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VOLT-E PROGRAMMJA CSOKONAINAK? 

(Hozzászólás Szauder József bírálatához.) 

Az Irodalomtörténet 1951-es évfolyamának első számában (125—128. 1.) 
Szauder József bírálatot írt arról a kétkötetes Csokonai-kiadásról, amelyet a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság megbízásából állítottam össze. Megítélé-
sem szerint bírálóm több olyan lényeges szempontot vetett fel, amelyet az iro-
dalomtörténetírás kutatóinak nyílt elvi vitában kell tisztázniok. Ezért érzem 
kötelességemnek, bogy magam is visszatérjek a bírálatnak néhány állítására. 

Örömmel vettem tudomásul, hogy bírálóm pozitíven értékeli (125. és 128. 
old.) azt a munkát, amelyet Csokonai műveinek válogatása és jegyzetes 
magyarázása terén végeztem. Helyénvalónak tartom azt a figyelmeztetést is 
(Г28. 1.), hogy nem kellett volna mellőznöm Csokonai nagyobb műfordításait. 

Amennyire pozitíven értékeli bírálóm a kiadás egészét, éppen olyan le-
sújtó a véleménye a kiadás elé írt. bevezető tanulmányomról. Azon a m e gállá p-
pításon kívül, hogy „könnyen olvasható, élvezetes stílusban" „népszerűsítem" 
„Waldapfel József elvi jelentőségű Csokonai-tanulmányának az eredményeit" 

' (125. 1.), nem is igen talál mentséget a bevezetőre. Bár azt í r j a : „a bevezető 
tanulmányt hiányosságai ellenére is elfogadhatónak tartom, mert elvi össze-
függései lényegében helyeseik s népszerűsítésre alkalmas formában fejeződtek 
ki" (128. 1.), igazában mégis csak a tanulmány 3. és 4. fejezetének lenne haj-
landó megkegyelmezni, mert ezekben — szerinte — „ügyesen, jellemzően, cso-
portosítottam az anyagot, úgyhogy az életrajzból a költő politikai állásfogla-
lása, reálisabb szemléletének kialakulása is kiderül". (127. 1.) De ezek az elis-
merő szavak semmit sem változtatnak azon, hogy tanulmányom — a bíráló 
szerint — tele vannak hiányossággal, hibával és félreértéssel. 

Ami a hiányosságokat illeti, úgy gondolom, legalább részben igazat kell 
adnom Szaudernek. Én sem tartom „hiánytalannak" ezt a rövid, 31 oldalas be-
vezetőt Csokonai életéről és műveiről. Bizonyos, hogy nagyon sok olyan lénye-
ges szempontot egyáltalán föl sem vetettem, ameily a későbibi kutatásban majd 
egyszer lényeges szerepet fog j t ásza ni .De nem így állunk azokkal a „hiányok-
kal", amelyeket bírálóm hangoztat. Vegyük csak sorra Szauder legfontosabb 
kifogásait. 

1. „Erősen hiányoljuk azt, hogy a tanulmány Csokonai helyét és jelentő-
ségét a magyar irodalom történetében konkréten nem jelöli ki. Költészetének 
fővonásai, elődeivel való viszonya, az irodalmi fejlődés ós ízlésváltozatok 
különböző vonalai közötti elhelyezkedése s ennek okai, életén túlmutató iro-
dalmi, költészeti hatása, végül az a, tanulság, mely miatt ma, a szocializmus 
építésének korában is kulturális örökségünk értékei közé kell számítanunk: 
mindez kimaradt Vargha Balázs tanulmányából." — így foglalja össze ítéle-
tét a bevezető tanulmányról. 

Ha valóban nem derül ki a tanulmányomból az, hogy miért kell Csokonait 
ma is kulturális örökségünk közé számítanunk, akkor rossz munkát végeztem, 
Csakhogy nem így áll a dolog. Én tanulmányomban éppen ezt a kérdést akar-
tam megvilágítani. Véleményem szerint ugyanis azért tartozik Csokonai kul-
turális örökségünk értékei közé. mert egyes műveinek haladó mondlanivalóján 
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túl egész művészeti és politikai programmja lényegében olyan, hogy azt ma, 
a szocializmus építésének korában is magunkénak vallhatjuk. Mi volt ez a 
programm? Az, hogy a művészetnek és a művelődésnek nemzetünk fejlődését 
kell szolgálnia, és a művelődésbe népünknek minél szélesebb rétegeit be kell 
vonni. Ezt a programmot valljuk ma is, ezért harcolunk mai, sokkal fejlettebb 
feltételeink között. De ugyanezért harcolt a maga korában, a maga feltételei 
között Csokonai is. 

Nem értek egyet Szauderrel abban, hogy ez kimaradt tanulmányomból. 
Sőt igen lényeges helyet kap benne. 

Az csak a különbség köztünk, hogy Szauder „tévedésnek", „erőltetésnek", 
„a társadalmi feltételek figyelembe nem vételének" tar t ja , hogy Csokonainak 
ilyen programmot tulajdonítok. Szerinte Csokonainak egyáltalán nem volt 
művészeti és politikai programmja. Ezt í r j a : >» Vargha Balázs logikusan gon-
dolkozik ugyan, amikor a programmal jelentkező költőnek legfőbb támaszát 
a közönségben jelöli meg, téved azonban, amikor Csokonainak határozott mű-
vészeti és politikai programmot tulajdonít." (125. 1.) 

Tanulmányomnak azokat a megállapításait b í rá l ja Szauder legélesebben, 
amelyek rámutatnak Csokonai haladó politikai állásfoglalására. Az eddigi 
értékelések továbbfejlesztéseképpen kimutattam ugyanis tanulmányomban, 
hogy ezek a vonások 1796 után is érvényesültek Csokonai műveiben, tehát 
abban az időszakban, amelyet eddig teljesen a letörés, megalkuvás, visszavonu-
lás korának mutat tak be a kutatók. Szauder teljesen elveti tanulmányomnak 
ezt a részét. 

Visszautasítja például azt, hogy a „Jövendölés az első oskoláról a So-
mogyban" c. vers Csokonai „plebejus politikájának az egész nemzetre érvényes 
célkitűzése". Csokonai éppen azt mondja ki ebben a versében, hogy a somogyi 
parasztnak is Helikonon a helye. Ez pedig nemcsak abban a korban volt ple-
bejus politikai célkitűzés, hanem ma is megvan az érvénye. Nemhiába lett a 
..Jövendölés" népi demokratikus iskoláink egyik programmversévé. Aki két-
eégbevonja ennek a ver«nek politikai tartalmát, az Csokonai költői nagyságát 
is kétségbevonja. 

Szauder középpontba állítja a művészeti és politikai programm kérdését 
bírálatában azzal, hogy tagadja a létezését. Szerintem volt ilyen programmja 
Csokonainak, sőt-1796 utáni működésében ez volt a fő probléma. 

Mi is volt Csokonai célkitűzése ebben az időszakban? Legvilágosabban 
megírta a Széchenyi Ferenchez és a Koháry Ferenchez küldött levelében, 
melyek közül az utóbbit idéztem bevezetőmben. Széchenyinek ezt ír ta többek 
közt 1798-ban: 

.,Alig serkentünk fel ama lomha álomból, melyben századokig aludtunk, 
s ú j r a szunnyadozunk. Oda van minden igyekezetünk, serénységünk ismét 
megszakadt. Imé alig jön ki esztendőnként egy-két valamit érő könyv, a tipo-
gráf iák megint imádságos könyvekre s kalendáriumokra szorultak, teátru-

I műnk a maga bölcsőjében megholt, az olvasás a közönségbe megcsökkent, leg-
jobb literátoraink vagy meghaltak, vagy szerencsétlenségbe estek, a többiek 
elhallgattak, nincs aki őket serkentgetné! Veszedelmes ál lapot! . . . A romlás 
nyakunkon van, de mégis öiszve nem tiprott: most, most kell iparkodni! hadd 
serkenjenek fel a veszteglő tudósok, hadd szokjon az olvasáshoz a közönség, 
hadd szelídüljön az ázsiai erkölcs, csinosodjon a magyar gusztus, jobb híreket 
hordjanak a napkölti szelek Európának tudósabb részeire az Iszter partjai-
ról. — Én, amit lehet részemről véghez vinni, el nem múlatom.'' 

Csokonai 1796 utáni programmjának ez az egyik legtisztább fogalmazása. 
Nem is a teendők egyszerű összefoglalása, hanem vészkiáltás: tennünk kell 
valamit, hogy nemzetünk kiláboljon ebből a „veszedelmes állapotából". Politi-
kai helyzetképet ас! a nemzetre nehezedő hatalmas nyomásról. Megmutat ja a 
kapcsolatét a császár ós a klérus, haladó íróink kegyetlen elnémítása és az 
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imádságoskönyvek elburjánzása között. Feladatokat tűz nemzetünk elé: a tudó-
sok felserkenését és a közönségnek olvasáshoz szoktatását. 

Szerintem ez „határozott művészeti és politikai programm". 
2. Szauder második ellenvetése e művészeti és politikai programm jellegé-

vel kapcsolatos! „Vargha Balázs csak a társadalmi feltételek figyelembe nem 
vételével írhatta azt, hogy Csokonai a népet (értsd: jobbágyságot) akarta 
olvasóközönséggé nevelni." (125. 1.) 

Tanulmányomnak azzal a részével száll i t t vitába a bíráló, amelyben 
Csokonai művelődési programmját hasonlítom össze Kazinczy 1801 utáni mű-
ködésével. Csokonai nemcsak előbb tűzte ki Kazinczynál azt a feladatot, hogy 
a nagy politikai nyomás idején a művelődés irányában kell szolgálni a hala-
dást, hanem demokratikusabban is tűzte ki. Mert Kazinczy kiszabadulása után 
hátat fordított „a felvilágosodás plebejus irányzatának; a jakobinizmusnak" 
(Révai József), Csokonai ellenben nem fordított ennek hátat. Széchenyihez írt 
levelében, amelyből idéztem, a jakobinusok plebejus vonalát viszi tovább-
Pozsonyi és komáromi kudarca után Csokonai egyre jobban a néphez fordult, 
Kazinczy viszont eltávolodott a néptől. 

Szauder azt kifogásolja, hogy Csokonainak ezt a kifejezését: „nemzetünk 
számosabb és együgyűebb része", a népre vonatkoztatom. Márpedig sem ezt a 
kifejezést, sem a Jövendölésnek azt a kérdését: „Hát esak kanásznak termett 
a somogysági paraszt", nem lehet másként értelmezni. 

Szauder bírálata ezen a ponton nemcsak egyszerűen kétségbevonja meg-
állapításaimat, hanem el is ferdíti. 

Mégegyszer idézem: „Vargha Balázs csak a társadalmi feltételek figye-
lembe nem vételével írhatja azt, hogy Csokonai a népet (értsd: jobbágyságot) 
akarta olvasóközönséggé nevelni." 

Hogy Csokonai a jobbágyokat is meg akar ta tanítani olvasni, az, azt 
hiszem, nem lehet vitás. De nevetséges lenne azt állítani, hogy csak a jobbágy-
ságra irányult a művelődési progra.mmja. Szauder mindenáron ezt az állítást 
a k a r j a rámsütni, noha világosan megírtam tanulmányomban: „Súlyom téve-
dés lenne azonban azt képzelnünk, hogy Csokonai, aki „csecsemő irodalomról" 
beszél, népiességében a paraszti elzárkózás híve. Ő a nemzet fogalmát akarja 
kiterjeszteni a népre. Szélesíteni akar ja tehát ai nemzeti művelődést, az írás-
tudatlan parasztokat is részesévé aka r j a tenni benne." 

Az egyik idézetet, amelyet Csokonai népies programmjának bizonyítására 
közlök tanulmányomban, Szauder kiegészíti azzal a résszel, amelyet én három 
ponttal jelöltem a közlésben, és ennek alapján megállapítja, hogy az nem népi 
programm, hanem a „históriainak és a népinek jól kiegyensúlyozott, józan egy-
ségesítése". (126. 1.) A bírálat más helyein is megnyilvánul az a törekvése, hogy 
Csokonait ilyen egységesítőnek, iskolák felett állónak, józan kiegyensúlyozó-
nak mutassa be. Véleményem szerint Szaudernek ez az egyik fő tévedése. 
Éppen azt a lobogó szenvedélyt nem veszi észre, amely annyira hevíti Csoko-
nai minden kulturális megnyilatkozását az 1796 utáni időszakban is. A objek-
tivizmusa akadályozza meg a bírálót, hogy Csokonai lázas buzgólkodásában 
meglássa a jakobinus hagyományt követő plebejus programmot. 

Ezt í r ja : „Vargha Balázs ráerőltet Csokonaira egy plebejus politikai s 
művészeti programmot, ami Csokonainál egyszerűen nem volt". (126 1.) Szau-
der tehát itt kategorikusan t agad ja Csokonai plebejus irányzatát. A követ-
kező oldalon azonban némileg ellentmondva ennek, ezt mondja: „Mennyiben, 
hogyan elődje ő Petőfinek? Nyilván nem a politikai állásfoglalás következetes-
ségében, hanem azokban a plebejus tendenciákban, amelyek felszívódnak köl-
tészetébe s azt ma is élővé teszik." (127. 1.) 

A bíráló tehát lényeges különbséget lát porgramm és plebejus tendenciák 
között, és úgy gondolja, hogy ahol ilyen programm „egyszerűen nincs", ott 
még mindig lehetnek tendenciák. 
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Miben áll tehát az ellentét Szauder közt és köztem? Szerinte én túlzottan 
és indokolatlanul beszélek Csokonai művének plebejus vonásairól. Alaptala-
nul hangsúlyozom azokat a vonásokat, amelyek Csokonai költészetét őszerinte 
is „ma is élővé teszik''. 

Ha ez a hiba, akkor nyilván abból a törekvésemből eredt, hogy minél 
élőbb Csokonait mutassak be. De hogy ez a kép nem kitalált konstrukción, 
hanem tényeken alapult, azt, úgy vélem, sikerült itt megvilágítanom. 

Vargha Balázs 

VÁLASZ VARGHA BALÁZS MEGJEGYZÉSEIRE 

Az 1. ponthoz. Vargha Balázs kiemeli azt, hogy hiányoltam*— többek 
között — azt a tanulságot, „mely miatt ma, a szocializmus építésének korában 
is kulturális örökségünk értékei közé kell számítanunk" Csokonai művét. 
Hiányoltam ennek a tanulságnak megállapítását (k—i—e is hiányolja a Klasz-
szikus-scrozat előszavaiban, 1. Társadalmi Szemle, 1951. 7—8. sz. 650.1. 2. hasáb), 
bár azt nem mondottam, hogy a tanulmány számos részletéből nem volna 
összeállítható ez a tanulság. S hogy joggal hiányoltam, az kiderül abból, hogy 
Vargha Balázs nem a tanulmányából idézi, hanem csaik válaszában fogalmazza 
meg határozottan ezt a hiányolt „tanulság"-ot, a következőképpen: Cs. művé-
szeti és politikai p rogrammját ma is magunkénak vallhatjuk, ez a Programm 
pedig abban áll, .,hogy a művészetnek és művelődésnek nemzetünk fejlődését 
kell szolgálnia, és a művelődésbe népünknek minél szélesebb rétegeit be kell 
vonni". Ha ezt ily határozottan olvashattuk volna tanulmányában is, nem 
hiányoltam volna. Bár mindenesetre pörbe szálltam volna vele. Először azért, 
mert ez a meghatározás túl tág, kevésbbé fejlett feltételek mellett éppúgy 
ráillik Apáczai Cserére, m in t később Táncsicsra stb., tehát lényegében igaz 
ugyan, csak éppen Csokonait nem fogja meg. Másodszor azért, mert Csokonai 
nagysága mégsem programmjában van, hanem művében, ebben a rendkívül 
gazdag, politikai, pedagógiai használhatóság tekintetében rendkívüli alkotás-
ban, mely több, mint bármiféle Programm. S ezt Vargha igen jól tudja . 

Az eltérés Vargha és én közöttem a Programm szó értelmezéséiben talál-
ható. A Programm szerintem a soronlevő teendőknek összefoglaló s rendszerező 
felmérése, kijelölése. Vargha Balázs szerint a Programm hol „haladó politi-
kai állásfoglalás", hol „célkitűzés", hogy „vészkiáltás". („Nem is egyszerű pro-
gramra, hanem vészkiáltás" — írja a Széchenyihez küldöt t levélről.) Szerin-
tem mindez sokkal kevesebb a valódi programm fogalmánál. Az, hogy ez tény-
leg így van, konkrét példával igazolható: Tag-adhataflan, hogy Bessenyeinek, 
Kármánnak, Kazinczynak van irodalmi programmja, s hogy az övékéhez 
képest Csokonainak valóban nincs „határozott művészeti és politikai pro-
grammja" (ahogy ezt bírálatomban írtam), ami természetesen nem jelenti Cso-
konainak s minden kortársát magasan felülmúló művének lebecsülését. Viszo-
nyítanunk kell meghatározásainkban, s csak a korban meglévő személyekhez, 
intézményekhez, törekvésekhez viszonyíthatunk. — Elismerem, hogy Csokonai 
képes lett volna programmadásra, ebben azonban társadalmi helyzete, életfel-
tételei, elszigeteltsége megakadályozták; legfeljebb csak fejlődött a p rogramm 
kialakítása felé, kialakítani m á r nem tudta. 

Tökéletesen igaza van Varghának, amikor ezt mond ja : „Aki kétségbe-
vonja ennek a versnek" (Jövendölés az első oskoláról a Somogyban) „politikai 
tartalmát, az Csokonai költői nagyságát is kétségbevonja." Egyáltalán nem 
vontam s nem 'is vonom kétségbe a vers politikai tartalmát, mint ahogy még 
egy XVIJ. századi jeremiádnak sem vonjuk kétségbe polit ikai tartalmát. Csak 
annyit jegyzek meg, hogy a politikai tar ta lom korántsem azonos a célkitűzés-
sel, pláne a programmal. 
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