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JUHÁSZ GÉZA 

CSOKONAI ZSENGÉI 

Mikor Harsányi és Gulyás 1922-es kiadásában (HG II : 227—244. 1.) hozzáférhetővé 
váltak Csokonai zsengéi, legföllebb annyi visszhangjuk támadt , hogy aki olvasta, i t t -ot t 
kétségbevonta hitelességüket. Vargha Balázs út törő érdeme, hogy az Irodalomtörténeti 
Közleményekben (1953. 111—162. 1.) tüzetes vizsgálat alá veti az ún. Zöld-kódexet (ZC), 
amelyben költőnk legkorábbi versei fönnmaradtak . Köztudomású, hogy egykori kötéséről 
Toldy Ferenc nevezte így el ezt a gyűj teményt . (Ma az Akadémia Kézirat tárában őrzik, 
Csokonai Kisebb Költeményei IV. kötetének 32—102. levelén. Irodalom 4.-r. 379.) A Zöld-
kódex második fele hiányzik ugyan, de első része csonkítatlanság hatását kelti. Tartalmaz 
egy sereg propositiót is, azaz iskolai feladatként Irt verseket. Miután pedig költőnk 1785— 
86-ban végezte el a poétái klasszist, a Zöld-kódex zsengéi közt 12—13 éves kori termékeket 
is föl kell tételeznünk. Egyetlen más Csokonai-rangú lírikusunknak sem követhet jük 
nyomon a fejlődését ennyire a gyermekévektől kezdve. Már pedig az a költőnk, aki t izenhat-
éves korára megírta a Magyar ! Hajnal liasad énekét, olyan fiatalon föl jut líránk élvonalába, 
hogy kibontakozásának minden stációja érdekel. Vargha Balázs vizsgálataiból kiderül, 
hogy a Zöld-kódex egész anyagát Csokonainak kell tulajdoní tanunk. Ezenkívül még számos 
problémát tisztáz. De nem foglalkozik a versek időrendjével, ami pedig égetően fontos a 
kritikai kiadás szempontjából. A kódex keletkezésére vonatkozóan sem ad elfogadható magya-
rázatot, bármennyire valószínűnek látszik az a föltevése, hogy a másoló Csokonai megbízá-
sából t isztázta volna egybe költőnk diákkori verses füzetét . 

Az én meggyőződésem viszont az, hogy ez a versgyűjtemény Csokonaitól függetlenül 
jött létre ; tar ta lma kiválasztásában, elrendezésében magának a költőnek csekély része volt. 
Mikor hozzákerült, világosan és többszörösen kifejezte, hogy nem szándékai szerint készült, 
nem szánja mások kezébe. Ő maga impurum-füzetnek használta : benne fogalmazta meg 
véglegesen leghaladóbb versei nagy részének radikális »toldalékjai t , s közben is akadtak 
javításai, pótlásai. 

Mindezek igazolásául először ismertetem a kódex pontos tar ta lmát , azután keletkezési 
körülményeit, végül pedig a versek legvalószínűbb időrendjét, kiegészítve azokkal a zsen-
gékkel, amelyek nem a Zöld-kódexben találhatók. 

Csokonai indulása van annyira fontos, hogy megérdemel még egy vizsgálatot. 

I. A Zöld-kódex tartalma 

Helyes az az eljárás, hogy Vargha Balázs beilleszti költőnk zsengéit a kollégiumi 
poézis termékei közé. De némileg megtévesztik az á t tanulmányozot t versek. Miattuk támad 
olyan gyanúja, hogy talán Csokonai is három különböző korszakbeli versesfüzetét másoltat ta 
le valamelyik diákjával. Azon ne is töprengjürik egyelőre, nem akadt volna-e jobb írású 
s főleg jobb helyesírásit diákja, olyan, aki nem írta át szinte konok következetességgel ypszi-
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Ionossá Csokonai j-s szövegeit, mint ahogy a Zöld-kódex másolója cselekszi. De bajosan 
képzelhető", miért let t volna a költőnek olyan verses füzete, amelyben közvetlenül egymás 
mellé tisztázta ugyanannak a témának korai és késéi kidolgozását. Már pedig a kódex éppen 
így kezdó'dik : fejletlen és fejlett darabok állnak benne egymás mellett. Mi.célja lett volna 
ezzel Csokonainak? Gyönyörködtetni akart valakit, hogy mennyit haladt néhány éven belül? 

De fogadjuk el, hogy ez volt a céja, nyomban ott az ú j bökkenő : ha meg ezt akar ta , 
miért nem valósította meg következetesen? Mert van még a Zöld-kódexben néhány kettős 
kidolgozású téma, a Lurida sub dulci és a Libertás optima rerum, azok szintén egymás mellett 
találhatók ; ellenben már a két Gloria calcar habet elkerül egymástól ; a Szüntelen közel van 
a halál meg a Mindég közel van a halál összetartozását pedig még a cím sem jelzi pontosan. 
Ráadásul a négy utolsó vers esetében módosul az eljárás : nem a fejletlenebb után következik 
az érettebb, hanem fordítva. Szóval : pusztán a sorrend miatt is bajos föltenni, hogy magától 
a költőtől eredt volna verseinek ez a furcsa — s következetlen — csoportosítása. 

Pedig azzal még nincs is vége a megoldatlan kérdéseknek, hogy miért ne tud ta volna 
Csokonai hibátlanul megvalósítani a párhuzamos szerkezet elvét. Akármilyen talányos ez, 
kétségtelenül megnyilvánul benne valami rendező szándék, némi komponáló igény. Mivel 
magyarázzuk azonban, hogy például fej let t versek közt egyszer csak a Lurida sub dulci majd-
nem halandzsaszerű dadogása álmélkodtat el, majd meg kezdetleges zsengék tőszomszéd-
jában olyan érett dal bukkan elénk, mint a Rövid nap és hosszú éj? 

Az még talán magyarázható a másoló figyelmetlenségével, hogy az Egyedül a tudo-
mányok című versnek csak 7 verssel há t rább olvasható a befejezése. De már A hadról világosan 
arra muta t , hogy nem költőnk szándéka öltött testet a Zöld-kódexben. Elkezdődik ez a vers 
az 51. levél hát lapján, de a következő oldal üresen marad, s ot t már maga a költő írja be a 
folytatást , csakhogy nem ezét, hanem A tengeri háború toldalékát. 

Legnagyobb bökkenő azonban, hogyan bánik Csokonai ezzel az egybegyűjtöt t vers-
anyaggal. A versfüzet-másolás elmélete egyedül azzal támasztható alá, hogy a kódex végén 
csakugyan együtt találunk tízegynéhány latin verset is, amelyek — úgy látszik — szintén 
költőnk zsengéi. Ez azonban bármilyen valószínű, maga Csokonai világosan kifejezte : ő 
ezekkel egy szikrát sem törődik. Közvetlenül a latin poémák előtt ugyanis sajátkezűleg egybe-
állította a kódex tartalomjegyzékét. De még a magyar versek közül is csak azokét, amelyeket 
sikerültnek t a r to t t . A többit külön megjelölte tf-féle, (deleatur), azaz : törlendő jellel. Van a 
kódexben J .Secundusnak és Bonefoniusnak néhány latin Basiuma (Csók), amelyeket Csokonai 
másol ta thatot t le egy jobbírású diákkal, — nyilván mielőtt sa já t pásztorregényét, a Csókokat 
í r ta 1794-ben, — s föl is jegyezte ő maga a tar talomjegyzéküket . De a latin propositiókra 
ügyet sem vetet t . 

Közlöm a Zöld-kódex teljes tartalomjegyzékét, hogy az elmondottak át tekinthetők 
legyenek. A Proo az egyes versek előtt a propositio rövidítése. A t)-s rangsorolás legkésőbb 
1796-ban történt , de a t inta színéből azt gyaní that juk, hogy nyomban a Toldalékok írásakor 
sor került rá. Csokonai már akkor is szigorú bírája volt önön műveinek. (Kizártnak persze 
nem tekinthető Vargha Balázs-nak az a föltevése sem, hogy ebben a rostálásban Földinek 
is volt része.) * 

* 
Z ö l d k ó d e x 

Címlap 32/a 
Tartalomjegyzék 33/a—b 
Üres 34/a—36/b 
{) Proo : Egy kies kert le irása 37/a 
ű Proo : Szüntelen közel van a ' halál 37/b—38/a 
û Proo : Az Estvének le irása — Látod-e szép Phebust — 38/a 
Az Estve — A' Napnak hanyatlik — a. H D . Praep. — 3. Április 38/b—39/a 
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ô Egy Fösvénynek le irása — Mig Plútó jóságát — 39/a— b 
Ugyan erről a ' Fösvényről (Sugori Ür) A. D. P . P r . 39/b—40/b 
í A ' Poëtai fel vidulás 40/b—41/a 
tf Az Álom le irása — Mindennél jobb hir vagy — 41/a 
ü Egy Város le irása 41/a—42/a 
tf Proo : Ventus describitur 42/a—43/a 
tf A Békesség — Olaj fa ágakkal — 43/a—b 
Proo : Quem Dii oderunt — (Áthúzta) 43/b—44/b 
û Proo : Egyedül a tudományok teszik halhatat lanná az e(mbe)rt, kivált a ' 
Poësis 44/b—45/a ; 52/b 
Az Álom — Jönn az álom 45/a^-b 
Proo : Mindég közel van a ' Halál 45/b—46/a 
Toldalékok [A tengeri háború] 46/b—47/a ; 52/a 

Proo : A Poëta tsak gyönyörködni szeret nem kiván ö sémit egyebet. (Az én vagyonom.) 
47/b—49/a 
Constantzinápolly 49/a—50/a 
Czigány (Áthúzta) 50/b—51/b 
A Hadról 51/b 

Proo Lurida sub Dulce 52/b—53/a 
De eadem pro(positi)one (A színesség) 53/a—b 
û Proo : Glloria Calcar habet — Nézd sarkantyú — 53/b—54/a 
ű Proo Libertás optima rer(um) 54/a—b 
De eadem (A szabadsághoz) 54/b—55/a—b 
t> Proo Exundat io aquarum 55/b—56/a—b 
Proo A Poéta leg kissebbértis meg haragszik 56/b—57/a 
tf Proo Fűimen Describitur 57/a 
í> Proo Gloria calcar habet — Hogy ha kihez — 57/a—b 
д Proo Impedit ira animum 57/b 
ô P r o o Invidus 58/a 
ô Proo Forma venusta perit 58/a 
« P r o o Bene qui latuit , bene vixit 58/b 
ű P r o o A Kalmár 59/a 
ÍJ Proo Panaszolkodik egy mindenbe szerentsétlen, de igaz lelkű ember 59/a 
« P r o o Sint Maecenates 59/b—60/a 
A Rövid nap és hosszú éjj 60/a—b 
ö Proo A virtus leg bátorságosabb kö fal 60/b 
« P r o o Thisbe keservei 61/a 
Proo A szerents(e) változo 61/b—62/a 
Proo A Tengeri Zivatarról 62/a—63/a 
О Proo Dido Aenastol való butsúzasa 63/a—b 
Proo A Kevélly 63/b—64/a 
Proo A Föld Indulás 64/a—b / 
Proo A Gazdag 64/b—65/b 
Proo R ú t ábrázat szép ész 65/b—66/b 
Az Ember gyűlölő 67/a 
Baráttságos bútsú vétel 67/a—b 
A' Pá r t Ütő 68/a 
a ' Magyar Hajnal hasad 68/b—69/a 
Eggy Magyar Gavallér 69/b—70/a 
A' Reggel 70/b—71/b 



I 

A Dél 72/a—b 
A Tél 73/a—b 
A Nyár 74/a—b 
Az Ösz 75/a—b—76/a 
A kerekenn gyorsan . . . (Töredék) 76/b 
Tartalomjegyzék. Daljegyzék. Számvetés a Diétái Magyar Múzsához 76/b—77/a 
Latin zsengék 78—88. 
Proo Prudens fu tur i temporis 78/a 
Proo Nil feret ad Manes 78/b 
Proo Ne quid nimis 79/a 
Proo Magna servitus est 79/b 
Proo Nescio qua natale Patr ia 80/b 
Proo Vis et nequitia 81/b 
Proo Dum in Dubio est 82/a (Alatta 6 görög verssor Cs kezefrásában) 
Proo Haud facile emergunt 82/b 
Proo Taurorum lucta 83/a 
Proo Hyemis descriptio 83/b 
Proo Apum pugnae descriptio 84/a 
Proo Degen(er)es animos timor arguit 84/b 
Proo Orpheus Tar tara pénétrât 85/a 
Proo Pictoribus a tque Poetis 85/b 
Ilium hominem ego (Próza). 86/a—88/a 
Tartalomjegyzék a következő másolatokhoz 88/a 
Joan . Secundi 'Basium II . 88/b 

» IV. 89/a 
» V. 89/b 
» VI. 90/a 
» IX. 90/b 

Joannis Bonefonii Basium I. 91/a 
» XI . 92/a 
» XVIII . 93/a 
» XXIV. 93/a 

, » X X X I I I . 93/b 
Mureti elegia VIII. 94/a 

( T o l d a l é k o k ) 
A' Fösvényhez 94/b 
Constántzinápolyhoz 94/b 
A* Szerentséhez 96/a 
A' Kevélyhez 96/b 
A' Földinduláshoz 97/a 
A' Délhez 97/b 
A' Télhez 98/b 
A' Nyárhoz 99/b 
Az Őszhöz : Szeptember 100/a, Október 100/a, November 100/b 
Az Estvéhez 101/a 
Az Álomhoz 102/a 

Hiányzik a tartalomjegyzék szerint : 
A' Szőkevény Amor Tassóból : 
Tasso Amintássa. Pásztori J á t ék . 



Egy körülmény mindenkinek j oggal szúr szemet : a Zöld-kódexben nyoma sincs Csokonai 
szerelmi lírájának, holott, amikor olyan hibátlan rímes jambusokat írt, mint a Rövid nap, 
bizonyára nem egy szerelmes versét megalkotta már . 

Kétségtelen, hogy a Diétái Magyar Múzsában, az ó'sz »honatyák« színe előtt maga 
a költő is kerüli majd ezt a tárgykört . Nem valószínű-e az a föltevés, hogy a Zöld-kódexet 
mégis csak maga í ra t ta össze valamelyik hasonló kiadvány számára? Vargha Balázs valóban 
összefüggésbe hozza Kazinczy 1793-as biztatásával : az csillantotta meg először a 19 esztendős 
diák előtt a kiadás reményét. Nos : Csokonainak van is 1793-ból rendkívül gondosan tisz-
tázot t sajátkezű gyűjteménye, amely természetesen, Kazinczy tanácsának megfelelően, 
túlnyomórészt szerelmi dalokat tartalmaz ! Az el sem képzelhető, hogy a kényesigényű mestert 
akarta volna gyönyörködtetni azokkal a gyerekségekkel, amelyek szinte egymásra licitálnak 
a Luridátói Thisbéig, — hiszen ebben a 19 versnyi sorozatban mindössze hármat minősített 
kiadandónak az a költő, aki már megalkotta egy sereg maradandó művét . S miért t isztáztat ta 
volna le Kazinczynak még a latin házi feladatai t is?! 

Ha sem a versek kiválogatását, sem pedig a sorrendbe illesztésüket nem lehet a költő-
nek tulajdonítani , más föltevés nem marad, mint hogy valamelyik kollégiumi diák szedte 
össze őket, saját buzgalmából, s gyűj teménye csak utólag került a költő kezébe. Minden jel arra 
vall, hogy ez a diák mennyiségre törekedett : mihelyt egy versrészlet a birtokába ju to t t , nyomban 
bemásolta füzetébe. Csupán egyben volt válogatós : őt még a felnőttek bolondsága, a szerelem, 
mint lírai tárgy nem érdekelte, legföllebb mint epikus téma (Dido, Thisbe), vagy mint erotikus 
vihognivaló (a Konstancinápoly ősszövegel) Maga Csokonai sem könnyen adta nyakát »Venus 
terhes igája« alá, — erről nem egy verse tanúskodik. Ha figyelembe vesszük a szabadszájú, 
de mégis mélyen puritán kollégiumi környezetet s a szégyellős kamasz-kort, úgy gondolom, 
valószínűbb föltevés, hogy a másoló diák tudatosan mellőzte Csokonai szerelmi dalait, mert 
még a látszatát is el akarta kerülni, hogy neki ilyesmi tetszhetnék, mint az, hogy maga a költő 
hagyta volna el őket, egy olyan olvasó (közönség) kedvéért, amelyet még a Lurida is érdekelt. 
Ha nem a költő és nem is a diák szándékából maradtak el a szerelmi dalok, már csak két föl-
tevés marad : 1. nem is írt még ilyeneket Csokonai a Rövid nap művészileg teljesen érett kor-
szakában ; 2. véletlenül egyetlen szerelmes Csokonai-vers sem került a másoló elé. — Egyik 
föltevés sem valószínű. 

Összegezve az eddigieket : mind a versek\ötletszerű sorrendje, mind tar ta lmuk egy-
oldalúsága, s végül döntő módon az, hogy a költő hogyan kezeli ezt a gyűjteményt, azt gyanít-
ta t ja , hogy Csokonainak nem lehetett irányító szerepe a Zöld-kódex kialakításában. 

II. A kódex keletkezése 

Csokonait 1794 március 24-én választotta meg a Kollégium gondnoksága a poétái 
klasszis préceptorává. (Akkor még tavasszal kezdődött az iskolai év.) Kötelességei közé 
tar tozot t egyebek közt, hogy megtanítsa versírásra a diákjait magyar nyelven is. Ennek komoly 
gyakorlati oka volt : akár pap lett a diákból, akár tanító, rá várt a feladat, hogy magyar vers-
ben elbúcsúztassa egyháza ha lo t t j a i t ; értenie kellett t ehá t az ilyenek készítéséhez. 

A Zöld-kódex azt gyaní t ta t ja , hogy ez a verstanítás példamutatással tör tént . Azt 
már nem tudjuk , magától jöt t-e rá Csokonai, hogy célszerű nyomban mintá t is adni a tanu-
lóknak. Lehet, hogy ebben sa já t poétái préceptorának, Háló Kovács Józsefnek a példáját 
követte, akinek jó pedagógiai érzéke volt. A Zöld-kódex első lapjai, úgy látszik, egy ilyen 
mintafüzetet tar ta lmaznak. A Kies kert magának Csokonainak egyik legkorábbi propositiója 
lehetett , abból az időből, amikor még csak dadogni volt képes a négyütemű tizenkettősben is, 
noha ez a ri tmus első eszmélkedése óta ot t muzsikálhatott a fülében, hiszen az anyja , amint 
Sárvári Pál följegyezte, Gyöngyösi István verseinek kiváló előadója volt. 
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Úgy kell lenni, hogy ez a kezdetleges Kies kert valamiért később is kedves marad t 
Csokonainak. Néhány kifejezését beleszőtte prózában a Tempefőibe (»Mutogatja magát a 
pompás természet«, »mesterség cifrái«, »gyönyörűség kies lakóhelye«, »ártatlanság vidám képe«.) 
Sőt maga Tempefői szószerint átveszi a zsenge 3—4. sorát : 

Áldott természetnek kies lakóhelye 
A' nyá jas örömök legelő mezeje 

A Zöld-kódexnek ez a kezdetleges sora viszont : 
Édesen illózgat (!) mennyei harmat tya 

a Tempefőihen igy módosul : 
Édesen ébresztget mennyei il latja. 
Mintha Csokonai, a máris országos nevű költő bátorí tani akar ta volna diákjait : minden 

utólagos szépítgetés nélkül, jó humorral muta t t a be nekik, hogyan küszködött a kifejezéssel 
maga is, mikor a poétái klasszisba került . (Legföllebb azt nem említette, hogy ő 12 éves volt 
akkor, diákjai pedig 16—17 évesek, sőt még idősebb is akadt köztük.) 

Ferenczi Zoltán lemásolta magának ezeket a zsengéket; s rögtön a 2. sorát ki javí tot ta : 
»Mesterség tzifrái tündököltet készet« helyett az ő kéziratában »czifrája« olvasható. Nem 
hiszem, hogy ez a helyesbítés jogos let t volna ; lényegében nem is segít a mondaton. Abba 
már Ferenczi bele sem mer vágni, hogy kijavítsa ezt a sort : »Nimfák gyengédedett fái nőt t 
szélében«, pedig ebből igazán nem volna nehéz értelmesebbet faragni : »Nimfák gyengédeden 
nőt t fái szélében». De ez a propositio a maga — leckeszagúan nem debreceni, — folyóvizes, 
forrásos, kősziklás tá jáva l épp így hiteles; ebben a zavaros szövegezésben, épp így adha to t t 
vállalakozási kedvet költőnk legszerényebb képességű poéta-jelölt taní tványainak is. Ha a 
humanissimus dominusnak, híres nevezetes Csokonai publicus praeceptornak sem sikerültek 
jobban az első próbatételei, ők is vihetik még valamire a versfaragásban. Annál inkább meg-
tehet te a költő, hogy gyermekkori gyámoltalanságában is megmutatkozzék diákjai előtt, 
mert nyomban azután alighanem a Tempefői fejlett átdolgozását is fölolvasta nekik. 

Más kérdés, s a mi szempontunkból most má r nem is lényeges, mi vonzhat ta Csokonait 
ehhez az egés7en korai zsengéjéhez évek múlva is. Talán ezzel a ra t ta első sikerét Kovács 
József előtt? Hiszen a rímei mindjár t kora legjobb színvonalán álltak, s volt a soraiban valami 
kecses könnyűség, valami zenei varázs ; volt megjelenítő képzelet, s hozzáértő előtt még a 
hibái is nyelvformáló merészség Ígéretének tűnhet tek, mint az »illózgat« ineg a »gyengédedett«. 

Valószínű, hogy a fiatal préceptor tollbamondta a Kies kert-et. Nem a helyesírási 
hibák vallanak erre (mutogat tva, tsókolgattya, fojó víz) —• hiszen 1785-ben —• mikor ezt 
í rhat ta —- maga Csokonai sem igen állt még ennél magasabb fokon! Diktálás közben e j te t t 
hibának látszik azonban, amit a szöveg 17. sora őriz. í r juk ide a két következő sorral együ t t : 

Egy szép [kiesj forrás tsereg e'kert közepében 
Ninfak gyengédedett fai nőt t szélében 

E szép kies kerthez közel egy fojo viz 

A »tsereg« utólag van betoldva az »e« szó fölé, a »forrás« után. Ez a javítás bajosan jö t t létre 
másolás folytán. Annál könnyebben elképzelhető, hogy az érzékeny idegű, némileg tehá t 
okvetlenül lámpalázas kezdő préceptor, aki azt sem tudta , hányfelé figyeljen egyszerre, 
a »szép« után lejjebb ugrot t két sorral, s »kies«-t diktált ; mivel pedig még feszélyezte, hogy 
bevallja a botlását, tol lbamondta a sort így :• »Egy szép kies forrás e kert közepében« — abban 
reménykedve, hogy valamilyen friss rögtönzéssel majd csak megoldja a folytatást is. De 
vagy nein sikerült föltalálnia magát , vagy lemondott a módosításról, hiszen bizonyára be 
akar ta muta tn i a poémát hitelesség kedvéért saját gyermekkori írásában is. Nyomban úgy 
döntöt t tehát , hogy a kiest törölteti, s ekkor toldat ta be a sor fölé az eredeti á l l í tmányt! 
Há ugyanis maga a másoló követi el a sortévesztést, neki már a »forrás« szónál észre kellett 
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volna vennie a hibát, s csaknem lehetetlen, hogy rögtön utána új szórakozottságba esett volna 
a »tsereg« kifelejtésével. Majd még lesz arról szó, hogy a többi darabok szintén inkább tollba-
mondás, mint másolás ú t j án kerültek a kódexbe. (Maga a költő azonban csak a hat első verset 
diktálhat ta .) 

Mihelyt pedagógiai szempontból nézzük : a Zöld-kódex első darabjainak sorrendje 
kitűnően átgondoltnak tetszik. A Kies kert : iskolás versgyakorlat, idegen t á j ábrázolása, olvas-
mány-ihlet a lapján. A következő, a Szüntelen közel van a halál szintén propositio, de annyira 
sikerült, hogy Toldy kiemelte a zsengék közül. Ez már nemcsak arra biztató példa a tanulóknak, 
hogy lehet fejlődni megfelelő irányítással, hanem akár kész minta is arra, miféle általános 
elmélkedéssel illik a verses búcsúztatót bevezetni. Föltehető, hogy ennek is bemuta t ta Csokonai 
azt a pár já t , amelyet ő maga nem ta r to t t törlendőnek. (Ebben az egy esetben volt enyhébb 
az ő ítélete, mint az utókoré.) Ezt a verset, a Mindég közel van a halál címűt 1794-ben kétszer 
is fölhasználta némi módosítással. Ennek a helyesírása is ypszilonos : tudha t tya sőt: kiállya 
(állja), t ehá t inkább tollbamondásra, mint másolásra vall. 

A következő propositio : Az estvének leírása már a tanulók mindennapi tapasztala ta i ra 
épít, — még a múzsái gondok is megszólalnak benne. Utána pedig? Még egy Estve, de ez már 
nem propositio, nincs előtte ü jelzés. Hogy is volna, hiszen Csokonai egyik legnagyobb versé-
nek nyitánya ez! Két három szót sajátkezűleg javít ki benne, a végére pedig ezt jegyzi : 
»N. B. Lásd a ' többit a ' Toldalékokba, pagina 1. és 2.» Ezek az oldalak ma már hiányoznak 
a kódexből ; bizonyára maga a költő dobta el őket, — mert csak külön beillesztett lapok 
lehettek. Az Estve után Az álom Toldaléka van a 3—4. oldalon jelezve ; odáig viszont, mint 
a lapalji ó'rszók tanúsí t ják, semmi nem tűn t el a kódexből. Csokonai azt a lapot jelzi 5-nek, 
amelyik a Mindég közel van a Halál után következik, s ma az Akad. Kézirat tárban a Kisebb 
Költ. IV. k. 46/b oldala. Hogy Az Estve és Az Álom külön lapon állhatott eredetileg, azért 
vehető bizonyosra, mert Az Estvét a Toldalékok külön számozású 21—23. lapjára utólag 
letisztázta a költő, s Az Álom címét és textusát is fölírta a 23. lapra, bár letisztázására már 
nem kerített sort. 

Ha esetleg valahai préceptorától tanul ta is költőnk, hogy sa já t verseit mutassa be 
•mintaként taní tványainak, igen valószínű, hogy a magasabb fokú szemléltetés : az azonos 
tárgyú propositio és érett kidolgozás egymás mellé illesztése magának Csokonainak a leieményel. 
Lehet, hogy a diákok is unszolták rá ; de hai gen, az szintén a fiatal préceptor érdeme. A toll-
bamondás ez esetben holt bizonyosnak látszik : itt is »mosojog«, »harmattya«, »hullattya« 
olvasható, holott föltevésnek is képtelenség, hogy ha maga a költő ad ta volna oda másolásra 
Az Estve kéziratát, ilyen ortográfiát talál t volna benne a diák! 

Következik Egy Fösvénynek leírása. Ez már nem propositio, Csokonai mégis törlendőnek 
minősíti. Okvetlenül korai mű, bármily jó elgondolású a vége. De magasan fölülmúlja a 
mellé illesztett vers. A kódexben Ugyan erről a'Fösvényről a címe — Csokonai tulajdon kezével 
pedig : »Sugori Úr«, végül, a Diétái Magyar Múzsában : Zsugori uram. Ehhez később készül-
hete t t Toldalék, mint A tengeri háborúhoz, azért került a 8. lapra. Kéziratában szintén van a 
költőnek néhány sajátkezű javítása. 

Szóval : Amilyen talányos a Zöld-kódex első hat versének sorrendje, míg költői célú-
nak tekint jük, nyomban ésszerűvé válik, mihelyt pedagógiai példatárat látunk benne : 

1.) Csokonai egyik legkezdetlegesebb, 2. egyik legfejlettebb zsengéje, 3—4 egy t á j 
leírása zsenge és érett kidolgozásban ; 5—6. egy jellemkép. (Nem véletlen, hogy Csokonai 
épp a fösvényt tűzi tolla hegyére!) 

De nem csupán belső érvek szólnak amellett, hogy iskolai célból került a kódexbe 
az első hat darab. Külsőleg is a lá támaszt ja egy olyan körülmény, amely idáig kikerülte a 
figyelmünket. Az érett Estve és Fösvény címe mögött rövidítések olvashatók. Az Estve u tán : 
»a. H . D. Praep.«, a Fösvény után : »A. (H). D. P. Pr.« Bár az első rövidítés nem szabályos, 
mást ezek a betűk aligha jelentenek, mint »A humanissimo domino praeceptore«, illetve 
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»A (humanissimo) domino publico praeceptore.«1 Sehol másut t a ZC-ben ilyen jelzés nem ismét-
lődik. De ez a két egymást kiegészítő rövidítés igazolni látszik, hogy a kódex Csokonai pre-
ceptor korában, 1794-ben készült. (Arra más bizonyítékaink vannak, hogy később nem kelet-
kezhetett.) 

Az a gyanúm, hogy a kódex összeállítója eredetileg nem is számított arra, hogy füzete 
Csokonai kezébe kerülhet. Az Estve u tán ugyanis először csak »a. H. Praep«. állott. Mikor 
aztán neszét vette, hogy a költő is meg akar ja nézni a versgyűjteményét, a H végét úgy 
kanyarí tot ta föl, hogy D-nek lehessen olvasni. A publicus praeceptorok hivatalos megszólítása 
még a professzorok részéről is »humanissimus et ornatissimus collega« volt (Nagy Sándor dr. : 
A debr. ref. Kollégium Hhadház 1933. I . k. 154. 1.) ; a diák tehát könnyen képzelhette, hogy 
Csokonai megsértődnék, ha nem találná meg a rangjában a D(ominus)t. Agyafúrt lehetett 
ez a diák ; már a Fösvény címe után, önmaga igazolásául, egy olyan jelet rajzolt, amelyet 
egyszerre lehet A-nak, H-nak és D-nek olvasni, tehát : a humanissimo domino. Máig árul-
kodik azonban bájos ravaszságára az első rövidítés D-jének elütő színe; azt talán nem is 
otthon, a sa já t t in tá jával toldotta ki, hanem az osztályban, mihelyt érdeklődni kezdett a 
versesfüzete iránt Csokonai. 

Azt már könnyű elképzelni, hogyan teljesedett ki a Zöld-kódex a ha t pedagógiai célú 
versszövegből. Köztudomású, milyen rohammal ve t te meg diákjai szívét Csokonai Debrecen-
ben is, Csurgón is. Az Estve a la t t dá tum is áll : »3. Április«, — az egyetlen az egész kódexben. 
Azt valószínűsíti, hogy a költő mihelyt megkezdte a préceptorkodást, napokon belül érdemes 
nek ítélte a poétái klasszist, s egyik legszebb fiatalkori versét lediktálta a füzetükbe. A keltezés 
mintha arra vallana : a diákok is éreztek valamit a nap jelentőségéből, vagyis : a vers ki-
vételes szépségéből. 

De ha már volt az újdonsült »poéták« füzetében néhány Csokonai-szöveg, — evés 
közben jön meg az étvágy! — kezdték a többit is gyűjteni. A Kollégiumban nem egy példány 
kerengett ezekből. Az öregebbek — mint pl. Csokonai Zilahi János nevű lakótársa — a társa-
dalombíráló énekeket és a szerelmi dalokat másolgatták ; a f iatalabbak közt alighanem 
a propositiók voltak népszerűbbek : a latinok is, még inkább a magyarok : A Kevély, A szerencse 
változó, sőt az olyan vaskos visszatromfolású vers is, mint a Rút ábrázat s szép Ész. 

A legkorábbi zsengékhez hozzá lehetett férkőzni talán a költő öccse révén is, akinek 
a szívét — s testvéri hiúságát — megejtet ték a poétái klasszis könyörgései ; hiszen akadtak 
köztük idősebbek is, mint tulajdon maga. Űgy lehet, a Zöld-kódex ügyes betűegybetoldója 
minden társánál szívósabb volt. Abból sej thet jük ezt, hogy gyűj tő buzgalmának — s ered-
ményességének — híre Csokonaihoz is el jutott , hiszen végül az egész kódex az ő birtokába 
került. K a p t a ? Vagy elkérte? 

Vargha Balázs jó nyomon jár, mikor forrás gyanánt számításba veszi Csokonai s a j á t 
vers-füzeteit. A latin zsengék körül e tekintetben nem is lehet vi ta . A szerencse változó-tói a 
Rút ábrázat-щ ter jedő propositiók szintén eléggé egykorúaknak rémlenek. Hasonlóképp a Ieg-
kezdetlegesebbek sorozata, a Luridátói Thisbéig. De teljesen összefüggő gyűjteményekről i t t 
sem lehet szó, hiszen zavaró körülmények mindenüt t mutatkoznak. Mondottuk, hogy a 
Lurida sub dulci is, a Libertás optima rerum is fejletlen és fej let t verset illeszt egymás mellé. 
Ebben bizonyára Csokonait utánozta a diák. (Már a Gloria calcar habet két változatát nem 
sikerült együtt megszereznie.) 

Kapcsolatai a nagydiákok felé nem lehettek komolyak: kezébe ju to t t például 
A Hadról kezdete, hagyott is a folytatásának üres helyet, de ezt a merész szöveget teljesen 
megszerezni már nem tudta ; így került oda végül A Tengeri háború záró toldaléka. De még 

1 a Mihály falvi István búcsúztatója alat t (HO II : 362. 1.) ezt olvassuk : »d. 29-a 
Aug. 1794. Compos(uit) S(upremus) D(ocens) Mich(ael) Csokonai P(ublicus) P(raeceptor). 
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a legkezdetlegesebb propositiókat sem lehet úgy tekinteni, hogy volt Csokonainak egy füzete, 
abba időrendben bejegyezte, amit alkotot t . A Lurida halandzsája bizonyára évekkel korábbi 
mint a Nézd sarkantyú . . . kezdetű Gloria-vers ; inkább a Panaszolkodik c. poéma kívánkoznék 
a szomszédságába. 

Ma sincs földerítve, hogy egyáltalán hány éves koráig í rhatot t feladat-verseket Csokonai-
Lehet, hogy a Zöld-kódex alaptalanul jelez Proo val egyes értékes darabokat ; az eddigi ki-
adások nem is vet ték ezt a jelzést komolyan, — bár költőnk hagyatékából került elő a gyűj-
temény. Ha mi is — épp ezért,— hitelt adunk a Prooknak, föl kell tennünk, hogy nem csupán 
a poétái klasszis termékei ezek a propositiók : nagyobb részük nem lehet egy 12 éves gyermek 
alkotása. Viszont addig sem mehetünk, mint Harsányi és Gulyás, akik pl. a Libertás optima 
rerum zsengéjét 1794-re teszik. (III. к. 494.1.) Az látszik valószínűnek, hogy a fölismert kiváló 
tehetséget továbbra is gondozták préceptorai : 1786—87-ben Nagy Sámuel, 1787—88-ban 
Fodor Gerzson ; a jánlot tak neki t émát s meg is bírálták műveit . Magántanítója, Budai 
Ézsaiás sem hagyható figyelmen kívül. így keletkezhettek propositióként olyan értékű Csokonai 
versek, mint A Poéta csak gyönyörködni szeret, amely Az én vagyonom címen végül az Ódák 
közt vált klasszikussá. Az különben régóta köztudomású, hogy a propositiókat Csokonai 
m á r a poétái klasszisban sem tekintet te többnek téma-ajánlatnál.Kovács József jegyezte föl, 
hogy »erőltetni. . . versírásra soha sem lehetett, mellyet én kitanulván egész szabadságban 
hagytam, hogy írjon, vagy ne írjon, mikor több Tanuló társai írtak«. (Cs. V. M. Nevezetesebb 
Poétái Munkái. Kiadta Márton József, Bétsben . . . 1816. I. к . VI. 1.) Toldy Ferenc szerint 
is »a gymnasium átolsó éveiben« kényszerítették Csokonaiékat »feladatok verses kidolgo-
zására.« (Cs. M. Minden Munkás. Pest, 1844. XV. hasáb.) 

Csokonai 1788-ban befejezte középfokú tanulmányai t s április 18-án subscribált, tógá tus 
let t . De Fodor Gerzson azután is tovább vezette őket 1788—89-ben, mint a metaphysicai 
osztály előadója. Az ő személye jogosít föl, hogy a Zöld-kódex propositióval jelzett darabjai 
közt még 1789-es dá tumút is sejtsünk. Am ennél tovább aligha szabad mennünk. 

Persze egy körülményt nem hagyhatunk figyelmen kívül. Költőnk élete végéig új ra 
meg újra elővette s csiszolgatta régi darabjai t . Úgy gondolom, mire a Zöld-kódexbe kerültek 
csaknem gyerekfővel írt zsengéi, nem egy közülük áteset t már, talán többször is, ilyen át -
dolgozáson. 

Ha valaki még mindig hajlamos volna Csokonai akaratából származtatni ezt a gyűj-
teményt , szembe kell néznie helyesírása problémájával is. Költőnk már 1793-ban j-s ortográ-
fiával dolgozott, viszont a Zöld-kódex másolója csaknem következetes a maga ypszilonos 
í rásmódjában. Képtelenség föltenni, hogy taní tvány létére tudatosan javí tot ta volna á t 
mestere kéziratait, — könnyebben gyanúsítható helyesírási fogyatékossággal. A kódex ebbeli 
következetessége leginkább azzal magyarázható,hogy írója elejétől végig tollbamondás u tán 
dolgozott. Nemcsak majmolta ezzel körülrajongott préceptorát, hanem gyorsította is a máso-
lást. Ha Csokonai bízta volna rá ezt a feladatot , okvetlenül gondosabb let t volna a 
helyesírás terén is. 

Lássunk erre egy olyan példát, amelyről eredeti kéziratunk is van már 1793-ból. A Zöld-
kódex egyik legérettebb darabja ez, A rövid nap és hosszú éj : szép alliterációkkal is, nemcsak 
rímekkel ; korábbra nem tehető 1792-nél, akkora virtuozitással kezeli már a rímes jambust . 
Maradt sajátkezű kéziratán s Zöld-kódex-beli szövegén kívül egy másik másolata a Convasatum 
quid című gyűj teményben is. (Ak. Kv tá r K K III.) Végül költőnk említett lakótársa, Zilahi 
János is letisztázta ezt a verset, nyilván egészen korai Csokonai-kéziratból (Debr. К oll. R. 
1173. 4/b—5/a.) A négy szöveg viszonya : 

1. Csokonai sajátkezű kézirata. 2. Erről készült másolat a Zilahi Jánosé. 3. Ugyancsak 
Csokonai kéziratáról készült tollbamondás útján a Zöld-kódex szövege. 4. A Zöld-kódexet 
másolta a Convasatum quid írója. A mutatkozó eltérések a következők. 
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Cím: 1 : A' rövid Nap ' s hosszú É j . 2 : A' rövid Nap 's hosszú Éjj. 3 : A Rövid 
nap és hosszú éjj. 4 : Rövid nap. 

2 sor 1,2 : El végezé — 3 : El vegezé — 4 : El vegezte 
3 sor 1,2 : Sátort az É j — 3 : az ég — 4 : (megint (!)-ből javí tva) az ég-

Az É j ' komor homályja — 2 : homállyá — 3: Az élly komor homállyá — 
4 : Az élly komor liomájja — 

Mihelytt az Ég ' Királyja — 2 : Mihelyt az Ég ' Királlyá — 3 : Mihellyt 
(Mihelyt) az ég királlyá — 4 : Mihelyt az ég királya — 
Fel virradás felől már! — 2 : íe\-viradás felől már. — 3 : fel viradás felöl 
már. — 4 : felől már. 

's Az É(g)jj be nem borít ja — 2: 's az É j j be nem borítja — 3 : ,s Az 
é(jj)g be nem borittya — 4 : 'S Az Ég be nem borittya — 
Éljünk, Bará t im! (a') e' szép — 2 : Bará t im! e' 3 : Éllyiink barátim 
e' szép — 4 : Éjjünk barátink e szép — 
's Borít setét ködébe i j — 2 's Borit — 3 : Borit setét ködébe. — 4 : Bori 
setét kődébe. — 

A négy változat közül időben legkorábbi a Csokonai tis.ztázata, de helyesírás szem-
pontjából ez a legfejlettebb : a magánhangzók hosszúságát is pontosan jelöli. Zilahi 
másolata szintén érett fővel készült ; bár az É j írásában — az éjjel miat t? — jobban ingadozik, 
mint Csokonai. Leggyatrább a Zöld-kódex másolata. Kéziratról semmiesetre sem készül-
hetet t , csak hallomás ú t j án . A 3. sorba pl. becsúsztat egy tévedést, amelyet a Convasatum 
quid átvesz tőle: az ég sátoráról már tud, égnek érti és ír ja az éj sátorát . Helyesírásában 
közelebb áll Zilahihoz, mint a költőhöz,mégis föltehetőbb, hogy Csokonai eredeti kéziratáról 
dolgozott : a 19. sorban ő is ot t javít , ahol a költő, csak épp aki diktál neki, fordí tva értelmezi 
a költő javí tását . Ezt a hibát szintén átveszi aztán tőle a Convasatum quid. 

Az utóbbi gyűj temény másolója sokkal fej let tebb írású, őt nyilván maga a költő sze-
melte ki. A Zöld-kódex gyatra helyesírását többnyire ki javí t ja , máshol azonban belezavarodik. 
(9. sori) Feszélyezné, hogy a költőtől úgy kap ta? Vagy egyszerűen : álmos, f á r ad t? A verseket 
az ő számára bizonyára Csokonai jelölte meg, forrásul adva a Zöld-kódexet, már Toldalékaival 
— ezeket a másoló vízszintes vonással választja el az ősszövégtől. Nincs is ezek közt »törlendő« 
egy sem. Sot egyik kései verslistáján le is másolja Csokonai a Convasatum Quid tar ta lom-
jegyzékét, ezzel is jelezvén, hogy azt vállalja teljesen. Ez a gyűj temény tar talmaz már szerel-
mes verseket is, egyenesen ilyenekkel kezdődik. Csaknem kizártnak tekinthető különben, 
hogy 1794-ben, mikor Csokonai préceptor lett , miért t a r to t t a volna szükségesnek bármilyen 
célú gyűjteményében szerelmi lírája mellőzését. 

Összegezve a mondot takat , az látszik valószínűnek,hogy a Zöld-kódex 1794-ben kelet-
kezett . Első darabjai t maga Csokonai préceptor mondta tollba pedagógiai célból. A kódex 
másolója aztán gyűjteni kezdte taní tója egyéb verseit is, a szerelmi tárgyúak kivételével. Sem 
az értékkel, sem a sorrenddel nem törődöt t , fejletlen és művészi darabot vegyesen másolt 
egymásmellé, ahogy éppen hozzájuk ju to t t . Bizonyára kerültek a kezébe együvé tartozó versek 
is, de ezek aligha voltak terjedelmes füzetek. Nem másolta ez a gyűj tő diák, hanem tollba-
mondatta a verseket ; ezért nagyjából egységes — kiejtés szerinti — a helyesírása, bár ma jd 
tíz év anyagát öleli föl. Akódex bizonyára gyorsan elkészült, s még 1794 tavasza végén Csokonai 
kezébe került. A radikális Toldalékok zömének keletkezése arra a bizakodó pár hónapra tehető, 
mikor még nem vál t köztudomásúvá Martinovicsék elfogatása. 

Ilyen módon a Zöld-kódex »rejtélyei« megmagyarázhatók. 

9 sor 1 : 

11 sor 1 : 

16 sor 1 : 

19 sor 1 : 

21 sor 1 > 

24 sor 1 : 
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III. A zsengék időrendje 

Az eddigiek alapján megpróbáljuk a kódex anyagát időrendbe illeszteni. 
1. Nem szabad azt képzelnünk, hogy a diák minden korai kézirathoz hozzájutot t . 

Egy kies kert leírása — ez látszik legrégibbnek az egész Csokonai-hagyatékban. De nem való-
színű, hogy a rímkezelésnek ezt a magas színvonalát rögtön első kísérletében elérte volna. 
(Hol van ettől nemcsak Ovadányi, de még Bessenyei is, talán leginkább a Laist véve ki! 
Bessenyei szakít a négyes rímmel ; Háló Kovács József pedig már tudatosan arra törekszik, 
hogy kétszótagú, hibátlan rímeit különböző szófajokból válogassa össze. Csokonai hamarosan 
elsaját í t ja ezt, annyira bravúrosan, hogy akadnak zsengéi, amelyekben szinte kivétel nélkül 
olyan mesterrímeket használ, mint néha már i t t is : természet-készet, örtil-körül, esókolgatja-
harmat ja , állóra-Flóra, csere-mere. 

2. A kalmár világosan két részre tagolódik. Első négy sora distichon ; a két végső 
jóval értelmesebben tömöríti hexameterbe ugyanazt a mondanivalót. Megihleti a költő gyer-
meket a civis környezetből vet t feladat , de nem a szárazföldi kereskedőt énekli, hanem a 
tengerjáró k a l m á r t ; a regényes hőst. 

3. Forma venusta perit. Most először ej t a szép szüzekről néhány szót : kézcsók illeti 
őket, rebegi illedelmesen. Ferenczi Zoltán a másolónak hajlandó tulajdonítani az utolsó 
pentameter h ibájá t : »Talán így lehetett : Bár hajtson villám szem maga láncza alá«. (Akad. 
Kvtár , Ferenczi-hagyaték.) De könnyen föltehető, hogy a hiba még magától a gyermek 
poétától eredt. 

4. Hogyha kihez jutalom jár : a Gloria calcar habet kezdetleges kidolgozása, hibátlanabb 
distichonokban, mint az előbbiek. A 3—4. sor merész szórendjéből azt lehet sejtenünk, hogy 
Kovács József nemcsak a »franciások« eredményeibe ava t ta be taní tványai t , hanem a »deákos« 
Baróti Szabó Dávid »új mértékre vett« poémáiból is adot t némi ízelítőt. Csokonai főleg ebből 
merí thet te az ösztönzést, mikor ilyen alaposan összeforgatta a szavak rendjét . 

5. A virtus a legbátorságosabb kőfal. Ez a distichonos vers szintén két részre tagolódik : 
első négy sora rímtelen, a többi hat középrímes leoninus. A Magyar Hírmondó 1786. január 
2-i számában ugyan Péczely József megtámadta a leonius-verselést, de a debrecenieknek 
ebben a kérdésben más volt a véleményük, az, amit válaszul a Magyar Múzsában Földi János 
fe j t e t t ki 1787-ben, mikor egyaránt jogosnak hirdette a hangmértékes (metrumos), a végezetes 
(pusztán rímes) és a kétszeres (Ráday-, »nyugateurópai«) verselést. 

Ez a zsenge már megmuta t ja csírájában Csokonainak azt a képességét, hogy egy 
versen belül is hangot vált a mondanivalókhoz. (1. Az én poézisom természete.) A Virtus 
mindent lebíró erejét szinte megfellebbezhetetlenül deklarálja az összecsengő félsorokkal. 

6. Panaszolkodik egy mindenben szerencsétlen, de igazlelkű ember. Idáig a felnőtteket 
énekelte s mímelte a verselő gyermek. Most először beszél magáról. Rendkívül nagy megrázkód-
ta tás kellett ehhez : személy szerint maga is a közfigyelem fókusába került, 1786 február jában. 
Apját temették s búcsúztatójába — föltehetően Kovács préceptor — beleszőtte költőnk leg-
korábbi verses méltatását is. (1. I K- 1953. 119. 1.) Csokonai zsengéje bátortalanul céloz is 
arra, a »szülő« fölemlítésével, hogy családi részről érte gyász : 

Majd hogy kétségbe nem estem, 
A bú t nem bírhat ja testem. 

Ront , pusztí t Pandora nagyon, 
Pixisével ma jd csapa agyon. 

Szülőm búk árjai vala 
Minden kedv töllem el hala. 

És i t t egyelőre álljunk is meg. Föl tűnő ugyanis, hogy a vers utolsó nyolc sora ritmus* 
vált , keresztrímessé válik, s egészen pontos met rumot a d : / /—•/—, míg az 



első hat sor közül t isztán csak az elsőben csendül meg ez a zene ; sőt a 4. sorban »szótaghiba« 
is van. Viszont — figyeljük meg — a sorvégeken mindenüt t leválik egy-egy kétszótagú szó, 
sőt a hat sor közül négyben a sorok kezdetén is. Ütemek volnának ezek? Gondoljunk a köz-
ismert nótára : »Sárgát — virágzik a — repce«, s dudoljuk végig az egészet ennek a sornak 
a dallamára ilyen elosztással : 2, 4, 2 

2, 4, 2 
2, 4, 2 
3, 4, 2 
2, 4, 2 
2, 4, 2 

Kizárt dolog, hogy ez a következetes szó-elosztás véletlenül jö t t volna létre! Bizonyosra 
kell vennünk, hogy valamilyen népdal duruzsolt a fiatal poéta fülében, s annak ri tmusára 
alkotta meg a maga rövid elégiáját, olyan kiváló hallással, hogy Kovács József nyomban 
fölfedezte benne a metrum-csírákat is. Valószínű, hogy Kovács már ismerte s meg is m u t a t t a 
Csokonainak Földi Halotti Versét, amely még 1781-ben keletkezett rímes anapesztusokban. 
Földi verse keresztrímes volt, s talán ez ösztönözte a diákot, hogy ő maga szintén így fejlessze 
tovább a versét.Attól fogva főleg a met rumra ügyel, de a népdal is továbbmuzsikál a fülében ; 
az ütemeket sem igen véti el ! 

Vagyis mi történik i t t ? A magyar verstan még tisztázatlan ; a legnemzetibb r i tmus 
művelése, a hangsúlyos verselés szinte minden elméleti megalapozottság nélkül folyik egész. 
Arany Jánosig. Földi sem mond többet , mint : végezetes vers ; képtelen tudományosan 
különbséget tenni Szenei Zsoltárai s egy pattogó táncnóta közt. S jön a gyermek Csokonai, 
s mindjár t első próbái egyikében túllicitálja kora legképzettebb vers tankuta tójá t , leendő 
mesterét, Földit, mert az csak »kétszeres« formáról tudot t , a gyermek Csokonai pedig »három-
szoros«-t valósít meg : ütemest, metrumost és rímest. Ha akad rímei közt szerény egyszótagú, 
van viszont háromszótagos is. Szemmelláthatólag a forma meghódítására irányul a fő erő-
feszítése, — de a zavaros mondatokból egyszer csak előbuggyan a pogány keserűség lázadó 
szava : 

Bár égből a' segedelem 
Küldessék, nem sokat a ' tész . . . 

7. Lurida sub dulci melle venena latent. A zsengék legproblematikusabb darabja : 
valóságos halandzsa-szöveg. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy mikor a Panaszolkodik 
időmértékes első sorára fölhívta a figyelmét Háló Kovács, először ebben a keresztrímes kísér-
letben t e t t próbát , még tisztán a ritmus meghódítására. Az értelemmel alig törődöt t . A vers 
homályos voltát végsőkig fokozza a Zöld-kódex kivételesen gyatra leírása. Nagyon álitios 
volt a másoló, vagy hibás értelmezésekre csábította az előtte fekvő »bolond exemplár«? Közöl-
jük betűhíven : 

Mos bárány képedet vedd fel 
Majd farkas szinbehevervén 

És íved másra te tedd fel 
így bokros búbakevervén 

Ronts minden nyelved is á r to t t 
És szép szín közbete mérget 

Attz : 's más vérébe be már to t t 
Fegyver t és rontod e férget. 

Ebben már tiszta a metrum az első sor kivételével, de ot t meg épp a képede/ döccenő vég-
szótagja van javítva ; ki tud ja , így volt-e csakugyan Csokonai kéziratában. I t t szintén van 



ütem, de másfa j ta : 3, 3, 2. Keresztrímei két-három szótagosak. Ennyiféle kötöttségben a 
tar ta lomra marad legkevesebb figyelem. Vagy talán szándékosan homályos az embléma-
költészetnek ez a kései terméke : gúnyos biztatás a farkashoz, hogy nyelvével is, mérges 
fegyverével is rontsa azt az ostoba férget, akit el tud ámítani bárány álarcával. (A gyűj tő 
diák ennek is mellé másolt egy fejlettebb verset : A színességhez.) 

8. A poéta legkisebbért is megharagszik. Idáig a klasszikus költészet képeibe öltözködött 
a diák-poéta mondanivalója. Első eset, hogy ki t u d j a fejezni, ami őt érdekli, amit ő lát, ami 
őrá jellemző. A természetnek szinte mikroszkópi közeihajlású szemléletéből fakad az a pompás 
sora, hogy a méhek 

Mézzel terhelt nehéz lábakkal 

szállnak haza a virágokról. Most kukucskál ki Csokonai először a kollégiumi poézis cella ablakán 
a korabeli ízlés, a rokokó világába. 

Sokszor megállapították már, mennyire más Csokonai és Fazekas rokokója, mint a 
hanyatló feudalizmus nyugati költőié, vagy akár a mi Amadénké. Csokonaiék nem menekülnek 
a valóság elől, nem zárkóznak be a kellem valódi vagy képzelt üvegházába. Az ő ker t jük igazi 
kert, természetük a Nagy Természet : az ő »pásztor«-uk nem Árkádia mezőin legeltet, hanem 
a Hortobágyon, s az ő érdeklődésükből tudomány születik, egyebek közt magyar füvész-
könyv. Egyszóval az ő »rokokó«-juk nem a realitás eljátsziasítása, hanem a valóság számba-
vétele a legfutóbb árnyalatokig, a legparányibb különbségekig : olyan gondos mérlegelés, 
amely a méh lábát is nehéznek mu ta t j a . 

Nem érdektelen, melyik az a forma, amelyben először tud sa já t hangján megszólalni 
a gyermek költő. Megszabott szótagú (8-as és 9-es) soraiban csupán rím van, sem metrum, sem 
ütem. Legkorábbi évei óta zsongnak a fülében ilyen ritmusok : Szenei Molnár Albert Zsoltár-
fordításai. Köztük jóval több mint 10 százalék a 9 szótagú sorok aránya, a 8 szótagúaké még 
nagyobb ; a ket tő kombinációjára is számos példa van. Csokonai nemcsak az ú ja t igyekszik 
mohón elsajátítani ; a múltból is értékesíti, ami használható. Tulajdon eredményeit is szer-
vesen fejleszti tovább : már ekkor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy bizonyos tartalmak 
mindig ugyanazt az egy ritmust követelik nála. Lírájában vissza-visszatér A poéta . . . megharag-
szik r i tmusa : 9a, 9a, 8b, 9c, 9c, 8b szerkezetű strófákban, mindig a költészetre vonatkozó 
tar talommal : Ki poéta nevet érdemel ; Serkentése a Múzsának (Diétái M. M.) ; Serkentés a 
Múzsához (Ódák). A poéta . . . megharagszik végső versszakát még módosítja, tételező páros-
rímű szerkezetté, s tar ta lmával indokolttá t ud ja tenni ezt a változást. 

9. Bene qui latuit, bene vixit. Distichon; képanyaga mint a Kalmáré, de mondanivalója 
ellenkező : a tenger vihara és kincsei helyett az egyszerű életet magasztalja. Legkezdetle-
gesebb a 3. verspárja ; a 6. sor talán így hangzott : »A zúgó tenger habra eresztvekerül.« 

10. Fűimen deseribitur. Még mindig küzd a kifejezéssel, de tömörsége figyelemre, 
méltó. Utolsó sorát könnyű értelmesebbé tenni : »Nincs oly erősség, melly szenvedheti néi-
csapását«, — s a Zöld-kódex elírásai meg is ad ják rá a jogot ; de szükséges ez? Egy gyermek 
próbálkozásairól van szó, 1786-ban, amikor még nincs tizenhárom éves. 

11. Impedit ira animum. Ugyanolyan 5 hexameter-soros epigramm, mint a Fűimen 
de i t t már lelkiállapotot fest. 

12. Invidus. Jellemkép. Szintén 5 hexamete r ; 4 három közt a legsikerültebb. 
13. Exundatio aquarum. Később Gyöngyösi-strófákban dolgozza föl ugyanezt a tárgyat-

I t t is hagyományos ri tmust választ : a Balassa-versszakot, 9 sor helyett 6-ra rövidítve. Ez 
a kurtulás a XVIII.század végére már közszájon is végbement. Ütemei föltűnően jók, bár van-
nak hibás sorai. 

14. Egyedül a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis. Ez a viszonylag 
rövid vers már 1787-re tehető. Ügy látszik, nem került mindjár t teljesen a Zöld-kódex író-
jához ; folytatása lapokkal hát rább olvasható. Ütemei jórészt hibátlanok. Klasszikus fokon 



is megjelenik ez a téma ugyanebben a r i tmusban még a Prook közt ( A poéta tsak gyönyörködni 
szeret; később : Az én vagyonom). 

Végső s t rófá jában i t t is vál toztat a rímelhelyezésben : ami más kezdő költőknél sem 
ri tka. 

15. Az estvének leírása. A különféle hazai és külföldi formák birtokba vétele után 
kezd hangsúlyt kapni a mondanivaló. Erre a célra a páros négyütemű tizenkettős látszik 
legalkalmasabbnak : Bessennyei föllépése u tán évtizedekig ehhez tapad leginkább a haladás, 
felvilágosodás, modernség hangulata. S ugyanakkor tisztázatlan törvényeivel, zenei változatos-
ságával (ütem, időmérték!) mégis csak a legegyszerűbb; — Csokonai számára hovatovább 
olyanná válik, akár a természetes.beszéd. 

Föltűnően sok a háromszótagos üteme valamint a choriambus-sejtelmű félsora már 
a Kies kertben is. \ 

Ennek a versnek a tar talmáról már előbb beszéltünk, s arról is, hogy végül Az Estve 
teljesedett ki belőle. 

16. Az álom leírása. Ezt a t émát később Az álom materialista vallomásává fejlesztette 
Csokonai. 

17. Ventus describitur. Ebből pedig A tengeri háború nőt t ki később. 
18. A poétái felvidulás. Szintén vissza-visszatérő tárgy a fiatal költő l í rájában. Énekelt 

már a poéták állandó ingerlékenységéről, — ez is jellemző Csokonaira, különösen diákéveiben. 
De még jellemzőbb az ő elpusztí thatatlan bizakodása, derűje. Mesterrímek kezdenek nála 
újból föltünedezni. 

19. Egy város leírása. A Konstancinápoly-téma első feldolgozása ; már állást foglal : 
a zsarnokság ellen tiltakozik. A török háború előtt J[1788) keletkezhetett , mert attólfogva 
okvetlenül tud ták már a diákok, hogy a szultánnak nem Achmed a neve, hanem Abdul 
Hamid. (II. Achmed a XVI I I . század első három évtizedében uralkodott ; nevét talán még a 
nagyapjától hallotta Csokonai.) 

20. Egy fösvénynek leírása. Megírására közvetlenül ta lán Pap Mihály szűrszabó adot t 
okot, aki 1788 elején el is árvereztette a Csokonai-családot. A Zöld-kódex-beli helyéről már 
volt szó s végleges kidolgozásáról is. 

21. Dido Aeneastól való búcsúzása. Vergilius nyomán készült monológ. Iskolai fel-
adat : nyelvileg simább az előbbieknél. 

22. Thisbe keservei. Ezt a tárgyat Ovidius nyomán hosszú elbeszélő költeményben is föl-
dolgozta Csokonai 1789 tá ján . Dido magánjelenetével szemben ez a proo a hősnő magatartásáról 
is rohanó, balladás leírást nyú j t . Thisbe maga csak 8 sorban panaszkodik (—1—4. s. 11—14. 
s-ig.) A másolat hibás: Piramus helyett Pr iamust ír, s 14. sorában talán így szólt a helyes 
szöveg : »Nem szól és gőzös e karddal«, azaz : ezzel a Piramus vérétől gőzölgő karddal. 

Ez már valóban »nyugateurópai«, »kétszeres« formának látszik, párosrímű soraiban 
anapesztus-ri tmus van : / / и u —/—, de kissé lebegő zenével : и u —•/• / 
и u — I— vagy : - / и u —•/« u —j—. Első sor-változata azonos a Panaszolkodik 
meg a Lurida metrumával ; s van még mindig némi ütem-jellege : a 9. sortól 3, 3, 2-s r i tmust 
is ad. Utolsó metrum-változata viszont Földi János 178l-es Halotti verséye 1 t a r t rokonságot, 
amely végre nyomtatásban is megjelent a Magyar Musa 1787. április 18-i számában. Ekkor 
már nem azzal hat Csokonaira, hogy keresztrímes, hanem anapesztusai szabad ide-oda-
hullámzásával. Ezt alkalmazza is, ma jd a Thisbe panaszai párosrímű formájában 1793 t á j án 
Szerelmes panaszok címen újabb verset ír, amely végül a Liltii-dalok közt válik klasszikussá, 
mint Édes keserűség. 

23. Sint Maecenates, feret Hungara Terra Marones. Egyik legérettebb zsengéje : már 
alighanem 1788-ból. Vád a nagybirtokosok ellen, jogos nemzeti büszkeséggel vegyülve. A 7. 
sorába harmadik szóként »is« toldandó, a 9-ben az »itt« írása szintén inkább »is«-nek rémlik. 

24. Nézd sarkantyú által : a Gloria calcar habet fejlettebb kidolgozása. 
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25. Szüntelen közel van a halál. Mint mondottuk, Toldy kivette a zsengék sorából, 
s odaillesztette a Hát rahagyot t elegyes versek élére. 

26. A békesség. Nem proo. Lehetett a török háborúnak olyan fordulata, mikor béke 
hire fu to t t szét a zavartalan munkára vágyó polgárok közt. 

27. Libertás optima rerum. Sokszor idézett proo, az érett alkotások határán. Kelet-
kezését az ország gyarmati helyzetével kell összefüggésbe hozni, — a kollégiumi diákság 
kuruc meggyőződésével, amely szerint nálunk még a gróf sem érezheti magát szabadnak. 
Pedig csupán a szabadság »mindennél jobb«, hirdeti már ekkor ezt a haláláig vallott meg- ' 
győződ ését. 

Prooval vannak ugyan jelölve, mégis ki kell vennünk a zsengék közül a következő 
verseket, mert maga Csokonai minősítette őket közlendőnek. Ezeknek a föntiek szerint 
1789-ben készen kellett lenniük, — bár valószínűleg csiszolatlanabb formában : 

1. A poéta tsak gyönyörködni szeret. (Végül: Az én vagyonom). Témája is, formája 
is a 14. zsengéhez kapcsolja. - ( 

2. Quem DU oderunt. (A kódexben á thúzta Csokonai ;) 1794-es tapasztalatai alapján 
már nem érezte igaznak. El sem igen képzelhető, hogy préceptor korában ezt ő maga másol-
t a t t a volna le. 

3. Mindég közel van a Halál. Változata — Szüntelen közel van a halál — Csokonai 
szerint kezdetlegesebb. 

4. A színesség. (A Lurida sub dulci fej let tebb kidolgozása, a gyűj tő egymás mellé t e t t e 
a kettőt .) 

5. A szerencse változó. (Később »a Diétái M. Múzsában : A szerencse.) 
6. A tengeri zivatarról. (Később a DMM-ban : A tengeri háború.) 
7. A kevély. (DMM.) 
8. A földindulás. (DMM.); radikális toldalékát azóta is külön közölték a teljes kiadások.) 
9. Midás. Zöld-kódexbeli címe : A Oazdag. 
10. Rút ábrázat, szép ész. (Illedelmesebbé téve a DMM-ban). 
11. Barátságos búcsúvétel (DMM.) 
Ezzel vége a propositióknak, de mint lá t tuk, még nincs vége a Zöld-kódex ta r ta lmának ; 

hisz fej let tebb darabjai közt akár 1794-es is akadhat . Minthogy azonban ennek a vizsgálata 
nem tartozik jelenlegi feladatunkhoz, pusztán a teljesség kedvéért soroljuk föl, melyik darab 
melyik évre tehető : 

1790 
Egy magyar gavallér 
A magyar hajnal hasad 
Konstancinápoly 

1791 
A békesség 
Az ősz (Toldalék nélkül) 
A tél (Toldalék nélkül) 

1792 
A szabadsághoz 
A reggel (Seneca) 
Az estve (Toldalék nélkül) 
A nyár (Toldalék nélkül) 
A dél (Toldalék nélkül) 

1793 
A pár tü tő 
A had (Teljes szövege, ahogy Jókay József megőrizte — a Zöld-kódexben csak az 

eleje van meg.) 
A tél 
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A Toldalékoknak 1794-ben már készen kellett állniuk. Csokonai le is t isztáztat ta az 
egészet a Convasatum quidbe.Ez a kis gyűj temény azonban még csak 4 s t rófá já t tar ta lmazza 
A vidám természetű poétának, holott azt 1794 végén okvetlenül 8 versszaknyi végleges ter jedel-
mében Pestre küldte Csokonai ; meg is jelent 1795 tavaszán. A Convasatum quid másolatai 
e szerint 1794 őszén már megvoltak. De e nélkül a konkrét bizonyíték nélkül is az a való-
színű, hogy a költő legradikálisabb versei a korabeli magyar társadalom legforradalmibb hónap-
jaiban keletkeztek, közvetlenül Martinovicsék szervezkedése hatására, az ő letartóztatásuk 
tá ján ; akkor, amikor megértő, helyeslő környezetet érzett maga körül Csokonai : érte rajongó 
diákjait s néhány demokrata meggyőződésű polgárt a debreceni értelmiségből. 

Már uta l tam rá, hogy a Zöld-kódexbe nem került bele a költő valamennyi zsengéje. 
Valóban, két kéziratot is ismerünk, amelyikben diákkori versei találhatók. Az egyik mind-
össze két levélből áll (К. К . IV. 4/ab—5/ab), tar ta lma : 

Ki Poéta nevet érdemel. 1788. k. 
Az árvíz. 1791. 
A békesség 1791. 

A másik külön kötetben maradt fönn, szintén az Ak. Ktá r birtokában (Irodalom. 4-r. 390), 
ez tartalmazza Csokonai halotti búcsúztatóit , amelyeket föltehetően 1794-ben írt mint a 
poéták préceptora ; de vannak ott jóval korábbi zsengéi is. (Csillag jelzi a kiadatlanokat.) 

1. Az öreg ember 1788 
2. A mező 1788 
3. Oskolai vacatio 1788' 

. 4. Az aratás 1788 
5. *Az ősz 1788 
6. *A tél 1788 
7. Ferenc neve napjára 1788 
8. Névnapra I—II 1788 
9. Búcsúzik az a ty ja leányától 1790 

10. A rózsa 1790 
11. Venusi harc 1791 
12. Zilahi János őrizte meg *Az ősz Laudonra c. 1789-i verse teljes szövegét, amelynek 

idáig csupán a hat végső sora volt ismeretes. (Debr. Koll. R.) 
13. *Vis et nequitia. Egy Debreceni Gyűj temény ta r to t t a fönn ; idáig csak cím szerint 

ismertük. 
14. *Mig nálatok itt mulatok. 1790. Eddig szintén csak a címét tud tuk . 
15. * A híves estve. 1790. Az utolsó évek folyamán került elő. 
A most fölsoroltak közül csak az 1788-ra tehetőket kell zsengéknek tekintenünk-

A többi vagy a költő sajátkezű gyűjteményében, vagy művei valamelyik jegyzékén szerepel, 
vagy esetleg már régebben odasorolták az érett alkotások közé. 

Ami a zsengéket illeti, abban nem lehet kételkednünk, hogy a Zöld-kódex valamennyi 
darabja Csokonai-mű : a törlendőkét is á t meg átszövik későbbi lírájával közös motívumok. 
Összegezésül a következőket lehet róluk megállapítanunk. 

I . Tartalmi szempontból a zsengékből már kirajzolódik Csokonai sokirányú érdeklődése. 
1. Legkorábbra tehető 1785-ös verseiben még a felnőtteket utánozza. A távoli világ vonzza, s 
szülőföldje legjellemzőbb alakját , a kalmárt is idegen környezetbe állít ja. Még a mulandóság 
papos szólamai közé burkolva, de már érdekli a szépség, a dicsőség, a Virtus. 2. Az Én fel-
fedezése 1786-ra tehető nála, úgyszintén a természet s az emberi jellem első bizonytalan 
ábrázolása. 3. Jóval magasabb fokon folytatódik ez 1787-ben a politikai és társadalmi állás-
foglalás csíráival. Megjelenik zsengéi közt a szerelem is, egyelőre mint epikus tárgy. 4. Az 
ország problémáit is figyeli : 1788 óta megénekli a szabadságot és a békét. Végül 1789-ben 
olyan versek tünedeznek föl propositiói közt, amelyek költészetünk klasszikus értékei. 
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II. Formai törekv&eibűl szintén eló'csillannak az ő páratlanul sokhúrú művészetének 
gazdag lehetőségei. 

1. Már a legkezdetlegesebb zsengék is a rím mesterének mu ta t j ák a propositió-író 
Csokonait. 

2. A hexameter és distichon r i tmusát korán elsaját í t ja ; a leoninus-formát sem hagyja 
kipróbálatlanul. 

3. Népdal-szövegen á t eljut a rímes anapesztusig, mind páros, mind keresztrímmel, de 
ügyel az ütemre is. Ezek a szövegei legzavarosabbak, de zenéjük meglepően jó. 

4. Azok közt a versalakok közt, amelyeket ők egyszerűen rímesnek tekintenek (vége-
zetes, cadentiás vers), voltaképp három különböző ritmusigény található: 

a) csupán rímelő versek, mint Szenei Molnár Zsoltárai (A poéta legkisebbért is meg-
haragszik ) ; ( 

b) ütemes alaksejtelmek (Egyedül a tudományok...; A poéta csak gyönyörködni 
szeret) ; 

c) ütemes versek. 
5. Versei nagy részét ütemes tizenkettősben, a kor leghaladóbb hangulatú r i tmusában 

írja, mind természetesebb hangon, egyre hibát lanabb zenével. 
6. Az élő nyelv szavait, kifejezéseit fesztelenül használja, a népi mondat tan alakjaival 

együtt : »eztet« ; egyes állítmány, többes alany (»Lábaid . . . ne légyen bilincsen«) stb. 
7. Rímtechnikájában rohamosán fejlődik : akadnak versei, amelyeket csaknem kivétel 

nélkül mesterrímekkel ír meg. De mértéket t a r t az összecsengésben, r i tka a 3 szótagú ríme ; 
ekkortáj t talán még ri tkább az egyszótagú. A mesterrímek sűrű használatát hamar elhagyja, 
azontúl csak komikus hatás kedvéért tér vissza, hozzá egy egész költeményen végig. (Szűcs r » 
Sára koszorúja.) 

A Zöld-kódex névtelen gyűjtőjére gondoljunk hálával. Bár válogatás nélkül másolta 
egybe préceptora verseit, s e j te t t is közben számos apró hibát, épp az ő kritikátlan lelkesedésének 
köszönhető, hogy gyermekkorától nyomon kísérhetjük Csokonai fejlődését. 

P I R N Á T A N T A L 

FORGÄCH FERENC 

Más irányú kutatásaim közben szinte véletlenül nyúl tam Forgách Ferenc művéhez. 
Néhány adatot kerestem csak benne, és a könyv olyan hatással volt rám,hogy nem tud tam 
letenni, míg végig nem olvastam. Ebben az írásban nem akarok mást, csak felhívni a figyel-
met a XVI. sz. egyik legnagyobb, legvilágosabban látó,legművészibben író magyar humanista 
történetírójára. 

Amit írok, az csak amolyan könyvismertetés, a Forgáchcsal kapcsolatos, kétségtelenül 
nagyszámú, filológiai és történeti kérdés megoldására nem törekszem. Remélem, egyszer 
később még részletesen foglalkozhatok vele. 

Forgách műve, megírása u tán két évszázadig kéziratban feküdt . 1788-ban jelent 
meg először nyomtatásban, azóta mégegyszer kiadták 1866-ban a Monumenta Hungáriáé 
Historica sorozatban. Ez utóbbi kiadást, mely máig is az egyedüli megbízható, bár nem 
teljesen tökéletes kiadás, Majer Fidél rendezte saj tó alá, bevezetését pedig Toldy4Ferenc 
írta. Magyar fordítása, egy-két részlettől eltekintve máig sincs. A szakirodalom Forgách 
művével jelentőségéhez méltóan máig sem foglalkozott, annak ellenére, hogy nem egy cikk, 
tanulmány, sőt életrajzi monográfia is jelent meg róla. Jellemző felszabadulásunk előtti 
történelem- és irodalomtörténetírásunkra, hogy ezek a művek hogyan igyekeztek meghami-
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