
S Z E M L E 

RÉVÉSZ FERENC CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
Nagy Magyar írók, Művelt Nép Könyvkiadó, 1951 

Alkalmas időben jelent meg ez a népszerű tanulmány. Csokonai értékelésében 
körülbelül most jutottunk bizonyos nyugvópontra. A felszabadulás utáni években 
elég nagy bizonytalanság volt költőnk életművének értékelésében. Akadtak kutatók, 
akik. politikai ingadozásait véve alapul kétségbevonták, hogy helye van-e egy-
általán nagy költőink sorában, és Csokonai leértékeléséről beszéltek. Ezeket a 
hangokat Waldapfel József úttörő tanulmánya némította el, amely bemutatta 
Csokonai leghaladóbb verseinek világnézeti tartalmát, társadalmi összefüggésük-
ben elemezve az egyes verseket. A Magyar Klasszikusok sorozatában megjelent 
válogatott művek kiadása bizonyára alkalmas volt arra, hogy Csokonai műveinek 
szélesebb körére ráirányítsa az olvasók figyelmét. Pándi Pálnak a Csillagban meg-
jelent tanulmánya többek között egy fontos elvi kérdést tisztázott: Csokonai 
viszonyát a francia polgári forradalomhoz, annak különböző fázisaiban. 

Az eddigiek alapján vitathatatlan ma már, hogy Csokonai a magyar fel-
világosodás legnagyobb költője, aki nem a forradalmár1 következetességével, de 
mégis hűségesen szolgálta egész életében a polgárosodás és a nemzeti művelődés 
ügyét, s a magyar költői nyelv kifejezőerejét magas fokra emelte. 

Az értékelésnek ez a nyugvópontja azonban nem jelenthet megállást a tudo-
mányos kutatásban. Legfontosabb teendőink: a kritikai kiadás összeállítása és 
ezzel együtt a művek időrendjének meghatározása; a Tempefői-probléma eldöntése: 
hc.gv valóban megírhatta-e ezt a szöveget 1793-ban; a halasi legáció és a vérmezei 
kivégzés kapcsolatának megvilágítása a még felkutatásra váró adatok alapján; 
verseinek esztétikai méltatása, teljessé téve az eddig egyoldalú világnézeti elemzést 

Mielőtt mindezt a munkát elvégzik az irodalomtörténet kutatói, alkalmasnak 
látszott, hogy a megjelent tanulmányoknál terjedelmesebb kis-monográfia ismer-
tesse Csokonai életét és működését, az eddigi eredmények alapján. 

Milyen követelményeket kell emelnünk egy népszerűsítő munkával szemben, 
amely a magyar irodalom új olvasóközönsége: munkások, dolgozó parasztok, 
dolgozó és tanuló ifjúságunk számára be akarja mutatni Csokonait. 

Az önálló kutatást, eredeti koncepciót nem igényelhetjük, bár semmiesetre sem 
hiba, ha egy ismeretterjesztő munka újat is ad. Ellenben megkívánhatjuk, hogy 
szinesen ismertesse a költő életét, világos értékelést adjon jelentőségéről és elemezze 
néhány művét. Szükséges ezenkívül, hogy mindezt világos, közérthető stílusban 
nyújtsa. 

Révész Ferenc, úgy látjuk, nem is' törekedett eredetiségre. Könyvének elvi 
megállapításai nem mennek túl az eddigi feldolgozásokon. Idézeteiben is nagy-
részt azokat a verseket hozza, amelyekre az újabb tanulmányok ráirányították a 
figyelmet, bár van eredeti szemelvénye is, például egy szép részlet „A haza templo-
mának örömnapja" című versből. 

A szerző tehát erősen támaszkodik a forrásaira, de hivatkozni annál kevesebbet 
hivatkozik rájuk. Idéz egy-egy nagyobb részletet Révai József Kölcsey-tanulmányá-
ból és Mód Aladár 400 év című könyvéből. (Ez utóbbi idézet elég vitatható, mert 
Módnak Dózsa-értékelését alkalmazza a XVIII. század parasztmegmozdulásaira. 
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Vesd össze Révész: 5—6. 1. és Mód — 1951-es kiadás — 27. 1.) Ezenkívül hivatkozik 
egy ízben Pándi Pálra, s ebből az alkalomból három oldalnyi anyagot szabad 
átírásban közöl a tanulmányából. De az egész könyv nem említi sem Waldapfel 
József tanulmányát, sem a Magyar Klasszikusok válogatott kiadását. 

Nem kívánjuk, hogy egy ismeretterjesztő mű filológiai apparátussal legyen 
megterhelve, de azt hiszem megkívánhatjuk egy olyan tanulmánytól, amely a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság égisze alatt jelenik meg, hogy a Társaság folyó-
iratában megjelent alapvető cikket és a Társaság szerkesztésében megjelent váloga-
tott kiadást megemlítse, már csak azért is, hogy elmélyülésre buzdítsa az érdeklődő 
olvasót. Méginkább hiányoljuk a hivatkozást azért, mert Waldapfel tanulmányának 
és a válogatott kiadásnak alapos felhasználása lépten-nyomon kitűnik a könyvből. 

A szerző olyan nagy mértékben dolgozott kész anyagból, hogy lábjegyzetei is 
néhol szószerint azonosak a válogatott kiadás jegyzeteivel '(109. és 116. 1.). Itt-ott 
ráismerni vélek azokra a szóképekre, fordulatokra is, amelyeket a válogatott kiadás 
előszavában használtam. (Pl. 81. 1.: Az a viszonylagos légüres tér, amely debreceni 
tartózkodását jellemezte, éltető levegővel telítődött.) Ez természetesen nem lényeges 
kérdés, de jól jellemzi a szerzőnek forrásaihoz való viszonyát. 

Nézzük meg részletesebben, hogy milyen a könyv kidolgozása. Közel egyíves 
bevezetője összefoglalás a XVIII. század második felének történelmi, társadalmi 
és kulturális képéről, jórészt Mód Aladár műve alapján, ezzel a címmel: „Magyar-
ország helyzete Csokonai korában". Ez a bevezető alig van kapcsolatban a többi 
részekkel, nem törekszik arra, hogy a történelmi és művelődéstörténeti adatokat 
Csokonaira nézve válogassa ki. 

Az életrajz és a vele kapcsolatos elemzések két részre oszlanak: „A debreceni 
évek" és „A terroruralom évei". A beosztás helyes, Csokonai működése valóban két, 
élesen elhatárolható részre válik. Az egyes versek idézése azonban nem veszi 
figyelembe az éles határt és többször ellene mond az alapszerkezetnek. Egy helyen 
(a 36. lapon) említi is a szerző, hogy azért idéz itt a Culturából és a Dorottyából, 
hogy Csokonai hazafiságáról teljesebb képet adjon. Azt azonban nem indokolja, 
hogy a „Bücsú a magyar múzsától" miért kerül a dunántúli vándorlás időszakára 
(75^-76. 1.), holott a sárospataki jogászkodás emléke, tehát jóval korábbi. Még 
gorombább időrendi tévedés a 73. lapon: „Martinovicsékat meggyilkolták, barátait 
bebörtönözték, legjobb barátja, Földi János pedig a hajdúhadházi temetőben porla-
dozik" — írja a költő komáromi csalódása idején, pedig Földi csak négy évvel 
később, 1801-ben halt meg. 

Pontatlanság jellemzi a szerzőt egyéb adatok felhasználásában is. Szilágyi 
Gábort a költő ősi ellenségének mondja (20. 1.), pedig összetűzésük előtt baráti 
leveleket váltottak (lásd Csokonai leveleit Szilágyi Gáborhoz). Tempefőit úgy 
jellemzi, mint az irodalomért lelkesedő szegény költőt, noha a darab alaposabb 
elolvasása után nyilvánvaló, hogy előkelő származású — éppen ez a dráma egyik 
érdekes problémája. Nem felel meg a valóságnak az a megállapítása sem, hogy 
Lázárnak, Karnyóné boltoslegényének az alakját debreceni emlékei alapián mintázta 
meg, mert azok a háborús adatok, amelyeket Lázár összezagyvál, éppen az 1798-as 
év hadjárataival függnek össze. 

Érdekes ,még megemlíteni azt a magyarázatot, amelyet Révész egy Csokonai-
idézethez fűz. „Valóságos érzéseim ritkán engedték eszembe jutni, hogy én poéta 
vagyok, vagy még a jövendőben erotikus író kerekedik belőlem" — ez az idézet. 
„Az úri társadalom nem tűrte az őszinteséget még a szerelmi élet területén sem" — 
ez a magyarázat. Pedig Csokonai éppen nem a pajzán verseire gondolt, mikor 
önmagát mint „erotikus írót" jellemezte, neki ez a kifejezés egyszerűen szerelmi 
költemények íróját jelentette, például Himfyt, aki egyáltalán nem „erotikus" a szó-
nak mai értelmében. 

A szerző stílusát nem jellemzi az a tiszta pontos fogalmazás, amely éppen 
a népszerű műveknél igen fontos. Igyekezett élénken, színesen írni, de ez sok helyen 
frázisosságba és képzavarokba vitte. Pl. „ . . . Ausztria sasszárnya alá kell menekül-
nünk, mert a magyar nép önálló nemzeti léte felett a történelem megkongatta a 
lélekharangot" (34. 1.). „A reménytadó kék foltokat is sűrű felhők takarják el" 
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(71. 1.). Ez is z ava rœ kép, mert a Kék foltok nyelvünkben tettlegesség nyomait 
jelentik — Csokonai is így mondja egy pajzán versében: „Nem visel még semmi 
kéke t . . . " „Csokonai látta a hétrétgörnyedő lakájokat, akik előremarják magukat 
a vagyon, a pozíció f e l é . . . " — ez is elég szembetűnő képzavar. 

Mindezeket a kisebb-nagyobb szerkesztési, időrendi, kortörténeti és stiláris 
hibákat leszámítva, az egész kép, amelyet Révész Ferenc Csokonairól ad, meg-
felelő. Helyesen emeli ki a költő világnézetének alapvonásait: a szabadságszeretetet, 
hazafiságot, természettudományos szemléletét és a kizsákmányolók bírálatát. Meg-
mutatja, hogy a legnyomorúságosabb években mennyit tett nemzeti művelődésünk 
fejlesztéséért. Olyan versekçt és versrészleteket idéz, amelyek magukban is alkal-
masak a költőimegszerettetésére. Ha néhol túlságosan radikálisnak festi is Csokonai 
politikai szándékát (pl.: „A nemesség által terjesztett szemérmetlen hazugságot 
akarta szétszaggatni az Arpádiászban" 119. 1.), nem torzítja el a valóságot az 
„aktualizálás" kedvéért. így, ha nem hibátlanul is, de mégis a költő népszerűsíté-
sét., széleskörű megismertetését szolgálja. 

* 

A „Légy jó mindhalálig"-nak, Móricz felejthetetlenül szép kisdiák regényének 
egyik kezdő motívuma: a Csokonai-könyv. Nyilas Misi meglátja egy kirakatban,, 
hónapokig nézegeti, imíg bátorságot vesz, hogy bemenjen megvásárolni — Haraszti 
Gyula Csokonai életrajzát. 

„Hát ez a könyv nem az volt, aminek ő gondolta, nem a Csokonai versei 
voltak benne, hanem valami fecsegés az életéről. 

Az első oldalán, ahogy olvasni kezdte, mindjárt olyat olvasott, amiből egy 
szót sem értett. «A physiologia által ma már igazsággá emelt ama sejtésnek, 
miszerint a léleknek minéműségei s ereje ép úgy által mennek a származással 
együtt a gyermekekbe, mint a testéi, a szellemi öröklésnek érdekes példája Csokonai 
Vitéz Mihály». 

Ezt sokszor kezdte, próbálta olvasni, de nem értette." 
Nyilas Misi csalódása tanulság mindnyájunknak, akik az irodalom népszerűsí-

tésével foglalkozunk, hogy ismertetéseink méltók legyenek nagy íróinkhoz, és méltók 
legyenek a dolgozó milliók kulturális érdeklődéséhez.1 

Vargha Balázs 

GÁRDONYI GÉZA : EGRI CSILLAGOK 
Magyar Klasszikusok, I—II. kötet. Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. Bevezette: Bóka László 

Gárdonyi regénye méltán kerül a Magyar Klasszikusok sorozatában az 
olvasó asztalára. A millenáris évek soviniszta álhazafiságával szemben a népi 
hízaszeretetnek csaknem eposzi ábrázolása bátor állásfoglalást jelent és kiemel-
kedő helyet biztosít az Egri csillagoknak haladó hagyományaink között. 

Bóka László terjedelmes Bevezetésévé 1 részletesen kell foglalkoznunk. Ezt 
kettős céllal tesszük. Meg kell vizsgálnunk elemzésének menetét, megállapításait 
bírálnunk kell, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ebből az alkalomból 
általánosítani próbáljuk a regényelemzés gyakorlatát, melyre az utóbbi publiká-
ciók során oly sok jó és helytelen példát hozhatnánk. 

1 Vargha Balázs fölveti azt a kérdést: milyen követelményeket kell emelnünk az 
irodalomtörténeti népszerűsítő munkákkal szemben, milyen szabadsággal használhatják 
föl a népszerűsítő munkák szerzői az eredeti kutatásokon alapuló részlettanulmányokat, 
szükséges-é a fölhasznált források filológiai pontosságú megjelölése, stb. Ez a kérdés 
elvi kérdés s nemcsak a szorosan vett népszerűsítő munkákkal kapcsolatban merül föl, 
hanem a tankönyvekkel szemben is fölvethető. Az Irodalomtörténet készséggel hozzá-
járulna e kérdés elvi megvitatásához. (Szerk.) 
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