
C S O K O N A I VITÉZ MIHÁLY: LILLA 

A ciklus teljes, gondozott szövege 

Szerkesztette, a versek szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította 
Debreczeni Attila. Bp., Ikon Kiadó, 1996 (Matúra Klasszikusok, 24). 

K Ö L C S E Y FERENC: H Y M N U S / N E M Z E T I H A G Y O M Á -
N Y O K / PARAINESIS 

Teljes, gondozott szövegek 

Szerkesztette, a szövegeket sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította 
Szabó G. Zoltán. Bp., Klett Kiadó, 1997 (Matúra Klasszikusok, 25). 

Az 1992-ben indított sorozat, melynek két legutóbbi kötetére szeretnénk 
felhívni a figyelmet, a magyar könyvkiadás mintegy immár száz éve létező 
nemes hagyományát folytatja: jelentős irodalmi szövegek ún. magyarázatos 
kiadásának megjelentetését. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül, említhet-
jük a Toldit, melyet Lehr Antal látott el „nyelvi és tárgyi bő magyarázatok-
kal", s még 1880-ban jelent meg, de még inkább említhető, lévén, hogy a 
Matúra Klasszikusok sorozathoz hasonlóan elsősorban diákok számára ké-
szült, a Bánk bán két kiadása, melyhez Péterfy Jenő (1883-ban), illetve a 
rendező, Hevesi Sándor (1901-ben) írt magyarázatokat az Iskolai Olvasmá-
nyok Tára sorozatban, valamint a napjainkra méltánytalanul elfelejtett Ale-
xander Bernát magyarázataival ellátott Madách-mü, Az ember tragédiája, 
„magyarázatos kiadásá'M 1900-ből. Mindezek, és természetesen a Matúra 
Klasszikusok sorozat kiadványai, melyek között régi, XIX. és XX. századi 
meg világirodalmi szövegek egyaránt találhatók, az irodalmi segédkönyvek 
fontos-hasznos csoportjába tartoznak. Azon művek közé, melyek a szöveg-
gyűjtemények és az irodalomtörténeti áttekintések (vagy részmunkák) kö-
zött helyezhetők el, lévén, hogy egyszerre látják el a szöveg(ek) közlésének, 
megismerésének és a szöveg(ek) értelmezésének, magyarázatának ugyan-
csak fontos szerepét. Tankönyvek s ennél többek, eligazítanak, közelebb 
visznek a szövegekhez. 

A Matúra Klasszikusok, a 25. kötet után ezt szinte felesleges bizonyíta-
ni, valóban igényes sorozat, szakmailag példamutató, anyagában változatos, 
jól szerkesztett, műszaki szempontból korszerű, tartalmilag változatos. Ezt 
bizonyítják a XIX. századi magyar irodalom eddigi füzetei is (Madách Im-
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re: Az ember tragédiája, s.a.r. Kerényi Ferenc, 1992; Katona József: Bánk 
bán, s.a.r. Kerényi Ferenc, 1992; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, 
s.a.r. Kerényi Ferenc, 1992; Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, Az apos-
tol, s.a.r. Veres András, 1993; Arany János: Balladák, „Őszikék", s.a.r. 
Kerényi Ferenc, 1993; Jókai Mór: Asszonyt kísér - Istent kísér, s.a.r. Szilasi 
László, 1995), melyek között a két legutóbbi, a Csokonai- és a Kölcsey-
életműből adott válogatás azért is figyelmet érdemlő, mert az efféle kiad-
ványok két lehető típusára mutatnak kiváló példát. A Csokonai-kötet a köl-
tőt elénk állító irodalomtörténeti áttekintésként, a Kölcsey-kötet pedig az 
élet- és pályamű szintézisét segítő adalékaként (is) olvasható. 

Annak ellenére, hogy mindkét kiadvány a sorozat köteteinek elfogadott, 
hagyományos szerkezetét igyekszik követni - elöljáróban életrajzot vázol 
(Kölcsey), illetve élet- és pályarajzot ad dióhéjban (Csokonai), majd követ-
keznek, szükséges magyarázatokkal a szövegek, melyeket bibliográfia kísér 
- , felépítésükben némi szerkezeti eltérés is mutatkozik. A Csokonai-kötet, 
lévén hogy Debreczeni Attila a teljes életművet kívánja felvázolni, tartal-
mazza az opus jellegzetesnek ítélt, összegező verseit (Magyar! Hajnal ha-
sad, Az én életem, Az Estve, Az Alom - I., II., III. - , Halotti versek, Kon-
stantinápoly, Marosvásárhelyi gondolatok, A magánossághoz, Háfiz 
sírhalma, Az ember a poézis első tárgya, Főhadnagy Fazekas úrhoz), illet-
ve a Lilla-versek közé nem került költeményeket, a Kölcsey-kötet viszont 
úgy ad válogatást az életműből, hogy a közölt költemények elsősorban a há-
rom kiemelt szöveg (Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis) holdud-
varába tartoznak. Mindkét kiadvány közöl néhány levelet, melyek nagysze-
rűen segítik a szövegek értését, illetve hogy az érdeklődők közelebbi 
kapcsolatba kerülhessenek a két opusszal. 

A Csokonai-kötet sajtó alá rendezője a középiskolások számára készült 
sorozat rendeltetésének megfelelően használja fel, alkalmazza néhány évvel 
ezelőtt publikált, a Csokonai-értelmezésben új közelítést mutató, a szakmá-
ban joggal nagyjelentőségűnek ítélt Csokonai-könyvét (Csokonai, az újra-
kezdések költője. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1993). Ezért bármennyire is 
érthető a szerző szerénysége, miszerint a kötet kísérőtanulmányai közül az 
első „az életrajz és a költői pálya rövid összefoglalását" nyújtja, ennél sok-
kal többről van szó. A középiskolás olvasók a költői világkép alakulását az 
életmű belső összefüggései alapján ismerhetik meg, s nem az ún. külső po-
litikai vagy hangsúlyozottan életrajzi vonatkozások alapján. 

Csokonai életmüvét Debreczeni Attila az 1785-1790 közötti „készülő-
dés"-t követően három szakaszra tagolja. Az elsőt (1790-1794) „felívelés"-
nek nevezi. Ezen belül kétféle hatást ismer fel, a kollégiumit és a „literátor 
értelmiség által szóhoz jutó nemzeti-kulturális törekvések" hatását (az előb-
bi Csokonait a költői mesterség fogásainak elsajátításában irányítja, az 
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utóbbi pedig gondolkodásának korszerűségét segíti kibontakozni). A kor-
szak második fázisa (a „kibontakozás") rövidsége ellenére is meghatározó 
szereppel bír, ugyanis ekkor („1792 őszétől 1793 derekáig") fogalmazódik 
meg Csokonai költői programja, ekkor, az irodalmi nyilvánosságba lépve 
előbb Tempefői című, kényszeredetten befejezetlenül hagyott színpadi mű-
vében keserű tanulságként összegezi a magyar költősors kínálta és saját ta-
pasztalata alátámasztotta tanulságot („az is bolond, aki poétává lesz Magya-
rországban"), majd - látszólag mindezt felejtve - merész fordulatot vesz, s 
amint A vidám természetű poéta című ars poéticája tanúsítja, „hitet tesz a 
földi boldogság, s a földi boldogság esszenciájának tartott szerelem eszmé-
je mellett". Ezzel fordulattal kapcsolatban Debreczeni Attila egyfelől jelzi, 
hogy a változás csírája már az életmű előző fázisából sem hiányzik, „a ké-
sőbbi nagy téma, a földi öröm problematikája" előbb megjelenik, másfelől 
viszont figyelmeztet arra, hogy a váltás „nem pusztán költészeti jellegű", 
amint Az én életem című vers mutatja, hanem létfilozófiai jellegű is. Külön 
jelentőséggel bír, hogy az „új életprogram és szemléletmód" jelentkezését a 
szerző általában ritkábban emlegetett Csokonai-vershez köti (Az én életem), 
s teszi azt annak alapján, hogy megítélése szerint a költemény életre hívója 
az a pillanat, „mikor a túlvilág boldogság ígérete már a homályba vész, s a 
földi boldogság lehetősége és igénye válik fontossá". Ennek a költészetben 
szépen megmutatkozó bölcseleti váltásnak birtokában lép át Csokonai az el-
sőként megjelölt szakasz harmadik, végső fázisába, amit a tanulmány írója 
„kiteljesedés"-nek tart, s amely az előkészítés szellemében „az érzékenység 
jegyében formálódik". E „boldogságfílozófía" terméke többek között A 
Csókok. Ugyanakkor arról is értesülünk, nyilván Csokonai költészetének 
sokhúrúsága lehet rá a magyarázat, hogy éppen ekkor, az érzékenység kitel-
jesedésének küszöbén tűnik fel az életmű ún. filozofikus vonulata, melynek 
alapja „az újszerű, természetelvű világmagyarázat, amely a korabeli vitalis-
ta felfogásokkal rokon, merész társadalomfilozófiai következtetésekhez jut-
tatta el a költőt" s ami Csokonai „toldalékosnak" nevezett, egykori leíró 
verseiből a hozzáírt kiegészítéssel bölcseleti költeményeket formált. S bár 
ezek a versek (Az Estve, Az Alom, Konstancinápoly stb.) az opus legismer-
tebbjei közé tartoznak, Debreczeni Attila szerint Csokonai „elsősorban nem 
filozófus költő", mégha „Rendkívüli filozófiai érzékenységgel volt (is) 
megáldva", és „szemléletének meditatív vonásai tagadatlanok". Az érzé-
kenység és a bölcseletiség jelzett kettősége azonban Debreczeni Attila sze-
rint oda vezet, hogy Csokonai költészetének ez a pályaszakasza „a szándé-
kokhoz és a lehetőségek ígéretéhez képest torzóban maradt". Következés-
képpen a költő pályamódosításra kényszerül. 

Ekkor veszi kezdetét a Debreczeni által jelölt második, Kísérletek a foly-
tatásra című pályaszakasz, amely 1795 és 1798 között határozható meg. 
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Ezek a költő súlyos válságainak évei. Ekkor esik meg kicsapatása a kollé-
giumból, tapasztalja meg versei kiadatásának akadályait, s ekkor gondol ar-
ra, hogy költő helyett jogász lesz, és amint ekkor írt kevés verse tanúsítja, 
búcsúzni akar a költészettől is. Hogy ez az elkeseredésből származó elhatá-
rozás tévút volt számára, arra a körülmények alakulása mutat. Amint az or-
szággyűlésről, illetve a nemesi hadak gyülekezetéről értesül, újra felébred 
benne a költő. S bár reményei ezúttal is hajótörést szenvednek, élete is, köl-
tészete is döntő fordulathoz érkezik: megismeri Vajda Juliannát, poézisünk 
Lilláját, s mintegy kilenc hónapig ennek vágyában, reményében él, mígnem 
kiderül, hogy ábrándképet kergetett. Megismétlődik a kör: a letargiát újjáé-
ledés váltja fel, ami majd Lilla elvesztésével teljes csődbe vált. 

Ekkortól veszi, Debreczeni Attila életmüperiodizációja szerint, kezdetét 
az opus és az életrajz harmadik, utolsó szakasza. Ebben az 1798-ban Cso-
konai haláláig, 1805-ig tartó periódusban előbb somogyi bujdosásában vél 
sebeire gyógyírt találni, s közben, amint a Dorottya jelzi, eljut egykori ön-
maga, a vidám természetű poéta keserű kinevetéséig, de vesztességtudata 
oly nagy, hogy itt nem tud megállni, „megtörtség élménye" szükségszerűen 
versbe fogalmazódik, s így születik az életmű két monumentáliis darabja, A 
Magánossághoz, és A Tihanyi Ekhóhoz, melyek létrejötte, Debreczeni meg-
ítélése szerint, azonban „nem köthető csak Lilla elvesztéséhez", Csokonai 
„egész addigi eszmélkedésének, költészetének folytathatalanságát kényte-
len" ekkor felismerni és elviselni. S ezt sem az ideiglenes tanári állás, az al-
kalmi poéta szerepe nem tudja vele feledtetni. Ezért határoz úgy, hogy visz-
szatér Debrecenbe. Itt csiszolja, rendezi kötetekbe munkáit, áll össze többek 
között a Lilla-kötet és a vele közeli kapcsolatban levő Anakreoni Dalok. 
Miközben azonban bevezetőtanulmányt ír Anakreonjának tisztelgő költe-
ményei elé, „új költői program, a 'nationalis poézis' irodalmi programja 
körvonalazódik" benne, melynek reprezentáns műveként honfoglalási 
eposzt tervez. És ezzel ismét új irányt vesz Csokonai költészete és életfel-
fogása, melynek alapja, hogy „a bölcs immár nem a világ rendjében találja 
megnyugvását, hanem ember-voltában, önnön individuaitásában". Ez kap 
majd hangot Csokonai életmüvét szinte lezáró szintézisversben, a Halotti 
versekben, melynek elmondásakor betegszik meg gyógyíthatatlanul. 

Csokonai életművének három nagy fejezete valóban állandó újrakezdé-
sek és vereségek útját mutatja. Ebből az ismétlődő körforgásból ezúttal a 
Lilla-dalokat emeli szemközeibe a kiadó és a tanulmányíró, olyképpen, 
hogy a Lilla-kötet hatvan, bőségesen jegyzetelt verse mellett Nyomozás egy 
régmúlt szerelem ügyében olvasásra csábító címmel, levelek és versek idé-
zésével áttekintést kapunk a poétái románt majdan kiváltó érzelmi történet 
alakulásáról (a címhez illően látható Egger Vilmos Lilla papagájjal című 
képe), majd a ciklus keletkezéséről és rétegeiről kap az olvasó alapinformá-
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ciókat, melyeket a Lilla-dalok keletkezési idejéről és változatairól készült 
egész oldalas áttekintő táblázat egészít ki. Olvasható továbbá a cikluskom-
pozíció kérdéséről írt tanulmány „megspékelve" idézetekkel a Csokonai-
irodalomból (Horváth János, Sinkó Ervin, Julow Viktor, Baróti Dezső, Zen-
tai Mária, Bíró Ferenc, Szilágyi Ferenc, Csetri Lajos, Szauder József 
tollából), a szerkesztési elvekről készült dolgozatot az életműben a pillan-
gó-motívumot nyomonkísérő sorok követik, hogy végül az Élőbeszéddel 
bevezetett versközlést megelőzően szó essék Himfyről, a vetélytársról is. 

Ha a számos képet, illusztrációt, a név- és szómagyarázatok kisszótárát, 
valamint a kötetet záró válogatott bibliográfiát is említjük, akkor szükség-
telen bizonyítani, hogy valóban alapos, nem csak középiskolások, hanem 
egyetemi hallgatók számára is használható a Csokonai-életmű talán legis-
mertebb szegmentumát bemutató kiadvány, amely gazdag felvezető, eliga-
zító anyaga mellett az egész opus újszerű megközelítésére vállalkozva 
nyújt(hat) minden Csokonai iránt érdeklődő olvasó számára szellemi izgal-
mat nyújtó olvasmányt. 

Amint a recenzió bevezető soraiban jeleztem, a sorozat másik kötete, 
amely három Kölcsey-művet közöl, bemutat, értelmez, jóllehet lényegében 
követi a Matúra Klasszikusok bevált szerkesztési koncepcióját, felépítésé-
ben némileg különbözik a Csokonai-kötettől. Szerzője, Szabó G. Zoltán, aki 
különben a Kölcsey-életmű készülő kritikai kiadásának vezetője, bevezető-
ként az életrajz évszámok diktálta állomásait követve rajzolja fel a pálya 
alakulását. S mivel a kiemelten tárgyalt három Kölcsey-mű egyben az opus 
három fázisának legfontosabb darabja, ilyképpen az életmű egészét is meg-
ismerhetjük. Az Életrajzi vázlat című bevezető a Kazinczy igézetében for-
málódó pályakezdéstől az utolsó csekei évekig, pontosabban 1837-1838-ig 
követi, mutatja be az élet- és pályamű összefonódásából elénkrajzolódó em-
beri-költői portrét. Ezen belül meghatározóak az irodalmi barátságok, közü-
lük is mindenekelőtt a Szemeréhez íuződő, amely nem csak „igazi, mély, 
egész életén át" tartott, hanem olyan válságos időszakokon is átsegítette, 
mint amilyen az 1814-es volt, amikor „máig pontosan nem ismert okok mi-
att" a „halál gondolatával" foglalkozó Kölcsey Pécelre, Szemeréhez érkez-
ve nemcsakhogy kigyógyult lelki válságából, de költészete jelentős korsza-
ka is itt formálódik. Itt „történt alapvető változás költészetében: a korábbi 
irodalmi, illetve olvasmányélmények hatását tükröző műve helyett a köz-
vetlen megszólalás kísérletével találkozunk", ennek „első darabja az Elfoj-
tódás, a tárgy nélküli fájdalom rendkívül erős kifejezése". De ekkor szüle-
tik „első hazafias tárgyú költeménye a Rákos nymphájához is, melynek 
folytatása lesz majd a Rákos, a Hymnus, végül a Zrínyi (két) éneke", s kí-
sérletezik a románccal és a balladával. De ugyancsak ennek a péceli időzés-
nek a terméke a Felelet a Mondolatra című válaszpamflet, melynek Sze-
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mere ötletei nyomán Köleseyre valószínűleg a kidolgozás hárult. Pécelről 
utazva jut véglegesen Csekére oda, ahol (amint egy levele tanúsítja) Petőfi-
nek a Tiszában megörökített képe tárult elé, de ahol a természettől tápot 
nyerve tör rá magánya. S itt lesz pályájára előbb többek között recenziók-
kal (Csokonairól és Berzsenyiről), illetve költeményekkel (Szép Lenka, Rá-
kos, Bú kél velem..., Dobozi, Bordal, Csolnakon) bizonyíthatóan jellemző az 
alkotói munkakedv, majd itt jut el a Hymnus és a Vanitatum vanitas által jel-
zett, költészetében mutatkozó kétféle történelem- és hazaszemléletig. Köl-
csey lírájában a Hymnus valóban fordulópont, már nem a múlt és a jelen 
szembesítését fogalmazza meg, hanem a nemzetet és a hazát illető sorsprob-
lémát, a múlt és a jelen mögé tekintve szól a hazáról mint emberi és nem-
zeti eszményről. Innen lép tovább Kölcsey lírája, a címükkel is Zrínyit idé-
ző versek rá a bizonyíték, a reformkori hazakép irányába. Nem véletlen, 
hogy a kiadványt több minőségben is jegyző Szabó G. Zoltán az élet- és pá-
lyarajzi vázlat során itt tovább időz a Kölcsey-lírában föl-föltünő Zrínyi-to-
posz előfordulásainál, a Horváth János Által már 1923-ban figyelmet ér-
demlően kiemelt Kölcsey-Zrínyi kapcsolatnál. Az életmű két valóban 
pillérértékű verse, a Hymnus és a vele opponáló Vanitatum vanitas (keletke-
zésük szinte egybeér) összetartózhatóságának magyarázatát Szabó G. Zol-
tán a költő „egyik érzésből a másikba" átcsapó, változó lelkiállapotával ma-
gyarázza. S mintegy jelezve-érzékeltetve az emberi-költői kérdés 
összetettségét, s egyben fontosságát is utal a két verssel kapcsolatos leg-
újabb szakirodalmi munkákra. 

Az életet és a pályát párhuzamosan tagoló tanulmány következő két ál-
lomása sem nélkülöz(het)i Csekét, de előbb, az 1823-1828 közötti évekre 
gondolva, ezt a tanulmányok (Nemzeti hagyományok, Mohács) korának ne-
vezve, Pesttel hozza kapcsolatba, Kölcsey 1826-ban utazik fel, majd a köz-
életi pályán mutatkozó költőről írva szerepléseinek színhelyeivel, Nagyká-
rollyal, Pozsonnyal köti össze. Ezekkel kapcsolatosan figyelmeztet a 
tanulmányíró az Országgyűlési naplóra („a magyar irodalom legszelleme-
sebb, legőszintébb politikai naplója"), az országgyűlési, illetve az emlékbe-
szédekre. Hogy aztán az élet zárószakaszául kijelölt két utolsó év 
(1837-1838) emberi, költői történéseit ismét csak Csekéhez kötve ismertes-
se. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik a már élőbbről fogalmazódó, de 1837-
től megjelenő intelem, a Parainesis, s a vele összefüggő versek, köztük „a 
magyar hazafias líra legmegrendítőbb darabja: a Zrínyi második éneke", 
melyet a költő annak a hozzálátogató Wesselényinek olvasott fel, aki majd 
Kölcsey halálakor kimondja az azóta több megfogalmazásban terjedő axió-
mát: „Nem közénk való volt". 

Ilyen felvezetés után sorakoznak a főleg középiskolásoknak készült ki-
adványban Kölcsey művei, mindenekelőtt a jelzett versek, melyek nemzeti 
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dalunk megírásához vezették a költőt, illetve a két prózai műhöz köthetőek, 
közöttük néhány levél(részlet) személyes jellegű bizonyítékokkal szolgálja 
a költői ópusz hitelességét. Mind a verseket, mind a tanulmányokat és a le-
veleket alapos, szakszerű lapszéli magyarázójegyzetek hozzák közelebb a 
sorozattal megcélzott olvasói korosztályhoz. 

A Szabó G. Zoltán összeállította Kölcsey-kötet kiváló kalauza az egyre 
inkább érdeklődést keltő életműnek, melynek újabb és újabb értékeit fedez-
hetjük fel, s amely ilymódon egyre inkább elfoglalja költészetünkben azt a 
megkülönböztetett helyet, amit szerzőjük emberi formátumával még életé-
ben kivívott s halála percétől megőrzött. 

GEROLD László 

N É M E T H FERENC: A FÜLEP C S A L Á D B E C S K E R E K E N 

Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1997 

A Bánság helytörténeti kutatásai, úgy tűnik, végérvényesen gazdára lel-
tek Németh Ferenc személyében. Amikor e sorok írója kb. húsz évvel ez-
előtt megvédte doktori értekezését az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Tanszékén vidékünk századfordulós szabad líceumi tevékenységé-
nek témájára, Bori Imre, Szeli István mellett harmadik mentora Lőbl 
Árpád/Lőrincz Péter volt, aki a többi között zárószavában elmondta, hogy 
személyemben tudományos tevékenységének folytatóját véli felismerni. 
Egy ideig magam is úgy hittem, hogy ez így lesz. Időközben azonban a szá-
momra kijelölt út más irányba tolódott, de nagyrabecsült pártfogóm nem 
maradt utód nélkül. Eddigi tevékenysége alapján Németh Ferenc bebizonyí-
totta: méltó arra, hogy tiszteletreméltó professzorunk örökébe lépjen, leg-
alább is ami a bánáti művelődéstörténeti kutatásokat illeti. 

Ez a legújabb, a Fülep családról szóló kismonográfia egy nagyon lénye-
ges nemcsak helyi, de a magyar művelődéstörténet/művészettörténet általá-
nos jellegű fehér foltját tünteti el, teszi láthatóvá és elevenné, lévén hogy a 
legapróbb részletekre kiterjedően dolgozza fel századunk egyik legjelentő-
sebb, legkiválóbb művészettörténészének és művészetfílozófusának, Fülep 
Lajosnak becskereki gyermek- és serdülőkorát. 

Megtapasztalhattuk már - hogy csak a Kabos Gyuláról készült centená-
riumi kiadványt említsük - , hogy egy-egy helytörténeti kutatás mennyire 
fontos, különösen akkor, ha vonatkozásaiban az egyetemes magyar műve-
lődéstörténettel van kapcsolatban, ugyanis csak az alapos helytörténeti bú-
várkodás eredményeként kerülhető el az, hogy egy-egy majdan elkészülő, 
nagyobb lélegzetű összefoglalóba ne kerüljenek téves adatok. 
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