
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI 
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jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 890 1. 

A Csokonai-költemények kritikai ki
adásának eddig megjelent három köte
te legelsőként arányaival lepett meg. 
Az 1975-ben kiadott első kötetet a má
sodik 1988-ban, a harmadik 1992-ben 
követte. Tizennyolc év alatt tehát ösz-
szesen csak három kötet jelent meg. 
Tudom, hogy kész a következő, talán 
már nyomdában is van. Az első kötet
ben a versek 68, a jegyzetek 420, a 
másodikban 123 lapot a költemények 
620-at a jegyzetek foglalnak el. A har
madikban pedig 202 lapnyi a vers s 669 
a hozzájuk fűzött jegyzet. Az elsőben 
tehát 1 versoldalra mintegy 6,2 jegy
zetoldal, a másodikban 1 versoldalhoz 
mintegy 5,1 jegyzetoldal jut. A leg
újabban egy oldalon közölt verset 3,3 
oldalon magyaráz a sajtó alá rendező. 
A jegyzetoldalak mennyisége tehát fo
kozatosan csökken. 

Ez a kötet is ugyanazt a rendszert 
követi, mint amilyent az elsőben kiala
kított a sorozatszerkesztő és a sajtó alá 
rendező. Elöl találhatók a költemé
nyek, ezek után egy terjedelmes rövidí
tésjegyzék következik. A „Kiteljesedés 
és beszűkülés" címszó alatt indokolja 
meg Szilágyi Ferenc azt, hogy miért 
tartja Juhász Gézával ellentétben Cso
konai költészetében az 1796-os évet 
korszakhatárnak. Indokai meggyőző
ek. Majd mielőtt egy-egy, a kötetben 
szereplő költemény részletes ismerteté
sébe fogna, visszafogott terjedelemben 
ír a kötet tartalmáról, azután az úgy
nevezett „Szomorú halotti versek" hi
telességéről. Szól végül a versek idő
rendjéről, a címváltozatokról, a vers
formákról és dallamokról. Egy-egy 
vershez az alábbi jegyzetcsoportokat 
társítja: Kézirata, Megjelenése, Keletke
zése, Szövegkritika, Tárgyi és nyelvi 
magyarázatok, Verselése - s ha van -
Dallama. 

Szilágyi arra törekszik, hogy a kötet
ben található valamennyi versről a 
jegyzetekben az imént felsorolt téma
csoportosítás szerint mindent elmond
jon, ami a költemény keletkezéséről, 
szöveghagyományozásáról, verselésé
ről, dallamáról tudható, ami annak 
megértéséhez feltétlenül szükséges. 
Ezért növekedett jegyzetanyaga mér
hetetlenül nagyra, bár, mint látjuk, a 
jegyzetek mennyisége kötetenként fo
kozatosan csökken. Juhász Géza tervei 
szerint a költemények kritikai kiadása 
három kötetet igényelt volna, Szilágyi 
kiadásában ugyanez már legalább öt
hat kötetre növekszik. 

Az olvasó vagy a kutató csak örülhet 
annak, hogy a Csokonai-verseskötetek
ből mindent megtud egy-egy versről, 
amit egyáltalán meg lehet tudni, amit a 
sajtó alá rendező ennek a versnek meg
értéséhez szükségesnek tart; a szer
kesztő vagy a kiadó azonban joggal 
vonakodik attól, hogy a versek és a 
jegyzetek ilyen arányában jelentesse 
meg a Csokonai-köteteket. 

Lehetne-e rövidíteni? Talán legelő
ször azt kell tisztázni, hogy kiknek ké
szül a kritikai kiadás. Az átlagolvasók
nak? - Nem hiszem. Az egyetemi hall
gatóknak? - Talán. Az irodalomtör
ténészeknek? Netán csak a Csokonai
kutatóknak? - Igen. 

Ha az utóbbira mondunk igent, ak
kor természetesen ehhez kell igazítani 
a kiadás jegyzetanyagát is. így tehát a 
kéziratos variánsokról, a megjelent 
szövegváltozatokról, a lehetséges for
rásról vagy forrásokról, a szövegkriti
káról mindent el kell mondani. Bár az 
utóbbi jegyzettípusban sem érdemes 
közölni véleményem szerint a kis
vagy nagybetűváltozatokat. Kétségte
lenül az a leghitelesebb szöveg, amely 
a költő életében, tehát még az ő korri-
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gálásával jelent meg, vagy ha nincs 
ilyen, a legutóbbi autográf variáns 
vagy az az idegen kéztől származó 
változat, amely még a költő életében 
vagy csak röviddel halála után készült. 
Mindannyian nagyon jól tudjuk azon
ban, hogy nem sok a Csokonai-autog-
ráfia. Ismert az a tény is, hogy a költő 
és versei is nagyon népszerűek voltak, 
s számtalan másolatban terjesztették, 
egyikük-másikuk népdal szövegévé is 
vált. Szilágyinak tehát az autográf kéz
iratok és kötettervek, a kiadások és 
korai vagy késői másolatok dzsungelé
ben kellett tájékozódnia s olvasóit tájé
koztatnia. 

Úgy gondolom, hogy a sajtó alá ren
dezőt a filológia tekintetében semmi 
vád nem érheti, sőt inkább dicséret 
illeti, hiszen felmérhetetlenül nagy és 
pontos munkát végzett. Problémát in
kább a jegyzetek terjedelme okozhatna. 
Talán ezt lehetett volna csökkenteni. 
A kritikai kiadások szabályai szerint 
azokat az idegen vagy idegen eredetű 
szavakat, amelyek az idegen szavak 
szótárában megtalálhatók, nem kell 
hozni a „Tárgyi és nyelvi magyaráza
tok" között. Ugyanakkor, egy másik 
kritikainak tekintett sorozatban kiala
kult szabályrendszer szerint a bibliai és 
mitológiai neveket nincs értelme meg
magyarázni. Elsősorban azért, mert -
ha kutatók részére készült a kötet - ezt 
ők is nagyon jól tudják. Vagy ha mégis 
ismeretlen lenne egy bibliai vagy mito
lógiai név vagy fogalom, azt bárki 
megnézheti egy bibliai vagy mitológiai 
szótárban. 

Szilágyi néha olyan szavak jelentését 
is megmagyarázza, amelyek közismer
tek, vagy azok jelentésárnyalatát a szö
vegösszefüggésből ki lehet deríteni. 
(Néha teljesen közismert mitológiai ne
veket magyaráz.) Lássunk néhány pél
dát. A 170-dik versben az alábbiakat én 
nem magyaráztam volna: Thetisz Fiját 
(30.), Deidámia (8.), tsátsogó (22.), Habok 
(24.), Hérós (28.), Triumfiis (30.), Kosára

dás (33.), Ulisszesz (52.), lehegve (60.). 
A 170. számú vers nyelvi és tárgyi ma
gyarázatai közül én legfeljebb csak a 
Szkírusz szót értelmeztem volna, s már
is tizennégy sort lehetett volna nyerni. 

Vagy lássunk egy másik példát! 
A Minden szerelmes katona című vers
ben az alábbi szavakat értelmezi a sajtó 
alá rendező: két fejű sas (50.), verbuvál 
(18.), uniformis (21.), Commendáns (31.), 
Spion (32.), Ulysses (57.), Saul és Dávid
ként az én tíz ezerem (68.), Kapitulátzio 
(76.), Amazon (88.), Pleszúr (98.), Invali
dus Katonák háza (100.), Grátziák (108.), 
Nymfák (110.). íme, az Ulyssest már 
másodszor kell megmagyaráznia, s bi
zonyára még többször sort kerít erre 
más verseknél. 

A nyelvi és tárgyi magyarázatra ter
mészetesen szükség van, hiszen néha 
gyengéd célzásokat, alkalmilag mögöt
tes jelentést lehet felfedezni egy-egy 
kifejezés vagy szó mögött. Ilyenre is 
találtunk példát. A 238. versben való
ban értelmezni kell a veres gyűrű bot 
című kifejezést. 

A textológiai jegyzeteket valamint a 
nyelvi és tárgyi magyarázatokat a sajtó 
alá rendező sorszám szerint különíti el. 
Kérdés azonban, hogy a műben magá
ban mit sorszámoz. A már korábban is 
emlegetett Minden szerelmes katona cí
mű vers prózai bevezetővel kezdődik. 
Nem kap sorszámot a cím, s a bevezető 
próza sem, pedig az nyomtatva hu
szonöt sort vesz igénybe. Ez a kritikai 
kiadás formai kérdése, vagy egy rosz-
szul kialakított gyakorlat következmé
nye. A sorszámozás általában önké
nyes, mindig a sajtó alá rendező sorszá
moz s nem a szerző. Tehát a versben 
található prózai részletek ugyanúgy 
sorszámozandók lettek volna, mint a 
kötött formájú szövegrészletek. A Cso
konai által adott cím és az alcím soha
sem, a dialógusban írt műben (174. sz.) 
a megszólaló és a megszólított (Tírzis 
Laurához, Laura Tírzishez, Tirzis-Lau-
ra duett stb.) sem kap sorszámot. 
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A 231-es számú A' Tolvaj Isten hosszú 
címét ezzel szemben ellátja Szilágyi 
sorszámmal. A következtetés nyilván
való: a terjedelmes verscímek sorszá
mozásával nem járt el egységesen a 
sajtó alá rendező. 

Milyen eljárást követ a műben vagy 
a címben alkalmazott eredeti rövidíté
sekkel? Véleményem szerint, ha a leg
hitelesebbnek tekintett verskéziratban 
vagy nyomtatott műben, annak címé
ben rövidítés szerepel, a szövegkiadás
ban rövidítve kell megjelentetni, a rövi
dítést azonban a jegyzetekben feltétle
nül fel kell oldani. A 178. számú vers 
címe: T. T. Szilágyi Gábor Úr Professor-
hoz. A feloldás valószínűleg T[ekinte-
tes] Tiszteletes]. Nem oldja fel Szilágyi 
a 187. számú, Károlyi József tiszteletére 
szánt latin vers terjedelmes címében 
alkalmazott rövidítéseket sem: „Ad i. 
Comitatus ...coll. helv. conf. addictor." 

A költemények után valamint a kö
tetbe kerülő versek lényegi vonásait, a 
korszakhatárokat magyarázó „tanul
mány" közé Szilágyi Ferenc egy rövidí
tésjegyzéket iktatott. Igaza van, ha a 
kéziratok, kiadások, tanulmányok cí
mét, amikor ez szükséges, minden 
esetben, teljes vagy csak rövidített ter-
jedelmben is megadná, a jegyzetappa
rátus még inkább megnövekednék. 
Ezért a tanulmányokra csak a szerző 
nevével hivatkozik, ha csak egy művel 
szerepelnek a kötetben (Benda, Beöthy 

A Széchenyi születésének kétszáza-
dik évfordulójára megjelent kiadvá
nyok közül kiemelkedik ez a három
kötetes gyűjtemény, mely tudomásom 
szerint minden korábbi válogatásnál 
bővebb. Köztudott, hogy Széchenyi 

stb.), a Csokonai-művek kéziratai, kol-
ligátumai betűrövidítést kaptak (AV), 
a folyóiratok megszokott rövidítéseik 
szerint szerepelnek a kötetben. Nyil
vánvaló, hogy a rövidítések a kötet 
használatát, a jegyzetek „olvashatósá
gát" megnehezítik. A bajom mégsem 
ezzel van, hanem azzal, hogy ezeket 
a rövidítéseket nem alkalmazza kö
vetkezetesen. A 708. lapon így ír: „elő
ször Kelemföldy adta közre 1845-ben 
(Kföldy III. 37-42. 1.)". A 709. lapon 
pedig megjegyzi: „Kföldy és Abafi után 
a HG adta ki újra a verset." Előbb tehát 
a jegyzet szövegében a kiadó nevét 
nem rövidíti, egy lappal később már 
igen. Mikor használ rövidítést és mikor 
nem? 

Csokonai Vitéz Mihály Költemények 
3. 1794r-1796. című kötete egy közis
merten jó filológus munkája nyomán 
látott kritikai kiadásban napvilágot. 
A kötet, mint a többi, kivételesen nagy 
nyeresége a Csokonai-kutatásnak, az 
egyetemi oktatásnak. Hibái ugyanazok 
a sajátos hibák, mint a hasonló kiadvá
nyokéi. Vagy agyonmagyaráznak min
dent, vagy még a lényegeset is elhall
gatják. Az alkalmi következetlenség -
azt gondolom - bűn, de ily sok erényt 
felmutató műnél mindenképpen csak 
bocsánatos bűn. Köszönet érte a sajtó 
alá rendezőnek, a sorozatszerkesztő
nek, a lektornak és a kiadónak. 

Kilián István 

műveinek mindmáig nincs teljes kiadá
sa. A két háború közötti időszakban 
sokat tettek azért, hogy az egész életmű 
hozzáférhetővé váljék, ám az akkor na
gyon gyors ütemben előre haladó soro
zat a háború alatt félbeszakadt, és azóta 

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁLOGATOTT MŰVEI 
A válogatás, a szöveggondozás, a jegyzetek és az utószó Gergely András, 
Spira György és Sashegyi Oszkár munkája. Szerkesztette Spira György. 
Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1991.1. köt. 1799-1840. 903 1. II. köt. 1841-1860. 
1124 1. III. köt. Önismeret 1337 1. (Magyar Remekírók) 
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ennek a folytatására nem, inkább csak 
egyes művek sajtó alá rendezésére 
vagy szemelvénygyűjtemények kiadá
sára került sor. Mivel a Széchenyi halá
la óta eltelt ötnegyed század során sok
féle válogatás jelent meg, mindenek
előtt azt a kérdést érdemes föltenni, 
milyen föladatot próbáltak elvégezni a 
legújabb vállalkozás résztvevői és 
mennyiben sikerült elérniök a maguk 
kijelölte célt. 

1991-ben két lehetőség között vá
laszthatott egy Széchenyi-válogatás 
szerkesztője: vagy nehezen hozzáfér
hető szövegeket ad közre, vagy olyan 
műveket, amelyek szerinte a legfonto
sabbak. A második megoldás vitatha
tó, amennyiben más és más távlatból 
nagyon is különböző írások emelhetők 
ki a nagy életműből. A Szépirodalmi 
Könyvkiadó több ezer oldalas váloga
tásában a kétféle célkitűzés keveredik 
egymással. Igen nagy érdem, hogy a 
befejezetlenül maradt, ám igen hosszú 
Önismeret egészében most került elő
ször a közönség elé. Régi adósságot 
törlesztett Sashegyi Oszkár, amikor a 
korábban több részletben és kihagyá
sokkal közölt szöveget közreadta. Egé
szen más szempont érvényesült a Hitel 
megjelentetésekor, hiszen ez szerzőjé
nek legismertebb és minden bizonnyal 
legtöbbször kiadott könyve. 

Bármelyiket választjuk is a két kiin
dulópont közül, szóvá tehető, miért 
maradtak ki némely művek ilyen nagy 
terjedelmű válogatásból. Vajon nem le
hetett volna-e a Hitel helyett a Lovakrul 
mellett dönteni, hiszen Széchenyinek e 
legkorábbi könyve viszonylag nehezen 
hozzáférhető, s értékeit éppen Gergely 
András emelte ki első könyvében? Az 
is sajnálható, hogy kimaradt a váloga
tásból Széchenyi utolsó értekezése, a 
Disharmonie und Blindheit, hiszen Sas
hegyi Oszkár joggal állítja, hogy e fél
behagyott szöveg „a magyar esszé
irodalom egyik remeke (akkor is, ha 
német nyelven írta)". (III. 1330.) Ebben 

az esetben mégis inkább menthető a 
hiány, mert e munka nemrégen jelent 
meg Fenyő Ervin gondozásában. 

Ha viszont a gyűjtemény magában 
foglalja a Hitel és a Stadium szövegét, 
nem érthető, miért mellőzték a szer
kesztők a Világot. Spira György ugyan 
két indokot is említ az I. kötethez írt 
rövid bevezetőjében, de ezeket nem 
találom meggyőzőnek. Egyrészt azzal 
érvel, hogy a Világ gondolatmenetét 
„valójában csak az követheti", aki jól 
ismeri Dessewffy József A Hitel című 
munka taglalatja néven kiadott könyvét. 
(I. 8.) Ez már csak azért sem igazán 
elfogadható indok, mert a válogatás
ban szerepel a Politikai programtöredé
kek, amely a Kossuthtal folytatott vita 
szerves része. Mi több, ez a röpirat 
sokkal töredezettebb, kevésbé fogad
ható el egyetlen műként. 

A másik megokolás szerint a Világ
ban „Széchenyi nagyrészt olyan kérdé
seket boncol, amelyeket más (kiadvá
nyunkba bekerült) írásaiban [...] sok 
szempontból kiérleltebb előadásban" 
tárgyal. (I. 8.) Ez sem igazán szerencsés 
magyarázat, mert némely vonatkozá
sokban a Világ általánosabb, a kor poli
tikai viszonyaitól inkább elvonatkozta
tott formában képviseli Széchenyi ér
tékrendjét. Egyetlen példaként hadd 
hivatkozzam a könyv elejének olyan 
megállapítására, melyet már más alka
lommal is idéztem: „Az Isten nagy! 
Számtalan út vezérel hozzá, 's csak 
egyedül Ő látja keresztül belsőnk tiszta 
vagy tisztátlan létét. Mi olly gyarlók, 
olly igen homályban látók 's botor-
kázók, egymáshozi türedelemnél jó
zanabbat nem gyakorolhatunk, mert 
csak utóbb válik el, kinek volt több 
igaza, 's ha van kárhozatra méltó bün, 
Ítéletem szerint nincs nagyobb a' türe-
delmetlenségnél". (Világ. Pest, Lande-
rer, 1831. 54-55.) 

A Politikai programtöredékek főként 
a kor történészét érdekelheti, míg a Vi
lág egy romantikus írónak helyenként 
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már-már bölcseleti igényű vallomása. 
Nem vitás, hogy Széchenyi elsősorban 
közéleti szereplő s politikai gondolko
dó volt, de íróként is számon lehet 
tartani. Pályafutásának mérlegelésében 
az irodalmár nem lehet illetékes, de 
mégis szerencsésebb lett volna, ha a 
háromkötetes kiadvány szerkesztése
kor irodalmár véleményét is meghall
gatják. Annál is inkább lehet erre hivat
kozni, mert a válogatás a „Magyar Re
mekírók" sorozatban jelent meg. 

A szöveggondozók olyannyira fölé
nyesen ismerik a magyar XIX. száza
dot, hogy nem meglépő a sajtó alá 
rendezés és a jegyzetek gondossága. 
Legföljebb azt lehet szóvá tenni, hogy 
a három történész nem egészen egyér
telműsítette magában, milyen olvasó
nak is szánta a három kötetet. A nem 
szakavatott közönség könnyebben ol
vashatná a szövegeket, ha a rengeteg 
idegen nyelvű betét fordítása zárójel
ben követné az eredetit, és nem kellene 
állandóan a jegyzetekhez fordulnia. 
A jegyzetek és a szómagyarázatok el
különítése sem igazán üdvös. Azért 
sem, mert a szómagyarázatoknál nincs 
feltüntetve, melyik idegen nyelvből 
származik az átvétel, s mikor van szó 
magyar tájnyelvi elemről. 

A napló Jékely Zoltán fordította 
részleteit leszámítva a német nyelvű 
eredetik általában Györffy Miklós ki
emelkedően szép átültetésében olvas
hatók. Az Ein Blick az egyedüli kivétel. 
Ebben az esetben K. Papp Miklós 1870-
ben kiadott fordításának helyesbített 
változata szerepel a gyűjteményben. 
Eötvös József a tizenkilencedik század 
uralkodó eszméiről írott munkájának 
példája bizonyítja, mennyire nem sze
rencsés az ilyen „öszvér-megoldás". 
Noha ezúttal nem találtam értelemza
varó félrefordítást, a korszerűsített vál
tozat nyelve szegényes. „E sorokat pél
dául mily szorongás, félelem és nehéz
ségek között tesszük papírra." (II. 630.) 
Az ilyenféle idegenes igehasználat 

éppúgy zavaró, mint a „dacára" szó 
rendkívül sűrű ismételgetése olyan 
esetekben, amidőn a német szövegben 
a „trotz" helyett „sondern" szerepel, 
vagy egyáltalán nincs kötőszó, mert 
Széchenyi a mondattan s a szórend 
bonyolításával fejezi ki a szembeállí
tást, íme, egy példa: „und endlich 
hochgeboren, wie er war, höher als die 
Meisten, starb, naemlich auf dem Gal
gen". (Gr. Széchenyi István Döblingi iro
dalmi hagyatéka. Harmadik kötet. Bp., 
Magyar Történelmi Társulat, 1925. 241.) 
A magyar változat semmit sem ad 
vissza a Széchenyire olyannyira jellem
ző széttöredezett mondatfölépítésből: 
„Később e gróf magas születése dacára 
az akasztófán száradt meg". (II. 633.) Az 
Önismerethez képest az Ein Blick ma
gyar szövege jóformán élvezhetetlen, s 
ez a rossz fordításnak köszönhető. 

A Széchenyi István válogatott művei 
harmadik kötetét pályakép zárja, „Szé
chenyiről röviden" címmel. Nem va
gyok történész, így nem is vitatkoz
hatnék a benne foglaltakkal. Csupán 
annyit jegyezhetek meg, aligha eszmé
nyi megoldás három pályaszakaszról 
három szakember írását közölni. Az 
olvasó furcsállhatja az aránytalanságot: 
Gergely András 64, Spira György 16, 
Sashegyi Oszkár 44 lapon összegzi vé
leményét. A három szerző érezhetően 
másként értelmezi Széchenyi munkás
ságát, egymástól eltérő vonatkozási 
pontokat vesz figyelembe és nagyon 
különböző nyelven ír. Gergely András 
lép föl a legnagyobb igénnyel. Kísérle
tet tesz arra, hogy nemzetközi össze
függésrendszerbe helyezze Széchenyi 
tevékenységét. Ez az összehasonlító 
távlatú vizsgálódás erősen különbözik 
Spira Györgynek az 1848-as magyar 
forradalomra összpontosító eszmefut
tatásától. 

A szélesebb távlat is okozza, hogy 
Gergely András voltaképp Széchenyi 
egész pályafutásáról is mérleget ké
szít. Munkája kényszerűségből félbe-

739 



hagyottnak látszik, némely minősítései 
(pl. haladó, illetve konzervatív) azért 
is maradnak a kelleténél kissé szok
ványosabbak és indokolatlanabbak, 
mert a kifejtésre már nem kerülhet sor, 
a másik két történész pedig nem az 
általa megkezdett gondolatsort folytat
ja. Sashegyi Oszkár a döblingi évekről 
készített beszámolójában óhatatlanul is 
visszautal az 1848 előtti időszakra, mi
dőn a reformkorban készült művek ké
sőbbi kiadását említi, de a kétféle felfo
gás olykor ellentmond egymásnak. 
Gergely így zárja a Hunnia méltatását: 
„Az érvelés kevéssé meggyőző volta is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy művét 
végül is nem adta ki." (III. 1249.) Sas
hegyi ezzel szemben így érvel: „A 
»Hunnia« a magyar hivatalos nyelv 
bevezetése érdekében íródott 1834-35-
ben, de Széchenyi még be sem fejezte, 
amikor az 1836-i nyelvtörvény megje
lenésével elvesztette aktualitását, s 
ezért ő elállt kiadásától." (III. 1313.) 
A tájékozottak számára mindkét állás
pont védhető, de a nem szakavatott 
olvasó ellentmondást láthat a két in
doklás között, a Hunnia ismerői pedig 
még azt is megkérdezhetnék, vajon mi
ért döntött a Döblingben tartózkodó 
Széchenyi úgy, hogy mégis kiadassa 
e munkáját. Nem feledkezik-e meg 
mindkét értelmező arról, hogy a 
könyvnek sokkal általánosabb érvénye 
is lehet, ha például azt a következtetést 
vesszük szemügyre, mely szerint 
„minden bármily kis körben s sötétben 
létező nemzetnek is megmaradása leg-

Sajnos a Fontes ad históriám literariam 
Hungáriáé spectantes 15. köteteként meg
jelent kiadványt sajtó alá rendezője, 
Kiss József már nem vehette a kezébe, 
nem rakhatta fel a könyvespolcra az 

valódibb nyereség"? (Hunnia. Pest, 
Heckenast, 1858. 205.) A nyelvek kü-
lönféleségéből a kultúra viszonylagos
ságára következtet Széchenyi. Noha 
korántsem igaz, hogy mindig követke
zetesen ragaszkodott volna ehhez a fel
fogáshoz, tagadhatatlan, hogy e jelleg
zetesen romantikus szemlélet fontos 
szerepet játszott munkásságában. 

Nem egészen érthető tehát, miért is 
maradt ki a Hunnia a gyűjteményből, 
ha egyszer „Széchenyinek politikailag 
legmerészebb 1848 előtti írása" - mint 
Gergely András állítja. (III. 1248.) Tudo
másom szerint ez a mű újabban csak 
reprint formában jelent meg, márpedig 
Török János „kihagyta a kézirat legme
részebb tételeit" - ahogyan Sashegyi 
Oszkár megjegyzi. (III. 1313.) Vajon 
nem lett volna-e indokoltabb inkább 
ezt a munkát közölni eredeti formájá
ban, mint a Javaslat a magyar közlekedési 
ügy rendezésérűl című hét fejezetes 
könyvet, amely ugyan Széchenyi szán
dékai szerint készült, de túlnyomórészt 
mások tollától származik és tele van 
a tervezett vasútvonalak irányainak 
puszta felsorolásával, táblázatokkal, 
melyeknek bajosan van helye a „Ma
gyar Remekírók" sorozatban. 

A háromkötetes Széchenyi-váloga
tás szakszerűsége vitán felül áll. 
Legföljebb azon érdemes eltűnődni, az 
életmű további részeiből mit, milyen 
közönség számára s milyen formában 
a legsürgetőbb feladat hozzáférhetővé 
tenni. 

Szegedy-Maszák Mihály 

előző két kötet mellé. Pedig ezzel az 
utolsó darabbal vált teljessé az a nagy
szabású vállalkozás, amelyre a kutató 
életéből huszonöt évet áldozott, és 
amelyhez az indító lökést Endrődi Sán-

PETOFI-ADATTÁR III. 
Gyűjtötte, s. a. r. és a jegyzeteket írta: Kiss József. Akadémiai Kiadó-Balassi 
Kiadó, Budapest, 323 1. 
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dor gyűjtése, az 1911-ben napvilágot 
látott Petőfi napjai a magyar irodalomban 
1842-1849 adta. Kiss József trilógiájá
nak első kötete, amely 1987-ben jelent 
meg, a Petőfi az egykorú sajtóban és egyéb 
nyomtatott forrásokban alcímet viseli, 
ugyanabban az évben következett utá
na a második darab, a Petőfi a kortársi 
levelekben és naplókban, amelynek anya
gát Oltványi Ambrus gyűjtötte. 

A szóbanforgó harmadik könyv, az 
1992-es évszámmal jegyzett Petőfi
okmányok, Kiss József filológusi életmű
vének koronája. „Legalább ez legyen 
teljes" - mondta kissé keserűen az el
hatalmasodó betegség és a Petőfi halá
lával kapcsolatban makacsul újra szü
lető szibériai legenda ellen folytatott, 
nagy-nagy türelmet igénylő küzdelem 
miatt félbehagyott kritikai kiadásra cé
lozva. 

Az Okmánytár bő hét íven Petőfi 
Sándor életének megőrződött kéziratos 
dokumentumait tartalmazza, azokat, 
amelyek korábban nem jelentek meg 
vagy hibás szöveggel jöttek ki. A Füg
gelékben pedig a Petőfi család tagjai
nak anyakönyvi adatait találjuk. 

A dokumentumok: anyakönyvi be
jegyzések, iskolai iratok, katonáskodá
sának okmányai, társadalmi életének 
írásos lenyomatai - egyesületi jegyző
könyvek, tagdíjlisták - , politikai sze
replésének tanúsítványai - titkosrend
őri jelentések, választmányi gyűlések 
jegyzőkönyvei stb. A Petőfi-életrajz 
talpkövei, hiszen csak az ezekből és a 
dátumozott művekből és levelekből 
nyert adatok elsőrendű hitelességűek. 
Természetesen dokumentumok a jövő
ben is kerülhetnek elő, sőt vannak, le
hetnek olyanok, amelyek elkerülték a 
szerkesztő figyelmét. Vagy nehezen 
hozzáférhető, határon túli gyűjtemé
nyekben bújnak, elegendő itt a romá
niai levéltárakra utalnunk. Ezek felmu
tatása helyett a recenzens azt tartja el
sődleges feladatának, hogy azzal a gaz
dag, sok újdonságot hozó anyaggal és 

jegyzetekkel foglalkozzon, amellyel a 
szerző dolgozik. A jegyzetek nemcsak 
a dokumentumok küllemével és lelő
helyével foglalkoznak, hanem a koráb
bi szakirodalom megállapításaival 
konfrontálódva értelmezik a szóban
forgó írásokat és kijelölik helyüket az 
életrajzban. Ily módon ez a kötet a 
készülő Petőfi életrajz és az új kritikai 
kiadás egyik fontos forrása és támasza, 
minthogy mintegy százhúsz Petőfi
műhöz szolgáltat adatokat. 

Az Okmánytárból a Petőfi életrajz 
1845 kora nyaráig terjedő szakaszához 
száz dokumentum tartozik és az 1848. 
márc. 15-től a haláláig tartó fejezethez 
kilencven. Az életút derekát mindössze 
negyven adat reprezentálja. Ez a kis átte
kintés két dolgot mutat: 1. az ifjúkor van 
legjobban feltárva, Fekete Sándor élet
rajza is egyelőre eddig jutott, a legújabb 
kritikai kiadás 1. és 2. kötete is erre az 
időszakra (1844. augusztus vége) vonat
kozó nóvumokat hozott a felszínre. 2. az 
utolsó életszakasz is meglehetősen is
mert, tekintve hogy összefonódott a for
radalom és a szabadságharc történetével. 
Az élet- és pályarajz törzse (1845 végétől 
1848. március 15-ig, vagy esetleg az 
Összes költemények első megjelenéséig, 
1847. március 15-ig) meglehetősen át
tetsző. Nyilvánvaló, hogy a korábbi ku
tatói érdeklődés nyomán kerültek elő a 
homályból ezek a dokumentumok és 
amint a Petőfi-filológia az ismeretlenebb 
időszakhoz fordul, ott várható újabb 
adatok felszínre hozása. Az 1845-ös év
ből leginkább csak a felvidéki utazása 
során a különböző városok Magyar Tár
saságainak jegyzőkönyvi adatai szere
pelnek, 1846-tól pedig elsősorban kém
jelentések Petőfi ellenzéki hangulatú ver
seiről és viselkedéséről, az 1847-es esz
tendőt pedig az Ellenzéki Köri tagság és 
tevékenység jellemzi. Ha majd a Petőfi
okmánytár dereka megvastagodik, érde
mes lesz egy 2. kiadást megjelentetni. 

Ratzky Rita 
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FENYŐ ISTVÁN: VALÓSÁGÁBRÁZOLÁS ÉS ESZMÉNYÍTÉS 
Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1830-1842. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1990. 499 1. 

Fenyő István új könyve folytatását 
képezi korábbi kritikatörténeti munká
jának, Az irodalom respublikájának (Bu
dapest, 1976), s azzal együtt a magyar 
irodalomkritikai gondolkodás negyed
századát tekinti át, 1817-től 1842-ig. Ar
ról a korszakról rajzol, összesen közel 
ezer lapon, részletgazdag, sokoldalú s 
szerves egészet alkotó, ám egyben új 
távlatokat is nyitó képet, amelyet, fel
fogása szerint, a nemzeti irodalom esz
méje, a klasszicizáló romantika ízlése, 
továbbá a valóságábrázolás és az esz
ményítés igényének dichotómiája jelle
mez. 

Jelen művének az egységes folyama
ton belüli határkövét, 1830-at, távolról 
sem a szerzői önkény jelöli ki, és nem 
is a hatalmas, a részben mindmáig fel
táratlan, vagy csak kevés figyelemre 
méltatott tényanyag arányos elrende
zésének óhaja indokolja, hanem kriti
katörténeti szempontból meghatározó
nak látszó jelenségek tárgyszerű mérle
geléséből következik. Ilyen mindenek
előtt a szerző által joggal felértékelt 
Szalay László valóban korszakos tanul
mányának megjelenése, Bajza József és 
Toldy Ferenc kritikusi harcainak, „baja
inak" megindulása, továbbá a francia 
romantika és a hegeliánizmus hazai 
recepciójának kiteljesedése. De az idő
határ meghúzása megfelel az irodalom 
egykorú önszemléletének is. Mind Ka
zinczy Gábor, mind pedig Toldy Fe
renc, ez utóbbi már Visszatekintés litera-
túránkra 1830-6 című, programadónak 
szánt s a Figyelmezőben közzétett ta
nulmányában, nyomatékosan hangsú
lyozta, hogy 1830-cal új korszak vette 
kezdetét irodalmunkban. S bár mind a 
„mozgalomliteratúra" fiataljai, mind 
pedig az Aurora-kör tagjai saját fellépé
sük jelentőségét is hangsúlyozva vetet
ték fel e periodizációs kérdést, ennek 

realitását a Világos után visszapillantó 
Erdélyi János is hitelesíti, lényegében 
Toldyt igazolva (aki, mint írja róla, 
„költészetünk fejlésén 1830 körül köti 
meg a csombókot"), mikor erről kije
lenti: „Hadd legyen az 1830-ik év meg
állapodási, azaz korszakot képező idő
pont", hozzátéve: „Ha költészetünk 
története megállapodási pontot, helye
sebben korszakot lát 1830-ik év körül, 
ez nem lehet más okból, mint a regé
nyesnek a klasszikái fölé kerültéből." 
(Egy századnegyed a magyar szépiro
dalomból) 

Jogosultnak tartjuk tehát Fenyő Ist
ván korszakanalízisének belső tagolá
sát, még akkor is, ha az irodalomkriti
kai tendenciák, mint ő maga is jelzi, 
átívelnek e „csombók" felett, ahogy az 
itt behatóan elemzett törekvések is túl
mutatnak a monográfia záróvonalának 
tekintett 1842-ik éven, mégsem tagad
hatjuk Petőfi fellépésének vagy Erdélyi 
Kisfaludy Társaságban tartott, s a népi-
ességet új lendülettel felruházó előadá
sának jelentőségét. 

A vizsgálat korszakhatárainak kije
lölése s ezeken belül az elemzett folya
matok értelmezése szorosan összefügg 
a szerző kutatási módszereivel. Fenyő 
István már korábbi könyvének elő
szavában tisztázta, hogy felfogása sze
rint a kritikatörténet nem azonos a kri
tika irodalmi műfajának történetével, s 
az irodalomtudomány historikumával 
sem esik egybe, hanem ennél tágabban 
értelmezendő: „a történeti feltételezett-
ségek és adott társadalmi konstellációk 
alapján az irodalom önszemléletének, 
önérzékelésének, önnön létéről, funk
ciójáról való eszmélkedésének feltárá
sára törekszünk" - írta. (Az irodalom 
respublikája, 1976. 9.) Nem vonjuk két
ségbe, hogy az irodalomkritikai gon
dolkodás történeti vizsgálatának felda-
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tai a fentiektől eltérő aspektusból. is 
megfogalmazhatók, a könyv kritikatör
téneti összegzését azonban mégis a 
szerző felfogásának fényében értékel
hetjük legbehatóbbán. A munka jelen
tős, s a további kutatást meghatározó 
eredményei is ezt parancsolják. S erre 
int Fenyő István tudósi mentalitása, 
tárgyához való viszonya is. A szerző 
ugyanis nem próbál kilépni önmagá
ból, s nem akar jelenét feledve a múlt 
tájékozódási pontjaihoz visszavonulni, 
de nem is kéri számon a maga tudását, 
irodalomról alkotott felfogását az egy
kori szerzőkön. Ehelyett megvizsgálja 
a kor hazai kritikai elvrendszereit, 
rendszerezi a bírálói felfogásokat, s át
tekinti az irodalmi gondolkodás egy
korú fogalomkészletét. 

Elemzései során olyan időszak képe 
bontakozik ki előttünk, amelyben a 
nemzeti irodalom eszménye kétségkí
vül megnövelte a nyelv művészetének 
presztízsét, ám korlátozta is annak au
tonómiáját. Igen pregnánsan megmu
tatkozik ez a kettősség dramaturgiai 
irodalmunk területén, melyet a könyv 
- fontosságának megfelelően - két 
nagylélegzetű fejezetben is tárgyal (V., 
VI. fejezet). Egyetértünk a szerzővel, 
hogy „voltaképp a dráma- és színpad-
értelmezés az a terep, ahol a liberális 
romantikán belül a különböző állás
pontok először kijegecesednek" (482.). 
A dráma előtérbe nyomulását pedig 
kétségkívül nemcsak a francia roman
tika hatása és a hegeli eszmék elterjedé
se magyarázza, hanem a Pesti Magyar 
Színháznak a kor művészeti életében 
betöltött kimagasló szerepéből is kö
vetkezik. Itt azonban meg kell jegyez
nünk, hogy Thalia magyar temploma 
az irodalomnak nem egy „addig fejlő
désben elmaradott műnemét" állította 
előtérbe, ahogy a könyv 19. lapján ol
vashatjuk, hanem egy olyan formának 
adott további lendületet, mely az 1810-
es években már fontos kérdéseket fo
galmazott meg, s jelentős értékeket ho

zott létre, ám mindezek ellenére a pol-
gárosult irodalmi élet intézményeinek 
Katona József által felrótt hiánya aka
dályozta az állandó színházat nélkülö
ző drámaírókat a színmű Victor Hugo 
által kijelölt szerepének érvényesítésé
ben. 

Fenyő István kutatásai alapján im
már világosan láthatjuk, hogy reform
kori dramaturgiai irodalmunk számot
tevőbb eredményeket ért el, mint ko
rábban vélni lehetett. Kimutatja többek 
között, hogy Kölcsey nyomán a vígjá
ték műfajáról fontos írások születtek, 
főként Stettner-Zádor György és Toldy 
Ferenc tollából, s felhívja a figyelmet 
olyan, eddig jobbára mellőzött szerzők 
érdemére, mint Kiss Iván vagy Nagy 
Elek. Rámutat továbbá, hogy nemcsak 
a dramaturgiai kérdésekkel rendszere
sen foglalkozó Bajza József bírt színvo
nalas elméleti felkészültséggel, de Ga-
ray János Dramaturgiai füzérét is igé
nyes tájékozódás jellemzi. Csakhogy -
éppen az állandó színház viszonylag 
kései kapunyitása folytán - a befogadói 
oldalon, beleértve a kezdeti lépéseit 
megtevő játékszíni gyakorlatot is, oly 
mérvű tájékozatlanság volt tapasz
talható, mely a dráma társadalmi kül
detését előtérbe helyező szerzőinket 
gondolataik papírra vetésekor erősen 
korlátozta. Szemléletesen tükrözi e kö
rülményt az Elméleti töredékek, melyben 
Fenyő meggyőző érvelése szerint leg
inkább kiteljesedett az eszményítés és 
valóságábrázolás dichotómiája. Éppen 
ezért, következtetéseit elfogadva, meg
jegyezzük, hogy Vörösmartynak Victor 
Hugo korlátlan, illetve csupán a termé
szet által korlátozott zseni-elvéhez való 
tartózkodó viszonyát részben írásának 
sajátos feltételei magyarázzák: oktató, 
felvilágosító szándékkal, egy éppen 
csak kibontakozó színházi élet viszo
nyai között fogalmazta meg nézeteit. 
Ezért is óv oly nyomatékosan az erköl
csi igazságszolgáltatás mellőzésétől, s 
tanácsol ismert kútfőkből merített tár-
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gyat. A gondos kidolgozás számon
kérése így nem okvetlenül ellentétes 
a romantika „creatk/'-elvével, mint 
ahogy a költői igazságszolgáltatás álta
lános, s később is érvényben lévő kriti
kai normájának megkövetelése sem je
lenti feltétlenül azt, hogy Vörösmarty 
eleve korlátozni kívánná a dráma tár
sadalombíráló funkcióját, vagy hogy 
visszavonná a szenvedély ábrázolás 
szükségességéről írtakat. 

Fenyő Istvánnak a reformkori színi 
kritikáról megfogalmazott elmélyült 
elemzései szemléletesen rávilágítanak 
arra, hogy a bíráló pozíciója, az olvasók 
felkészültségének kényszerű figyelem
be vétele miként módosítja az előadott 
szövegre vonatkozó értékítéletet, mi
közben, például Bajza esetében, a kriti
kus ízlésének határai is kifejezésre jut
nak. 

Kétségtelen, hogy ezért hamarosan 
súlyos árat kellett fizetni, midőn kö
zönségünk értetlenül s elképedve, fel
készületlenül állt szemben az olyan je
lentős, ám a színpadi konvenció kere
teit feszegető drámákkal, mint Teleki 
László Kegyence vagy Czakó Zsigmond 
Leonája. Fenyő István jelzi azt is, hogy 
már a harmincas években kirajzolód
tak azok a szemléletbeli korlátok, ame
lyek a következő évtizedben a színi 
hatás és a költői hatás vitájában, eltérő 
módon s mértékben ugyan, de mindkét 
oldalon megmutatkoztak. 

Erre az előrepillantásra az a sokolda
lúan árnyalt portré jogosított fel ben
nünket, melyet a szerző a harmincas 
évek kritikai életének főszereplőjéről, 
Bajza Józsefről rajzolt, főként a Kritikai 
Lapok (III. fejezet) és a Figyelmező 
(VIII. fejezet) tükréből. Fejtegetései lé
nyeges jegyekkel bővítik Bajza szemé
lyiségének s bírálói magatartásának 
eddig ismert képét. A szerző kimutatja, 
hogy mindvégig együtt élt benne a 
lélek szuverenitásának s az egyén kö
zösségi elhivatottságának vágya, és az 
eredetiség igényéhez elválaszthatatla

nul társult a „teóriátlanság" megvetése 
s az eszményítés elvárása. Most már 
azt is világosan látjuk, hogy Bajza, az 
időszerű kritika megteremtője, miköz
ben győztesen megvívja tollharcait, s 
elvbarátaival szövetségben megszerzi 
az irodalmi élet kulcspozícióit, szemlé
letének s ízlésének belső ellentmondá
sai folytán mind aláaknázottabb terep
re kényszerül. Ezért a Conversations-
lexikoni pör, a Pyrker-vita s a Horvát 
Istvánnal szemben kiküzdött siker ki
váltja a fiatalabb nemzedék, jelesül 
Szalay és Eötvös ellenérzését. Eötvös 
A kritikus apotheosisa című írása, s külö
nösen Szalay László Jósika Miklós regé
nyeiről készített tanulmánya, mely há
rom évvel A román-költésről megjelené
se után egy amazénál korszerűbb re
gényelmélet alapján mondott ítéletet, 
élesen jelzik a kritikusi normaváltást. 

Fenyő elfogulatlanságát és tárgy
szerűségét nem korlátozza az a tény, 
hogy nézőpontja érezhetően ez utób
bi szerzőkhöz, a majdani centralis
tákhoz áll közel. Ezért is szentel külön 
fejezetet a fiatal Eötvös József irányza-
tos programjának (X. fejezet), kiemelve 
A bosszú című dráma alkotójának sze
repét Victor Hugo hazai recepciójában. 
Regényelméletünk kezdeteiről szólva 
(VII. fejezet) pedig igen tanulságosan 
elemzi A Karthausi kritikai fogadtatá
sát, különös tekintettel Szemere Pál ér
tő megnyilatkozására, majd felhívja a 
figyelmet Gondol Dániel Regény és drá
ma párhuzamban című tanulmányának 
újszerűségére. 

Fenyő István többször is hangsú
lyozza, hogy a korabeli kritika két új 
vezérelvének az irodalom társadalmi 
meghatározottsága és nagyvilág-távla
ta tekinthető. Ez utóbbi részletes bemu
tatására a könyv egyik legfontosabb, 
legtöbb újonnan feltárt, illetve koráb
ban kevés figyelemre méltatott szöve
get elemző s szintetizáló fejezetében 
kerül sor (IV fejezet). Az anyagbőség 
azonban itt sem mossa el a fő tenden-
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ciák élesen megrajzolt körvonalait. Ha
tározottan megmutatkozik tehát az az 
orientálódási készség, az új jelenségek 
iránti fogékonyság, mely korabeli iro
dalmi kritikánk élvonalát jellemezte. 
Nemcsak Toldy Ferencnek a kelet
európai irodalmak iránti tartós érdek
lődésére gondolunk, hanem, mások 
mellett, a könyv szerzője által meg-
okoltan nagyra becsült Szalay László 
sokoldalú tájékozódására is. Ennek be
mutatása során Fenyő természetesen 
kiterjeszti figyelmét az Athenaeum és a 
Figyelmező 63 számmal jelzett cikkei
re, hiszen ezt a jelet Szalay maga azo
nosította egyik levelében, sőt meggyő
ző érvekkel bizonyítja, hogy az utóbbi 
lap „Sz...ky. 5." szignóval jegyzett 
szerzőjét is a Státusférfiak és szónokok 
könyve későbbi alkotójában kell keres
nünk. E cikk azért is fontos, mert a 
tárgyául szolgáló Theodor Mügge, a 
liberális Zeitung für die elegante Welt 
munkatársa, érdekfeszítő cselekmény-
bonyolítású és érzékeny pszichológiájú 
regények szerzőjeként vált ismertté ha
zánkban, időszerű volt tehát a cikkíró 
mértékadó tájékoztatása, annál is in
kább, mivel Mügge Toussaint című re
génye 1844-45-ben Jósika Miklós tol
mácsolásában magyarul is megjelenik, 
nem sokkal a Figyelmező beszámolója 
után. 

Fenyő azonban - életrajzi összefüg
gések, stílusjegyek és értékrendbeli té
nyezők alapján - Szalay Lászlónak tu
lajdonítja a Tudománytár és a Figyel
mező névtelen cikksorozatait is, mi
által, ha a további kutatás nem hoz 
napvilágra ezzel ellenkező adatokat, 
felerősíti a szerző angol tájékozódásá
ról eddig is rendelkezésünkre álló is
meretek jelentőségét, s fontos vonások
kal járul hozzá egy majdani Szalay-
portré elkészítéséhez. Az angol iroda
lom hazai recepciójával függ össze 
Tóth Lőrinc Az angol litemtúra kifejtésé
nek vázlata és Czuczor Gergely Szellemi 
mozgás Angliában, s annak haladása című 

dolgozatának bemutatása is, melyeket 
Fenyő megalapozottan sorol az újraol-
vasásra méltó írások közé. Az utóbbi 
például annak a Goldsmith-nek Pope-
pal szemben történő kiemelésével, aki
nek The Vicar of Wakefield című regénye 
1855-ig három fordításban is megjelent 
idehaza, így 1831-ben Nagyenyeden 
Csórja Ferenc tollából (A vékfildi pap), 
tagadhatatlanul hozzájárult ahhoz az 
ízlésváltáshoz, mely az angol irodalom 
hazai befogadásán belül is lejátszódott. 

Nyilván a könyv tématerületének 
körülhatárolása, s talán terjedelmi kor
látok is magyarázzák, hogy a szerző 
nem tekint ki az imént vizsgált fejezet 
kapcsán fordításirodalmunk alakulásá
ra, így a fentebb jelzett összefüggésben 
nem említi például, hogy Thaisz And
rás 1829-ben publikált Ivanhoe-fordítá-
sa után nem sokkal, 1843-ban két Tzuist 
Olivér-átültetés is megjelenik (Gál-
szécsy Ödön és a más vonatkozásban 
méltatott Gondol Dániel tollából), elő
készítve Sükey Károly tíz évvel később 
napvilágot látó Hiúság vására-tolmácso
lását. Az olyan, jelen mű témájához 
csupán közvetve kapcsolódó adalékok
ra, mint Lukács Móric és Petrichevich 
Horváth Lázár Byron-fordításainak fo
lyamatos megjelenése (ez utóbbi Mun-
Mz'-nak 1842-^43-ban napvilágot látott 
kilenc kötetének első három darabjá
ban gyűjtötte össze ezen munkáit), csu
pán azért utalunk, mert megszületé
sükben bizonyára azon cikkek is sze
repet játszottak, melyeket Fenyő István 
körültekintően bemutat. 

Könyvét, a már említett Eötvös-ta
nulmány mellett, a népiesség értelme
zésének denokratizálódásáról (IX. feje
zet) és Kazinczy Gábor „mozgalomlite-
ratúra"-koncepciójának kialakulásáról 
(XI. fejezet) szóló fejtegetések zárják. 
Ezekben a szerző, mind az „Ifjú Ma
gyarország" eszméit, mind pedig a né
piesség történetében oly fontos mér
földkövet képező munkákat elemezve, 
mint amilyen például a Szakái Lajos-
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nak tulajdonított pályamű, vagy első 
megjelent népköltészeti gyűjtemé
nyünk, Székács Lajos Szerb népdalok 
és hősregék című műve, az adatok fel
tárása és összegezése mellett olyan 
hídfőállásokat is kialakít, amelyek je
lentős mértékben megkönnyítik az 
1842 utáni korszak kritikatörténeti ana
lízisét. 

Az eddigiekből talán kiderül, hogy -
Dávidházi Péter Hunyt mesterünk (Bu
dapest, 1992) című könyvének gondo
latát idézve - a szerző nem mondott le 

Áldozatos kutatómunka, filozófusi 
lelkiismeretesség eredménye ez a kötet. 
Összeállítói - Andor Csaba és Leblanc-
né Kelemen Mária - minden hozzáfér
hető Madách-autográfot összegyűjtöt
tek és példás precizitással regisztráltak, 
továbbá földolgozták a Tragédia szerző
jének küldött leveleket és az életrajzi 
dokumentumokat. A kutatás nem min
dig leküzdhető nehézségei közül elég, 
ha a Madách-kéziratok gyakori datá-
latlanságára, a cenzúra beavatkozása 
miatti torzulásokra, a rajzok, képek tár
gyának kétségességére utalunk. A ka
talógus 1583 tételt tartalmaz. Hogy fél 
évszázad alatt mennyivel bővült a Ma-
dách-hagyaték, arra jó példa a „Levele
zés" c. fejezet. Halász Gábor 1942-es 
összkiadásával egybevetve több mint 
160-nal növekedett a Madách-levelek 
és több mint 80-nal a hozzá írott levelek 
száma, közülük jónéhány a legfrissebb 
levéltári kutatások során kerül elő; ez 
új perspektívákat tár az iroda
lomtörténeti Madách-kutatás elé is. 

A hagyatékot az örökös, Madách 
Aladár gondosan kezelte, s nagyrészt 
az ő jóvoltából tanulmányozhatta 
Bérczy Károly, Gyulai Pál, a Palágyi-fi-
vérek, Latkóczy Mihály családtörténet-

a helyreállító megismerés igényéről, s 
nem tért le az adekvát értelmezés, sőt 
értékelés eszményeihez ragaszkodó 
welleki útról. Kritikatörténeti szinté
zise azonban igazolja ezt a kitartást. 
A Valóságábrázolás és eszményítés című 
könyv, Az irodalom respublikáját folytat
va, a reformkor irodalomkritikai gon
dolkodásának sokoldalú bemutatásá
val a további kutatás mellőzhetetlen, és 
sok tekintetben nélkülözhetetlen tájé
kozódási pontja. 

Nagy Imre 

kutató és Morvay Győző. Az anyag 
1913-ban került a Magyar Nemzeti 
Múzeumba. Ma a legtöbb kéziratot és 
más ide tartozó tárgyat az OSZK-ban 
és az MTA Kézirattárában őrzik, a ma
radék jócskán szétszóródott: lelőhelye 
szerint a katalógus anyaga tizennyolc 
közgyűjteményből és kilenc magán
gyűjtőtől került ki. Madáchcsal kapcso
latos anyag remélhető még a rozsnyói 
Püspöki Levéltárban, valamint az aradi 
és nagyváradi levéltárban. 

A katalógus nyolc nagyobb fejezetre 
tagolódik: „Versek"; „Versíró füzetek, 
tartalomjegyzékek"; „Prózai írások"; 
„Színművek"; „Levelezés"; „Ajánlá
sok"; „Feljegyzések"; „Dokumentu
mok". A „Függelék" Madách Imre raj
zainak és festményeinek jegyzékét tar
talmazza (mintegy 68 tétel). Impozáns 
gyűjtemény, de korántsem hiánytalan: 
sok kéziratot elégettek, mások elkal
lódtak. Eltűntek pl. Madách szerelmes 
levelei; a hozzá írott levelek egészen az 
Arannyal való kapcsolatfelvételig; egy 
versciklus; és - ez a legnagyobb vesz
teség - a Tragédia három autográf vál
tozata közül az egyik. Másfelől a kol
lekció még gazdagodhat, a gyűjtőmun
ka nem fejeződött be. A „Bevezetés" 

MADÁCH IMRE KÉZIRATAI ÉS LEVELEZÉSE. KATALÓGUS 
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1992. 570 1. (Klasszikus magyar írók 
kéziratainak és levelezésének katalógusai, 2) 

746 



prognózisa szerint „a Madách-kéz-
iratok körét leginkább a nyomtatvá
nyok gazdagíthatják: olyan könyvek, 
esetleg folyóiratok, amelyekben Ma
dách Imre saját kezű bejegyzései talál
hatók. De további adalékul szolgálhat-

KEMÉNY KATALIN: AZ EMBER, AKI 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 202 1. 

A Karnevál refrénszerű helyzet
elemző beszélgetéseinek mindennemű 
kiegészítése igen komoly erőfeszítést 
igényel. Ez azonban esetünkben nem 
hiányzik. Kemény Katalin roppant igé
nyességgel megírt tanulmánya segítsé
günkre siet, hogy kitárjuk a mű bejára
tának 'ablakait', és behatoljunk a kar
neváli forgatag kellős közepébe. 

A Karnevál V. részéről írottak kidom
borítják a lényegi momentumot: a túl
világjárást, amelynek során maszk és 
személy egymásról leválik. Az ember 
szembesül az önmagára vont ítélettel, 
de itt már a kilépés lehetősége csökken, 
a maszkbaragadottság függvénye, és 
még valamié: a kegyelemé. 

A „Vallis Carnis" alfejezet a cím eti
mológiáját és eredetét tárgyalja. Ham
vas ígéretéhez híven ötven évesen pa
pírra veti művét, amelynek címe „a hús 
völgyét, a materializálódott létet, a le
zuhanást mondja ki" (224.). Az arany
kor elvesztésével, lét és élet kettéválá
sával együttjáró megkötöttség alól pró
bál felszabadítani a Karnevál tombolá
sa. A karneváli tér és idő éppen ezért 
nem ismer korlátokat, az egész kerek 
világot, és az egész emberiséget idézi 
meg az ezredéveket magábaválasztó 
pillanat gyújtópontjában. 

Az Ördöngösök mellett a cím másik 
lehetséges forrását, Schumann Karnevál
ját adja meg a szerző részben konkrét, 
részben általános zenei illúziókkal. 
Hangsúlyt kap a schumanni melankólia 
fájdalmas szépsége, mint Hamvas önke
resésének inspiráló zenei megjelenítője. 

nak a szerkesztők által egyáltalán nem 
kutatott területek is, elsősorban Ma
dách Imre fényképei, amelyek hátlap
jukon szintén „tartalmazhatnak aján
lást". 

Csűrös Miklós 

ISMERTE SAJÁT NEVEIT 
(Irodalomtörténeti füzetek, 120.) 

A szakadékba ereszkedés és a köz
ben megtapasztalt „örökérvényű rend" 
(36.), a sablonok elvetése és a tradíció 
Hamvas alkotótevékenységének két 
alappillére. Az aranykort elhomályosí
tó bűnbeesés, vagy Hamvas szavaival 
'létrontás' történetében élünk, amely
ről kétségbevonhatatlan tanítást az 
Evangélium ad. 

A „Katasztrófa és Aranykor" alfeje
zet tovább bővíti az elmondottakat 
Empedoklész paradox életszemléleté
re, a katasztrófa igazi értelmére, a min
denséget átszövő kettősségre tett kité
résekkel. 

A további fejtegetések témája a való
ság-nem valóság kérdése, a 'teljes va
lószínűtlenség' mint valóság. A gondo
latmenet néhol hézagos vonalvezetése 
újabb naplóidézetben ad fogódzót, 
amely szerint a Karnevál mint kataszt
rófa az evilág képe, a hazugság világáé, 
ahol az otthontalan ember már „csak 
mint megfigyelő tartózkodhat" (57.). 
A kiút a csak az Istenben el nem homá
lyosuló éberség lehet. 

A humorisztika - a Karnevál tudo
mánya - , valamint a szeretetprincí
pium innen már csak egy .lépés. A ka
tasztrófát a humor teszi elviselhetőbbé, 
innen létjogosultsága, ám ez nem csu
pán nevetést jelent, hanem annál jóval 
többet: szemléletet, amely „felfogja a 
teremtő szeretetet" (74.). 

A Karnevál korszerűségét taglaló 
esszében Kemény hangsúlyozza a 
Nietzsche-i hatást az 'örök visszatérés' 
és az V. rész kapcsolódását. Egy alfeje-
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zet, „Találkozások" címmel a XIX. és 
XX. századi regényt hasonlítja össze. 

A Vidal-elemző rész az egész Karne
vált átszövő kettősség szükségszerűsé
gét, a 'hermészi-nárciszi ikermotívum' 
szerepét domborítja ki, de éppoly rele
váns a regény három rétegének precíz 
kibontása is. A Hamvas Regényelméleti 
fragmentumából vett idézetek mindig 
medrébe terelik a néhol csapongó gon
dolatfűzést, amely ezúttal az eposz és 
a regény műfaj elméleti kérdéseit bon
colgatja. 

Az „Idő nincs-én vagyok" fejezet
ben. A 'cirkuláris' és 'apokaliptikus' 
idő kettéválik: előbbi a Nietzsche-i 
örök visszatérés és a felejtés, utóbbi a 
Hamvas-i ítélet idősíkjává. A Karnevál 
alámerülés az időből az időtlenbe, és 
egy újszerű idősűrítmény kikristályosí-
tása: a várakozásé. Ezzel szemben -
olvassuk valamivel később - a modern 
regény legfőbb problémája az idő. 

Mire jó a verstan? Talán ez a „tan" 
szócska a hibás? Amikor „tan"-anyag-
ként kerülnek elő az idetartozó alap
fogalmak, bizony elvont, magolós, szá
raz, érdektelen anyagnak számít leg
többször a diákok számára. Koncsol kis 
könyve azt idézi fel, hogy mindahá
nyan csecsemőkorunktól benne élünk, 
s élvezettel, ösztönösen érzékeljük, él
vezzük is azokat a ritmusokat, amelyek 
egyúttal az emberiség őskorától létez
nek; amelyek összekapcsolnak minket 
a természet hangjaival, mozgásaival, 
ritmikájával, de emberré válásunk év
ezredeivel is. 

E kis könyvben a köznapi tapasz
talat és a szárnyaló képzelet kalandos 
utazásának meglepő állomásaiként él
hetjük végig a verselés egyes fogalma
inak világát. Ismertebb és ismeretle-

A regényben előforduló nevek rela
tív beszédességéről szól a „Kimondha
tatlan ember vagyok" (Kleist) című zá
rófejezet. A szerző a Nietzsche-i és a 
Kirkegaard-i identitáskereséshez ha
sonlítja Hamvasét, aki - mint a Karne
vál állítása szerint Shakespeare - az 
egész emberiséget felvonultatja saját 
neve megtalálásáért. 

„A kész mű nevem megtalálása", 
idézi Hamvast többször is a szerző, 
amelynek értelme, hogy felismerem 
magam az Egyben, kívülről látom ma
gam, tükörré válok. Hamvas Béla vég
ső neve pedig már egy későbbi művé
nek címében keresendő: az Unitornis-
ban. 

Előzetes kitételével ellentétben Ke
mény Katalin tanulmányai világirodal
mi viszonylatba helyezik a Karnevált, 
és körvonalazzák az egész Hamvas
opuson belüli helyét is. 

Nyusztay Iván 

nebb momentumokét egyaránt. így 
például megtudjuk, hogy a jambus, a 
szökő, futó versláb, iramlása ellenére 
miként húzza fel a fél „verslábát". Mi
tikus mesei eredete szerint hogy kap
csolódik neve Jambé sánta királylány
hoz, majd a tavaszi termékenységün
nepeken énekelt dalok ritmusához, gú-
nyoláshoz, csúfoláshoz. S hogy kerül 
nálunk például elsőként éppen az 
Ómagyar Mária siralom latinból átülte
tett magyar sorai közé. Tanúi lehetünk, 
miként vesződik e verslábbal Kazinczy, 
emlékirata vallomásai szerint, felidéz
hetjük eperjesi szerelméhez írott jambi-
kus német költeményét, Berzsenyihez 
írott költői levelét, előfordulásának 
gyakori vegyes formáit. Az anapesz-
tusz múltját az ógörög harci indulók 
ütemétől kezdve kísérhetjük figyelem-

KONCSOL LÁSZLÓ: ÜTEMEZŐ 
Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers. 
Budapest, Móra Kiadó, 1990. 231(6) 1. (Zenit könyvek) 
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mel. Lehet, hogy Leonidász király há
romszáz vitéze is ilyen léptekkel mene
telt Thermopülé felé? - indítja meg a 
képzeletet Koncsol László. Türtaiosz 
spártai harci dalán túl Héliosz-him-
nuszt is feleleveníthetünk, s eltűnődhe
tünk a siratókban játszott szerepén, 
Sophokles Elektrájának anapesztuszok-
ban hangzó panaszán. Irodalmunk pél
datára különösen bőséges. Csokonai 
barátja, Földi János így búcsúztatja a 
„gyenge szülött"-et temetésén, s a jólis
mert Szeptember végén című versen kí
vül Arany A tölgyek alattja. (nevezetes 
támadása, arra adott válasza), József 
Attila, Babits, Weöres jeles művei mind 
anapesztizálnak. Legutóbbiak (Magyar 
etűdök közt) Kodály-kompozícióit is ih
lettek. Mint ahogy ékes zenei párhu
zamként kínálkozik Bach Anna Mag
daléna füzetének egyik polonéz-ritmu-
sa is. Azaz, az ismertebb fogalmak, 
verselemek eseteiben is új összefüggé
sekre hívja fel a figyelmet Koncsol 
László. A hexameternél a hajdan még 
táncként is előadott hősköltemények 
példája mellé saját hagyományaink ha
sonló vonulatát illeszti. Az ismerős 

verslábakon, fogalmakon kívül megis
mertet az alig emlegetett verselési kife
jezésekkel, jelenségekkel is. Ilyen pél
dául a „molosszus", a dodonai jóshely 
hegyóriásai lakóinak egyik tánclépésé
ből származó versláb, amelyet magya
rul „hentergő"-nek, „ andalgó "-nak, 
(Arany ,,vánszorgó"-nak) neveznek. 
Koncsol könyve alapján a „verstan" 
eredendően túllép a „tan" keretein, il
letve feltárja a mögötte, bennerejlő 
perspektívákat. Azt, hogy akár a 
hosszú-rövid szótagokat jelölő rajzok, 
vonalak maguk is milyen távoli és tá
gas távlatok, megtett utak sűrítményei, 
lenyomatai. 

Koncsol László könyve nemcsak a 
verstan megkedveltetéséhez, játékos 
tanításához adhat segítséget - miköz
ben szórakoztat -, széleskörű művelő
déstörténeti tájékozódást is nyújt. Az 
adatszerű ismereteket érzékletessé te
szi, felébreszti a fantáziát, az összefüg
géskeresés, önálló eligazodás készsége
it. Minden fejezetet egy-egy költemény 
zár le: szemléltet ezzel, összekapcsol 
napjainkkal, kreativitásra serkent. 

Széles Klára 

LYMBUS. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TAR IMII. 
Szerkeszti Monok István, Petneki Áron. Szeged JATE - Scriptum Kft. 
1990-1991. II. köt. 224 1. III. köt. 198 1. 

A lymbus azt a levéltári anyagot je
lenti, amely a rendezés után mint „ha
szontalan" forgács megmarad. A ma
gyar levéltárak 19. századi rendezői jó 
érzékkel többnyire azt tették lymbusba, 
ami a művelődés- és irodalomtörténé
szek számára ma a legizgalmasabb - ez 
a szegedi forrásközlő füzetek címének 
egyik értelmezési lehetősége. Ugyan
akkor a szerzők számára is lymbusnak 
számítanak a közreadott források: 
többnyire akaratlanul, mellékesen ta
lált dolgok, amelyek az íróasztalfiók
ban maradtak volna, ha nem jön Mo
nok István és Petneki Áron, hogy kiad

ja őket. Az eredmény egy régóta hiá
nyolt és várt forrásközlő folyóirat, a 
néhai Magyar Történelmi Tár, illetve 
Történelmi Tár méltó utódja, amelyben 
remélhetőleg az utókor is talál még 
hasznosítható adatokat. 

A második kötet tizenhárom adat
közlést tartalmaz, nem sorolom fel 
mindegyiket, csupán kiemelek közü
lük néhányat. Rosdy Pál a magyar do
monkos rendtartomány 1950-ben el
tűnt levéltárának elenchusát adta köz
re. Jellegzetesen magyar műfaj ez: tör
ténelmileg egy karnyújtásnyi távolság
ra államosítás, ágyúlövés stb. miatt ér-
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tékes és pótolhatatlan történelmi forrá
sok pusztultak el. Itt például a domon
kosok (főként Kassára vonatkozó) 
anyaga, benne többek között az egyko
ri kolostorokról készült képek gyűjte
ményével. Kiemelkedő jelentőségű Ba
lázs Mihály, Monok István, Varga And
rás és Tar Ibolya közös cikke, amely 
Baranyai Decsi Jánosnak egy ismeret
len beszédét adja közre, bevezetőjével 
is jelentősen gazdagítva a magyaror
szági késő humanizmus korszakáról 
alkotott képünket. A könyv Ács Pál két 
recenziójával zárul, amelyeket a Pereg-
rinatio Hungarorum című (termé
szetesen) szegedi füzetsorozat első két 
kötetéről írt. 

A Lymbus harmadik kötete jóval ke
vesebb, csupán négy közleményt tar
talmaz, de összességében az előzőhöz 
hasonló terjedelemben. Bodnár Éva a 

bolognai Collegium Illyricum-Hung* 
ricum 1591-es törvényeit adja közre a 
nak zágrábi kéziratából, Grüll Tih 
Lackner Kristóf 1612-es beszédét köz 
Sopron város dicséretéről (eredetije az 
OSZK kézirattárában), P. Vásárhelyi Ju
dit Johann Joachim von Rusdorf válo
gatott magyar vonatkozású leveleivel 
ismertet meg minket az MTA Könyv
tárának kézirattárából, míg Németh S. 
Katalin egy 1682-es, magyar vonatko
zású heidelbergi lovagi játék szöveg
könyvét adja közre a wolfenbütteli 
Herzog August Bibliothek nyomtatvá
nya alapján. 

A német nyelvű összefoglalókkal és 
névmutatókkal ellátott Lymbusok hasz
na kétségen kívüli és az idő előrehalad
tával egyre növekszik. Jó volna, ha 
évente több is megjelenne belőle! 

Szabó András 
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