
SZEMLE 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
ÖSSZES MŰVEI I. 

Kosztolányi örült, Babits bosszankodott, amikor 1922-ben, a 
Harsányi-Gulyás-féle kiadásban először láttak napvilágot Csokonai ifjú-
kori zsengéi. Kosztolányi azt értékelte az iskolás versgyakorlatokban, 
hogy „a magyar lángelme milyen vad biztonsággal ragadta meg az élet 
mozzanatait". (Nyugat 1922. 1410.) Babits attól félt, hogy „a soha 
kiadásra nem szánt rossz - szervüis vagy obszcén — s gyakran kétes 
szerzőségű verseknek" ez az óriási tömege el fogja árasztani a népszerű 
kiadásokat, s a nagy versekkel egy sorba állítva árt majd a költői 
életműről alkotott képnek. (Nyugat 1924. 591.) Ez a probléma egy 
olyan szigorúan tudományos igényű kiadvánnyal kapcsolatban is fel-
merülhet, mint amilyen a Csokonai kritikai kiadás várva várt első 
kötete. 

Az imponálóan nagy tudományos apparátust felvonultató kiadás 87 
ifjúkori verssel foglalkozik, és arányai már önmagukban is meghökken-
tők: 69 oldalnyi ver'sszöveghez 310 oldalra terjedő kísérő jegyzet és 
mutató csatlakozik, és további 315 oldalt foglal el az egész sorozatra 
vonatkozó bevezetés és forrásismertetés, valamint a különféle mutatók. 
Vajon indokolt-e ekkora aránykülönbség a szövegek és a jegyzetek 
között? Kritikai kiadásról lévén szó, mégis azt a kérdést kell először 
felvetni, hogy minden szövegkiadás célja és értelme, a szöveg kifogásta-
lan-e. Szem előtt tartva, hogy a kritikai kiadás belső használatra készül, 
az időrendi beosztás hagyománya aligha bírálható. A költő ítéletét 
azonban, hogy saját versét megjelenésre méltónak találta-e, vagy ellen-
kezőleg, átdolgozással-áthúzással jelezte, hogy korai változatát elveti, a 
tudományos kiadásnak is tükröznie kellene. 

Az 1. kötetben közreadott 87 vers között csak 6 olyan akad, 
amelyet Csokonai (itt közölt formájában) kiadott, vagy bizonyíthatóan 

•Költemények 1. 1785-1790 . Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a 
bevezető tanulmányt írta Szilágyi Ferenc. 
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kiadásra szánt. (31., 43., 62., 80. és 83. sz.) 18 olyan verset találtam, 
amelynek a főszövegben közölt alakját a költő fogalmazványnak tekin-
tette, és később átdolgozva kiadta (vagy ez legalábbis szándékában 
állott), köztük olyan nagy versek első kidolgozásait, mint Az Estve, Az 
Álom, Konstantinápoly (itt: Egy város le írása), Zsugori uram (itt: Egy 
fösvénynek le írása és A' Fösvény). A maradék 63 vers kiadására a költő 
nem gondolt. Ezek Toldy Ferenc jegyzékén szerepeltek először, csak a 
címükkel, azután pedig legtöbbjük Harsányi István és Gulyás József 
kritikai igényű kiadásában jelent meg. A korai versek 1922 óta tartó 
fokozatom egyenjogúsítása a kritikai kiadásban azzal az eredményeljárt, 
hogy eltűnt a különbség mű és fogalmazvány között. Ez azonban 
filológiailag megalapozatlan: gyenge pontja az alapszöveg megválasztása. 

Julow Viktor túl sommásan intézi el ezt a kérdést szerkesztői 
jegyzetében (Jelen kiadásunk címmel): „Müveit Csokonai gyakran újra 
meg újra átdolgozta, kibővítette. A későbbi átdolgozásokat ezért, 
amennyiben a korábbiaktól lényeges funkcióbeli (tartalmi, eszmei, élet-
rajzi) eltérést mutatnak, illetve ha mind szövegük, mind helyesírásuk 
jelentősen eltér, s a két kidolgozást nagy időköz választja el egymástól, 
a megfelelő időrendi helyen külön főszövegként (főváltozatként) közöl-
jük, a jegyzetekben rámutatva összetartozásukra." (319.) A kérdésfelte-
vés azonban nem egészen pontos: a bökkenő ugyanis nem a későbbi, 
hanem a korábbi változatok főszöveggé emelése, különösen az olyan 
esetekben, amikor a korábbi változat nem kész mű, hanem csak a 
későbbi vers szövege alól rekonstruálható. (Csokonai vékony vonalakkal 
húzta át a rossznak ítélt sorokat, amelyek így röntgen nélkül is kisillabi-
zálhatók.) Az „összetartozás" sincs kielégítően jelezve. Az 1. kötet 
apparátusa ugyanis nem adja a későbbi variánst, pontosabban a későbbi 
szöveget (amelyhez képest a korai kezdemény a variáns), csak utal a 
létezésére. Az összeolvasás csak más kiadások segítségével oldható meg, 
holott ezt egy kritikai kiadástól feltétlenül elvárnánk. Nem minden 
szövegváltozat kész mű, de a végleges szöveg jegyzeteiben meg kell 
találnunk a korábbi fázisokat képviselő variánsokat. Annak eldöntése, 
hogy több változatból melyik a főszöveg, s hogy esetleg több főszöveg 
van-e, a szövegkiadás alfája. A szerkesztő által megjelölt, már idézett 
kritériumok egyrészt nem elegendők a korábbi szövegfázis főszöveggé 
nyilvánításához, másrészt az összefüggő szövegek indokolatlan szét-
választása egyszerre növeli meg a terjedelmet s nehezíti meg a variánsok 
összevetését. A későbbi kötetekben már nem javulhat a helyzet, mert 
akár újraközlik a Zöld-kódex kérdéses darabjait az apparátusban (pl. Az 
Estve vagy Az Álom esetében), akár csak visszautalnak rájuk, minden-
képpen nehézkessé válik a szöveg fejlődésének vizsgálata. A szerkesztők 
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nyilván a minél pontosabb időrend érdekében választották ezt a meg-
oldást: nem akarták, hogy a későbbi, érettebb változat korai, kezdetle-
ges vexsek között szerepeljen. Teljesen azonban nem kerülhették el ezt 
az anomáliát, mert például a 43. és a 63. számú vers esetében a Diétái 
Magyar Múzsában közölt, későbbi változat került a főszövegbe, s a Zöld 
kódex-beli olvasható a jegyzetekben. A Csokonai-kiadásban alkalmazott 
kiadási módszer nem alkalmas annak a célnak a megvalósítására, 
amelyet Szauder József így fogalmazott meg Sinkó Ervinnel folytatott 
polémiájában: „. . . elsőrendű feladat vizsgálni azt is, hogyan dolgozik 
tovább az önmagát nem egyszerre, hanem fokozatosan s átépítő módon 
kifejező költő a nagy alkotásokig." (Az Estve és az Álom keletkezése. 
Csokonai és a felvilágosodás. Az Estve és Az Álom c. kötetben: Bp. 
1970. 268.) A költői mű genezise a nagy alkotások felől nézve, a teljes 
folyamat ismeretében tárul csak fel, nem pedig a kezdetlegesebb kiindu-
lást önmagában szemlélve, ahogyan ezt a Csokonai kritikai kiadás sugall-
ja. 

Ezért talán jobb megoldás lett volna, ha csak a végleges változat 
került volna főszövegbe (a megfelelő időrendi helyen), s a korábbi, 
fogalmazványnak tekinthető változat annak jegyzetében lenne olvas-
ható. Az időrend korábbi helyén csak utalni kellett volna a fogalmaz-
vány létezésére. Ez nemcsak helymegtakarítást eredményezett volna, de 
képet is adott volna az életmű belső fejlődési vonaláról és Csokonai 
sajátos munkamódszeréről. Számos példát lehetne idézni annak bizonyí-
tására, hogy a szakirodalom sem méltatta önálló elemzésre az egyes 
zsengéket, hanem vagy mint egységes kategóriát tárgyalta, filológiai 
szempontból, vagy a későbbi művek előképeként vizsgálta, tematikai, 
műfaji, nyelvi stb. szempontból. Csak Szauder József klasszikus tanul-
mányára hivatkozom, amelyben a korai verstermést végig az életmű 
perspektívájában elemzi, s a zsengék stílusáról szólva leszögezi: „Részletes 
és strukturális jellegű, összehasonlító vizsgálatokon alapuló elemzésüket 
későbbre - a klasszikus versekről szóló tanulmányokra - halasztva, 
csak fő vonásaiban (és természetesen fő mintáival együtt) jellemezzük e 
zsengék stílusát." (Sententia és pictura. Az ifjú Csokonai verstípusairól 
Id. mű 175.) 

Módszertani szempontból tehát elmarasztalható ez a kiadás, sok 
tekintetben vjszont kiváló. Kivételes gonddal és alapossággal tájékoztat 
a Csokonai-filológia valamennyi kérdéséről. (Csokonai műveinek kéz-
iratai, helyesírásának három korszaka, általános időrendi problémák, a 
versek dallamai, a kiadások története, a fennmaradt címjegyzékek stb.) 
A kéziratok, címjegyzékek és kiadások áttekintése során megbízható, 
teljes bibliográfiai leírást ad, amely megalapozza a jövőbeni kutatásokat. 
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Külön is érdemes kiemelni, hogy a címjegyzékek közzététele mennyire 
hasznos: nemesak az időrend megállapításához, esetleges revíziójához 
nyújt fontos támpontokat, de pótolhatatlan értékű az életmű elemzésé-
ben is. Olyan költő esetében, mint Csokonai, aki rövid életében mindig 
a legkomolyabb anyagi és erkölcsi nehézségekbe ütközött, ha verseit ki 
akarta adni, a címjegyzékek nélkül lehetetlen rekonstruálni a költő 
elképzeléseit, meghiúsult terveit, kényszerű megalkuvások árán meg-
valósult köteteinek eredeti állapotát. (Lásd például a 2 1 6 - 8 . lapon 
közölt Első Számvetést'.) A Csokonai verseinek dallamai c. fejezet is sok 
újdonsággal szolgál. Külön tárgyalja az eleve dallamra írott verseket, s 
külön a későbbi megzenésítéseket. Az utóbbi kategória az egyes költe-
ményekhez fűzött magyarázó jegyzetanyag végén kapott helyet, az 
előbbi, teljes joggal, önálló helyet kapott a költői életmű általános 
kérdései között, hiszen „Csokonai költeményeinek jelentős hányada 
dallamra készült, ill. dallamra alkalmazott vers, s így értelmezésük, 
tárgyalásuk elválaszthatatlan a zenetörténeti kutatásoktóL" (252 . ) 

Az 1. kötet versanyagát tárgyaló bevezető tanulmány hasznos filoló-
giai adatokat (az iskolai, ún. propositiós verselés hagyománya, hatása 
Csokonai versgyakorlataira és költői technikájának kialakulására, a 
Zöld-kódex leírása stb.) és újdonságokat egyaránt nyújt. A legérdeke-
sebb újdonság annak bizonyítása, hogy a Zöld-kódex első részének 
valamennyi darabja Csokonai kézírásával van a kódexbe beírva, s 
1785-86-ból, a poétái osztálynak megfelelő időszakból származik. 
Ennek alapján időrendjük is nagy biztonsággal megállapítható: „. . . e 
versek kódexbeli sorrendje lényegében megfelel keletkezésük időrend-
jének." A lehetséges ellenvetések kivédhetők, teljesen meggyőző pl. 
annak bizonyítása, hogy a 18, egységes csoportot alkotó zsenge viszony-
lag rosszabb színvonala a bonyolultabb versformák feltűnésének tulaj-
donítható. (A „pszichografológiai" vizsgálatok a fentiekhez bizonyító 
érveket szolgáltattak.) Ez a felfedezés új irányt szabhat a korai versek 
tanulmányozásának, s jelentősen befolyásolhatja a nagy versek genezisé-
ről eddig kialakított képet. 

Az egyes versek szövegét is gazdag jegyzetapparátus kíséri. A filoló-
giai feldolgozást (a vers kézirata, megjelenése, kiadásai, szövegkritikai 
variánsok) tanulmányigényű verselemzés követi. (Tárgyi és nyelvi 
magyarázatok, verselés, zenei feldolgozások.) A rendkívül pontosan 

'regisztrált szövegvariánsok minden egyes pont vagy vessző emendálását 
aprólékosan jelzik, kétszer is: félkövérrel szedve, ill. külön megjegyzés-
ben. Tekintve, hogy külön fejezet szól Csokonai helyesírásának főbb 
jellemzőiről, ill. korszakairól, és hogy a szövegközlés a kéziratok eredeti 
írásmódját lényegében megtartotta, az apró emendálások jelölése túlzás-
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nak tűnik. Az általános részben lehetett volna szemléltetni, néhány jól 
megválasztott példán, a változtatások tendenciáit. A szövegkritikai rész 
elbírt volna további egyszerűsítéseket is, különösen, ha meggondoljuk, 
hogy az apró tollhibák-értelmetlenségek minuciózus jelölése úgysem 
pótolhatja a variánsapparátus komoly hiányosságát, a későbbi versvál-
tozatok elhagyását, összevonásokkal gyakrabban lehetett volna élni, 
már csak azért is, mert viszonylag homogén verscsoportról van szó. A 
kéziratok lelőhelye, a megjelenés és a kiadások története pl. általában 
ismétlődő adatokat tartalmaz, amelyek könnyen táblázatba foglalhatók. 

A Tárgyi és nyelvi magyarázatok c. rész szintén keverten ad feltétle-
nül szükséges magyarázatokat, olykor önálló tanulmány és verselemzés 
szintjén, illetőleg fölösleges információkat. Tudományos kiadványban 
nem szükséges minden mitológiai nevet, idegen szót stb. megmagyarázni 
(a hiányos műveltségű olvasó végső esetben lexikonhoz is folyamodhat), 
főleg nem minden sornál újra meg újra. A Pindus név kommentárját pl. 
hét helyen is megtaláltam, pedig nem törekedtem teljességre. (A 397. 
lapon a 32. sorhoz fűzött jegyzetben, majd ugyanígy: 401/29, 451/19, 
460/13, 465/4, 483/1, 557/5.) A kék isten kifejezés feloldása 
(= Neptunus) kétszer fordul elő egy vers apparátusán belül (458.), 
Pandora pixiséiől hol 6, hol 8 sorban foglalja össze a sajtó alá rendező a 
főbb tudnivalókat. (478/4, 360/17.) Talán az utalások jól bevált mód-
szerét kellett volna követni, vagy a névmutatóba a mitológiai neveket is 
fölvenni, a magyarázatok folytonos ismételgetése azonban bosszantó. 
Egyetlen példán szeretném érzékeltetni, mit találok feltétlenül fontos-
nak, s mit elhagyandónak az egyes sorokhoz fűzött magyarázatokból. 
Pegazus mint a költészet szárnyas lova nem szorul magyarázatra, 
második jelentése viszont ('forrás a Helikon hegyén, amelyet a szárnyas 
ló fakaszt"), annál is inkább, mert a Csokonai-elemzők, még a legkivá-
lóbbak is, képzavart gyanítottak a kérdéses verssorban. (Lásd a 13. 
számú vas 30. sorát.) Szilágyi Ferenc megoldja a dilemmát, bravúros 
kommentárja azonban belevész a Pindus, Ovid, Apolló és más nevek 
szerteágazó magyarázataiba. Kár, hogy a könyvben felhalmozott rop-
pant műveltségi anyag, sok-sok, esszévé kerekedő tárgyi és nyelvi 
kommentár nincs jobban rendszerezve. így nemcsak a szövegközléseket 
fogadjuk felemás örömmel, hanem a kommentárok olvasásába is vegyül 
némi üröm. 

Utolsó megjegyzésem a szakirodalomnak a jegyzetekben való szerep-
lésére vonatkozik. A Csokonai kritikai kiadás szerkesztője szemmel 
láthatólag azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a szakirodalom teljességre 
törekvő feldolgozását is nyújtsa Az eredmény azonban nem igazolja 
egyértelműen ezt az ambíciót. Mivel a szakirodalom a zsengéket általá-
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ban együttesen tárgyalja, s a legtöbb cikk könnyen hozzáférhető, indo-
kolatlan a bőséges idézetek ismétlése az egyes versek apparátusá-
ban. További ellenérv a korai versek alacsony színvonala és az a 
tény, hogy a későbbi átdolgozások szövege, amelyekre az elemzők 
folyton hivatkoznak, kimaradt a kötetből. Anélkül, hogy általában 
kétségbe vonnám egy olyan kiadás jogosultságát, amely mindent közöl, 
ebben az esetben túlzottnak találom a hatalmas apparátus felvonul-
tatását. (Akadémiai, 1975.) 

KOVÁCS ILONA 

RAGYOGNAK TETTEI. 

Nem a kérdés (olvassuk Vörösmartyt? ), sokkal inkább a felszólítás 
(olvassuk!) volt a szándéka annak a tizennyolc szerzőnek, akik -
engedvén a szerkesztői invitálásnak - vállalkoztak arra, hogy a múlt 
század közepéig „legelsőnek" titulált poétánk művészetének átfogó 
vagy fontos részkérdéseiről írjanak. Tanulmánykötetüket hármas évfor-
duló tette aktuálissá, de mindjárt meg kell jegyezni, hogy náluk az 
alkalom teremtette lehetőségek kihasználásán, illetve az ebből követ-
kező felfokozott érdeklődés mélyítésén és tágításán volt a hangsúly. Az 
elemző szándékon, eddig figyelmen kívül hagyott vagy kevésbé értékelt 
összefüggések feltáró megközelítésén. 

Az irodalomtudományban rég leszűrt igazság, hogy sem alkotók, 
sem művek nem vizsgálhatók atomizálva, az egyszeriség és egyediség 
rácsai közé zárva, s az is, hogy legalább ennyire hibás, ha a minden 
mindennel összefügg elv alapján magyarázzák a lírikusi eredményeket 
Az egyik nyilvánvalóan fölösleges szűkítés, amiből következően a viszo-
nyítás, a fejlődés, a hatás és sok minden egyéb kívül reked a szemhatá-
ron. 1 másik indokolatlan tágítás, amellyel minden alapot nélkülöző 
kapcsolatok felderítéséhez is el lehet jutni. Mindezt annak jelzéseként 
kellett előre bocsátani, hogy vüágosan megmutatható legyen, a tanul-
mánykötet szerzői a korábbi elvek és értelmezések újragondolásával, 
nem „rutinos tisztelgéssel" szólnak VörösmartyróL A szerkesztők 

* - Tanulmányok Vörösmartyról - Szerk.: Horváth Károly,Lukácsy 
Sándor, Szörényi Levente. (Székesfehérvár, 1975.) 


