
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 

CSORBA SÁNDOR - TAKÁCS PETER: KOICSEY ES SZATMAR MEGYE 
Tanulmányok és források Kölcsey Ferenc Szatmár megyei életéhez és tevékenységéhez. 
Nyíregyháza, 1988. 223 1. (Szabolcsi téka 6.) 

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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amit várunk tőlük és amit a kiadvány al
címe pontosan közöl. 

Takács Péter ezúttal három, Csorba 
Sándor két tanulmánnyal szerepel. írása
ikból elsősorban a reformkori Szatmár vár
megye és Szatmárcseke hétköznapjai bon
takoznak ki plasztikusan. Ad vocem: re
formkor. Takács felveti a korszakolás kér
dését (17-8.), megkülönböztetve az irodal
mi és a politikai korszakhatárt, utalást 
téve egy esetleges megegyezésre. Mi úgy 
véljük, hogy az irodalomtörténet változat
lanul 1821-től, az Aurora megjelenésétől (s 
nem az általa említett 1825-től) számítja 
a reformkort, míg a 14 éves szünet után 
összehívott 1825/27. diéta inkább politi
ka- és — a Magyar Tudományos Akadémia 
megalapítása okán — művelődéstörténeti 
fordulópont. Az időrend kiegyenlítésére 
pedig nincs szükség: az eltérő évszámok 
jól példázzák azt a fáziseltolódást, amit 
az újabb kutatások sem vonnak kétség
be, a nyelvkérdés és az irodalom más tu
datformákat és kifejezésmódokat is pótló, 
előrefutó szerepét. Szerencsére, a gondo
latmenet folytatása nem egy terméketlen 
korszakhatár-vita felé kanyarodik, hanem 
kitűnően szemlélteti, miképpen váltak az 
1828. évi országos összeírás adatsorai és az 
országyülés megbízásából és számára ké
szülő rendszeres munkálatok a megyei (és 
az országos) helyzetfelismerés, önvizsgálat 
bázisává, a reformgondolkodás nélkülözhe
tetlen hivatkozási alapjává. Takács pom
pás esszéstílusa annyira leköti az olvasót, 
hogy csak másodszori vagy többedik ol
vasásra támadnak kérdéseink. így szíve
sen látnánk egzakt adatokat is a Károlyi
szolgálatban álló kurtamemesekről, a la
tifundiumok nemesi alkalmazottairól (12-
3.); hasonlóképp a liberálisok szervezke
désének formáiról. Atyafiságos együttlé
tek alkalmából, rokoni szálak által erő
sítve, levelezés útján, asztaltársaságokban 
— vagy tudatosabban alakult-e kapcsolat
tartásuk a közgyűlések közötti időszakok
ban? Mindez segíthetné, szükségszerűbbé 
kontúrozhatná annak a konzervatív (s a 
jelenlegi ábrázolásban kissé véletlenszerű
nek, személyektől függőnek tűnő) fordulat
nak árnyaltabb rajzát, amely képes volt 
elérni a megyei tisztikar pálfordulását, a 
követutasítás megváltoztatását és így Köl
csey visszahívását. Ugyanakkor: néhány 
év múlva, részben azonos szereplökkel a 

tisztikarban, már Kölcsey emlékének meg
örökítésen és megvédésén fáradoztak.. . 

A tanulmányok előnyösen illeszkednek 
egymáshoz: a csekei birtok-viszályok, ter
mészeti csapások és napi gazdálkodási gon
dok földhözragadt szintje fölött ott a vár
megye (és az alispán Kende Zsigmond) 
javára tollal végzett törvényhatósági szol
gálat, amely átvezet a harmadik, országos 
síkra, a követi megbízáshoz, de nem elégsé
ges ahhoz, hogy Kölcseyt utóbb alispánná 
emelje, s a reformok következetes képvise
letéhez szükséges státusok helyett csekély 
vigasztalás a „több vármegye táblabírája" 
kiérdemelt címe. 

E három sík megírt dokumentumai kö
zött az országgyűlési tevékenység várható
an inkább csak háttérforrásokkal, közvetett 
jellemzéssel gyarapítható (levelezések, nap
lók, hivatalos iratok felkutatásával és köz
readásával). Más a helyzet a vármegyei élet 
és a csekei lét írásos emlékeivel. Ezek so
ra — hogy csupán néhány évre tekintsünk 
vissza — ugrásszerűen gyarapodott meg a 
Kölcsey-Kende levelezés hazakerülésével és 
kötet-megjelenésével, Kölcsey végrendeleté
nek kiadásával és éppen mostani szerzőink 
levél- és akta-közléseivel. Segítségükkel leg
alább kérdezni megtanultunk egy leendő 
életrajzírójától, és látjuk a megválaszolan
dó ellentmondásokat, amelyekből néhányat 
fentebb mi is vázoltunk. 

Ezért látjuk és olvassuk örömmel a Cse-
kére, Kölcseynek címzett leveleket a Rá
day Gyűjtemény Szemere Tárából, hiszen a 
szempont (hogyan tartott kapcsolatot Köl
csey a külvilággal a neki küldött levelek 
révén) termékeny és gazdagon dokumen
tálja Csorba Sándornak a kötet első részé
ben közölt tanulmányát: Kölcsey szellemi 
közege Csekén. Ugyanez áll Takács Péter 
forrásközléseire, az alispáni aspirációk do
kumentumaira és a költő emlékét megvédő 
közgyűlési határozatra. De éppen ez okból 
sajnáljuk, hogy nem készült az egyes ta
nulmányokhoz jegyzet vagy akár közösen, 
valamennyihez egy szakirodalmi jegyzék, 
legalább az 1970, tehát az érvényes iro
dalomtörténeti bibliográfia lezárása utáni 
publikációkból. 

Végül: a tanulmányok vázolt (de in
kább csak kikövetkeztethető, mint tudatos 
szerkesztéssel kiemelt) szerkezetében az iro
dalmi életmű felé tett lépésnek értékelhető 
Csorba említett írása a csekei szellemi kö-
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zegröl, az itt írt munkák hátországáról, 
míg a személyiségkép sommázatának Ta
kács elemzése tekinthető a Parainesisrol, A 
teljességre törekvő lét etikai szintéziséről. Saj
nálható, hogy — vélhetően főként terje
delmi okokból — e két dolgozat maradt 
meg a leginkább vázlatosnak: az előbbi jó 
összefoglalása az eddig ismert tényeknek, 
az utóbbi egyéni szövegkifejtés az életmű 
egyik fődarabjáról. 

A tartalmas kis kötet erényei — azo
nos terjedelem és nyomdai kivitel mellett is 
— jobban érvényesülhettek volna egy ruti
nos szerkesztő bevonásával. 0 felhívhatta 
volna Csorba figyelmét, hogy Kölcseynek 
a tanulmányok egyikében említett, kiadat
lan levele (46.) közölhető lenne a források 
között; hogy a Kölcseyt Bihar vármegye 
táblabírájává_ történt választásáról tudó
sító Beöthy Odön-levél ugyanott találha
tó, ahonnan a neki küldött többit közöl
te (Nagyvárad, 1836. okt. 5., Szemere 
Tár 15. kötet, 37. tétel); hogy a másod
közlésben hozott források jegyzetei között 
ezúttal utalásrendszer lenne kialakítható; 
hogy a toll- és géphibák száma könnyű
szerrel csökkenthető lett volna. Utóbbiak 
sorában — még népszerű kiadásban is — Er
délyi Múzeum, Országos Széchenyi Könyv
tár, Marczius Tizenötödike a helyes alak, 
nem szólva a kétszer is előbukkanó Geothe 
olvasóbosszantásáról. 

Takács Péter reálisan utalt azokra a ter
jedelmi korlátokra, amelyek ezúttal fenn
álltak a forrásközlő szándék és a közzétett 
szövegekből levonható elsődleges következ
tetések számára (172.). Egyetértünk Csor
ba Sándorral is, aki munkájukat a leen
dő kritikai kiadás javára tekinti fontosnak 
(106-7.). E közös szándékra utal a szöveg
gondozás elmélyültsége, amely már itt is 
felvet olyan textológiai kérdéseket, melyek 
valóban megoldandók, mi több, megkerül-
hetetlenek lesznek egy ilyen edícióban. Pél
dának említjük a Kölcsey-autográfok betű
hív közlése mellett azt a most még inga
dozó gyakorlatot, amely habozni látszik a 
nem Kölcsey kezétől származó, de általa 
szignált, vármegyei célra és formákban ké
szített írások és iratok szövegállapotának 
megőrzése és emendálása között. 

Ügy véljük, elérkezett az ideje nem
csak a kritikai kiadás megalapozásának, de 
olyan, ennek érdekében történő tudomány
szervezési lépéseknek is, amelyek a csökkenő 
anyagi és a meglévő vagy kialakítandó-le-
kötendö szellemi kapacitásokat országszer
te jobban, tudatosabban hangolnák össze. 
A „Kölcsey-jelenség" — irodalom- és poli
tikatörténeti jelentőségével, példázatértékü 
etikai létével — megérdemli irodalomtörté
netírásunk kiemelt figyelmét. 

Kerényi Ferenc 
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