
de, úgy látszik, megérezte a romantika ez óriásának érzelmi megközelíthetetlenségbe rejtett 
gőgös és fájdalmas magányát. Kossuthtal levelei közvetlenebbek. De belső érzelmiségét vagy 
nem érezte vagy nem vélte rokonnak a magáéval. Wesselényi társra vágyó, roppant érzelmi 
gazdagsága azonban, amely a szenvedés panasz nélküli viselésével párosult, elragadta s meg
nyitotta szívét és elméjét egyaránt. Érthető, ha neki, elébe, vele együtt teszi azt a nagy vallo
mást, amelyet már idéztünk: „Barátom, mi férfiak vagyunk, mi karakterünket küzdés által 
nyerők; s tudunk szenvedni lélekveretés nélkül, tudunk szenvedés által lélekben emelkedni." 

Legjobb mai ismerője, Szauder József helyesen mutat rá, hogy ez az emberi s közéleti 
kiteljesülés költői tevékenységének bizonyos megcsappanását hozta magával. Rá kell azonban 
mutatnunk arra is, hogy éppen az idézett levél Szemerének arról is tanúskodik, hogy égő 
vágyában, eltökélt szándékában volt meggazdagodott tapasztalásával újra visszafordulni a 
költészethez. „Ötven, hatvan éves testben férfiailag erős lélek adhat sokat, azaz sok jót. 
Bizonyos korban sok a szépség, a virág; minek később kell gyümölccsé érni. De boldog is az, 
ki elég nyugalommal, idővel és készülettel bír írhatni. Az író ha nagy mívet készít, a jövő 
korra néz k i . . . " Örök vesztesége gondolatban nem túlságosan gazdag költészetünknek, hogy 
nem a hatvanat, de az ötvenet sem érhette meg; a gyümölcsöt, melyet már látott lelkében, nem 
gyűjthette be. Az a „két délies őszi nap", amelyért egy századdal később az ugyancsak „hosszú 
leveleket író" (de azokat gyakran soha el nem küldő) magányos Rilke könyörgött, néki sem 
adatott meg. 

9. Vonjunk le végül egy műfaji s egy irodalomtörténeti tanulságot ebből a gazdag levelezés
ből. 

A levelezés, civilizációs s szorosabban vett társadalmi körülményeken túl, rendszerint olyan 
íróknál, olyan költőknél válik az önalakítás és önkifejezés jellegzetes eszközévé, akik folyto
nosan keresik, és lassan, nehezen találják meg a maguk tartalmait és formáit. Leveleik viszont 
éppen ezért rendszerint jóval telítettebbek a született, a natus költőkénél, akiknél a levél 
többnyire valóban csak a közlés, s nem egyben a fölkészülés eszköze is. 

S írjuk le, panaszként, azt is, hogy újabbkori irodalmunk történetében nem élünk elég 
sokrétűen a levelezések művelődéstörténeti lehetőségeivel. Inkább csak életrajzi forrásként 
használjuk őket, de sem a költő, sem a kor gondolkodás- és élménytörténetére nézve nem 
aknázzuk ki lehetőségeiket eléggé. Az említett három nagy levelezésanyag egyikéről sem készült 
tüzetes tanulmány mindeddig. Kár; felhasználhatatlan kincsek maradnak így. S tanulmá
nyaink, nem utolsó sorban ezért, az élő, a valóságos ember fölidézése híján hevernek könyv
tárak polcain olvasatlanul. 

Németh G. Béla 

így készült a Csongor és Tünde kézirata 

A Vörösmarty-kritikai kiadás 1960 óta megjelenő sorozatában eljutottunk a filológia mikro-
módszereihez. Amire az előző száz évben nem lehetett példa, Brisits Frigyes kezdeményezését1 

követve, megtanultuk Vörösmarty kézírását olvasni, vizsgáltuk a költő által használt papír 
gyártási módszerét, vízjelét, vastagságát, hajlékonyságát, nyersanyagát, színét, színváltozá
sát. A tinta színét, a lúdtoll, az acéltoll használatának körülményeit. 

A költő eredeti kéziratát a jelen kritikai kiadásig bizonyos fenntartásokkal forgatták 
elődeink, s úgy kezelték, mint ereklyét, amelyben igen nehéz eligazodni, egyes mondatait, 
szavait talán nem is kell szó szerint venni, mert nincs is mindig értelme. 

Gyulai Pál volt a költői hagyaték kezelői közül az első, aki kéziratból is közölt Vörösmarty-
műveket, például a Beszélytöredéket és az Örök zsidót.2 Az ő kritikai munkássága azonban igen 
helyesen elsősorban a kortársi emlékekre, a szájhagyományra, és a kiadott szövegek gyűjtésére 
épült. Beláthatjuk, legráérősebb a fennmaradt kéziratok vizsgálata volt. így derült ki, hogy a 
filológia új mikromódszerei ismeretlen VÖrösmarty-írások feltárására, a hiányosan, vagy hibá
san olvasott kéziratok szövegének tisztázására, és az áthúzott, törölt sorok megbízható meg
fejtésére vezetnek. 

A Csongor és Tünde keletkezése 
Toldy 1828. szeptember 20-án Bajzához írt levelében ad először hírt: „Vörösmarty egy 

Tündér Ilonát ír jambusoknak (sic !), több énekből fog állni. Felinél több kész, de az Aurorába 
már nem jő."3 

1 A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Összeállította BRISITS Frigyes 
1828 

2 ÖM 1884-85 . VI I I . 3 6 - 4 8 . 
a Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte OLTVÁNYI Ambrus, 1969. 443. 
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Valószínű, hogy itt a dráma első kéziratáról van szó, azonban Toldy tévedése is ott bujkál 
a levélben: a jambusok drámára utalnak, a több ének eposzra vall, végül is a darab egyes 
helyeken jambusokból, de többnyire trochaikus sorokból épült fel. Az ellentmondó adatok 
mögött talán egy elveszett Csongor és Tünde-tervezet rejlik, amelynek jambikus részletei 
voltak. Valószínűbb azonban, hogy a ránk maradt kézirat első feléről van szó, és így a levélben 
az, hogy „Felinél több kész" azt jelenti: a Csongor eleje 1828-ban készült. Ezt a feltételezést 
erősíti meg egyidejűleg az Egy világot. . . kezdetű Vörösmarty-vers, amely 1828 júliusában 
már azokat az elemeket, képeket, szimbólumokat használja, mint a Csongor és Tünde: „Egy 
vi lágot . . . Adnék értté, 's nem találok ágot, Mellyen nőne szerelem' rózsája; . . . Fán ha nőne, 
bár tündér hazában, Értté mennék kedvem' nagy voltában . . . Csillagánál szép est, hajnalának 
zengenék dalt váró szép leánynak . . . "4 

Bajza 1829. december 10-én írja Toldynak: „Vörösmarty erősen dolgozik Kontón, új évig 
el akarja készíteni. Azután Tündér Ilonába fog s ha az kész lesz egy románt8 ír. De ezekből csak 
úgy lesz valami, ha őt a sétálás szesze, melly most egy kissé megszűnt, ismét el nem lepi."6 Ez a 
híradás többszöri belekezdést tanúsít a Csongor és Tündébe, amelyet a Kont munkálatai, 
utolsó javításai szakítanak meg, s bizonyos, hogy mindkét darab egyaránt évekig készül. 

Vörösmarty János Gyulai Pálnak írt levele is az 1829-es évet jelöli meg a tündérjáték kelet
kezéséül: „1829-ben tartózkodott egy nyáron Vörösmarty Zsigmond unokabátyánknál Kis-
keszibe . . . Itt írta, úgy emlékezem a Tünde és Ilona című m u n k á j á t . . . " „Pesten, a censurán 
visszavetették, hanem a Fehérvári Censor, akkor iskolai Direktor, bátyámnak tanára volt, és 
nagyon öröme volt mindig bátyám szép magaviselete és eszében, nem tett akadályt, a munka 
kinyomatott."7 

A cenzori iratok a Fejérmegyei Levéltárban latin nyelven közlik: a székesfehérvári Szam-
mer Pál nyomdában kinyomtatott kisebb munkákat, köztük: „Mense Februaris Csongor és 
Tünde. Színjáték öt felvonásban. írta Vörösmarty Mihál. Impressorum in exempl. 500, et 
revisum per Censorem Localem. Albae Regiae die 7° Maji 1831. Joannes Chrysost. Szabó Gym. 
Director et Revisor Loc."8 

Vörösmarty valószínűleg 1831. február második felében kapta meg az első kiadás példá
nyait s küldte meg az előfizetőknek, barátainak. Kölcsey először március 3 előtt olvasta.9 

A kézirat titkai 
A Csongor és Tünde a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában K 715 számon talál

ható, vastag díszkötésben. A Salamon király (1821—1826) és a Horvát zendülők (1822—23) 
kéziratával egybekötve. A kötet sokféle eltérő minőségű, színű és méretű, negyedrét hajtott, 
egymásba rakott merített papírból áll. Rajta jól kihegyezett lúdtollal írva, a Csongor és Tünde 
a 90. lapon kezdődik és a 213. lapon végződik. 213 — 90 = 123 lap, azaz 246 oldal terjedelmű. 
Néhány lap hiányzik a mű elején és a végén. Az egyes lapok felső jobb sarkában olvasható 
könyvtári számozás két (recto-verso) oldalra szól. 

A 90—91. lapon van a dráma legrégibb vázlata, de azt is megelőzi egy áthúzott verses töredék, 
nyilván az előzetes próba az ördögfiókák párbeszédéből: 

Mondsza kinek . . . 
Mondom komámnak, 
Nékem . . . 
Elveszel! . . . 
Semmit, ah kín, ah halál 
Ott az . . őrnél, láttad-e? 
Dombit láttam, és — 

Jere 
Szép idő van. 
Egy hibáz. 
És mi az? 

4 ÖM. i960. I I . 31. 
5 Ennek a „román"-nak kezdetét sejtjük abban a címtelen ,,beszélytöreddk"-ben, amelyet Vörösmarty 

ugyancsak 1829-ben egy Balaton-parti bajvívásról ír: Sólyom úrfi és a Zádor nevében kiálló haramia, K.uda 
Bandi súlyos sebesüléséről és Sólyom ápolásáról a halásztanyán. ÖM 1884 — 85. VII I . 38 — 48. 

»OLTVÁNYI i. m. 481. 
' MTA kézirat, kelt: 1864. július 14. 
» F E H É R O.: A fehérvári cenzor 1830-31-ben. I t K 1964. 4 8 9 - 4 9 1 . 
• HORVÁTH János: Vörösmarty drámái 1969. 38.: „Pestről március 3-án ért haza Csekére, még Pesten 

o l v a s t a . . . " 
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A kézirat 91. lapján „Kovácsoczy" címmel olvasható Vörösmarty Egy költőre című, 1829. 
első felében a Koszorúban „Pata" álnéven megjelent szatírája: 

„(Költésed gyöngy) 
Lelked beteg, 's a' költés benne, gyöngy." [stb.] 

A verskézirat keletkezése 1829 július előtti, esetleg még 1828. évi is lehet, ugyanis akkor kezd 
Toldy leveleiben Kovácsoczy ellen nyilatkozni. 

A 92. lap anyaga egy felnyitott levélboríték tiszta oldala. Rajta újabb Csongor és Tünde 
vázlat. Túloldalán a címzés: „Tekintetes Vörösmarty Mihály hites Ügyvéd Urnák a Tudomá
nyos Gyűjtemény Szerkesztőjének Pesten" A levél címzése legjobban hasonlít az 1828. 
június 4-én Hatvanban kelt „Szombathelyi" aláírású levél címzésére.10 

A 93—148. lap világoszöld merített papír, hajlékonyabb vékony és rugalmasabb vastag 
lapokból áll, amelyek kb. 19x23 cm nagyságúak. Vízjelük stilizált liliom. Ebben teljesen azo
nos A' bujdosók c. dráma második kéziratának 65—66. lapjáéval, amelyre 1827-ben írt Vörös
marty. A 93—130. lap szövege lehet az a rész, amelyről Toldy írta 1828-ban, hogy felinél több 
kész. Itt ugyanis az írás alakja a 93-tól a 130. lapig szálkás, vékony vonalvezetésű, mint A' 
bujdosók második kéziratának 47—66. lapja, amely 1826—27-ben írott szöveget tartalmaz. 
A Csongor kéziratának írása és papírja feltűnően megváltozik, és a 130. laptól kezdve végig 
egyezik A' bujdosók harmadik kéziratának írásával, a 148. laptól kezdve pedig pótlapjai papír
anyagával is. Mindkét papír vastag, rugalmas, kékesszürke, merített anyagú, vízjelük egyaránt: 
jogart tartó oroszlán, fején három ágú korona, felette félkörben „Pro Patria", alatta „Hradek" 
felirat. A papír a Nyitra megyei Hradek község papírmalmában készült. Mivel A' bujdosók 
harmadik kézirata 1828-ban, a Csongoréval azonos minőségű pótlapjai pedig 1829-ben készül
tek, a Csongor másik része ugyancsak A' bujdosók javítását követhette. így a költő munka
módszerére is következtethetünk: (1827—28-ban?) megírta a Csongor kéziratának 93—130. 
lapját, utána kijavította A' bujdosók harmadik kéziratát (1828—1829), ezt követően az ott 
fennmaradt papírlapokon folytatta és fejezte be a Csongor és Tünde kéziratát (1829-ben és 
javította 1830-ban.) 

A Csongor kéziratának még sok titka van: 
A kéziratos drámaszöveg 7. lapjáig (96 v) Kármány a főhős neve. E névben az író Kármán 

József (1769—1795) példája kap megtisztelő jelzést, s ez Vörösmartynál a lélektan törvényei 
szerint öntudatlanul is vall a tündéres téma és írásmód egyik forrásáról. Nem is sokára, a 
Kármány név éppen azért zavarja az alkotás folyamatosságát, mert Vörösmartyt mindinkább 
a példát adó költőre emlékezteti. Ezért végül is új nevet ad hősének. Gondolatmenete arról 
tanúskodik, hogy nem volt annyira feledett író Kármán a reformkorban, mint korábban 
gondoltuk.11 A tündérességhez nyúló Vörösmartynak — már csak maga bátorításául is — 
Kármán munkáját ismernie kellett. Történhetett ez Fáy András közvetlen tanácsára is, aki 
még szívesen olvasgatta Kármánt. Másrészt abban, hogy Toldy összegyűjti és 1843-ban kiadja 
majd az „elfelejtett" Kármán műveit, Vörösmarty hatását érezzük. 

Vörösmarty Kármánban a rokonlelket, a képzelőerő nagy mesterét fedezte fel, pl. A nemzet 
csinosodásáról írt tanulmánynak az igazi költőről szóló ilyen részletei alapján: „ . . . a puszta 
vadonokat megnépesíti, lelket önt az érzéketlenekbe a költemény színei által, elragad tündér
világokba, ahol a földet elfelejtjük és az istenek társaivá leszünk . . . Apolló . . . felgyullasztja 
őket, szent dühödéssel be tö l t i . . . Ez a tűz az igazi költők esmértető bélyege. Nem a kiszabdalt 
mérték, nem a lebékózott ritmus, nem a megszámlált hang teszik a poétát. A merész képek, az 
eleven költés . . . az az enthusiasmus, tűz, sebes rohanás és erő; és az a nem tudom mi a szók
ban és gondolatokban, amelyet csak önkényt ajándékozhat a természet."12 

A kézirat 95 v — 96 v lapján fogalmazza meg Vörösmarty a Csongort elaltató dalt. Gon
dolatában az aranyalmák elrablása van az előtérben. Az őrszem hiába vigyázza a tündéri fát, 
el kell aludnia. A bekezdések, áthúzott sorok között itt tűnik fel először, töredékesen a tündér
játékot majd lezáró dal komor szövege: 

Álom az őrnek Álom, álom 
Szép arany alma 
Éjfélnek ölébe 
Szállj Oh, szállj arany álom alá 
Éj Éjfélbe 

10 ÖM 1965. XVII. 212-213. 11 A Magyar Irodalom Története. Bp. 1965. III. 145. 12 Részletesebben idézi TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre (1954. Romantika-vita) e megjegyzéssel: 
„Ez a földet elfelejtető tündérvilág mint a költői képzelet öntörvényű alkotása, alighanem itt szerepel először 
a magyar irodalomban program gyanánt." MTA I. OK 1955. (VI.) 261. 
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Az önzsongító, az ihletet dédelgető bekezdéstöredékek itt villantják fel az Éj, az Éjfél meg
személyesítésének ötletét, az Éjét, aki időtlen asszonyi szerepében majd az V. felvonásban jut 
szóhoz világot és embert teremtő, halált, pusztulást rejtegető személytelenséggel. 

A puszta sejtelemtől és a költőt körülvevő éjszakától fordul komorrá a zenében dús vers. 
Itt szószerint betolul a drámába a valóságos környezet néhány eleme. Borús, hideg éjt, késő 
őszt vagy kopár, hótalan telet érzünk, a játszi trocheusok jambusba, daktilusba fordulnak, 
jelezve a másféle mondanivalót: 

Éjfél van, az éj rideg és szomorú 
Jőj álom elő! 
A' csillagtalan 
Gyászosra Éjfélre hanyatlik az égi ború 
Jőj Jőj álom elő 

Jőj álom elő! 
Fáradj Virradni megunjon az őrszem 

mély álom temessen (Kiemelés tőlem — F. G.) 

Vörösmarty itt elakad a verssel, elégedetlen az eredménnyel, az áthúzott töredékek, sorok 
izgalma elhal. Elejti a boldogtalanságot sugalló szavakat, eltörli a másféle zenét, és visszatér 
az eredetihez. Címet is ad, ugyanazt, ami majd a nemzet imádságát nevezi, itt csupán azt, 
hogy égi jelenés, ismeretlen forrásból eredő hang szólal: 

Szózat 
Szellő zúgva lengedezz 
Álom, álom terjedezz 
őrszem hunyjon el 
őrszemek záródjatok 
Álom álom szállj alá 
Szellő szellő zúgj alá 
őrszemek nyugodjatok 
Álom álom terjedezz 

Üjra az aranyalmák történeténél vagyunk, az őrszemeket a mese belső törvényei szerint édes, 
földöntúli énekkel kell elaltatni. Ez az eredmény sem kielégítő. Az újabb altató szózat most 
már mintha a Helvila' halálán (1826) c. költeményből („Álom, álom, édes álom! Altass engem, 
légy halálom!") szivárogna át ide: 

Alom, álom 
édes álom 
Szállj a' föld felé 
Hunyjon őrszem 
mind csak egy nem 
a' szerelmesé 

Az édes hangú dal mögött a költő újra ráérez a komor éjszakáról szóló sorok érdes szépsé
gére. Visszatér a már kihúzott részekre, és a kevert sorok közül kiválasztja a maradandót: 

Dal. 
Éjfél van az éj rideg, és szomorú 
Gyászosra hanyatlik az égi ború 
(Oh ifjú ny) 
(Kedves) 
Jöjj kedvesem a' rideg éjbe velem [Választható töredékek] 

örülni az 
Ébren maga van csak az egy szerelem. 

• 

A megtalált verses szöveg áthúzatlan marad, és a színjáték befejező éneke lesz. E négy sor 
korai megjelenését a kézirat elején úgy foghatjuk fel, mint jelző sorokét, amelyek az egész 
darab végső kicsengésére figyelmeztetnek. Ha itt meghagyná őket Vörösmarty, akkor ezek is 
a darab szerkezetének szimmetriáját igazolnák. így arra utalnak, hogy a költő e négy sorban 
az éjszaka — szinte egy meghatározható éjszaka — csöndjében írja darabja első jeleneteit. 
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Eközben sejteti, hogy eljut az „elképzelt" szerelem „elképzelt" beteljesüléséig, miközben egy 
valóságos kapcsolat nagyon is földi örömére emlékezhet.13 Másrészt a négysoros dal szerepe 
hasonló a Szép Ilonka sokat emlegetett kétsorosáéhoz — „Hervadása liliomhullás v o l t . . . " — 
itt is az „Éjfél van, az éj rideg és szomorú . . . " a Csongor és Tünde egyik verses kezdőötlete 
volt, helyzeténél fogva végigkísérte a dráma megalkotását. A kéziratba több változtatás után 
írta be a költő, először az első felvonásba, ahová végül is nem illett, nem ott következett ä 
rideg éj, nem ott egyesültek a szerelmesek. 

A kiadásban a dráma legvégére került négy sor, ma is elgondolkoztatja az olvasót: vajon 
odaillik-e, és miért? Vörösmarty szánta ilyen szerepre e sorokat. Itt helyzetüknél fogva a rejt
vény megfejtésének kulcsát adják kezünkbe. E kulcs szerint a megfejtést csak Tünde földivé 
lett szerelme és a költő e négy sorhoz fűződő élményének frissesége magyarázza, semmi 
esetre sem Árgirus históriája. A „rideg és szomorú", a „Gyászosra hanyatlik az égi ború" 
kifejezések az Etelka iránti érzelem kínzó helyzetét érzékeltetik: a kielégítetlen vágyak óriásivá 
növelik Vörösmarty szerelmét, és ezzel a tündérjáték búcsúzóul is megismétli utalását az 1825— 
26. évi szomorú Vörösmarty-levelekre. 

A kézirat 100. lapján Vörösmarty Tandérvölgyének bekezdésére visszautaló sorokat húz át: 

„Szem ne lásson e' vidéken 
Fül ne hallja hangomat." 

A 110. lapon a hármas út Y alakú ábrázolásai díszítik a margót. A 112. lapon tollpróba: 
„május, május" — mintha a megírás idejére vonatkoznék: 1828. májusára. 

A 161. lapon egy vers-ötlet: 

„hol nő gili búg szerelmes 
Bánátiban, sorvadt ágon, mint gyöngybokor ülvén." 

• • 

A 162. lapon egy történet vázlata: 
„NB. Két vitéz éjjel viaskodik, éjfélkor fáradva rogynak; reggel (az egyik felkel, 
másik halva marad) csak az egyik kel fel." 

A vázlat a Gyulai-közölte Beszély töredékre vonatkozik, amelyben a napkeleti vitéz, Sólyom úrfi 
a Zádortól felbérelt haramiával vív életre-halálra s másnap csak Sólyom kel fel.14 

A 174. lapon (az Éj jelenete előtt) egyenes vonalakból és téglalapokból rajzolt kaszás alak 
(„Halál") alatta egy hibás Berzsenyi-idézet: 

• 
„Zordon; de oh nem nem lehet az kemény 
Mert a' te munkád ott is elszórt" 

Az Éj jelenetén különösen sokat dolgozott Vörösmarty. Ennek csak egy különös szépségű 
részletét mutatjuk be itt az áthúzott sorok közül, a kézirat 178. lapjáról: 

Az állat ifjúsága elmúlik 
(Agg) Kelt és hanyatlik 
Erőtlen aggott egy két nyár után 
's mint a' rokon por resten oda dől. 
Az állat izmossága megtörik. 
(Üvöltő) Sem a kies inség sem a' félelem, 
Sem a' (nagy) tetem 's szív meg nem mentik őt 
Az ember ifjúsága elmúlik 
Erőtlen aggott egy két nyár után 
's mint a' rokon por resten oda dől 
De mondhatatlan édes a' gyönyör, 
(Midőn ki) Mellyel kilép a' nagy világ elé, 
Merőn megbámul földet és eget. 
'S kiolthatatlan vágygyal, a' mig él 
a' tudhatókon túl bolyong esze. 

" Ez idő tájt írja: „Pénzen vett szerelem gyönyörünk most 's pénzen adott bor, 'S árához képest ez fanyar, 
az keserű." (Magyar költők, 1829—1833.) 14 Lásd az 5. jegyzetet. 
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Az előző áthúzott sorok, mint az egész Éj jelenet, azt mutatják, hogy Vörösmarty az ismét
lések, újraírások, áthúzások közben mindig újra és mind makacsabbul közelít a végleges meg
oldás felé. A kész szöveg megjelenésére, kibontakozására szüntelen számít, s ha újra javít, 
felhasználja a korábbi jobb sorokat az áthúzottak közül. 

A kézirat első és utolsó 1—2 lapja hiányzik. Ezért aztán a történet ott kezdődik, hogy 
Kármány-Csongor a csodafa alatt Mirigy gonoszkodó monológját hallgatja, s ott végződik, 
a 212. lapon, hogy Tünde félrevonja fátyolát s földi lényként jelenik meg Csongor előtt. 

A 206. lapon jegyzet olvasható Sallay Imre, Vörösmarty barátja, szíves másolója írásával: 

„Pápai sógor a' portán" „Pápai sógor a' kapun" 

Ezek szerint a helytartótanácsnál írnokoskodó Sallay a Csongor és Tündéről is készített tisz-
tázatot az 1831-es kiadáshoz. Másoláskor a helyszínen hallott mondatokkal próbálgatta 
újonnan kihegyezett lúdtollat a másolásra fogott eredeti kéziraton. Tehát a hivatalában, 
egyéb dolga közti pihenőkön másolgatta a Csongor és Tünde kéziratát. 

Fehér Géza 

Jókai Mór szlovák tárgyú regényeinek forrásaihoz 

(Szomorú napok, Akik kétszer halnak meg) 
• 

Jókai Mór egyike azoknak az íróknak, akik tulajdonképpen nagyon keveset „találtak ki", 
szinte minden egyes soruk mögött valamilyen írott vagy hallott tény húzódik meg. Csak épp 
önkényesen kapcsolták össze ezeket a tényeket, olykor más vonatkozásban használták föl, 
illetve sajátosan értelmezték. Ezért van igen nehéz dolguk a kritikai kiadás szerkesztőinek; 
hiszen a magyarázat gyakran megbukik, s váratlanul kerül elő a forrás, melyből az író merített. 

Az alábbiakban „szláv" tárgyú műveinek néhány forrását szeretnénk közölni, s egyben 
alátámasztjuk azt a véleményt, mely szerint Jókai életének és életműve kialakulásának meg
határozó és döntő korszaka: a reformkor; akkor is ide nyúl vissza — ihletért, példáért, igazo
lásért —, mikor idegen forrásai más tájakra viszik el. Ennek nem mond ellent, hogy Jókai csak 
23 éves a forradalom kitörésekor; jókora írói és szerkesztői múlt áll már mögötte, valószínűleg 
nemcsak írója, hanem olvasója is az akkori folyóiratoknak. A reformkor „nemzetiségi" küz
delmei jórészt megszabták regényeinek irányát: a Szomorú napok vagy az Akik kétszer halnak 
meg szlovák-ábrázolása ellentmondásos, s nem igaz az a tétel sem, hogy Jókai minden esetben 
rokonszenvvel ábrázolta, türelmesen szemlélte volna a „nemzetiségi" mozgalmakat. Illetve: 
a nemzetiségi mozgalmak egyes vezetőinek egész életében nem tudott megbocsátani, említett 
regényeiben szinte azzal a terminológiával és türelmetlenséggel támadta őket, mint azt oly 
gyakran a reformkor sajtójában olvashatjuk. (Az igazság kedvéért meg kell állapítanunk, 
hogy a szlovák sajtó és röpirat-irodalom sem fukarkodott a gúnyos, sőt becsmérlő jelzőkkel.) 
Ugyanakkor újságcikkeiben, képviselőházi megnyilvánulásaiban a rokonszenv hangján szól a 
népről, a nemzetiségi-kulturális mozgalmakról; az általa szerkesztett lapokban helyet biztosít 
a szláv népek irodalmának és népköltészetének: az ő embere, Urházy György érdekes és 
figyelemre méltó könyvben számol be balkáni tapasztalatairól.1 

Még egy megszorítást kell tennünk. Nem beszélhetünk Jókai „szláv"-szemléletéről. Ugyanis 
a szerb törekvéseket, a szerb mozgalmakat inkább pártolta, a szerbek iránt inkább érzett rokon
szenvet, mint a szlovák nemzeti mozgalom vezetői iránt; és viszont, a szerb kulturális életből 
sohasem érték Jókai regényírói művészetét, illetve néhány regényének szemléletét olyan táma
dások, mint szlovák részről. Jókai őszintén és tiszta szívből köszönti a Thököli-emlékünnep al
kalmából a szerbeket, s leírja: „ . . . e két nemes népnek csak a művelődésben szabad egymás
sal versenyezni, s magyarnak és szerbnek csak segélyre, de tusára nem nyújtani ki k e z é t . . . "2 

1848-ban a szerbek táncvigalmával kapcsolatban írja: „Mi a nemzetiség szeretetét mindenki
ben becsüljük, még ha elleneink volnának is azok".3 1848. október 29-én leleplezi azokat, akik 
„egymásra uszítják a népeket".4 De hasonló haraggal fordul azok ellen is, akiket a magyar 
forradalom és a szabadságharc ellenségei között tart számon, ekkor írott újságcikkeiben nem 
(és később sem) kíméli Kollárt, Stúrt, Hurbant, Hodzát.5 Tegyük hozzá, hogy későbbi regényei, 
regényeinek egyes csípős megjegyzései is őrájuk vonatkoznak; s míg nem egy szerb írót — note-

1 ÚRHÁZY: Keleti képek. Pest MDCCCIV. 
»összes Művei XCVI. Életemből I. Bp. 1898. 1 1 6 - 1 2 3 . 
* Cikkek és beszédek I. Bp. 1965. 5 1 4 - 5 1 5 . 
• Cikkek és beszédek I I . Bp. 1967. 66., 384. 
5 I. m. 331., 378. 
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