
színvonalú munka, úgy tűnik, az átlagos
nál is kevesebb benne a sajtóhiba, bár 
teljes elkerülésük itt sem valósult meg. A 
28. lapon nyilván nem páva, hanem pápa 
olvasandó (657. sor), miként ez az utá
na következő sorokból elég egyértelműen 
kitűnik. A 4. sz. vers 47. sora nagy kezdő
betűs kellene hogy legyen. A jegyzetekben 
is akadnak sajtóhibás szavak (perlik, 568. 
1. 76. sor; kalapács, 621. 1. 5390. sor). Né
hány helyen vitatható a magyarázatokat 
igénylő, Hl. nem magyarázott szavak elkü
lönítése. A „hegyestör szúrás" (23. vers, 
44. sor) például nézetünk szerint nem szo
rulna magyarázatra, míg ugyanezen vers 
32. sora („sok deszka gyalulás, nem fért Le
génységemhez") inkább kívánta volna az 
értelmezést (az inas sok deszkát gyalult, 
mégsem avatták legénnyé). 

Három esztendő termését takarítja be 
Csokonai Vitéz Mihály versei kritikai kia
dásának második kötete. 1791-ből 5 fköz-
tük Az istenek osztozása), 1792-ből 31 (köz
tük a Békaegérharc), 1793-ból 46 vers tarto
zik ebbe a periódusba. Csokonai még min
dig ír iskolás, latin nyelvű költeményt; de 
már másfelé is tájékozódik. Szilágyi Ferenc 
hangsúlyozza Kazinczy Ferenc levélbeli ta
nácsának jelentőségét; ennek tulajdonítja, 
hogy költőnk anakreoni és szerelmes versek
kel is próbálkozik; és — szerinte — Kazinczy 
példája (is) segít abban, hogy az olasz líra 
felé forduljon figyelme. Nem árt már itt le
írnunk: Csokonai keresi még hangját; több 
olyan költeményre bukkanhatunk e kötet
ben, amely csupán első (vagy ha nem is 
első, de feltétlenül kezdetlegesebb) változa
ta egy későbbi, érettebb, formai-gondolati 
szempontból kidolgozottabb megoldásnak. 
S még egy adat: magukat a verseket a kö
tetben a 7-123. lapokon lelhetjük, míg a 
jegyzetek a 125-736. lapokon találhatók 
ilyen fejezetcímek alatt: Rövidítésjegyzék, 
Csokonai költői pályakezdése (című filológiai 
tanulmány), Kötetünk versanyaga (lényegé
ben az előbbi részt egészíti ki), Kötetünk 

Néhány ilyenféle esettől eltekintve a 
magyarázatok összessége biztos támpontot 
nyújt a szövegek megértéséhez, nyilvánvaló 
az is, hogy az interpretáció minden rész
letét nem kell a kritikai kiadásnak sem 
magára vállalnia, ezt megteszik majd a 
szövegeket elemző későbbi kutatók. 

Varga Imre szorgos filológiai munká
jának köszönhető, hogy az RMKT XVII. 
századi sorozata egy újabb kötetnyi értékes 
versszőveget tett közkinccsé. A négy erdé
lyi versíró müvei bizonyára nem csupán az 
irodalomtörténet, hanem a néprajz, a mű
velődéstörténet, a jog- egyház- és techni
katörténet szakembereinek figyelmét is fel 
fogják kelteni, a bennük rejlő gazdag is
meretanyagot számos tudományág tudja 
majd hasznosítani. 

Bitskey István 

időrendje, Az 1791-93-i versek formai kérdé
sei, Az 1791-93-i versek dallamai, Csokonai
szövegeink helyesírása (s nem tagadhatjuk, 
hogy mindezekre némi túlméretezettség a 
jellemző), végezetül a 156. laptól a Jegyze
tek a versekhez. 

Első pillantásra akár valamiféle filoló
gusi megalomániára gyanakodhatnánk, hi
szen a többségében nagyon kevéssé fontos 
Csokonai-versekről, egy még alakulóban lé
vő egyéniség botladozásairól, töredékekről, 
ötletekről van szó; mi lesz majd a ké
sőbbi esztendők verseivel, az 1800-as évek 
tragikus Csokonaijával, a páratlan lelemé-
nyü stílusszintetizálóval, akinek fájdalmas 
zeneisége többekben joggal Mozart moll-
hangnemben írt szonátáit, szimfóniáit idé
zi föl? 

Ne siessünk azonban az ítélkezéssel! S 
ha több ponton Szilágyi Ferenc aprólékos 
jegyzetelési módja, néha túlságosan aggá-
lyoskodónak tetsző fejtegetése vitára inge
rel is (máskor éppen ellenkezőleg: mint
ha csekély súlyúnak lehetne érezni a bizo
nyításra szánt mondatokat!), ne felejtsük, 
a Csokonai-életművel kapcsolatos filológi
ai kutatások (a vitathatatlan eredmények 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI 
Költemények 2. 1791-1793. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt 
írta Szilágyi Ferenc. Szerkesztette Julow Viktor. 1988. Akadémiai K. 753+16 1. 
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ellenére) sok kívánni valót hagynak ma
guk után. Sem Harsányi István és Gulyás 
József kritikai igényű, a kutatások állását 
pontosan tükröző-összefoglaló 1922-es kia
dása, sem a Vargha Balázs által sajtó alá 
rendezett Összes Versek nem oldották meg 
sem a kronológia, sem a lehető leghitele
sebb szövegek problémáját; újabb másola
tok, versek kerültek elő, újabb szempon
tok fogalmazódnak meg, elsősorban Szau-
der József, Julow Viktor, Szilágyi Ferenc, 
Vargha Balázs jóvoltából Csokonai-képünk 
erősen módosult. Sinkó Ervin inkább ké
telkedésével és néhány finom megfigyelés
sel jeleskedett, míg Juhász Géza félrevitte 
a Csokonai-kutatásokat. A Csokonai-élet
mű még ma is sokszor áttekinthetetlennek 
tetszik, a túl sok másolat legalább annyi 
zavart okoz, mint a számos, kétes hitelű
nek elkönyvelt (elkönyvelhető) szöveg. A 
kritikai kiadás munkásai (a sajtó alá ren
dező, a lektorok, a sorozat- és a kiadói 
szerkesztő) tehát rendet akarnak teremte
ni, meg akarják oldani a legmegbízhatóbb 
Csokonai-szöveg problémáját, elfogadható
vá a versek kronologikus besorolását, a szö
vegvariánsok egymáshoz való viszonyát, a 
versek motívumrendszerének szerveződését, 
fel akarják tárni a versek szűkebb és olykor 
tágabb környezetét — és emellett szövegér
telmezéssel is akarnak szolgálni. Ha mind
ezt szem előtt tartjuk, jórészt elesik a túl-
méretezettség vádja. Csakhogy ekkor egy 
másik kérdés vetődik föl: vajon e felsorolt 
feladatok egy kritikai kiadás jegyzetappa
rátusában elvégzendők és elvégezhetök-e? 
Kritikai kiadásnak kell-e pótolnia vagy he
lyettesítenie adat- és szövegközlések, össze
hasonlító tanulmányok, fordításelemzések 
egész sorát? Ne vádoljuk Szilágyit! Ha va
laki, akkor éppen ő (például nem jelentősé
gének mértékében méltatott-vitatott tanul
mánykötetében: Csokonai művei nyomában. 
Bp. 1981.) kivette részét a följebb körvona
lazott munkából; emellett Földi János és 
Kazinczy Ferenc kiadatlan-elfelejtett szö
vegei körül is érdemdúsán szorgoskodott. 
Tanulmánykötete sajtó alá készítése óta 
azonban újabb meg újabb adatok kerülnek 
elő, s nyilván úgy érezte, hogy a kritikai 
kiadás használói számára mindent hozzá
férhetővé kell tennie, amit a Csokonai-ku
tatás eleddig produkált. Szilágyi udvarias 
gesztusa és elszánt munkálkodása köszö
netet érdemel; és talán a majdan sajtó 

alá készülő köteteket segítjük azzal, ha ez
úttal főleg kétségeinket fogalmazzuk meg 
a legvitatottabb résszel, a jegyzetappará
tussal kapcsolatban, s a remek filológiai 
rátalál ásókat, az ötletes levezetéseket csak 
általában nyugtázzuk. 

Első kétségünk a kronologikus besoro
lást illeti. Eleve vitatható ama egyébként 
sok helyen valószínűsíthető elv abszoluti
zálása: egy kevésbé kidolgozott megfogal
mazás a korábbi, a valamivel jobban ki
dolgozott a későbbi változat. A kronológia 
alapjául szolgáló Tisztázat fűzet (MTAK Kt 
K 677) 1793-as, nem a megírás, a kidolgo
zás sorrendjében adja a verseket. Szilágyi 
szerint az 1793. októbere utáni verseket va
lószínűleg nem tartalmazza. E feltételezést 
kapcsolatba hozza Csokonai olasz nyelvi 
stúdiumaival. A „tanulok olaszt" kitétel 
(szintén csak valószínűleg!) Szilágyi szerint 
1792. szeptemberéből való. Ebből azonban 
kétféle következtetést von le. Az olasz for
dítások zöme 1792-93-ban készült (hiszen 
Csokonai igéjének folyamatos jelene koráb
bi nyelvtanulási kezdetet sugall), a 296. 
lap szerint 1792-ben fogott bele az olasz 
nyelv tanulásába, de a 684. lap szerint 
(második következtetés) az 1793-as év az 
olasztanulás kezdete; továbbá a 666. lap 
szerint olaszul behatóbban (!) 1793-ban 
kezdett el tanulni. 625.: Eschenburg Bei-
spielsammlungját 1793-ban kapta kölcsön 
(itt lelte a lefordítandó olasz verseket), vi
szont 602.: Eschenburg kötete 1792 körül 
(!) — lehet, hogy 1791-ben, a „körül" sok 
minden jelenthet — jutott a kezébe; 593.: 
az olasz költészettel 1792-93-ban kezdett el 
foglalkozni. Ugyanakkor 149.: „Csokonai 
első olasz prózafordításai 1792-re tehetők 
(legföljebb 1791 végére, korábbra azonban 
aligha)." 

Zavarban vagyok. Egy bizonyosság ma
radt: Csokonai 1793-ban még? már? ta
nult olaszul. Nyilván könnyen tanult, hi
szen latinul már jól tudott, kiváló zenei 
hallással rendelkezett, tehát volt „nyelvér
zéke." Viszont a kronológia Szilágyi adatai 
és fejtegetései után (vagy azok ellenére?) 
sem lett egyértelműbb. Szilágyi is két esz
tendőt jelölt meg a) a Beispielsammlung 
megismerésére; b) Csokonai olasz tanulmá
nyainak kezdetére. Hiszen ha 1791 végén 
vagy 1792 elején már Metastasio-színmü-
vet fordít (ebben sem lehetünk egészen bi
zonyosak, hiszen erre sincs egzakt bizonyí-
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ték!), és a Beispielsammlungot 1792-ben 
megkapta, miért ne fordíthatta volna a 
nyelvileg könnyebb Robertit is 1792-ben? 
A kérdés nem perdöntő, bár nem is lényeg
telen. Annyi történt, hogy a régi zavar 
helyébe új került. Ugyanis majdnem annyi 
joggal hozhatjuk vissza az olasz fordítá
sok egy részét 1792-re, mint fogadhatjuk el 
az 1793-as évszámot. De akkor minek ez 
a többszörösen ismételt fejtegetés a jegy
zetekben? Ám nem kiragadott példáról 
van szó, ugyanis a Csokonai-versek krono
lógiája nem egyszer & viszonyításon alap
szik. A Herkules és Amor, valamint a Thais 
(Szilágyi megfogalmazása szerint) a „ko
rai rögtönzésszerü fordítás"-ok közül valók. 
Az eddigi, 1793-as besorolás helyett „való
színű, hogy ennél korábbi", azaz 1792-es. 
Miért? „Csokonai jól tudott latinul, ezek 
a rögtönzésszerü rövid fordítások megelőz
hették 1793-i olasz műfordításait", (249.) 
Az idézett összetett mondat tagmondatai 
között nem érzem a logikai kapcsolatot, a 
második nem következik az elsőből. Le
het, hogy Szilágyinak igaza van. De nem 
amiatt, amivel feltételezését alátámasztani 
véli. 

Ugyanilyen apró ellentmondásból indul
hatunk ki Az istenek osztozása és a Békae
gérharc értékelésével kapcsolatban. A 184. 
lapon Szilágyi egyetértöleg Ferenczi Zoltán
nal azt állítja, hogy Szalkay Antal Bluma-
uer-fordításának kéziratos másolatai már 
1790-ben közkézen forogtak, a 346. lapon 
viszont ugyanehhez az adathoz az 1791-
es évszámot fűzi. Ezzel szemben rámutat 
arra, hogy mindkét mü időszerű politikai 
célzattal rendelkezik, Az istenek osztozása az 
1790-9l-es országgyűlés, a Békaegérharc a 
franciák ellen indított intervenciós háború 
szatírája. Szilágyi gondos munkával tárta 
föl a néhány, tételét erősítő tényt maguk
ból, a költeményekből. Szilágyi gondolatát 
instruktívnak tartom, legfeljebb úgy módo
sítanám, miszerint Csokonai az országgyű
lést és az intervenciós háborút is gúny tár
gyává teszi több minden más, például Az 
istenek osztozásáb&n emlegetett Pragmatica 
sanctio mellett. Azt hiszem, Csokonainak 
szintén ártott az 1950-es évek irodalom
szemlélete, mikor is mindenáron harcias 
forradalmárt, plebejus szemléletű jakobi
nust akartak faragni belőle. Mintha ez a 
nézet kísértene még mindig. Talán jobban 
kellene figyelni arra, hogy az említett két 

műben erőteljesen van jelen a deákos-di-
ákos trivialitás hagyománya; a mitológia 
travesztiája egyszerre cél és eszköz. S bár 
e travesztia feldúsul, élettel telik meg az 
időszerű célzások révén, egyben az idősze
rűség némileg semlegesül is a mitológiai 
keretben. Az a fajta azonosítás, hogy Az 
istenek osztozásáb&n Jupiter: II. József vagy 
II. Lipót, Juno: Mária Terézia és/vagy Ma
rie Antoinette lenne, Neptun „több mint" 
II. Frigyes Vilmos vagy Károly Ágost (!), 
valójában a protestáns rendi ellenzék kép
viselője, Pluto pedig a katolikus klérus, 
jókora túlzás. Miért kell a 18 éves Cso
konairól abszolút politikai jólértesültséget 
feltételezni, a meglehetősen kusza viszo
nyok ilyen mérvű ismeretét? Nem is szól
va arról, hogy túl nagy merészség lenne 
(még a szabadszájú diáktól is): Jupiter 
és Juno pittoreszk-intim családi jeleneté
be belelátni a kalapos király vagy II. Li
pót aggodalmát húga sorsáért. Modell és 
(humoros) irodalmi megjelenítés viszonya 
(a szatirikus jellegű ábrázolást tekintve is) 
minden bizonnyal jóval bonyolultabb, mint 
az Szilágyinak egyébként sok megfontolan-
dót tartalmazó okfejtéséből kitetszik. Ha
sonlóképpen állunk a Békaegérharccal. Ha 
az egerek az intervenciósok, akkor a bé
kák a franciák. Ezek szerint nemcsak az 
egereket sújtja a szatíra, hanem a békákat 
is, egyképpen a forradalom ellen küzdőket 
és a forradalmi Franciaországot. Más kér
dés, hogy ha allegóriának fogjuk föl a két 
költeményt (amelynek tárgytörténeti előz
ményeképpen a travesztia jellegű heroiko-
komikus eposzokat jelölnénk meg, amelyek 
felé Csokonai tájékozódott), mennyire van 
jogunk a szatirikus jelleget ily egyoldalúan 
hangsúlyozni. Nem hiszem, hogy a kri
tikai kiadásnak kell(ene) tisztáznia ezeket 
a részben müfaji-müfajtörténeti, részben 
stílustörténeti sajátosságokat. Kicsit félre
vitte és megterhelte a magyarázatot az a 
szándék, amely a müveknek szinte minden 
mozzanata mögött az egykorú politikai ese
ményeket kereste. Talán elegendő lett vol
na (s a hellyel való takarékosabb bánás 
szempontjából célszerűbb), ha a müvek tá
gabb kontextusának fölvázolásakor említi 
meg Szilágyi a müvekben található, diá
kos vaskosságú célzásokat. Mindenesetre 
túlzás „határozott politikai koncepció"-ról 
beszélni, viszont feltétlenül szükséges lett 
volna határozottabb állásfoglalás a műfaj 
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kérdésében: hol „eposzparódiá"-ról olvas
hatunk, hol „verses szatíra"-ról, másutt 
„travesztiá"-ról, olykor „vígeposz"-ról, „ko
mikus eposz"-ról, mintha rokon értelmű 
kifejezések lennének. A kérdés tisztázását 
nem a kritikai kiadástól várom, csupán azt, 
hogy az egyik mellett tegye le a sajtó alá 
rendező a voksát. 

Nem vitás, Csokonainak ez a kötete 
számos életrajzi problémát is fölvet. Nem 
tudom egészen elfogadni, hogy Csokonait 
1792-93-ban a „mecénás-probléma" gyö
törte volna, egy vers keltezése azért 1793-
as, mivel „kiábrándult hangulata" miatt 
oda datálható; sőt több helyütt „Csokonai 
depressziós korszakaidról (582, 708.) szól 
Szilágyi. Jórészt elfogadhatjuk azt, hogy a 
Tisztázat füzet Csokonai kötetterve, amely
nek megjelentetése körül Kazinczy szerepe 
számottevő lett volna. S bár a kiadáshoz 
mecénás valóban szükségeltetett (ugyan
akkor a prenumeráció sem lehetett vol
na teljesen elképzelhetetlen!), nem tudjuk, 
miképpen akarta Csokonai ezt megolda
ni, pontosan ki(k)re gondolt, kik utasí
tották vissza (és visszautasították-e?), az
az a Tempe/ó'tben megjelenített nemesek 
mennyire személyes élmények (majd Bes
senyei Csokonaitól függetlenül ábrázolja 
hasonlóképpen a kultúra iránt érzéketlen 
nemeseket). Az én Életem c. vers lenne a 
kérdést eldöntő érv. Csakhogy nem kizáró
lag a mecénás-probléma körül forog a sok 
költői erőt rejtő költemény, a jegyzetekben 
közölt verses válasz, a Horváth Ádámé nem 
is érinti ezt a témát. Emellett a Magyar 
Múzsában közölt cím az érzékeny irodalom 
körébe utalja a verset, miként Csokonai
nak egy Szilágyi által említett följegyzése 
is: Egy szerentsétlen siralma. További elem
zést érdemelne, mennyi a költeményben 
az olvasmányélmény, a gyorsan tűnő élet 
futását panaszló közhely, a másutt emle
getett Young és Hervey, valamint Péczeli 
müveiből ide átemelt frázis, milyen mér
tékben irodalmiaskodó a mitológiai betét, 
mennyire meghatározó a Hováth Ádámtól 
tanult versforma. Elfogadom Az én Eletem 
azonosságát a Magyar Múzsabeli közlés
sel (bár a cím ugyanolyan joggal lehetne 
a Szilágyi által közölt variáns is, hiszen 
mindkettő Csokonaitól származik), de azt 
a konstrukciót, mely szerint az 1793-as kö
tettervet illető hiábavaló (ám részleteiben 
csupán a Tempeföi erősen stilizált szövegé-
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bői kikövetkeztethető) próbálkozások, vagy 
általában az 1792-93-as évek tapasztala
tai lecsapódása lenne, továbbra sem érzem 
minden kétséget kizáróan bizonyítottnak. 
Hiszen ha Csokonai valóban keresett volna 
mecénásokat, mind a kereséshez, mind az 
elutasításhoz több időre lett volna szüksé
ge. 1793 őszén még nem derülhetett fény 
arra: nincs reménye a kötet megjelenteté
sére. A szerelmes versekről szólva Szilágyi 
nem győzi cáfolni az élményszerüség lehe
tőségét, itt kevésbé óvatos. Ha Horváth 
Ádám válasza október 28-áról való, ak
kor Csokonai Az én Eletemet nem írhatta 
előbb, mint szeptember végén vagy október 
elején, illetve ekkor küldhette el a verset 
Horváthnak. Kazinczyt 1793 nyarán akar
ta meglátogatni, s a hozzá címzett Trocheus 
lábakon és a Nagy Sámuel Sanderjére („Mú
lik mord Egünk' homályja... ") valószí
nűsíthetően 1793 szeptember végéről kelte
zett. E két vers között keletkezett volna 
Az én Életem? Hangulatilag és tematika
ilag (amennyiben a mecénás-kérdés körül 
csúcsosodik ki a mondandó!) semmikép
pen nem illeszthetők egymás mellé ezek a 
versek. A versformát tekintve Az én Életem 
és a Trocheus lábakon mintha azonos ihlet
kör szülöttei volnának. A „szorongató"-
nak vélt mecénás-probléma, a „depresszió" 
(?) felszakadó pillanatai késztetik Csoko
nait ilyen sorok írására: „Míg az Ég víg 's 
ép időket/ Éltet e' földön velem . . . "? Vagy 
a víg és ép időkre borul időnként a dep
resszió árnyéka? Csak zavaromat tudom 
konstatálni. Szilágyi érdekes tételei meg
gondolkodtatnak, de nem győznek meg. 

Úgy vélem, kiragadott példáimmal je
leztem, hol támaszt kétségeket a jegyzetap
parátus (és a kronológia), hol érzek bizony
talanságot az imponálóan gazdag (helyen
ként a bőség zavarával küszködő) anyag 
ellenére. Emellé teszem megfigyelésem: fel
tűnően sok az önismétlések száma, mint
ha az egyes jegyzetek végső összedolgozása 
olykor elmaradt volna. Legalább három
szor tudjuk meg azt a nem túlságosan 
jelentős tényt, hogy Tolnai Vilmos igazság
talanul bírálta Toldy Ferencet (514, 524, 
540.); többször azt, hogy Földessy Gyu
la szóbeli közlése alapján Juhász Géza egy 
Csokonai-verset J. Chr. Güntherével ho
zott kapcsolatba. (514, 520.); „a komáromi 
születésű Nagy Sámuel" pozsonyi stúdi
umairól a 688. és 700. lap tájékoztat 



szinte azonos szöveggel; Csokonai és Bes
senyei találkozásának anekdotájáról kime
rítően olvashatunk a 481. lapon (kétszer) 
és a 483.-on; a 471-474. lapokon két versi
ke ürügyén böngészhetjük végig ugyanazt 
több ízben. Azt össze sem mertem számol
ni, hányszor idézi Szilágyi Kazinczy Ferenc 
nevezetes levelét, illetve hány alkalommal 
írja le, mit tanácsolt a Mester az ifjú köl
tőnek. A szószaporításra az alábbi példát 
mutatom be: „Először 1832-ben jelent meg 
Márton József Bécsben szerkesztett Sokfé
le-jenek 1832. évfolyamában." (298.) A 
túljegyzetelésre és fontoskodásra illusztrá
ció: a 96. számú versfordításban Fannius 
„el ment túl Piréne hóval telt határán,/ 
Áldozatot tenni Szent Jakab o l t á rán . . . " 
Hogy egy kritikai kiadás olvasójáról feltéte
lezhetjük-e, miszerint Pirénét képes azono
sítani a Piréneusokkal, s talán azt is tudja, 
merre magasodik, erre feltehetőleg igennel 
felelhetünk; az viszont minden bizonnyal 
felesleges, ha a jegyzetelést így folytatjuk: 
„a versben szereplő Fannius ezek szerint 
franciaországi lehetett." De hát e Fanni
us Edom tengeréig jutott , és Sienai Szent 
Katalinnál is tiszteletét tette, minthogy 
„foglalkozására nézve" „szarándok" volt az 
i s tenadta . . . " Ezek szerint ez lenne a fran
ciaországiak differentia specificája? Inkább 
azt hiszem, hogy Szilágyinak érthető okok
ból nincsen szíve egyetlen cédulát sem el
hagyni, pl. ezért lép az 591. lapra Balassi 
Bálint is, akit Csokonai (Szilágyi szerint) 
sem ismerhetett. Viszont meglepő módon 
hiányzik a Békaegérharc és általában Cso
konai fogadtatásának egy érdekes epizód
ja, nevezetesen a XIX. század elején az 
osztrák és a németországi lapokban meg
jelent anyag regisztrálása (Vö.: ItK 1972. 
198-202., itt például A búkkal küszködő és a 
Békaegérharc egy strófája német fordítását 
olvashatjuk. 

A följebbiekben az irodalomtörténészi 

berkekben sokat emlegetett és olykor túlmé
retezettnek tartott jegyzetapparátus miné-
müségét vizsgálgattam, terjedelmi okokból 
inkább tallózásszerüen, mint módszeresen, 
inkább típushibákra vadászva, mint mérle
gelve, így megnyugtató végkövetkeztetésre 
sem igen nyílik mód. A kötet adat bőségé
ről elismerően kell szólnom, de olykor úgy 
éreztem: a kevesebb több lett volna. S 
jónéhány alkalommal gyanakodtam, hogy 
újabban előkerülő szempontok rögzítésekor 
Szilágyi nem ment vissza régebbi megfo
galmazásaihoz, nem módosított. Ezért az 
önismétlés, ezért a nem kevés önellentmon
dás. Ez a kötet —érzésem szerint — számos 
esetben nem zárja le, nem foglalja össze a 
Csokonai-kutatás adott szakaszát, inkább 
a bizonytalanságot jelzi azzal, hogy az elő
dök megállapításainak ingatag voltára rá
mutatva, helyenként feltételezést, nem ke
vésbé ingatag gondolatot kínál helyettük. 
Ez főleg a kronológiára vonatkozik. 

Szilágyi Ferenc munkájának — minde
zek ellenére — tisztelettel adózom, anyagy-
gyüjtésének sokrétűsége, igyekezete, hogy a 
Csokonai-filológiában valamiféle eligazító-
val szolgáljon, feltétlen elismerést érdemel. 
S még ott is, ahol hipotézisei kevéssé meg
győzők, provokálja a kutatást, jótékonyan 
ösztönzi a Csokonai-hívők táborát a jobb 
és hihetőbb megoldásokra. Azt csak remél
hetem, hogy a következő kötetek jegyze
tapparátusa gazdaságosabb, takarékosabb 
lesz, például a Szinnyeitöl vett tényeket 
nem fogja mindig külön jelezni, és ki fogja 
dolgozni azt a belső utalásrendszert amely 
megkíméli a sajtó alá rendezőt és az ol
vasót önismétlésektől. Alaposan dokumen
tált, izgalmas olvasmányt tart kézben a 
kutató, de ez az olvasmány, ha kevésbé ter
jedelmes, lehetett volna még izgalmasabb 

Fried István 
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A Kölcsey Ferenc halálának 150. év
fordulójára megjelent kötetet A Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola docense és a 

Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár igazga
tója jegyzi; az eredményes forráskutatásai
ról nevezetes két szerző most is azt nyújtja, 
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