
ava t ja hal lgatóját az elkövetkezendőkbe, részint az a feszültség, amit a nyil-
tan föl tár t probléma meztelensége kelt: akárhogy megfogadta is a szegény-
legény a lusta gazdag lánynak, hogy nem fogja elverni, mégsem lehet, hogy 
elkerülje az ellazsnakolást, váj jon hát hogy kerít sort r á j a ? A biztonságnak 
és a feszült kíváncsiságnak ez a mesteri összhangja is azt mutatja, milyen 
párat lan művész a nép. 

A népmesék egyik ismert sajátossága, hogy néhány stereotip jelzőn 
kívül (szép, nagy stb.) állig használnak jelzőt a mesemondók, holott a költői 
elbeszélésnek egyik legszebb dísze a jelző. Nem f i r t a t juk most ennek az okát 
s annál a problémánál sem időzünk, hogyan függ össze a jelzőszegénység az 
ugyancsak ismert hasonlathiánnyal. Inkább arra h ív juk fel a f i g y e l m e t 
hogy olykor, kivételesen a mesemondók is élnek a jelzővel. Azt tapasztaljuk, 
hogy a jelző r i tka használata éppen nem válik kárára a mesemondás szép-
ségének s ha egy-egy jelzőre bukkanunk a mesékben, azok valósággal kivirí-
tanak a, szövegből, mint különös, r i t t e virágok. Éppen, mert ritkák, nem is 
sablonosak: aranyhéjú halacska, nyálkás sár, gyönyörű iszahású kard, 
teddleneroiitsd kondásgyerek, stb. Milyen friss, eleven, tárgyias megfigyelés 
szülöttei ezek a jelzők! A sterotip jelzők használatával is el tudják a mese-
mondók érni ezt a hatást A király f u t á r j a nagy üzenettel érkezik. Mennyi-
vel jobban kiemeli az üzenet fontosságát áz ebben az összetételben szokatlan 
nagy szó, mintha a f u t á r fontos, jelentős stb. üzenettel érkeznék. 

Számos problémát vet fel ez az értékes gyűjtemény ezeken a példaként 
felvetett tanulságokon kívül. Érdemes lenne foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy a meglehetősen körülhatárol t típusokkal dolgozó mesemondóművészet 
hogyan tudja mégis egyéníteni hőseit hogy a „volt egyszer, hol nem volt" 
kortalanságában ós m „Óperencián túli" mesetájon hogyan jelentkezik a kor 
és t á j konkrét bélyege, hogy az epikus elbeszélő modor milyen szerencsésen 
párosul a drámai ábrázolással, nem lenne haszonnélkülvaló a mesebefejezés-
típusokat egyszer történeti fejlődésükben megvizsgálni, vagy egybevetni egy-
egy, a mesevilágból és az í rot t irodalomból egyaránt i smer t történet népi és 
inűköltői változatát. Ezekkel a kérdésekkel és még sok mással is bizonyára 
fognak ma jd foglalkozni irodalomtudósaink is. De fontos volna, hogy íróink 
is elmélyedve olvassák mesekincsünket Nemcsak irodalmi nyelvünk fr issülne 
föl, hanem elbeszélő irodalmunk minden műfa j i problémájára is ú j fény 
derülne. Róka László 

KÖLCSEY FERENC VÁLOGATOTT MÜVEI I — II. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Magyar Klasszikusok-sorozatában. 
Révai József bevezetésével. Sajtó alá rendezte Szauder József (I. k.) és Barta 

János (II. k.) Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1951. 

Kultúrf i rradalmunk hovatovább utóiéri gazdasági és társadalmi i ramun-
kat. Nem ment ez könnyen: tömérdek volt a pótolnivalónk. Nagy íróinkat még 
az értelmiség is most kezdi megismerni haladó mivoltukban. Dolgozó millióink 
pedig hozzá sem jutottak a remekművekhez; — éppen ezért a Magyar Klasszi-
kusok ú j kiadásával elsősorban rájuk kell gondolnunk s a tszos-parasztra, 
munkáslányra, honvédre és szakérettségis diákra. Kri t ikánkat is ez a fő szem-
pont vezesse, ha meg aka r j a adni a sorozatnak a szükséges támogatást. 

Kölcsey korszerű kiadása könnyűnek látszik Révai József tanulmánya 
után, amelynek legmeglepőbb fölfedezése nem is a költő volt, hanem a politikus: 
Bacsányi ós Petőfi, 1789 ós 1848 áthidalója. A már tulajdonkép ebből követ-
kezett, hogy Kölcsey pesszimizmusa nem születési hiba, hiszen az ő korában 
mást, mint keserűséget a haladó gondolkozók nem érezhettek. De alább még 
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igyekszünk majd kifejteni, hogy mai fejlődésünk szempontjából Révainak 
ezekkel az eredményeivel szinte vetekszik az a mélyreható elemzés, amellyel 
kimutatta, hogy a jakobinus haj lamú Kölcsey miért került szembe fiatalkori 
mesterével, Kazinczyval, s miért volt kénytelen az elvont lirából kiutat keresni, 
amelyet aztán szükségszerűen talált meg: a paraszt-dalban. 

Az ú j Kölcsey-köteteket természetesen Révai tanulmánya vezeti be. Bar ta 
és Szauder igyekezett is értékesíteni a benne kínálkozó szempontokat. Avatott 
alapossággal végezték el a kiválogatást, s a kivételes műveltségű költő sok 
kultúranyagot hömpölygető fejtegetéseit, l í rájának és levelezésének célzásait 
igyekeztek mindenki számára érthetővé tenni. Lelkiismeretes munkájuknak 
meg is van az eredménye. Sikerült elénk ragyogtatni ok az igazi Kölcseyt, 
úgy, amint legkülönb kortársai ismerték: mint a jogtalan milliók szószólóját, 
s mint egyetemes hatású nevelőt, példaadót, akitől egyaránt tanulhatott Kos-
suth, Eötvös, Petőfi és Toldy Ferenc. 

Persze, ami legkönnyebbnek látszik, akárhányszor a legnehezebb. Révai 
tanulmánya páratlan segítség, de kivételes várakozást is kelt. Mintaszerű való-
ságtisztelettel fedi föl a költő társadalmi körülményeinek, írói küzdelmeinek 
kikerülhetetlen ellentmondásait, — s ugyancsak össze kell szedniök magukat a 
„Válogatott Kölcsey" gondozóinak, hogy a költő alkotásaival s földolgozásuk-
kal a Révai-nyujtotta kép emberi teljességét, művészi hitelességét megközelít-
sék. Eleve ki kell jelentenünk, hogy a két kötet közt e tekintetben vannak is 
árryalat i különbségeik. 

Sikerültebb — hálásabb is! — a politikus Kölcsey bemutatása. Ezt a máso-
dik kötet nyúj t ja , Barta János földolgozásában. A szépirodalmi anyagot, a 
verseket, elbeszéléseket, ta n̂ u! mán y ok at Szauder József válogatta ki. ö is 
meggyőzően áll í t ja elénk a közéleti bűnök ellen harcoló, egyéni bajoktól súj tot t 
Kölcseyt. De az első kötet versmagyarázataiban nem kap elég súlyt az a mély 
fölismerés, hogy a „parasztdal" nyomán megújhodó költő és a jakobinus poli-
tikus a legszorosabban összefügg, noha Révai figyelmeztet: „Egész életműve 
egységének itt van a nyitja." (I. k. 13. 1.) 

Ha irodalomtudományunk jelenlegi fokán túlmagas is az a követelmény, 
hogy kutatóink fejlesszék tovább az eddigi eredményeket, annyi t el lehet vár-
nunk, hogy egy hatszázoldalas antológiából ne kapjunk szegényebb össz-
benyomást, mint egy negyvenlapnyi tömör tanulmányból. Természetesen nem 
arra gondolunk, hogy az ú j kiadvány azokat a „bizonyos reakciós nyomok"-at 
is tegye kirakatba, amelyeket senki hamarabb észre nem vesz, mint éppen Révai 
(I. k. 36. 1.). Nem holmi lexikális teljesség lebeg előttünk eszmény gyanánt. 
Ellenkezőleg: el tudnánk képzelni a jelenleginél még szigorúbb válogatást is, 
amennyiben ezáltal könnyebbé válnék a cél: Kölcsey mennél szélesebbkörű nép-
szerűsítése. „Két fronton hadakozik" Csokonai és Berzsenyi bírálója (I. k. 
12. 1.), hangsúlyozza Révai; s ha ezt a tételét valamivel bátrabban alkalmazná 

. Szauder a jegyzeteiben, sokkal több seg-ítséget nyújthatna az ú j olvasótöme-
geknek, mint így. 

Révai 1938-ban írta a tanulmányát, Kölcsey halálának százéves forduló-
jára. Akkor az volt a harci feladat, hogy a burzsoá irodalomtudomány ferdí-
tőlvel sztmben a haladó politikust, a reális művészt mutassa föl Köloseyben. 
Ma már ezek a megállapításai az iskolai könyvekben is ott találhatók. Irodal-
munk jelenlegi helyzetében igen hasznos lett volna, ha a kétfrontos küzdelem 
lefolyását is követhetjük a költeményeken át. Nem kisebb dodogról van szó 
nevezetesen, mint arról, hogyan jut el a fiatal Kölcsey, huzamos echillerizálás 
után odáig, amikor l irájában nem fér többé a demokratikus tartalom a kazin-
czyas, előkelő, idegenszerű kifejezés-rendszerbe, s elháríthatatlan kényszerrel 
meg kell teremtenie a nemzeti formát-

Beszédesebb példánk nincs Kölcsey l í rá jáná l arra, hogyan következik be 
egy napon a mennyiségi változások után a minőségi átcsapás. A romanticiz-
mus divatba hozta a népdalt, Kisfaludy Károly minden nagyobb nekifeszülés 
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nélkül meg is alkotott egy sorozat stílutánzatot. Csakhogy Kölcsey nem éri be 
annyival, amibe egy csomó paraszti helyzetdal megírása kerül . Ö ennél lénye-
gesen többet akar. Nem egyszerű témacseréről van náia szó. Továbbra is magá-
ról és nemzetéről énekel, de úgy, hogy a népköltészet kifejező eszközeit alkal-
mazza dalai szerkezetében, tárgyról-tárgyra szökkenésében, refrénjeiben, főleg 
pedig élményei és képei realitásában. Roppant küzdelem ez, évekig el tar t ; de 
Kölcsey a lehetetlent ostromló nagy művész makacs elszántságával, megszál-
lottságával folytat ja kísérleteit. Ami végül sikerül neki, ú j fejezetet l í ránk 
fejlődésében: a nemzeti forma tudatos megteremtése. 

Különösen nehéz lehetett ez éppen Kölcseynek, hiszen nem sokkal koráb-
ban esett át egy ellenkező szándékú stílusforradalmon. Debreceni diák korá-
ban még maga is Csokonai-tanítvány volt, verseket, vígjátékokat, blumaueri 
paródiákat „firkált". Aztán kiábrándult debreceni bálványából s csatlakozott 
Kazinczyhoz, aki akkor m á r roppant erőfeszítés árán létrehozta a vaskos, 
földízű magyar szavakból a maga anyagtalan, éteri költészetét. Ezzel a pol-
gárosodás f ront já t szilárdította meg Kölcsey; a Mondolatra írt Felelettel ő 
lett a legharciasabb ideológusa annak a kis rohamcsapaitnak, amely diadalra 
vitte a nyelvújítást , s megtisztította a költészetet kri t ikáiban is, de példa-
mutatóan sa já t alkotásaiban is a „provinciális, vidékies" szellemtől. 

Kölcsey tudvalévőleg át is írta Csokonai két dalát, At Rózsabimbó egyik 
s t ró fá ja eredetileg így hangzik: „Nem, nem! Egy leány se nyissa Büszke fűző-
jét terád. Ültetőd kedves Jul issa Néked ú j abb kertet ád." Nem csoda, ha Köl-
csey f intorgat ezen a Darabos-utcai széptevésen. Át is í r ta ekképpen: „Nem, 
nem. Égi kellemednek Más nem nyúl szentségeihez; Üj ja im ha majd leszednek, 
Lillám ültet mellyihez." Mi ez, ha nem átzuhanás az ellenkező végletbe? A Ju l i s 
fűzőjéről Lilla onellyire vándorló bimbó „égi kellem"-mé, „szentség''-gó lénye-
gül át lágy, súlytalan zenében. Ez a két versszak jól illusztrálja, hogyan imbo-
lyog a 19. század'elejéi} az európai igényű l íra két szélsőség között. Hogy 
aránylag hamar megtalálja a biztos egyensúlyt, annak a sikernek a dicsősé-
géből Kölcseyt illeti az oroszlánrész. Miután még diákfővel összetörte csoko-
nais eszközeit, s kialakította kazinczyas, elvont stílusát, nem rekedt meg azon 
a fokon. Minél reménytelenebbiil bezárták körülményei a falu kriptái magá-
nyába, annál mohóbban nyúj to t ta ki k a r j á t az élet felé. A szentimentalizmus, 
az anyagtalan sóvárgás, a „tiszta érzés" egyre kevésbbé elégítette ki. Mind-
inkább visszahozta l í ráját a szilárd földre, s annyira túl jutot t az irodaimári 
egyoldalúságon, hogy pozsonyi követ korában már fontosabbnak látta, hogy 
haladó államférfiaink legyenek, mint jó drámaíróink. 

Szauder helyesen döntött úgy, hogy a költő fiatalkori lírájából mellőzte 
az eszményítő alkatásokat, s kezdettől azt a Kölcseyt igyekezett bemutatni, 
aki már megindult a realizmus vitján. De azzal csak tulajdon helyzetét nehezí-
tette meg, hogy jegyzeteiben sem utal a költő kettős küzdelmére, hanem szimpli-
f ikál ja törekvéseit. Hagyján , hogy elhallgatja Kölcsey döntő szerepét irodal-
munknak egy fontos fejlődésszakaszában, csak legalább az ú j olvasóközönsé-
gen segítene. Erről azonban szó sincs. Jegyzeteivel nem fukarkodik, s ezt jól is 
teszi, mert Kölcsey néhány hatalmas költeményén kívül l í r á j a zömével sem 
kortársai, sem az utódok nem tudtak mit kezdeni. De nem törekszik egyébre, 
mint annak megmagyarázására, hogy Kölcseyt valóságos fájdalmak gyöt-
rik; hamarosan megunja az „ideálok bájhonát" . Csakhogy attól még, hogy 
nem talál méltó tárgyat „a fényes ideálnak . . . tündérvárán", nem válik reá-
lissá a költészete. Más az elvi fölismerés s más a gyakorlat i megvalósítás. 
Félő, hogy a tájékozatlan olvasó még az ú j kiadványt sem érzi eléggé váloga-
tottnak. Elcsügged rögtön az előcsarnokban: főleg épp azért, mert közben foly-
ton realitást hall emlegetni, amikor még legföllebb a jegyzet fe j t i meg számára, 
hogy a „szűk kebel" „azt a szűkös nemesi szemléletet jelenti, mely a dolgozó 
népet kizárja a hazából" (I. lt. 330. !.); vagy a „jobb kor szebb napjai", amit 
a magyarázó is „halvány eélzás"-nak nevez, „a haladó költő politikai vágyai t 
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fedi fel." (I. к. 329. 1.) Annyit talán nem ár to t t volna hangsúlyozni, hogy a 
korai költeményekben egyelőre a szentimentális stílus teszi a mondanivalókat 
halvánnyá. Vagy esetleg mellőzni is lehetett volna az ilyen darabokat. 

A jegyzetek korábbra teszik a realitásra törekvő költő pályáján a „döntő 
fcrdulat"-ot, min t ahogy az bekövetkezett. (Az Élet; I. 1. 327. 1.) Pedig maga 
Kölcsey sem h a g y kétségben az iránt, mikor vált ez alkotásaiban is nyi lván-
valóvá. Legfontosabb nyilatkozatát közli Szauder a megfelelő helyen: a Bu kél 
velem jegyzetében (I. k. 331. 1.), de igyekszik tompítani a népköltés hatását . 
Egyrangoa említ i a parasztdallal az anakreoni dalokat, s azt hangsúlyozza, 
hogy a Bú kél velem tartalma „sem igazán népies''. Voltakép az volna i t t 
kiemelnivaló, hogy mihelyt érezhetővé válik Kölcsey költészetében a népi 
ihlet, egyszerre megtelik reális képekkel. M á r 1817-ben akad előzménynek 
tekinthető a lkotása : a Fejedelmünk hajh, amelyben még nem parasztdalból, 
hanem a közszájon élő Rákóczi-nótából indul ki. A Bú kél velem után egy-
szerre érezhető a minőségi átcsapás. Csak a Dobozira utalunk, amelynek kon-
krét ábrázolása magasan túlszárnyalja Kölcsey előző ballada-kísérleteit. 
A folytatás egy éven belül e l jut ta t a Himnusz tökéletes plaszticitásáig. 

Persze ahogy fokról-fokra visszatalál a reális előadáshoz, viszi magával 
a korábban elért eredményeket, s modern európai akkor is, mikor népdalból 
indul ki. Politikai radikalizmusának összefüggése Petőfivel ma már szembe-
tűnőbb, mint ú j kölíői előadásmódjáé, pedig azzal is Petőfi pályáját készíti 
elő. A kétfrontos erőfeszítés Kölcsey egész l í rá ján végigkísérhető, nem men-
tes tőle a Szabadság-óda sem. Még a Zrínyi második énekének végső sorába 
is beleselypít egy „bájkör". Szauder azonnal észreveszi ezt, csak abban téved, 
hogy „kissé k i r í " Kölcsey stílusából. Éppen ez, így a Kölcsey stílusa. í g y k e l 
értékelnünk és szeretnünk. 

A költemények után, amelyeknek latin prozódiájához verstani magya-
rázat sem ártot t volna, Kölcsey novellái következnek; mindegyiknek a köz-
lése indokolt: a XIX. század első felében a m ű f a j legjobb magyar termékei 
közé tartoznak. Drámatöredékének mellőzésével is egyetérthetünk, bármily 
komoly becsvággyal készült különben. A Mondolat paródiái közül viszont 
lehetett volna valamit közölni. Sajnál juk a Csokonai-kritika mellőzését is, 
megírása gondosabb, mint a Berzsenyi-bírálaté. Az iskolának szüksége volna 
rá, s elhagyása a szakemberben könnyen retusáló szándék gyanúját kelti. 
Hiszen ami tévedés benne, bőven jóvátette később Kölcsey: magát Csokonait 
a legnagyobbak közé sorolta, együtt Vörösmartyval, Berzsenyivel (no meg 
a Kisfaludyakkal, de Kis Jánosról többé szó sines! L. I. k. 271—72. 1.). A „köz-
népi nyelv"-et pedig a „legnagyobb kincsek" bányájának minősítette. (I. k-
252. 1.) 

A második kötet tartalmazza mindazt, amiből a politikus Kölcsey kivé-
teles nagysága kiderül. Még talán a remek Országgyűlési Napló néhány rész-
letének elhagyását lehetne sajnálni . De a kép teljességén az sem változtatna. 
Barta János és Szauder József magyarázó el járása közt valahol középen sejt-
jük a helyes megoldást. Szauder forró izgalommal hatol anyaga mélyére, 
olykor félremagyaráz, sokszor a magától értetődőt is szá jbarágja . Barta pon-
tos, hűvös; többnyire ellenáll a csábításnak, mikor aláhúzhatná egy-egy eszme 
forradalmiságát ; de Kölcsey nyelvújítási prózájának idegenszerűségét sem 
igen magyarázza. 

Egy megjegyzés még az egész sorozat szempontjából. Célszerű-e a tárgyi 
magyarázatokat többfelé szétszórni1? Vegyünk egy határesetet, az Ország-
gyűlési Naplónak ezt a szavát: praeferrentialék. Keresi az olvasó a december 
30-i jegyzetek közt, hasztalan, megnézi a Szótárban, s ta lán még a Nevek 
Magyarázatára is ráfanyalodik. Hasztalan. H a maradt benne nyomozó szen-
vedély, más alakban rábukkanhat a Napló Általános Tudnivalói közt (II. k. 
262. 1.); s akkor esetleg kikövetkeztetheti, miről van Kölcseynél szó. Pedig 
a szövegnehézségek elhárításában Barta csaknem mintaszerű. (Azért nála i s 
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elcsúszik a „traurigen Andenkens", I I . k. 209. 1.) Az első kötetnek rögtön az 
első versében ilyen szavak mairadnak megfejtetlenül: szilf, körny(ék), ezeráf, 
gencián — pedig a Vani ta tum vanitas-hoz azt is közli, hogy „Etele: Attila". 
Persz j tanácsot könnyű adni, de ki képes ezt a merőben ú j feladatot hiány-
talanul megoldani. 

Egészben véve, ismételjük, a két Kölcsey-kötet elmélyült, alapos munka 
eredménye: alkalmas arra, hogy dolgozó népünkkel megismertesse és meg-
szerettesse a Himnusz költőjét. A vállalkozás kisebb-nagyobb hibái okvetlen 
abból erednek, hogy egy ilyen feladat kifogástalan megoldásához jóval több 
idő, több lassú mérlegelés kellene, mint amennyit fölemelkedő életünk mai 
i rama megenged. Észrevételeink nem csökkentik a két tudós összeállító érde-
mét, hibáik könnyűszerrel eltüntethetők a következő kiadásból, amelyre bizo-
nyosan hamar sor kerül. 

Juhász Géza 

MÓRICZ ZSIGMOND VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEI 

A bevezetést írta. Nagy Péter 
(Magyar Klasszikusok. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951) 

A Magyar Klasszikusok sorozatban Móricz Zsigmond válogatott novel-
láit adta ki a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Az ú j kötet megjelenése 
több vonatkozásban is nagyjelentőségű irodalmi esemény. 

Ez az első kötet, amelyet azzal az igénnyel állítottak össze, hogy Móricz 
Zsigmond négyévtizedes nove'laírói termésének legjavát gyűjtse ösze. Eddig 
még kísérletet sem tettek hasonlóra, sem Móricz életében, sem halála után. 
Néhány novellából álló népszerűsítő füzetek a múltban is jelentek meg, de 
ezek már terjedelmükben, válogatásuk szűk keretében sem képviselhették 
méltóképpen a novellaíró Móricz Zsigmondot. 

Jelentős esemény a kötet megjelenése azért is, mert ez a könyv a Magyar 
Klasszikusok-sorozat első Móricz-kötete. Ezzel a kötettel nyert formailag is 
elismerést, hogy Móricl Zsigmondot klasszikus írónak tar t juk. Legjobb mun-
káinak Petőfi, Arany, Vörösmarty, Csokonai, Kölcsey, Eötvös József és a többi 
magyar klasszikus művei között a helye. 

Nem kevésbbé jelentős az sem, hogy ez a kötet minden bizonnyal sok ú j 
olvasót hódít meg Móricz Zsigmond műveinek. A sorozat a dolgozók széles 
rétege felé akarja eljuttatni haladó irodalmi múltunk klasszikus örökségét. 
Életében is sok híve és sok olvasója volt, elsősorban az értelmiség és azoknak 
a munkásoknak és parasztoknak körében, akik könyvhöz juthattak. Nem két-
séges, hogy az ú j olvasók, akiknek a, múltban nem volt) módjuk rendszeres 
olvasáshoz, akik csak most kerültek a kultúra közelébe, szintén örömmel fogad-
ják ezt a kötetet és az első Móricz-könyv élményével gazdagodva, majd a 
többi után is érdeklődéssel nyúlnak. Meg fogják érezni, hogy ezek a könyvek 
az ő ú t jukat egyengették, a dolgozók, a kizsákmányoltak, az elnyomottak 
igazát hirdették, és az ő nyelvükön szólaltak meg, a legmagasabb művészet 
erejével. 

Az ú j Móricz-könyv többszörös jelentősége felveti a kérdést, hogy a kötet 
összeállítása megfelel-e a céljának, hogy a kiválogatott huszonnyolc novella 
és elbeszélés méltóképpen képviseli-e a novellaíró Móricz Zsigmond életművét. 

Harminc év választja el a Jmnyv első és utolsó novelláját, harminc év 
terméséből válogattak a szerkesztők. A válogatás alapja Móricz Zsigmond 
elbeszéléseinek és novelláinak az a tömege volt, amely a korábbi novellás-
köteteiben már valamikor megjelent. A napilapokban, folyóiratokban elszór-
tan megjelent, de a kötetbe fel nem vett írásokból egy sem került ebbe 
a gyűjteménybe. Ez a „lappangó" anyag is számottevő, de még nincs felmérve, 
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