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E G Y B E F E J E Z H E T E T L E N M O N O G R Á F I A 
T Ö R E D É K E I 

SZAUDER JÓZSEV :AZ ÉJ ÉS A CSILLAGOK 
TANULMÁNYOK CSOKONAIRÓL. * 

Kritikát írni egy tanulmánykötetről, melyet alkotója nem így terve-
zett, mely nem kész, és soha el nem készül már? Ismertetni talán? -
hiszen nézetei, eredményei megjelent írásaiból ismertek; mi több, alap-
tételekként gyökeresedtek meg irodalomtörténeti tudásunkban. Mely-
ből is világos, hogy értékelni is fölösleges: evidencia-szintű tudományos 
alapvetés magában hordja értékét - van már távlatunk is (ha szükség 
lenne rá), hogy átlássuk a mindörökre befejezett életmű jelentőségét. A 
vállalkozás lehetetlenségének tudatában legfeljebb kísérletet tehetünk -
áttekintésre? számbavételre? - arra, hogy leírjuk, az eddig szétszórtan 
megjelent tanulmányok s a kiadatlan írások itt, most, egy író köré 
csoportosítva „egészként" és részleteiben mit mondanak a Csokonai-
életműről és koráról. Van-e az írói portrénak akár csak kivehető kör-
vonala? van-e az egy költő köré csoportosított problémáknak vala-
milyen követhető tendenciája, belső kohéziója? Kérdéseink azért is 
jogosultak, mert témekörben és módszerben nagyon is sokféle tanul-
mányt olvashatunk itt: eszmetörténetit (Az estve és Az álom kelet-
kezése, ,,Rémítő s vidító kétségek") összehasonlító irodalomtörténetit 
(Csokonai és Metastasio, A lélek halhatatlanságának forrástanulmányai), 
stílustörténetit (főként a klasszicizmus és a rokokó köréből több tanul-
mányt), poétikai, műfaji vizsgálódást (Csokonai poétikájához, Sententia 
és pictura, Politikum és mulattatás a tárgyias münemben), egy műről 
vagy egy mű részletéről szóló elemzést (a Tempeföirö\, A lélek halhatat-
lanságának egy-egy részletéről). 

A kötetet most végigolvasva - kidolgozott, befejezetlen, műhely-
munkának címzett tanulmányaival együtt - úgy találjuk, hogy meg-
lepően pregnáns, világítóan egyértelmű ez az egység. A felvilágosodás 
legnagyobb filozófiai és morális dilemmáihoz felnövő költői fejlődés 
vonulatát látjuk: az iskolás-klasszicista poézis korszaka után a tárgyias, 
meditativ, leíró költői formák gazdagodását a kor stílusirányainak hatá-
saival; telítődését a felvilágosodás filozófiájának problémáival, s 
Csokonai egyedülálló sokszínűségét a debreceni magyar glóbus kötött-

*Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Szauder Mária. 
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ségében és zártságában. Szkepticizmusa, egymásnak ellentmondó és 
változó nézetei, a költészet szép díszletei mögé rejtett keserűsége, 
magánya s a korai halálba magával vitt végső' kételyei tárulnak fel. S 
világosan kitűnik az is, hogy a korabeli európai gondolkodás szintjéhez 
és a legmodernebb költészeti irányokhoz emelkedett, szinkronban volt 
a legjobbakkal, tudatosan tájékozódva vagy „véletlenül", saját belső 
indítékai alapján; s hogy e magas szintű filozófiai és stiláris gazdagság 
költészetében teljesedett ki, a felvilágosodás korának oly mostoha mű-
fajában. Életműve ezért - minden töredékessége, olykor kidolgozatlan-
sága mellett is - alighanem páratlan Európában. 

Szauder József a Csokonai-tanulmányok írásának kezdetén 
monográfiát akart írni; később azonban - mint a kötet utószavából, 
Bíró Ferenc írásából is értesülünk - más terve volt: Csokonai pályájá-
nak legfontosabb problémaköreiben akart egy-egy „mélyfúrást" végezni 
(maga mondogatta több ízben). A kötetbe most egybegyűjtött írásokból 
az alkotói szándék mindkét változata jól kivehető. A monografikus 
tervekről tanúskodik az, hogy a tanulmányok nagyobbik része a pálya 
első részéről szól (az otthoni és az iskolai indíttatásokról, a korai 
művekről, műveltségről); az egy-egy kérdésre koncentráló kutatói 
munkából pedig néhány nagy tanulmány készült, készülhetett el. Alko-
tójuk ez utóbbiakat adta közre legszívesebben (folyóiratokban és tanul-
mánykötetekben), úgy láttuk, ezeket vállalta a legzavartalanabb ön-
tudattal. 

Emeljük ki mindenekelőtt eszmetörténeti kutatásainak jelentőségét, 
s főként Az estve és Az álom keletkezéséről c. írását. Megjelenése idején 
s mind a mai napig jól tudtuk s tudjuk, hogy nemcsak Csokonai, hanem 
az egész korszak eszmei tájékozódására nézve alapvető írást kaptunk. A 
felvilágosodás hatásából addig elsősorban a társadalmi nézeteket, s egy-
egy alkotónál (főként Bessenyeinél) néhány filozófiai problémát vizsgál-
tunk, elsősorban Eckhardt Sándor és Waldapfel József kutatásai 
nyomán. A helyenként nagyonis egyszerűnek látszó, helyenként meg 
nagyonis összetett, bonyolult világkép alaptendenciáit világította meg 
Szauder József tanulmánya. Feltárta a fiziko-teológia és a lét nagy 
láncolata eszmerendszerét, a teljes, minden részében betöltött világ-
egyetem tanát, a hierarchikus rendben az ember kijelölt helyét, hiva-
tását, az emberméltóság ismérveit, magányát és kételyeit. Alapvető 
tanulmány ez azért is, mert Szauder József nemcsak az eszméket 
ismertette, hanem azokat az utakat és kerülő-utakat, melyeken át e 
világkép lényege, egyes tanai ismertté váltak nálunk a 18. században, s 
ahogyan - kétséget kizáróan - eljutott Csokonaihoz is (főként Péczeli 
Hervey-fordítása, a Nagy Sámuel féle Sanders-fordítás nyomán és 
mellett a legnagyobb francia gondolkodók tanaival). 3 látjuk Csokonai 
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egyéni kérdéseit, válságait, az új utak, a társadalmi és egyéni megoldá-
sok keresését, a rousseau-i vagy a materialista tanoktól a „kurta-filozó-
fiáig". Majd a végső kételyt és a kételyek feloldásának végső kudarcát is 
A lélek halhatatlanságáról készült, az előbbinél jóval töredékesebb 
tanulmányokban. 

Ez utolsó nagy műről lényegében két hosszabb tanulmány készült el 
- lényegében, mondjuk körülírás-szerűen, mert bár a vers egy-egy 
részletéről szólnak, de mindkettőben több, az egész műre és életműre 
vonatkozó tanulság található. Az első tanulmányban pl. az egész vers, az 
egész kor és az emberiség örök nagy kérdését fejtegette a költő 
(„Lenni? vagy nem lenni? kérdések kérdése!" . . . „És ha el kell 
múlnom, mi szükség volt élni? ") s ezt interpretálván az elemzés is; a 
második tanulmányban meg, noha a lappon énekének forrásairól szól 
elsősorban, Csokonai tájékozódásának, műveltségének egészére, európai 
szintjére világít rá, az „eszmei hullámhosszra", majd Herder nyomán a 
közvetlen forrásokra: Mallett Eddájára és a Regner Lodborg ódára, majd 
a Csokonai-szöveg pontos egyezésére, ill. eredetiségére. A filológiai 
pontosság hibátlan és csüggesztő tökéletességével. Mert nemcsak saját 
munkáink és erőnk gyengeségét látjuk mellette, hanem a kétségbeejtő 
magyarázatot is arra, hogy a teljes nagy mű, a több nagy tanulmány 
ezzel a módszerrel, ezzel a tökéletesség -ígér nyel, ezzel a minden energiát 
felemésztő munkamódszerrel miért nem készülhetett el. S okvetlen 
szükséges volt-e vajon, hogy Csokonai poétikájáról írva, egy csupán 
másodlagos forrásról időt és erőt rabló munkával tisztázza, hogy 
William Jones az ázsiai költészetről 1 777-ben kiadott könyvében hivat-
kozott-e Reviczky Károly Hafizt közvetítő 177 l-es kötetére? 
(360-361) . Itt van immár a végső válasz Julow Viktor (1972-ben írott) 
mélyen értő kritikájának kérdésére: vajon tökéletesen gazdálkodik-e -
gazdálkodott-e - erőivel? 

Filológiai akribiájából is kirajzolódik tudósi karaktere. Az igényes-
ség, a nyomozó szenvedély, a minden kétséget kizáró hitelesség vágya, a 
gondolattal, logikával áttekinthető teljesség - a 1 8. század nemes szelle-
mében. A teljes szakirodalmat ismerte (európait és hazait, korabelit és a 
legmodernebbet), megvizsgált és számbavett minden adalékot, de ritkán 
vett át bármit is közvetítőktől. Az „ősforrásokhoz" ment vissza mindig 
- talán mert bizalmatlan volt; de inkább talán azért, mert erősen élt 
benne a tárgyával, hősével való azonosulás, a beleélés magas hevületű 
készsége: az eredeti műveket végigolvasva maga akarta s maga tudta 
igazán felfedezni, hogy mit tanulhatott, mit vett át Csokonai pl. 
Metastasiotól vagy Lowth-tól? Soha nem volt faktualista filológus, a 
forrásokat, az átvételt vagy a véletlen konkordanciát is az egész életmű 
esztétikai igényességével nézte; azt. hogy miként lett gazdagabb az 
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egyéniség, a gondolat, a stílus, az ízlés, a mű? Hogyan hatott pl. 
Metastasio Csokonai életszemléletére, sajátos rokokó stílusának kiala-
kulására? S miként tanulhatott Lowth-tól a klasszicizmusnak is meg-
felelő' stíluseszményt, amely végső soron mégis az antikvitás tekintélyé-
nek kikezdését jelentette s a romantika kibontakozására is oly erősen 
ható keleti és nordikus költészet divatját indította el. Csokonai ebben -
Herder munkáit el nem érve - Herder irányával volt szinkronban. 

Az elmondottakkal stílustörténeti tanulmányainak legjellemzőbb 
sajátságát is érintettük már: tudományos alapozottságát. A stílusok 
közvetítő fon-ásait, történeti, eszmetörténeti, művelődési hátterét 
éppoly igénnyel vizsgálta, mint konkrét megjelenési formáit s a mű-
veket. Leginkább a fejlődő, az alakuló, a változó érdekelte a stílusjelen-
ségekben is. Itteni tanulmányaiban főként a klasszicizmus és a rokokó 
kibontakozását, Csokonaira jellemző változatát elemezte; a szenti-
mentalizmusról (noha alapvető tanulmányt írt róla) és a népiességről itt 
kevesebb szó esik, leginkább akkor, amikor a fenti két iránnyal érint-
kező vagy keveredő sajátságait taglalja. Néhány stílustörténeti tanul-
mánya itt jelent meg először (Az iskolás klasszicizmus, A rokokó, Lira 
és aranykori szigete: A csókok); megjelent írásaiból azonban ismertük s 
már régen magától értetődő természetességgel használjuk egy-egy tételét 
pl. a klasszicizmus vizsgálatakor. A klasszicizmusnak, mint uralkodó 
stílusirányzatnak létét, hatását erősen vitatják a 18. századi irodalom 
kutatói Európában és Magyarországon egyaránt. Nálunk kialakulatlan-
sága, a művek nem túl magas esztétikai értéke s leginkább irodalmunk 
sajátos történeti helyzetéből folyó keveréksége miatt (világnézeti, 
morális eszméi gyakran a felvilágosodás tanaival esnek egybe; stílus-
jegyei pedig a késői barokkal, a szentimentalizmussal, a rokokóval majd 
a korai romantikával vegyülnek). Úgy gondoljuk, Szauder József ezért is 
dolgozta ki oly részletesen és meggyőzően a domináns szerepet játszó 
latinos-klasszicista iskolai tanok, a korban dívó poétikák alapozó tanait, 
melyekre ráépült a francia klasszicizmus és a felvilágosodás olykor 
egybehangzó, olykor árnyaló, olykor már más irányba is mutató eszme-
rendszere és ízlése. E kötetben főként Csokonai költészetében látjuk 
meghatározó jelentőségét (a Sententia és pictura, valamint a Csokonai 
poétikájához c. tanulmányokban); de a 18. századi irodalomról az 
utóbbi néhány évben készült tanulmányok tanúsítják, hogy akár Besse-
nyei, Barcsay, Batsányi vagy Kazinczy, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi 
műveiről esett is szó, meghatározó érvénnyel kellett számba vennünk e 
tanokat. 

Azt mondottuk, hogy Szaudert leginkább a fejlődő, a változó érde-
kelte a stílusokban is, melyből következik, hogy stílusvizsgálata törté-
neti elvű - de főként a konkrét életmű és az alkotások vizsgálatánál. A 
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rokokóról írott tanulmány elvi bevezetőjében u.i. a következőket olvas-
suk: „Noha a nagy stílusváltásoknak előfeltétele az, hogy az ember 
szemlélete gyökeresen megváltozzék a természetről s a társadalomról, a 
korstílus mint formai rendszer önmagában véve nem hordoz ilyen vagy 
olyan tartalmat. A stílus a formálásnak, a tartalom kifejezésének be-
határolt lehetőségeit hordozza magában" (63) - s eddig világos a 
történeti meghatározottság és az esztétikai autonómia köre. Alább 
azonban így folytatja: „ . . . a stílus gyökerei a tartalomnak olyan réte-
gébe nyúlnak le, mely tágabb és elemibb a tudatformák vagy a mű-
alkotások differenciált tartalmi szférájánál" (63) - majd: „A stílus a 
kor művészetének az a legtágabb (s ezért a tartalmi magtól, az eszmétől 
legtávolabb eső) alaki rendje, melyet a tulajdonképpeni élettartalmakkal 
a korszerű érzéklet útján való közlés és az ebbe zárt intuitív, fogalmilag 
le nem tisztult tartás kapcsol össze." (64) - Ám a következő lapokon a 
rokokó jellegzetes vonásait a nagyburzsoá-arisztokrata szalonok világá-
ból, az életforma sajátságaiból magyarázza éppúgy, mint a magyar 
rokokót a cívispolgárság, a kis- és középnemesség „felemás módon 
polgárias világi felfogásából" (70) azaz olyan nézetekből, magatartás-
módokból, világképből, melyekben - itt a tanulmányban is - sokkal 
több a „tartalmi mag", közelebbi az eszme, erősebb a történeti, a tudati 
meghatározottság, mint az elméleti meghatározásban említett intuitív, 
tágabb és elemibb impulzusok. 

Hangsúlyozzuk: a tanulmány, amelyből idéztünk, kiadatlan (szerzője 
nagyobb értekezésre készült a rokokóról is); elvi álláspontjának ki-
dolgozásához már nem adatott ideje. Azért említjük mégis az itt észlelt 
kettősséget, mert a klasszicizmus-tanulmányokban is látni véljük helyen-
ként az elv és a módszer némi divergenciáját. „A költészetről és a 
költészet funkciójáról, e kettőnek helyéről a kultúra egész hierarchiájá-
ban Csokonai - úgy tetszik - élete végéig kétféleképp gondolkodott" 
— írja Szauder József a Csokonai poétikájához c. tanulmányában (345), 
mi azonban nem látjuk meggyőzőnek műidig a kettősséget. Egyfelől 
azért nem, mert az egyik póluson említett hasznosság-tudatot, az utilitas 
elvét elsősorban nem a társadalmi meghatározottságtól mentesebb 
iskolás klasszicizmus berögzött tanának tartjuk, hanem legalább ennyire 
felvilágosodáskori alkotói igénynek is, amely Csokonai munkásságát -
minden mellőzöttsége, szkepticizmusa mellett - pályája végéig át-
hatotta. Gondolkodásra, ízlésre, érzésre akart nevelni mindvégig; a 
mindenkihez, azaz a minél többekhez szólás vágya élt benne pályája 
második szakaszában is. Legvilágosabban talán a Dorottya Élő-
beszédében ír arról, hogy a különféle (víg és komoly, fennkölt és 
köznapi) elemek vegyítése művében nagyonis célzatos: azt szeretné, ha 
a művelt és az egyszerű közönséghez egyaránt szólhatna szórakoztatva 
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nevelő munkájával. Ebből következik, hogy a kettősségben másfelől 
említett gyönyörködés, káprázat, a könnyedség a szépségben sem volt 
mindig „öncélú" nála (a korai művekben kimutatott dilemmát érezzük 
meggyőzőbbnek). A semmiből teremtő lángelméről, a képzelődés jogá-
ról szóló Csokonai-sorokról meg épp Szauder József s épp itt mutatta ki 
meggyőzően, hogy e nézetek nem voltak idegenek a felvilágosodás 
korának művészetszemléletétől sem, s így nemcsak a romantika felé 
mutató tendenciájukat kell figyelembe vennünk. Nem „kettősség", nem 
másféle művészetfelfogás tehát ez sem, hiszen e tanulmány ragyogó 
bizonyításaiból tudjuk, hogy Csokonai gondolata, szavai a fel-
világosodást előkészítő Youngnak és nagy felvilágosult példaképének, 
Rousseaunak mondataival hangzanak egybe. így tehát inkább a mű-
vészetszemlélet változásáról, gazdagodásáról beszélnénk, egy kifejtetlen-
ségében, s helyenként egyenetlenségében is komplexebb alkotói elvről; 
vagy még inkább arról, hogy mindez visszfénye annak az enthuziazmus-
sal, teremtő öntudattal ötvöződött művészetszemléletnek, melyet a 
felvilágosodás legnagyobb alkotói, Diderot és - Csokonai legkedvesebb 
szerzője — Rousseau hirdettek. 

Kétségtelen, hogy Szauder Józsefet kutatásaiban, értelmezéseiben 
elsősorban az esztétikai, irodalmi vizsgálódás kötötte le, nem az iro-
dalomban jelentkező történeti, politikai, szociológiai problémák. Nem 
hiányként, hanem jellemző sajátságként mondjuk ezt. Az irodalom-
történet mint diszciplína - talán - eljutott már odáig, hogy adottnak 
vehetjük a legfontosabb történeti értékrendszert; s - talán - tartunk 
már ott is, hogy a társadalmi munkamegosztás elvének alapján már ki-ki 
differenciáltabb, pontosabban behatárolt körben munkálkodhassék. 
Szauder József tanulmányairól szólva nem beszélhetünk az ilynemű 
vizsgálódás hiányáról azért sem, mert ha a téma, a mű úgy hozta, 
sohasem kerülte meg e kérdéseket sem. A lappon éneke elemzésé-
nek elején hangsúlyosan leszögezi, hogy a mű érthetetlen, ha nem 
tudjuk, hogy az ,,a jakobinus mozgalom elfojtása után megerősödő 
egyházi reakció eszmei körülményei között, annak nyomása alatt szüle-
tet t" . (319) A Politikum és mulattatás a tárgyias münemben cím alatt 
itt közreadott — többségében kidolgozatlanul maradt - tanulmányok is 
világosan mutatják jellemző érdeklődési körét, módszerét (e csoportból 
csak a BékaegérharcióX szóló jelent meg életében). Az állat-dialógusok 
szinte kínálják a korabeli politikai aktualitások elemzését. A szerzőt 
azonban főként a műfaj érdekelte, ennek korszerűsége és egyedi 
vonásai; s noha nem kerüli meg a didaktikus mondanivaló jelentőségét 
(legyen bár szó a külsődleges magyarkodásról, a munka becsületéről, a 
szabadságról), leginkább azonban a költő szépségeszményének dilem-
máit fedezi fel és bontja ki (136) a műfaji elemzésben. S most is, mint 
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mindig: perspektívája a teljes életmű: a költő egyénisége, nézetei, mű-
vészi útkeresése, kibontakozásának iránya. A műfaji és elemző írások 
közül kétségtelenül a Tempefőiiö\ szóló a „minta-tanulmány": koi, 
korrajz, műfaj, költői arckép, stíluselemzés és pályakép mesteri öt-
vözete, invenciózus koncepciójában is: az egész tanulmányt ui. a 
darabban oly dominánsan szereplő játék-motívum kapcsán fejti ki. S 
nemcsak jól, hanem szépen megírt tanulmány is ez: a darabban élő 
alakok itt is élnek; humor, szkepszis, rezignáció, lírai hangok a szín-
padnál is elvenebben szólnak hozzánk; ítéletet, magyarázatot, kifejtést 
is kapunk a korról, a társasági életről, irodalmi eszmékről, a műről oly 
könnyedséggel, hogy szinte észre sem vesszük, hogy tudós tanulmányt 
olvasunk. - Megragadó olvasmány a kötet első írása (most jelent meg 
először): A város, a család, a kollégium világa с. a gazdag Debrecen-
irodalom mellett is tud újat mondani, elsősorban atmoszférát felidéző, 
jellemfestő erejével. Élményszerű elevenséggel hat néhány rokokó-vers 
elemzése (199-210) - olyan tanulmányok (és részletek) e z e k - , 
amelyekben szépírói tehetségét is látni, átélő, beleélő készségét, az 
adatokat élővé varázsló fantáziát, a lényegre ráérző intuíciót és stílusá-
nak hajlékonyságát. 

Nem ez a jellemző rá - mondják sokan; eszmetörténeti fejtegetései, 
tanulmányainak nagyobbik fele többnyire nem könnyű olvasmányok; 
egyetemi hallgatók, s valljuk be, mi is birkózunk, birkóztunk stílusával, 
megdolgoztunk azért, hogy az egész világosságát, tudományos gazdag-
ságát átfoghassuk, megérthessük. Miért e nehézkesség, ha másutt a 
szépíró igényes és csiszolt könnyedségével tud szólani? Talán egy 
példával megvilágíthatjuk. Ragadjunk ki egy mondatot a Sententia és 
pictura c. tanulmányból, ezúttal egy rövidebbet (vannak ui. 1 0 - 2 0 
soros hosszúságúak is): „A pictura itt az esztétika mimetikus elvének 
jellegzetesen klasszicista változatát jelenti, az „ut pictura poesis" 
horatiusi tanításának századokon át megújított s így a klasszicizmus 
módszeréhez adaptált rokokóban is fontos tételét, melyet az 
elokvencia- és poétikatankönyvek - a lessingi fordulattal nem sokat 
törődve - a romantikáig változatlanul megszabtak a költőnek." (74) 
Nehéz a mondatot megérteni először azért, mert zsúfolt; másodszor 
meg azért, mert ez a zsúfoltság nem egyszerűen több gondolat sűrített 
összefogása (más, közönséges filosz-halandó ebből legalább két-három 
lapot ír), hanem olyan közlés, amely sok és sokféle ismeret előfeltételén 
nyugszik. Az olvasónak tisztában kell lennie az esztétika mimetikus 
elvével, azzal, hogy a klasszika művészetfelfogása (különösen a „szép 
természet" elve) mit alakított ezen, s mit tanított Horatius a költészet-
ről, s mi változott meg a „századokon át"; aztán tudni kell, hogy a 
rokokó miként adaptálódott e nézetekhez (n.b.: Szauder kifejtette a 
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rokokóról szóló tanulmányaiban, amelyeket akkor még nem olvas-
tunk!); tájékozottnak kell lenni - legalább nagyjából - a korabeli 
poétikák és szónoklattanok szabályrendszereinek táján s jó tudni, hogy 
e szigorú kötöttségek hogyan határozták meg a költészeti formákat is; s 
ismerni kell Lessing éles distinkcióját a térbeli és időbeli művészetek s 
azok funkciója között. S akkor már minden világos. Szakembereknek 
való mondat, szakembereknek szóló írások, mondhatják s mondják is 
sokan - joggal, hiszen tudományos cikként azoknak szól. S mégis le 
merjük írni, hogy szándéka szerint nemcsak azoknak szólt; hogy ilyen-
fajta mondatainak nehézkessége, zsúfoltsága mögött egy mindenekfelett 
való pedagógiai szándék munkált: átadni mindent, amit tudott , el-
mondani mindent, ami a pontosság, a tudományos igazság körébe tarto-
zik, megtanítani perspektívákban látni és gondolkodni; s ha nem ért-
hető, ha nem ismert valami, ismerjék meg, fedezzék fel, ha máskor nem, 
most és ezért. Egy eszméinek élő, megszállott pedagógus-tudós nehéz-
kessége ez, aki hitt abban, hogy a tudás vágya a tudományos meg-
ismerés cselekvésére indítja — akár az ifjú egyetemi hallgatót is. - Bár 
lenne igaza! 

Itt az ideje, hogy e mostani kötet kiadásáról szóljunk, Szauder Mária 
vállalkozásáról. Neki köszönjük, hogy összegyűjtötte a szétszórtan meg-
jelenő cikkeket; hogy elolvashatjuk azt is, amit a szerző nem dolgozott 
ki vagy kidolgozatlannak vélt, s hogy a korábbi tanulmányokban helyen-
ként oly tömören összefoglalt egyes tételeket, most már világosabban 
értjük; hogy látjuk a „műhelyt", ahogyan egy-egy nagyobb témakör 
előtanulmányokkal, részletek kidolgozása során kialakult. Nem volt 
könnyű dolga a szerkesztésben. Hiszen ismétlésekkel, átfedésekkel 
kellett számolnia; kétféle időrenddel: a költői életmű és a tanulmányok 
írásának kronológiájával, az „előtanulmányok" és a kész munkák össz-
hangjával. Talán két esetben érezzük kissé indokolatlannak a sorrendet. 
A Tempefőiiöl szóló tanulmány inkább a dialógusok elemzése után 
lenne helyén: „tárgyias" világa, az ifjú Csokonai művészetfelfogásának 
dilemmái a dialógusok töredékben maradt elemzése után itt világosod-
nak meg teljesen. A Csokonai poétikájához nyilván összegező jellege 
miatt került a kötet végére, pedig inkább A lélek halhatatlanságáról 
írott tanulmányok elé kívánkoznék. Részben azért, mert a filozófiai 
költeményt megelőző elméleti tájékozódásról szól; részben meg azért, 
mert itt jelzi a lappon imájáról tervezett forrástanulmányokat, melyeket 
későbben meg is írt, itt viszont a megelőző lapokon olvashatjuk. Ellen-
érv természetesen ez ellen is van: az első esetben hiányoznának a 
hátrább sorolt rokokó-tanulmányok tanulságai; a második tanulmány 
meg azért is jó befejezésként, mert benne Csokonai elméleti nézeteinek 
értékelését, fejlődéstörténeti helyének, irányának kijelölését is látjuk. 
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Tökéletes sorrend tehát nincs; a kiadó, a szerkesztő, a jegyzetkészítő 
munkájához a köszönet mellé legfeljebb a saját töprengéseinket csatol-
hatjuk most. S szándékosan keveset szóltunk a Csokonai-életmű itt 
kirajzolódó filozófiai arculatának mélységéről; az elemzések eszme-
történeti és esztétikai egységéről - Bíró Ferenc lényegmondó, tömör 
utószava pontosan megvilágítja ezt. 

Ámde a kötet egészéből fájdalmasan látjuk kitöltetlen űréit is. A 
nagy művek elemzésének hiányát, azokét, amelyeket „csak" meg-
alapozott; nem készült el a Marosvásárhelyi gondolatok, Az estve, Az 
álom, a Lilla-dalok nagy verseinek (pl. a sokszor emlegetett Újesztendei 
gondolatok, A pillangóhoz), vagy a Tüdőgyulladásomkor elemzése, s 
töredék maradt A lélek halhatatlanságának tanulmány-sorozata. ,.Mély-
fúrásairól" és terveiről szólva azt mondogatta, hogy a többit majd 
megírják mások; mi. meg akik lesznek, a tanítványaink. Elvégezzük-e? 
Lehet-e, tudjuk-e folytatni ezt, ezen a szinten? így biztosan nem. 
Életműve ily módon befejezett, ily módon követhetetlen. És mégsem az. 
Mert nemcsak nagyszerű tudományos teljesítményét hagyta örökül 
ránk, hanem egy étoszt, a tudósét, a pedagógusét; egy mércét, amely 
szép és tragikus magasságával, a tudomány tisztaságának, teljességének 
igényével és súlyos felelősségével ott áll előttünk felejthetetlenül. 
(Akadémiai Kiadó, 1980.) 
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VALÓSÁG ÉS VARÁZSLAT* 

„Egy-egy évforduló - alkalom példák keresésére, felmutatására, 
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kutatókat, kritikusokat és fiatal, pályakezdő irodalomtörténészeket 
egyként felkértünk . . . Szándékosan törekedtünk arra, hogy különböző 
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