
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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Nem mondok újat, amikor megismétlem a panaszt: élő nyelvünkben sok-
szor veszélyesen sematizáljuk, elbürokratizáljuk szavaink jelentését. így élünk 
vissza a „kérdés" szóval, így a „vonal"-lal. Vargha Balázs így élt vissza a 
„Programm" szóval, s emiatt volt oly kevéssé pontos meghatározásaiban. 

Sajnálom, hogy Vargha Balázs úgy értette bírálatomból, hogy tanulmá-
nyának 5. fejezetét (amelyben arról van szó, hogy Csokonai haladó vonásai 
1796 után is érvényesültek műveiben) „teljesen elvetem". Éppen ellenkezőleg: 
a 3. és a 4. fejezet után Vargha tanulmányának egyik nagy érdeme abban áll, 
hogy a Kazinczyval szemben demokrafikusabban haladó Csokonait állította 
elénk. Ezt nyomatékosan hangsúlyozom annak elismerésével, hogy hibát követ-
tem el akkor, amikor a bírálatban ezt nem emeltem ki eléggé. Attól tartok 
azonban, hogy ezt nem is tehettem volna, hiszen éppen ez a fejezet — mely 
alapgondolatában igen helyes — van tele programmokkal, programm-módosí-
tással, a programm következetes megnemvalósításával. 

A 2. ponthoz. Figyelembe véve azt, amit Vargha válaszának 1. pontjáról 
írtam, rövidre fogom megjegyzéseimet: 

Nem Csokonai művészeti és politikai programmjának Varghától meg-
állapított jellegét (ezt emeli ki Vargha) vonom kétségbe, hanem a programm-
,i ей leget általában, miközben egyetértek Varghával abban, hogy Csokonai 
művészete plebejus irányú. Csak a nagy költőnek, a művésznek bemutatását 
hiányoltam, amikor túl soknak és túlzónak találtam a programmokat. Éppen 
ezért nem értem Varghát, aki válaszában azzal vádol meg, hogy kategoriku-
san tagadom Csokonai plebejus irányzatát, mivel — nem látok nála határo-
zott programimot. Igenis különbséget látok programm ós tendencia között, 
s valóban úgy gondolom, hogy ott, ahol programm nincs, még nagyon is lehet-
nek többé-kevésbbé tudatos és rendszeres törekvések, tendenciák. Nem hiszem, 
hogy Vargha ne volna tisztában e szavak értelmével s ne találná megállapítá-
somat éppolyan józan-igaznak, mint jómagam. 

Örülök, hogy Vargha rámutatot t arra, milyen veszély van abban, ha Cso-
konait csak „egységcsítőnek, iskolák felett állónak, józan kiegyensúlyozónak" 
tüntet jük föl. Ha ez a gondolat kísértett talán a bírálatban, még nem volt 
ár talmára: a bírálatnak nem az a feladata, ami a tanulmánynak. Debreceni 
előadásomban igyekeztem kidomborítani, ú j adatokkal is igazolni a forrada-
lomhoz hü, Goranit (=Martinovic8ot) olvasgató Csokonai alakját, azt, aki 
nemcsak „józan kiegyensúlyozó" volt. 

Az ellentétet közöttünk nem abban látom, hogy Vargha „túlzottan s indo-
kolatlanul beszél Csokonai művének plebejus vonásairól, hogy alaptalanul 
hangsúlyozza azokat a vonásokat, amelyek Csokonai költészetét ma is élővé 
teszik", hanem egyszerűen abban, hogy Vargha mindenáron programmot von 
el — mégpedig következetesen plebejus programmot — Csokonai költészetéből, 
a mű, a költészet valóságának helyébe sokszor csak vértelen eszmei vázát 
állítja, abban látva a nagy műalkotás jelentőségét, ami sokkalta kisebb annál : 
a programinban. 

Megjegyzéseim nem változtatnak azon a meggyőződésemen, hogy Varghá-
nak igy is sikerült bemutatnia az élő Csokonait, s hogy tanulmánya, fogyaté-
kosságai ellenére is, nyereség. Szauder József 
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