla előszavában elmondja Csokonai őszintén, hogy nem egyetlen személyhez írt 
verseit tartalmazza: némelyik még 1793-ból való, de akad köztük 1802-es is, sőt néhányat 
egyenesen más kérésére írt. Gyaníthatta volna-e valaki, hogy épp A Reményhez ilyen? Más kér
dés, hogy ősszövege pontosan megfelelvén az ő pataki diákéve érzéseinek, ha óvakodott is 
közszájra adni, néhány barátjának okvetlenül megmutatta, s bizalmas körükből dallamostul 
elszivároghatott végül egy-két diákhoz, aki szerencsére nem mulasztotta el lejegyezni. Akkor 
már a Lí7/a-kötet több kiadásban kapható volt, mikor a „Holmi^-ba került, de nem onnan ám, 
hanem nótaszövegként, ivás közben szokásos egyes apró módosításokkal. Könnyen helyes
bíthetők ezek, hiszen majdnem mind rímszó. 

Csokonai ezúttal túlnyomórészt kétszótagos rímeket választ, a Gyöngyösi Istvánon fel
nőtt ízlésűek szemében nem akart kevésbé művészinek látszani.Semmikétség, hogy a tompább 
rímek a nótázgatás melléktermékei. Mit törődtek a poharazók azzal, hogy a sorvégek pará
désan csengenek-e. Ünnepélyesebb volt a „mennybe", mint az „égbe"; „hajolna" helyett 
pedig szokottabb a „fakadna"; hiszen panaszra a rendes magyar ember fakad, nem hajlik. 
A Lilla-név éppenséggel simán becsúszhatott egy Csokonai-dalba 1810 körül; minden kisdiák 
tudhatta már róla Patakon, kinek hívták hűtlen szerelmesét. De az mégis szinte fantasztikus, 
hogyan volt képes leírni egy jó közepes ortográfiájú diák a 2. versszakban az utolsó ötödik sor 
praedadaista rímszavát: „Mint a fürge.mély". Repkedő mélység! De borozás közben miért 
ne lazulhatna ekkorát az értelem ellenőrzése? 

Hasonló nótaszövegi torzulásokat, bár dadaizmus nélkül, találunk másutt is, mindjárt 
egy közel egykorú hódmezővásárhelyi kéziratgyűjtemény 11—12. oldalán, amelyet Világi 
Nóták címlappal bizonyos Kiss Pál kezdett el Debrecenben 1807-től fogva. Az ő változatai: 
„kit szerez magának a' boldogtalan"; „Mézes szókkal mit ketsegtetsz"; „jaj be meg tsalál". 
Nem hiányzik ebből a „Tsergő patak", mely az Ötödfélszáz Énekben is föllelhető, meg a „Fá
radt lelkem menybe . . . vágy" sem. Itt már megvan a teljes szöveg, 4. versszakában ilyen apró 
igealak-modernesítéssel: „jaj de friss Rósáim el hervadána/c, Forrásim, zöld fáim ki száradá-
nak." Hogy a trocheusok belesántultak? No és? 

Kérdés, mikor keletkezhetett ez a ráadás-strófa. A pataki ősszöveg 2. szakaszának 
végső sora: „Ró'sám szivét kértem nem adá az Ég" természetesen nem illetéktelen boros belerög
tönzés ; még magától Csokonaitól kellett erednie. Ezzel készítette elő a „Hadj el ó reménység" 
fordulatát, amellett saját szerelmi állapotát is ez tükrözte akkor hitelesen. így nyújthatta át 
azután a Szulyovszky-családnak, az pedig tette is postára mennél előbb Kazinczy fogolvtársá-
nak. Akármilyen szigorúan ellenőrizték a rabok levelezését, ez a dalszöveg nem kelthetett 
gyanút. Viszont bárkihez jutott el a cellák Káté-másoló lakói közül, azok tüstént megértették, 
miféle reményt gyászol ez a dal, milyen Tavasz májusi fagyhalálát, mekkora „égi boldogság" 
meghiúsultát. 

Eredetileg egyáltalán nem készült hát szerelmi elégiának; azt sem tudjuk, az ötven felé 
járó Szulyovszky szorult-e valami beteljesületlen nővágy miatt vigaszra. De Csokonainak nem 
kerülhetett sok fáradságába beláttatni megrendelőivel, hogv szükséges ez a motívum, ez terel
heti el a legkönnyebben azt a gyanút, hogy itt valami tiltott remény elsiratásáról lehetne szó. 
Ha ti. elvállalta a Szulyovszky-család megbízását, (annál is inkább, mert teljesen együttérzett a 
terror áldozataival, elszállt reményeikben a magáét is sirathatta); a mély lírai érdekeltség elő
szökkentette szívéből egyéni bánatát is, Rózsi elérhetetlen volta miatt. Tulajdonképp azt 
ismétli itt, de már teljes lemondással, amit az Uj esztendei gondolatban panaszolt. Ekkorra 
egyetlen sóhajjá foszlott a szerelem: „Oh csak . . . hagytad volna tsak magát nekem", — ti. 
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3. Hadj el ó reménység, hadj el.engemet 
Mert ez a keménység ugy is eltemet 
Érzem a' kétségben volt erőm el hagy 
Fáradt Lelkem Mennybe, Testem földbe 

vágy, 



ha minden egyéb elveszett, egészíthették ki magukban a politikai foglyok, a nőnév helyett pedig 
tetszés szerint dúdolhatta kiki a neki legdrágábbat. 

A költő maga évekig nem gondolt többé arra, hogy fölhasználhatná ezt az alkotását. 
Készített ugyan vándorlása közben néhány futó leltárt kisebb-nagyobb müveiről, de ez egyiken 
sem fordult elő. Csak mikor hazatért hosszú bujdosásából, feküdt neki barátai, a legilletéke^ 
sebbek: Földi és Fazekas körében, hogy sajtó alá készítse alkotásait. Utolsó nagy Katalógusára 
került oda első ízben 118-adikként A Reményhez. Hamarosan épp erről válogatta össze, föl
buzdulva a Kesergő Szerelem sikerén, saját hasonló tárgyú dalait; s attólkezdve foglalkozott 
„összefüggő kis poétái román"-ná kerekítésük tervével. 

Ebbe azonban A Reményhez csak úgy volt már beilleszthető, ha a villanásnyi „nem adá 
az Ég" motívumot kissé részletesebbé teszi, megénekelvén a boldogság elvesztését, amint 
valóságosan végigélte Vajda Júliával. Fájdalma egész versszakká nőtt:: 

Jaj de friss rózsáim Nékem már a' rét hímetlen, 
Elhervadtanak, A' mező kisűltt, 

Forrásom,, zöld fáim A' zengő liget kietlen, 
' Ktszáradtanak; A' Nap éjre dűlt. — 

Tavaszom, vígságom Bájoló lágy trillák ! 
Téli búra vált; Tarka képzetek! 

Régi jó világom Kedv! R e m é n y e k ! L I L L Á K ! — 
Méltatlanra szállt. Isten véletek!!! 

A rendkívül pontos hallású költő mind trocheusaival, mind rímelésmódjával igyekszik 
belülmaradni az ősszöveg-vonta határokon. De mindjárt rá kellett jönnie, hogy egyben ezt a 
strófát mégsem illesztheti sehová. Nem volt nehéz a megoldás: mihelyt középen kettéosztotta, 
első fele jól illett a 3. versszak kezdetéül, a másodikkal pedig a 4-et zárhatta le. S ha egyetlen 
oltógally is megváltoztatja az egész fa természetét, a friss toldaléktól merőben új jelleget 
kapott a forradalmárok börtöndala. Annyira, hogy van, aki el sem bírja képzelni többé, 
hogyan lehetett volna „nemzeti dal" ez a szerelmi panasz. Kazinczy épp fordítva volt vele. 
Képzelhető, mekkorát szisszent, mikor régi rabénekükre ismert a L/Wa-kompozicióban. Mintha 
csak szerelni nyögdécselést csapott volna egy gyászének végére a szörnyű ízlésű Csokonai! 
Miért is titkolta volna nemtetszését? Azt azután ne csodáljuk, hogy híven visszhangozták 
fiatalabb tisztelői! „Szerencsétlenebbül nem fejezhette volna bé Csokonai. . . Mi az a trillák 
Lillák", — fakadt ki Döbrentei Gábor. Szemere Pál a költő pedig: „Szörnyű a dal végén az a 
Bájoló lágy trillák, az a tarka képzetek." Csakhogy mit ártott ez? Mihelyt Márton József bécsi 
professzor, volt debreceni diák közre adta megzenésítve, hamarosan énekelték az egész ország
ban, társadalmi különbség nélkül. Egyik legkedveltebb dala lett a XIX. század fordulójának. 

Hadd figyelmeztessen még valamire A Reményhez és az Oh szegény országunk ritmusá
nak közös kuruc jellege. Igazában az a talányos, hogyan lehetett a Cultúrában a Rákóczi-nóta 
elének éltetését Pálóczi Horváth Ádám hatásának tulajdonítani. Hiszen a Pofok énekelte 
strófa debreceni tájszólása, a szíp-níp messziről harsogja, hogy gyermekkorából vitte ezt a 
Dunántúlra Csokonai. Különben is, ahol csak egybevethetők azonos népdal-lejegyzéseik, 
kivétel nélkül az hitelesebb, amelyet a Szuszmir-mese magnó pontosságú megörökífője hagyott 
ránk. Az köztudott, hogy kettőjük közül Csokonainak volt jóval korábban kb. ötödfélszázra 
rugó gyűjteménye „népbéli dalok"-ból (H. G. II. 642. o.) 

4. Hogy mennyire otthonos ő a folklórban, hadd tanúsítsuk itt végül egy valóban 
Lillának írt dalával, amely ismeretlen okból nemcsak poétái románjából maradt ki, — nincs 
rajta egyetlen címjegyzékén sem. Toldy kritikai kiadásában az elveszettek közt ott ugyan a 
címe, de az is hibás; „178. Más se. Elv." Szerepel nála így nem egy olyan, amelvet pedig közöl 
is Toldy, ugyanabban a kiadványban, azonos kezdősorral— 1. 124, 139. — (Nagy intelem a kuta
tónak, hány tallóznivaló maradhat még majd utánunk!) Ez az elveszettnek hitt dal néhány 
évtized óta ismertté vált egy csonka, zavaros szövegből; így került az egykötetes Franklin 
végére, éppígy a bibliofil Összes Versekbe. Hogyan rejtőzhetett el idáig, csoda, hiszen a költő 
tulajdon kezeírásával ott hever hibátlan szövege az Uj esztendei gondolat mellett, a debreceni 
Kollégium Nagykönyvtárának gondosan bekötött és rég számontartott R. 788. 10. sz. kis 
kötetében. 
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[Már se hintó, már se szánka . . . ] 
(1) 

Már se hintó, már se szánka 
Néked kérőt nem hoz ám; 

Tőke! Tőke! Szép Leánka ! 

(2) 
Nem fogsz húzni többször tőkét; 

Mert lelsz a' jövő idén 
Vagy egy barnát, vagy egy szőkét: 

Húzd ts[ak,] húzd ts[ak] Gyöngy Lilám !2 

Húzd a férjhez nem menőkét: 
Tőke! Tőke! húzd a' Tőkét: 

Főkötőt mért nem tevéi, 
Nékem Társam nem levél? 

Vajha én lennék az! — én l 
Vajha eltudnálak venni, 
Kész volnék éretted lenni 

Szőke, barna 's ordas is, 
Tsak <hogy> szeretnél, Gyöngy Julis! 

(3) 

Ah de a' kegyetlen Fátom 
' Már (örökre) kintsemtől elszakaszt, 

És ha még egyszer meglátom, 
Más ölébe látom azt. ~ 

Be' sok kínnal edzettéinek 
A' kik illy híven szeretnek! 

<Jaj> Már is hullnak könyveim 
Tőke ! Tőke ! Szép Lilim ! . . . 

Teljesen egyéni líra ez, őszinte, megrázóan szép. Évekkel a Kesergő Szerelem előtt íme 
kész benne a majdan nyolc sorra rövidítendő Himfy-strófa. S mekkora fölénnyel építi Csokonai 
egy népszokásra, még mielőtt mindennapi közelségbe került Horváth Ádámmal. De hiszen 
mindjárt 1791-ben megalkotta ő a Szegény Zsuzsi ősszövegét, 1792-ben pedig a Ha bort iszom 
kezdetű, már Erdélyi János gyűjteményében kiadott műnépdalt, amely—mikora fiatal Petőfi 
is rászorult, hogy helyenként megkorrigálja a nép — változatlanul jutott el Kodály gyűjté
séig, csak épp a Csokonai-kiadványokból hiányzik még mindig. Tudomásul kellene venni 
végre: az, aki már 1793-ban képes volt a Szuszmir-mesét még sokáig példátlan hűséggel je
gyezni föl, nyilván kezdettől híján volt ama „racionalista idegenkedésnek a folklórtól", amelyet 
még az új Kézikönyv is a fejére olvas. Rozália grófkisasszony fintorgásában súlyos hiba az ő 
saját nézetét látni; hiszen még Tempefőije sem puszta szócső; nem azonosítható vele, Betrie-
gerre förmedő német-polgár megvetésével éppoly kevéssé, mint művészi gyakorlatával sem. 
Maga Csokonai 1793-ra kinőtt már a tiszta kéttagú rímek kényszeréből, s még inkább külön
bözhet grófi hősétől a király dicsőítésében. Hiszen akkorra akár oda is érkezhetett Debrecenbe a 
a Gorani-levél, Martinovics lángeszű pamfletje Ferenc császár ellen, amelyet aztán az ősz folya
mán költőnk küldött meg Kazinczynak. 

Idestova elközelít Csokonai születésének kétszázadik fordulója. Közerővel, úgy gon
dolom, meg lehetne már tisztítanunk költészetét a rá több mint másfélszázad óta halmozódó 
ferdítésektől. 

Juhász Géza 

2 A 4. sor eredetileg így hangzott: Húzd tsak édes szép Leán, — a végső szó oivasata némileg bizony
talan; ezt a tsak-tól kezdve áthúzta s fölébe írta a végleges megoldást. .Áthúzta a 7. s. első változatát is: 
Asszonnyá mért nem levél; új sorba írta alá a véglegest. 
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