vünk produkcióját, törvényszerűségeit, az
újságot mint tipikust fogjuk fel" (611—2.).
Petőfi írásművészetének leglényegesebb
vonása ez a realizmus: „a fonetikai, alak-,
mondat- és jelentéstani köznyelvűség érvénye
sülése" (336.); nyelve az élőnyelv, a beszélt
nyelv: ,,Petőfi nyelvi-gramatikai struktúrája
sokkal inkább a beszéd (»parole«) pszicholó
giájához semmint a nyelv (»lange«) logikájá
hoz alkalmazkodik" (534.). Petőfi prózájának
szókincsét, nyelvtanát is a szélsőségektől men
tes élőnyelv határozza meg: ,,a köznyelvet bá
mulatosan ismeri, annak szókészleti lehető
ségeivel kápráztatóan tud élni, de ha válasz
tékos vagy ellenkezőleg táji, paraszti szó kell,
akkor is ritkán hibázik" (343-4.); „A szó
készleti egyszínűségét tudatosan különböző
nyelvi rétegekből vett szavakkal mozgatja
meg" (545.).
Nyelvtani vonatkozásban találóan mutat
rá a munka arra, hogy a korabeli választé
kos és mesterkélt formáktól (amiket sokszor
az idegenből fordított müvek nyelve sugallt),
hogyan távolodik el fokozatosan a köznyelv
irányába a költő (különösen fordításaiban
figyelhető meg jól ez).
Ami az egyes fejezeteket, a mű szerkezetét
illeti, jól tagolódik a fő prózai művek, ül. az
ezek által határolt fejlődési szakaszok szerint.
Az egyes művek elemzéseiben a sokoldalú
komplex szempont érvényesül: az „objektív"
műfajokban (regény, dráma, novella) is
gondosan fölfedi a szerző az egyéni alkotás
szubjektív lélektani motívumait: a szerep
lőkkel való azonosulást, jellemszolidaritást
stb.; a levelezésben, publicisztikában pedig
szinte mikrofilológiai gondossággal — néha
talán már túlzó pontossággal — mutat rá a

társadalmi, napi politikai háttérre, ill. az
egyéni életrajzi, hangulati tényezőkre.
A munka összefoglalásában két kisebb
fejezet is foglalkozik a költő s a prózaíró
Petőfi viszonyával (A költő jelenléte Petőfi
prózájában. A költő és a prózaíró az egységes
Petőfi), megállapítva azt a — korábban is
már hangsúlyozott — elválaszthatatlan egy
séget, amely a költő verseinek és prózájának
stílusa között megvan: „prózaikus stiliszti
kájának alapstruktúrája azonos a versekével,
másrészt — és ez még fontosabb — ugyan
azok az eljárások ugyanazon a stiláris szinten
s egyazon funkcióban prózájában és versében
egyként adekvátak" (550.). Erre bizonyító
példát is találunk; szívesen olvastunk volna
másutt is ilyen párhuzamokat a versek szö
vegéből. Sőt, legszívesebben azt vettük vol
na, ha a szerző Petőfi egész írói nyelvét, stílu
sát együttesen tárgyalta volna kiváló mód
szerével. Mindenképpen hivatott lett volna
rá, hogy ezt a munkát sikeresen elvégezze.
összefoglalva: azt az előrebocsátott meg
állapítást, hogy Petőfit a magyar irodalmi
nyelv s ezen belül a magyar próza fejlődésé
ben kiemelkedő hely illeti meg s hogy a
prózaíró Petőfi jelentősége vetekszik a költő
ével, a szerző sokoldalú: nyelvészeti és iroda
lomtörténetírói komplex módszerrel meggyő
zően bizonyította. Munkája egyaránt nyere
sége a nyelvtudománynak s az irodalomtör
ténetnek. Módszertanilag is rendkívül értékes
műve ösztönzést adhat nemcsak az irodalom
történésznek-s az irodalmi nyelv történetével
foglalkozó nyelvésznek, hanem a stíluselmé
let kérdéseivel foglalkozó kutatónak is; ter
mékeny szempontokkal segítheti elő új írói
stílusmonográfiák megszületését.
Szilágyi Ferenc

SINKÓ ERVIN: CSOKONAI ÉLETMŰVE
Növi Sad, 1965. Fórum Könyvk. 349 1.
Irodalmunk nagy klasszikusai közül Cso
konai az, akit bár ismerni vélünk, legkevésbé
ismerünk. Egyéniségét már Kazinczy és
Kölcsey rikítóan diszharmonikusnak, zsenia
litásból és emberi-művészi botlásokból össze
tettnek látta; irodalomtörténetírásunk újra
és újra elbizonytalanodott vagy tévútra ju
tott, amikor a költő és alkotása lényegét
kellett volna megragadnia. A Csokonai-iro
dalom nagyterjedelmű, de értékben szegény.
Toldy Ferenc, Haraszti Gyula, Ferenczi
Zoltán alapvető munkáinak időálló anyaga
csupán az egybehordott életrajz. Egyedül
Horváth János vázolt fel olyan Csokonai
képet, amelyben egy valóban átfogó, mélyen
értelmező monográfia körvonalai mutatkoz
nak. Ilyen monográfia azonban azóta sem
született, s ez aligha véletlen.
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Személyisége mélységeivel és magasságai
val zavarba ejt, műve végére-járhatatlannak
tetsző labirintus. Az ellentmondás fogalmával
néha talán — nem valódi, hanem kényelmi
dialektikát űzve — vissza is élünk. Csokonai
ról beszélve mindenesetre mellőzhetetlen ez a
fogalom. Annyi bizonyos, ő a legellentmondá
sosabb valamennyi nagy költőnk között. Ez
az oka, hogy értékelésében és jellemzésében
is legnagyobbak a kilengések. A legkülön
félébb Csokonai-értelmezések jöttek létre kor
kívánalmak vagy egyéni ízlés diktátuma sze
rint. Rész-igazságukban legtöbbnyire egyolda
lúak és hamisak — a romantikáé (ahogyan
első életrajzírója, Domby Márton- látta): az
ideálvilágába zárkózó poétalélek; a népiességé: a kóbor, boros bohém és garabonciás
(s a népiesség elsekélyesedésével egyre inkább

az); a pozitivizmusé: a világirodalmat végig
ollózó költő-tudós; a szellemtörténeté: az
ízig-vérig, dacosan-mindhalálig rokokó em
ber. Horváth János volt az első/aki az ab
szolutizáló megoldásokkal szakítva, a maga
sokrétűségében igyekezett megérteni Csoko
nait, irányzatok nagy szintetizálóját mutatva
meg benne. A politikum, a közélet szerepét
és hatását azonban nem vizsgálta, így egyéb
ként nagyszerű tanulmánya megmaradt a
stíluskérdések körében. Marxista irodalom
történetírásunk emelte ki különös hangsülylyal, ami a költőben valóban a leglényegesebb:
felvilágosodott világnézetét és népiességét,
de a radikális plebejus-költőről kialakuló kép
újra nem volt mentes az egyoldalúságtól.
Semmi esetre sem sikerült ezzel annak a haj
meresztő szakadéknak az áthidalása, amely
nagy felvilágosodott művei és az ezekkél
homlokegyenest ellentétes ideológiában fo
gant versei, mint Az 1741-diki Diéta, Az
igazság diadalma között tátong.
Sinkó Ervin kiindulása újszerű. Nem
szelektált vonások alapján konstruál egy
ilyen vagy olyan Csokonait, hanem koncep
ciója tengelyébe magát az alapvető ellent
mondás vizsgálatát állítja, s az abból sarjadó
többi, apróbb-nagyobb ellentmondást bogoz
za egész művében. Ez a módszer az, amely
megnyugtató eredményt hozhat, hiszen a
Csokonai-irodalom kudarcai visszavezethetők
az ellentmondásokkal szembenézni nem tu
dásra vagy nem akarásra. S valóban, az ő
Csokonai-képe reálisabb és sokoldalúbb az
eddigieknél; jelentősen közelebb visz az igazi
Csokonai megismeréséhez. Érdekes, hogy mo
nográfiája számos ponton egyezést mutat a
magyar irodalomtörténeti, kézikönyv Csoko
naifejezetével, sez az akaratlan párhuzamos
ság, mivel a két munka nagyjából egyidőben,
s nyilvánvalóan egymástól teljesen függetle
nül (egy országhatár más-más oldalán) ké
szült és jelent meg, egyező konklúzióival
kölcsönösen erősíti egymás érvényét, hitelét.
A szokásos zavart eltussolás vagy a nega
tívumok elbagatellizálása helyett a szerző
meghökkentő merészséggel, sőt kíméletlen
séggel exponál: ,,e kétségtelenül zseniális
költő életműve nemcsak torz és torzó, hanem
számos részletében visszataszítóan korcs és
egészében példátlanul egyenlőtlen." A Csoko
nai-irodalom egészével kénytelen perbeszállni,
s a polémia lendülete futtatja néhol túl az
igazságon, mint ebben a tételében, amelyben
kétségtelenül sok a túlzás. Az alapvető ellent
mondás magyarázó elvévé a költő és a közön
ség viszonyát teszi. Szakít azzal a leegysze
rűsítő vélekedéssel, hogy Csokonait nyomora
kényszerítette megalkuvásaira. Egyúttal cá
folja azt a Szerb Antaltól származó hiedelmet,
hogy legalábbis szándéka szerint ő volt az
első hivatásos írónk, aki egyedül írásból akart
megélni. Az életrajzi adatok ismertek, mégis

itt rajzolódik ki igazán az a szívós küzdelem,
amelyet a költő a „rendes" emberek közé
jutásért folytatott: anyagilag megalapozott
társadalmi státusért, éppen költői függet
lensége és munkái publikálása érdekében. E
kísérletek kudarcba fulladtak, s „életének és
életműve alakulásának halálig megoldatlan,
végzetes problémájává nőtt a publikum, a
publicitás problémája és ezzel együtt, gya
kori válságaiban, az ő viszonya a saját költői
egzisztenciájához". Kicsapatásáig műve har
monikus. Addig a debreceni diákság közössége
vette körül. Ez volt, ha nem is magas igényű,
de mégis bizonyos kulturális szintet képvi
selő, s megértő, műveit nemcsak mohón
olvasó, hanem kéziratos másolatokban arány
lag széles körben terjesztő* közönsége.
Kiközösítése után, mint a szerző kimu
tatja, két fő tényező alakítja sorsát és művét.
Az egyik: kivetettsége, társadalmon kívüli
sége, ami —• Szerb Antal kifejezésével „a
foglalkozásszerű vendég" életformáját kény
szeríti rá. Ezzel együttjár, hogy a vendéglátó
nemesi udvarházak mentalitásához és ízlés
szintjéhez kell alkalmazkodnia, alkalmi poémákkal fizetnie vacsoráért-fekhelyért —
Csikorgóvá lennie, bár ,,a Csikorgóknak az
eredetinél némileg bajosabb fajtájából". A
másik tényező: küzdelme a nyilvánosságért,
a közönségért, művei publikálásáért. A mo
nográfia példák és elemzések sokaságával
bizonyítja, hogy mennyire csak a fáradtság
óráiban s nemes öncsalásként áhítozik a költő
a magánosságra és a sztóa nyugalmára. Csöp
pet sem ideálvilágába zárkózó lírikus. Talán
ezért van, egy kissé anakronisztikusán, rossz
véleménnyel a szerző Domby Mártonról,
akinek „főleg mintha arra kellett volna a
Csokonai-életrajz, hogy cikornyás stílusgya
korlattal fitogtassa . . . tudákos ügyvédi ékes
szólását". Valójában, romantikus pátosza és
hibás nézetei mellett is (de éppen kortársnak
rójuk ezt fel?) ez a művecske igazi bensőség
gel tudja éreztetni a személyes ismeretség
melegét, ami a Csokonai-irodalom egyik leg
kedvesebb és legtanulságosabb dokumentu
mává teszi.
Vitéz, erről meggyőz a szerző, a közéleti
szerepre, társadalmi hatásra áhítozó költő
típusa. Elkenés, mentegetés vagy összevont
szemöldökű elítélés helyett a teljes megértésre
törekszik, persze intellektuális s nem morális
értelemben. Ennek a sajátságnak árnyalt és
kitűnően dokumentált vizsgálata útján keresi
a feleletet Csokonai 1795 utáni, megdöbbentő
világnézeti deviációinak kérdésére, ami külö
nösen a Diétái Magyar Múzsában s* egyes
későbbi írásaiban is nyilvánvaló. Kétségbe
esett kísérlet ez — mondja —, hogy a vélt
„társadalmi megrendelést" kövesse, s „bele
lovalva magát a • sivár nemesi retorikába,
kiutat keressen az elszigeteltségnek számára
mindennél félelmesebb sorsából" — bármi
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áron. Hozzájárul ehhez a költőnek egy alkati
sajátsága is: az élet legapróbb ajándékáért
is örömteli hálára kész melegszívűség. Az
említetteken kívül ez magyarázza Az igazság
diadalma, az ideológiai mélypont létrejöttét,
amellyel Festetichnek, s mindazoknak, akik
csurgói nyomorúságos helyettes tanárságába
segítették, hálálja ezt a siralmas kedvezményt,
mert ezzel mégis valamiféle közösséghez
juttatták, s bármily szűk körben is, de a
társadalmi hatás lehetőségét nyitották meg
előtte.
Degradálódása azonban időleges: a Tempefői Köteles páterének szerepét vizsgálva, a
szerző érezteti, hogy ez a karakter önportrészerű sors-tanulmány, amelyben Csokonai
életútjának egyik fenyegető lehetőségével néz
szembe. S valóban, csak a maga alkotásra
hivatottságának legyőzhetetlen tudata, s az
idő múlására való gyötrelmes ráeszmélés
menti meg hajszál híján a környezetéhez
valój:eljes hozzá-torzulástól, s az ebbe való
keserű, de rezignált belenyugvástól. Űjra és
újra sikerül azonban fölébe kerekednie ennek
a sorsnak: ,,a szellemi posványból... egy
szerre csak, s mindig újra sugaras tisztán
merül föl és áll előttünk megint a lebírhatatlan, tüneményesen igaz és igazi költő."
Ugyanabban az évben írja meg pl. a nemesi
önteltség szólamait pufogató A nemes ma
gyarságnak felülésére c. versét s a Lilla-ciklus
jelentős részét, amelynek sajátos filozófikuma,
a társadalmi környezet barbárságával szem
befeszülő emelkedett lirizmusa ennek a mo
nográfiának az interpretálásában bontakozik
ki először teljes pazarságában.
Sinkó Ervin koncepcióját fordulópontnak
tartom a Csokonai-irodalomban, annál is in
kább, mert az antitézisek teljes feltárása és
megnyugtató értelmezése nélkül a részlet
megállapítások is csak ingatag alapra épül
hetnek. Részletekben, hangsúlyokban és ár
nyalatokban azonban mégis vitáznom kell
vele. Mindenekelőtt abban, hogy a költő 1795
utáni, a nemesi reakció szellemében írott
verseiben nemcsak eszmei, hanem teljes mű
vészi hanyatlást is lát.
Ha valóban így lenne, akkor a probléma
leegyszerűsödne: hazugságból nem születhet
költészet. De ha nem engedünk az első le
hangoló benyomásnak, ami persze érthető
annak láttán, hogy a költő nyíltan meg
tagadja korábban hirdetett legnemesebb elve
it, a magyar nemesi múltat glorifikálja,
amelyben eddig csak ,,hentesek tábláját"
látta, kíméletlen harcra tüzel a francia forra
dalmárok ellen, akiket nemrég példaképül
állított, s a költők e legnyájasabbika mármár szadisztikus gőzű csatajeleneteket fest,
látszólag passzionátus módon — ha tehát
tárgyilagosan vizsgáljuk ezeket a verseket,
lehetetlen nem éreznünk, hogy művészi meg
formálás tekintetében elmaradnak ugyan vala
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melyest a progresszív remekművek mögött, de
sivár klapanciáknak, mint Sinkó Ervin teszi,
semmiképp sem tekinthetjük őket. Még csak
nem is arról van szó, hogy egy-egy részletükben
felcsillan a csodás formakészség, a ragyogó
retorika.
Részletes bizonyításra itt nincs mód, hadd
utaljak hát csak A mostani háborúban vitéz
kedő magyarokhoz telt, zengő hangjára, amely
ben már csaknem készen áll a Zalán futása
minden stílussajátsága és nyelvi erénye; A
nemes magyarságnak felülésére különös formai
bravúrjára, ahogyan a honfi-pátoszt valami
bujkáló, komázó humorral szövi át meg át,
s hozza emberi szintre. Hadd utaljak Az
igazság diadalma nagyerejű, apokaliptikus
képeire, világot átfogó horizontjára. Ezeknek
és több hasonló versének megformáltsága
arra vall, hogy kedvvel, művészi becsvággyal,
tehetsége teljes erőbevetésével készültek.
Taktikai megfontolások, puszta közönségtoborzó szándék, ha mégoly kétségbeesett is,
nem lehetnek képesek a művészi formát
ennyire felfűteni — különösen, ha a költő
közben tudatos árulást követne el az ellen,
ami benne a legjobb. Az ilyen helyzetben
szükségszerűen jelentkező kedvetlenség való
ban csak klapanciákat eredményezhetne —
mint sok kisebb alkalmi versében, amelyek
azonban világnézeti szempontból sem pro,
sem kontra nem sokat jelentenek. A nagy
igénnyel készült retorgrád szellemű versek
mögött az átéltségnek bizonyos fokát kell
feltételeznünk. Nem a priori megfontolások
ból vagy kegyeletből, hanem főleg ezért ne
héz elfogadni Csokonai szubjektív rosszhi
szeműségének elméletét. Sokkal inkább arra
kell gondolnunk, hogy a költőnek egy időben
kellett átélnie személyes élete legtragikusabb
szakaszát amely kivetett emberré tette s a ra
dikális felvilágosodott mozgalom összeomlását.
Ez maga a nihil volt, amelybe bízvást behatol
hattak konzervatív, de honmentő szándékú
nemesi eszmék. Annál is inkább, mert az
általában egyöntetűnek ábrázolt 1795 előtti
szakaszban is mutatkoznak a világnézeti
ellentmondások csírái. (A Magyar! hajnal
hasad és A bagoly és kócsag ellentétes monda
nivalói; A magyar gavallér gvadányis szem
lélete stb.) Juhász Géza meggyőzően bizo
nyította A Dugonics oszlopa kapcsán, hogy
Csokonainak ebben a helyzetben a nemesi
patriotizmus s a „múlttal a jövőért" folyta
tott harc lehetősége maradt, amelybe bele
kapaszkodhatott, ha egyáltalán talpon akart
maradni. Többen utaltak már a jakobinizmusból való kiábrándulására, amelyet érzé
keny humanizmusa, a terror szükségszerű
ségének meg nem értése magyaráz. Az igaz
ság diadalmában a legnyilvánvalóbb, hogy a
jakobinusokat mint a felvilágosodás árulóit
ítéli el, akik új zsarnokságot, új intoleranciát
hoztak. Erről az oldalról támadni őket nem

a nemesi ideológia szája íze szerint való.
Csokonai ebben az érzésében szinte a kor
egész magyar vezető értelmiségével osztozik,
s ezen különösen el kellene gondolkodnunk.
Hogy a magyar felvilágosodott írók közül
nála nyilatkozik meg ez a legélesebb formá
ban, azt rendkívüli impulzivitásával magya
rázhatjuk. Sinkó Ervin egy helyen kijenti:
nem volt benne semmi a színésziből. Nyil
ván költői karakterére érti ezt, hiszen bizo
nyára ő is tud azokról a kortársi feljegyzések
ről, amelyek Vitéz végletes belehevülésre
képes színészies előadó modorát emelik ki.
Aligha választható ez el költészetétől. Hor
váth János szerepjátszási elmélete csak erős
kor reittívu mokkái igaz a fiatal Petőfire —
s talán több joggal alkalmazható Csokonaira.
Mérhetetlen érzékenysége, beleélő készsége
képessé tehette a szerepeivel való mély azo
nosulásra. Hogy az 1795 utáni helyzetben ez
a megzavart, talaját vesztett és meggyötört
fiatalember felvehette és őszinte érzéssel játsz
hatta történelmi távlatból ellenszenves és
méltatlan szerepeit, azt nagyon is könnyen
elképzelhetőnek tartom. Végül számolni kell
azzal, hogy ő a régi és a modern költő-típus
válaszútján áll.Több van még benne a mester
emberből, mint az utána következőkben:
abból, akit a mívesi feladat elvégzésének
ambíciója és öröme éppúgy hevít, mint maga
a tárgy. Ne felejtsük: az Iskolai propozíciós
költészetből nő ki, s többek között annak
avitt és szürke hagyományát szökkenti
virágba csodaszerű módon, azt emeli világ
irodalmi magaslatra.
Hadd fűzzem ide mindjárt néhány más,
apróbb vitatnivalómat s kifogásomat, hiszen
a bírálat végére tartogatni őket, ahogy talán
szokottabb lenne, rossz szájízt hagyna, s igaz
ságtalan lenne ezzel a szép könyvvel szemben.
S még ezt is pozitívum említésével kell kezde
nem: a monográfia széles nemzett özi távlatai
val, azzal, ahogyan a szerző oly szervesen és
szé les látókörrel illeszti be Csokonai életművét
az európai kultúrába. Nem érzem azonban tel
jesen kielégítőnek a hazai hagyományokhoz:
a magyar rokokóhoz, a kéziratos énekkölté
szethez, a protestáns diákköltészethez s külö
nösen a Bessenyei irányához való kapcsolást,
pedig Csokonai felvilágosodott elmélkedő lí
rája ennek egyenes folytatása és tüneményes
továbbfejlesztése. Aránylag kis szerep jut a
népiességnek, s úgy tűnik fel, mintha az csak
Herder hatására, a romantika első érintésére
hatolna be az életműbe, noha kimutatható,
hogy a népies alkotások számottevő része
már az első debreceni korszakban elkészült.
Kevéssé tűnik ki, hogy az életpálya utol
só szakasza a nagy nemzeti feladatnak
érzett Árpádiász megalkotásának megszál
lottságában telik el. Általában: a monog
ráfia apróbb elvetései filológiai természe
tűek. Túlnyomóan időrendi hibák ezek: a

szerző nem támaszkodik eléggé Juhász Géza
Csokonai elegyes munkái c. kiadásában közzé
tett és a Vargha Balázs által szerkesztett
1956-os kiadásban is érvényesített kronológiai
eredményeire s más idevágó filológiai publi
kációkra. A szerelmes búcsúvétel keletkezését
a komáromi tartózkodás idejére teszi, s
Csokonai ottani helyzetére von le belőle követ
keztetéseket (a vers-motívumok életrajzi ki
aknázásában általában lehetne kissé óvato
sabb, Csokonai túlságosan régi típusú költő
ahhoz, hogy verseit ritka kivételektől elte
kintve vallomásoknak foghassuk fel), pedig
ez már 1794rben elkészült s eredetileg Rozáli
ának szól. A Trocheus lábakont Harsányi —
Gulyás téves besorolása alapján a Kazinczy
kiszabadulása utáni időre teszi, bár a vers
egyes utalásai, mint kimutatták, csak akkor
érthetők, ha keletkezését Kazinczy bebörtön
zése előttre tesszük. A Csokonai és Földi közt
való beszéd, amelyet a szerző mintegy lánc
szemnek fog fel a fiatalkori Az álom és a
Halotti versek között, valójában Fazekas
Mihály Cs. et F. című költeményével azonos.
Csokonai verstani értekezése, amelynek érde
mét egyébként a szerző találóan fogalmazza
meg, nem eredeti mű, hanem Földi János
grammatikája egy fejezetének átstilizálása,
A tavasz-fordítás előszavában foglalt úttörő
fordítási elvek szintén Földitől származ
nak.
Szórványos szépséghibák ezek, jelenték
telen visszái Sinkó Ervin (kritikusan és
precízen elemző intellektualizmusa ellenére
is) hőséhez alapjában érzelmileg közelítő s
apróságokkal nem bíbelődő módszerének.
Könyve szépirodalomként is teljes értékű, a
modern, nemes esszéstílus legjobb szintjén,
ami oly sajnálatos módon szorult vissza a
közelmúlt gyakran ólomlábakon járó hazai
irodalomtörténetírásában. De nem is pusztán
stílus vagy irnitudás kérdése ez, hanem a
fokozottabb érzékenységé, a mélyreható pszi
chológiai látásé, a kifinomult esztétikai hal
lásé. Ezért ajándékoz meg ez a mű a részle
tekben annyi eddig észrevétlen szépséggel,
hoz a felszínre annyi eddig rejtve maradt
összefüggést vagy motívumot, hogy csak
olyan példákra hivatkozzam, mint a Lillaciklus, Az otahajta, az Újesztendei gondolatok,
A reményhez, a Doktor Földiről egy töredék
mesteri elemzései vagy akár a Kleist-átültetés fordítói licenciáival foglalkozó fejezet,
amely oly plasztikusan érzékelteti Csokonai
nyelvi zsenijét. A bőven kínálkozó példák
szaporítására nincs itt mód, de valamit még
okvetlenül ki kell emelnem. Sinkó Ervin sok
kal kiterjedtebben és mélyebbre hatolva ak
názza ki elődeinél Csokonai csodálatos leve
leit. Főként ezekre alapozza azt, amit könyve
egyik legnagyobb értékének tartok, s jobb
híján sors-analízisnek nevezek. Levél-elem
zései jóvoltából olyan mély bepillantást enged
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Csokonai bonyolult és ellentétektől szabdalt
belső világába, végzetének kusza és meg
rendítő logikájába, mint előtte senki, s ezzel

ad lényegesen többet,
címével ígér.

mint amit

műve

Julow Viktor

BORI IMRE: RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE
Novid Sad, 1965. Fórum Könyvk. 215 1,
Az első, külön kötetben megjelent, eddig
a legterjedelmesebb
Radnóti-monográfia
szerzője, akinek személyében már régebben
egy tehetséges, kulturált kritikust ismertünk
meg, a költő eddigi méltatóinál csak ritkán
tapasztalt magas igénnyel, filozofikus érdek
lődéssel, a művészi forma iránti érzékenység
gel közeledik a nem könnyű problémához és
valóban sok újat, mitöbb, elgondolkoztatót
tud mondani róla.
A nehezen hozzáférhető tanulmány főbb
tételei (lehetőleg a szerző szavait használva)
a következők:
Radnóti a „mívesség rajongói" közül való
volt, az írás pótolta számára az életet, mely
magatartás mögött a sehova sem tartozás
tragikus élménye fedezhető fel. Gyámja a
polgári világ ízlésével és gondolkodásával vet
te körül, ez ellen ösztönösen fellázadt, de a
hajlamai szerint választott egyetemi tanul
mányok és az illegális kommunista mozga
lommal való kapcsolata sem oldották fel
magányosságát, továbbra is idegen maradt
a világban. „A sehová sem tartozás" tudatá
ból „az elidegenülés és az elidegenültség fel
ismerése" következhetett volna be nála, ez
azonban nem történt meg, jelenlétét csak
lírájának egyes elemei sejtetik, így az első
három kötet költőjét jórészt nem saját vilá
gának kifejezése, hanem „szerepjátszás",
„intellektuális mimikri" határozza meg, ezért
az igazi Radnóti csak az Újhold verseiben
jelenik meg először. Ekkor döbben rá „idegen'
voltára s most már csak szíve sugallatára kell
hallgatnia, hiszen Bori Imre szerint a közelgő
háború réme, Hitler hatalomátvétele és a
fasiszta tendenciák hazai előretörése csak
belejátszik a Járkálj csak halálraítélt soraitól
kezdve egyre erősbödő fenyegetettségének
érzésébe, tulajdonképpeni gyökere mégis a
„lélek olyan eredendő beállítottsága", amely
talán mindig ott szunnyadt Radnótiban,
csak alkalomra várt, hogy felébredjen . . .
Attól kezdve, hogy ez megtörtént, végleg a
„rémület", „a borzadás", a „haláltudat"
lesz a vezérmotívuma, a költő időnkint fel
törő optimizmusa csak magános hang, a
„börtöne falán rést kereső lélek kapaszko
dása", puszta illúzió. A világtól elidegenedett
költő így csak a „természetérzék egyfajta
pszichózissá alakításával", a magánéletnek a
költészetbe való transzponálásával és a költői
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önelvűség, a „míves tendenciák" ápolásával
valósította meg ,,a maga szabadságát". „El
idegenedése" élete utolsó évében, 1944-ben
már oly nagymértékű, hogy a világból való
elköltözés egy sajátos módja játszódott le
lelkében, amely után már csak a fizikai halál
következhetett...
Amint ebből az árnyalatokban gazdag
tanulmánynak csak a legfontosabb gondola
tait visszaadó rövid tartalmi vázlatból is
kitetszik, Bori Imre írása erősen egzisztencia
lista inspirációból született meg. Ezért (és
talán Franz Kafkára vonatkozó ilyen iroda
lom sugallatára is) került annyira előtérbe az
elidegenedés fogalma s ennek kapcsán a költő
szerepjátszó „inautentikus" („uneigentlich")
világának a később majd elidegenedésre rá
döbbenő s a „szorongatottság" érzésével kö
rülvett és állandóan a halál tudatával vias
kodó „autentikus" („eigentlich") világával
való szembeállítása, ezért hallunk „világba
dobottságnak végzeté"-ről vagy a szabadság
nak a versekben való megvalósításáról s
ezt a sort akár a Műnek az életrajztól, a
történelemtől való izolálásának alighanem
hasonló gyökerű szándékával is folytathat
nánk . . .
Erősen vitatható fogalmakról van szó
tehát: egyikük-másikuk puszta elfogadása is
egzisztencialista filozófiai gyökerük elfogadá
sát feltételezné. Az utóbbiak kritikájára azon
ban, amelyet nálunk hivatottabbak egyéb
ként is már sok irányban elvégeztek, ebben
az összefüggésben felesleges lenne kitérnünk;
csak a még mindig jónéhány sematikus
vonással elszürkített s különösen az esztétikai
és lélektani elemzésekben szegény hazai
Radnóti portréval szemben kialakított ellen
portré hitelességének a megvizsgálására szo
rítkozunk.
Bori Imre egészében véve mindenre oda
figyelt, ami lényeges Radnóti világában, az
a körülmény azonban, hogy alig veszi figye
lembe életének és történeti helyzetének ta
nulságait s így csak a Mű, mégpedig a kritikai
vizsgálódás céljaira mesterségesen izolált,
hogy ne mondjuk „elidegenített' mű zárt
körén belül marad, mégis sok vonatkozásban
akadályozza a költő igazi üzenetének a meghallásában, sőt néha már a belemagyarázások
vagy legalábbis az akart-nem-akärt félre
olvasások veszélyét is magában hordozza.

