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Néhány pontatlanság vagy félreértés könnyűszerrel kijavítható, ha újabb 
kiadásra kerülne sor. Példaként csupán néhányról közülük: a „völkisch" 
fogalmára (406, 413) a németben politikai tehertétel nehezedik, és az 
adott összefüggésben „volsktümlich"-hel kellene helyettesíteni; Az 
emberek próbája címet a „Die Probe des Menschen" épp oly kevéssé 
fejezi ki, amint A holmit a „Die Sache" (124); Sarkadi Körhintája 
nem mint „Ringelspiel" (548) lett híres, hanem mint „Karussel"; hogy 
az olyan tulajdonneveket mint Angyalföld és Hűvösvölgy miért kell 
lefordítani, nemigen értem. Elvétve eltévedtek a fordítók a stílusréte-
gekben is - de ezeknek az eseteknek a taglalása itt azt jelentené, hogy 
eltorzítanánk a nyelvi összteljesítmény valódi arányait. 

Említést érdemel még végül a részletes ajánló bibliográfia. Mind az 
érdekló'dő laikusnak, mind az irodalomtudósnak bőséges kiegészítő 
információkkal szolgál, hogyan igazodhatik el, ha saját szakállára iro-
dalmi vagy tudományos felfedezőutakra támad kedve. 

A bevezetőben feltett kérdésre, hogy az idegennek leírható-e egy 
nemzeti irodalom - jelen esetben a magyar - Szerszám-hegye, ez 
lehetne a válasz: meg kell próbálni - és a magyar kollégák megmutat-
ták, hogy ez sikerülhet is. Kézikönyvük nem tudja és nem is akarja 
pótolni a szépirodalom olvasását, de olvasásra csábít, és olyan ismerete-
ket közöl, amelyek termékenyebbé teszik az olvasást. Mivel pedig az 
irodalom a nemzeti önismeret egyik legnemesebb eszköze, kulcs is egy 
ilyen kézikönyv a szóbanforgó nép megértéséhez. Mindenekelőtt ezzel 
érdemelték ki a szerzők a német olvasók hálás nagyrabecsülését. 

JOSEPH PISCHEL 

Köpeczi Béla: FÜGGETLENSÉG ÉS HALADÁS 

A kötet alcíme Politikai gondolkodás a régi magyar függetlenségi 
harcok századaiban, s kilenc tanulmányt foglal magába. Ezek közül egy 
a 16. századi erdélyi kancellár, Kovacsóczy Farkas Dialógusinak be-
mutatása, egy a magyarországi és erdélyi kartézianizmus politikájával 
foglalkozik, egy a tévesen Bethlen Miklósnak tulajdonított francia 
emlékirattal, majd egy Thököly valláspolitikájával. Négy dolgozat meríti 
tárgyát a Rákóczi-kutatás köréből, végül az utolsó a Télémaque közép-
és keleteurópai hatását méri fel. A Rákóczi- és Fénelon-művek és 
gondolatok utóéletének nyomozása a 19. századig vezeti el az olvasót. 

Köpeczi Béla kedvvel és rendkívüli hozzáértéssel foglalkozik az 
eszmék, köztük a politikai eszmék történetével, változásaival, s ha 
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szabad így kifejezni magunkat: funkció-váltásaival. Könyvének mottóját 
Marx Károlytól veszi: „ . . . a kormányokat és cselekedeteiket saját 
korukkal és a kortársak tudatával kell mérnünk." Szerzőnk azonban 
nem politikai történetet, hanem eszmetörténetet ír, s az eszmék törté-
nete a tágabb értelemben vett irodalom ban tükröződik legjobban. 
Köpeczi Béla munkásságának az kölcsönöz különleges nyomatékot, 
hogy vizsgálódásaival az adott kor irodalmi műveire irányítja a történet-
írás figyelmét: historikusaink ugyanis gyakorta éppen ezeket tekintik 
másodlagos forrásnak vagy „elhanyagolható mennyiségnek". ÁU ez a 
„forrásérték" még a szépirodalomra is, hiszen a Rákóczi-kor belső 
feszültségeit nem annyira történetírói fonásokból, hanem a kuruc köl-
tészet egykorú, hiteles emlékeiből lehet igazán megismerni. 

A sok vonatkozásban kiemelkedő Kovacsóczy-tanulmány (A magyar 
politikai irodalom kezdeteihez. Kovacsóczy Farkas dialógusáról) be-
vezetése nyíltan feltárja, hogy szerzője Rákóczi politikai eszméinek 
forrásait kutatva jutott el a 16. századi politikai gondolkodás vizsgálatá-
hoz: „ . . . a fejedelem ifjúkori könyvtárában egy francia Seneca-kiadás, 
Machiavelli II Principe-jének francia fordítása mellett ott találjuk Lippus 
Brandolinus Dialógusát az emberi életről. Justus Lipsius Politicorum 
sive Civilis Doctrinae Libri sex. . . c. művét, sőt Montaigne esszéit is." 
(13) Kovacsóczy műve bizonyára nem jutott Rákóczi kezébe, a magyar 
politikai irodalomnak azonban méltó megindulása. Az egyetlen pél-
dányban reánk maradt dialógus újrafelfedezése és tüzetes elemzése 
szerzőnk érdeme. Kovacsóczy Farkas mozgalmas pályaképének is 
tömör, de minden vonatkozást megvilágító rajza e tanulmány. A De 
administratione Transylvaniae (1584) Petrarca és Erasmus politikai el-
méleteit (könyveit!) veszi mintaképül, de egészében az erdélyi politikai 
valóságból nő ki, hiszen arról szól, vajon a kiskorú fejedelem (Báthori 
Zsigmond) mellé kormányzótanácsot kell-e választani vagy csak egy-
személyes rectort (igazgatót). Az erdélyi rendek az utóbbit akarták, a 
Werbőczy-féle jogrendszer szellemében, maga Kovacsóczy az előbbit, s 
kancellárként csakugyan maga is tagja volt a kormányzó triumvirátus-
nak. A Dialógus, fejti ki a szerző, „nem humanista játék . . . különbözik 
azoktól a humanista írásoktól is, amelyeknek szerzői politikailag elköte-
lezetlenül, vagy jelentéktelen pozíciókban osztogatták a jó tanácsokat a 
fejedelmeknek. Egy egész ország sorsáért felelős államférfi megnyüat-
kozásáról van szó . . ." (23) A nagy humanista műveltséggel megírt 
párbeszéd azért is jelentékeny, mert szemlélete túlmutat a rendi-nemesi 
felfogáson, s más viszonyok között tovább él Zrínyi Miklós és Rákóczi 
Ferenc gondolatvilágában (30). Kovacsóczy politikai elmélete nem való-
sult meg, 1594-ben Báthori Zsigmond kivégeztette, a későbbi esemé-
nyek (a török ellen indított háború kudarca) mégis őt igazolták. 
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E tanulmány érdemei közé számítjuk a padovai aristotelizmus jelle-
gének, változatainak rövid tisztázását is, hiszen ennek hatását a magyar 
szellemi életben még a 17. század folyamán is nyomon követhetjük. 
Jacopo Zabarella művei az 1670-es években felbukkannak pl. a gyön-
gyösi református iskola könyvtárában (v.ö. MKSz, 1940. évf.), de 
másutt is. 

Hazai filozófiai gondolkodásunk történetének igen jelentó's folya-
mata Descartes eszméinek befogadása és feldolgozása. Eddig is nem egy 
részletes tanulmány (Turóczi-Trostler József 1933, Tordai Zádor 
1962) vázolta ezt a hatást, Apáczai minden monográfusának (Erdélyi 
Jánostól kezdve) szembe kellett néznie vele: Köpeczi Béla áttekintése 
most a sajátosan politikai összefüggéseket keresi. Descartes óvatosan 
kétértelmű magatartása és elmélete nem fejtett ki határozott politikai 
tanítást. „Ezt a filozófiát materialista értelemben is lehetett magyarázni 
anélkül, hogy ennek a következménye politikai radikalizmus lett volna, 
ahogy ez történt P. Bayle esetében, és olyan utópista forradalmárokat is 
befolyásolhatott, mint Moreili. Felhasználták az abszolutizmus ideoló-
giai alátámasztására, de szolgálhatta a polgári forradalomhoz vezető 
felvilágosodást is - s mindkét esetben a »józan észre« való hivatkozás-
sal." (34 -35.) Larvatus prodeo („álarcban járok"), mint maga Descar-
tes mondta. Éppen ezért értünk egyet a szerzővel, Henri Lefebvre 
tételének cáfolatával, amely a Dicours de la méthode-ol a harmadik 
rend forradalmi kiáltványának nevezte (34). Azt is elhisszük a legújabb 
francia kutatásnak, hogy Descartes racionalista okfejtései Rousseau 
Contrat socí'a/jának is alapul szolgáltak, maga a „társadalmi szerződés" 
eszméje (és olykor kifejezésmódja) mégis inkább a 16. századi francia 
hugenották, a jezsuita Suaiez, és a nagy német jogász, Althusius művei-
ben található több-kevesebb világossággal (35). 

Ismeretes, hogy Descartes eszméi nálunk Johannes Coccejus (Koch) 
német származású hollandiai teológus szentírásmagyarázatával együtt 
hatottak. Itt (36) kiegészítésül azt szeretnők megjegyezni, hogy Cocce-
jus „szövetségi teológiája" annyiban volt új és megnyerő, hogy a biblia 
két részét egymásra vonatkoztatta, sokszor allegorizálta, s így hatott a 
dogmatikus tanrendszer feloldása irányában. Merész gondolatai heves 
harcokat robbantottak ki Európában és nálunk is. Eszméit főként a 
puritánusok, később a pietisták tették magukévá. - A tanulmány gaz-
dag anyagának egészére nem térthettünk ki, de felhívjuk a figyelmet 
Pósaházi János 1654-es utrechti disszertációjának ismertetésére (39), 
Apáti Miklós politikai eszméinek bemutatására (51) és Bethlen Miklós 
igen tág szellemi látóhatárának szép rajzára (53-59). Apátival kapcso-
latban már húsz évvel ezelőtt (Fii. Közi. 1958) említettük: milyen kár, 
hogy reánk maradt jegyzőkönyvének (Debr. Ref. Ko II.) éppen az a része 
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hiányos, amelyben könyveinek katalógusát adja. A politikai és filozófiai 
művek nyilván eló'l szerepeltek a ma 177. számmal kezdődő jegyzékben. 
Az Apátitól Zrinyi Ilonára alkalmazott Ennius-idézetet Csokonai a 
Dorottya mottójául használta. A szerző végül megkérdezi: „Miben áll a 
magyar kartéziánusok politikája? " A gazdasági, politikai és kulturális 
helyzet sajátos látásában és abban az akaratban, hogy reformokkal 
járuljanak hozzá országuk haladásához. A kartéziánusoknak, akár plebe-
jusok, akár nemesek, akár arisztokraták, ez a törekvése leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik, amelyeket Magyarország és Erdély gazdasági és 
társadalmi elmaradottsága és nemzetközi körülmények magyaráz-
nak." (59) 

A Bethlen Miklós francia emlékiratai ismét egy hosszú ideig vitatott 
irodalomtörténeti kérdést tisztáz véglegesen. Bebizonyítja - mégpedig 
számos új levéltári forrás felhasználásával - , hogy a Mémoires histori-
ques du Comte Bethlem-Niklos, Contenant l'Histoire des derniers 
Troubles de Transylvanie nem származhat a nagy magyar államférfitól, 
hanem Dominique Révérend abbé, francia diplomata (1648-1734) 
műve, aki a fiktív emlékirat első részét gáláns szerelmi regénnyé változ-
tatta, s csak a saját helyszíni tapasztalatai alapján készült második rész 
ad a valóságot megközelítő képet Apafi Mihály és Teleki Mihály Erdé-
lyéről. Az 1736-ban megjelent mű újra napvilágot látott „a Rákóczi-
szabadságharc nagy igazoló iratában, az Histoire des Révolutions de 
Hongrie с. munkában is." (67) Ezt Brenner abbé, Rákóczi Ferenc 
francia diplomatája szerkesztette, aki a regényes részleteket elhagyta, 
mint a történelmi valóságnak meg nem felelőket. Mindennek tisztázása 
azért fontos, mert a francia művet 1804-ben és 1864-ben magyarra is 
lefordították, s bár Szalay László az Önéletírás első kiadója már 1858-
ban megállapította a történeti valóságot, a fiktív emlékiratot még a 20. 
században is tulajdonították Bethlen Miklósnak (69). Persze nem egé-
szen alaptalanul, mert az adatok jelentékeny része a Bethlen-család 
köréből származott, s magát az erdélyi kancellárt kortársai, így Teleki 
Mihály is, nevezték és gúnyolták „franciá"-nak (80). Az Apáczai-tanít-
vány, kartéziánus, franciául kitűnően tudó Bethlen Miklós csakugyan 
feltűnő jelenség lehetett a 17. század Erdélyében. 

A Thököly valláspolitikája és a nemzetközi közvélemény c. rövidebb 
tanulmány azért nem kíván részletesebb ismertetést, mert e tárgyról 
Köpeczi Béla terjedelmes monográfiát is tett közzé (Magyarország a 
kereszténység ellensége, Bp. 1976). Thököly szabadságharca igen kiter-
jedt és ellentmondásos nemzetközi visszhangot váltott ki, és még a 
protestáns szolidaritás eszméje sem volt elég, hogy ennek jogosságát 
elismerjék. A nagy Leibnitz és Daniel Defoe egyaránt elítélte a királyuk 
ellen lázadókat, s a kereszténység ellenségeinek nevezte őket, mert 
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török segítségre támaszkodtak. Egyedül a francia publicisztika védte a 
Thököly-felkelést (Jean Leclerc, Eustache Le Noble). E tanulmányban 
még két apróság rövid magyarázatát szerettük volna megkapni. Drabik 
(Drabitius) Nicolaus cseh-morva misztikus prédikátor neve (kivégezték 
Pozsonyban 1671-ben) talán még ismeró's a Comenius-irodalom magyar 
szakértó'i előtt, de Donald Cargill skót vallásos forradalmáré (szül. 1610 
körül) már aligha. 1681-ben őt is vérpadra küldte II. Károly angol 
király. (92. ill. 91.1.) 

A francia politikai irodalom szerepe a Rákóczi-szabadságharc ideoló-
giájának kialakításában c. szintén rövidebb dolgozat lényegében a feje-
delem ifjúkori francia olvasmányaival s a belőlük merített tanulságokkal 
foglalkozik. Rákóczi kora magyar világának legképzettebb fejedelmei 
közé tartozott: Zrinyi Miklós méltó örököse volt. Méltányoljuk e tanul-
mányban a 17. századi abszolutizmus különféle változatainak tömör 
bemutatását (96-97) és azt a későbbiek során részleteiben is tisztázott 
megállapítást, hogy a feudális társadalmi rend keretein belül kibonta-
kozó abszolút uralom Rákóczi gondolatvilágában paternális jellegű, 
tehát atyai gondoskodás a népről. Ezt a legkülönbözőbb államelméle-
tekben felbukkanó gondolatot Rákóczi - sok uralkodó kortársával 
szemben! - komolyan vette. Érdekes az is, hogy a magyar rendiség más 
képviselői is vonzódtak a francia gondolatokhoz, akár tudtak franciául 
(mint Ráday Pál), akár nem (mint Bercsényi Miklós). Az utóbbiak 
latinul ismerték meg a francia iratokat. 

A fejedelem politikai gondolkodását elemzi a Rákóczi Bossuet és 
Fénelon között c. tanulmány is. Mindkét nagy francia főpaptól tanult 
(a Politique tirée de l'Écriture Sainte, ill. a Télémaque c. művekről van 
szó), de egyikük példamutatását sem fogadta el egészében. Bossuet 
tagadta a zsarnok fejedelem ellen kibontakozó ellenállás jogát (a bibliai 
Makkabeusok példáját egyszerinek tekintette), Rákóczi az Aranybullára 
hivatkozva, a magyar rendi viszonyoknak megfelelően, helyeselte és 
gyakorolta. Fénelon nagy nevelési művébőlfőként a paternális királyság 
eszméje és rajza ragadta meg. „Nem kétséges tehát, hogy a zsarnoki 
módszerek elvetésében, a nemesség megbecsülésében és a hódító hábo-
rúk elítélésében Rákóczi egyetért Fénelonnal" (188). Egyetért vele 
erkölcsi szigor tekintetében is, s ezt főként a nemességtől követeli meg. 
Kevéssé ismert adat, felkutatása Köpeczi Bélának köszönhető, hogy a 
Télémaque egy részét Rákóczi latinra is lefordíttatta a Nemesi Compania 
fiataljainak nevelése céljából (116). A janzeizmusnak a fejedelem gon-
dolatvilágára gyakorolt befolyásáról is e tanulmányban esik szó: politi-
kailag ez éles jezsuitaellenességében nyilvánul meg. 

A Rákóczi-szabadságharc és Európa c. nagyobb tanulmány 
(126-156) kitűnő áttekintése a kor magyar és külföldi propaganda-
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irodalmának. Rámutat az európai közvélemény nagy jelentőségére és 
megcáfolja azt a régebbi hiedelmet, hogy a magyar szabadságharc jó-
részt visszhangtalan maradt Európában. Kiemelia magyar politikai írók 
(pl. Ráday Pál) jelentőségét és különösen Brenner Domokos volt szepesi 
prépost nagyszabású diplomáciai és irodalmi tevékenységét: ő volt a 
Rákóczi-kor legbuzgóbb francia publicistája, még a háború befejezése 
után is erélyesen védte a magyar ügyet és Rákóczi erdélyi fejedelem-
ségének jogos és hasznos voltát. Ö írta az Egy lengyel királyi tanácsos 
levelét, nem Ráday Pál vagy Vay Ádám, mint régebben vélték. A 
változatos császárpárti vagy kuruc elkötelezettségű külföldi irodalom 
telve van a kor hatalmi érdekeinek megfelelő ellentmondásokkal. A 
császárral szövetséges Anglia és Hollandia közírói elitélik a magyar 
„lázadást", legfeljebb a protestánsok elnyomását sajnálják, a francia 
publicisták (főként Eustache Le Noble és Jean de la Chapelle) viszont 
kikelnek az összes magyar sérelmek miatt, hivatkoznak a népjogra 
(Grotiusra!), noha XIV. Lajos lábbal tiporta mind a vallásszabadságot, 
mind a népjogot. Ez utóbbiak még a magyarság pusztán rendi-közjogi 
érvelését is magukévá teszik. Egyetértünk a szerzővel abban is, hogy 
„Erdély függetlensége egyáltalában nem tűnt anakronisztikusnak" a kor 
számos politikai gondolkodója számára (166). Az olasz és a német 
kisfejedelemségek Európájában miért is lett volna az? Rákóczi nem volt 
politikai utópista, legfeljebb a nagyhatalmi politika erőviszonyai nem 
kedveztek tiszta szándékainak. 

Adatokban igen gazdag A Rákóczi-hagyomány a XVIII. század köz-
gondolkodásában c. nagy tanulmány (157-187) . Végső tanulsága az, 
hogy a 18. század közvéleményének nem volt egységes Rákóczi-képe. A 
szabadságharc bukása után a jezsuita és egyéb katolikus történetírás 
(Hevenesi Gábor, Timon Sámuel, Spangár András, Kolinovics Gábor, 
Palma Ferenc, Katona István, Pray György) a szabadságharcot egysége-
sen seditiónak, rebelliónak nevezi és értékeli, bár megvan az az érdeme, 
hogy nagy forrásanyagot gyűjt össze. Alig különb a helyzet a protestán-
soknál (Bél Mátyás, Hányoki Losontzi István, Budai Ézsaiás), őket is az 
aulikus szellem vezérli. Tárgyilagosabbak a német protestáns történet-
írók (J. Ch. Engel, I. A. Fessier). Az oktatás általában elavult volt, hazai 
históriát alig tanítottak, s ez állapot miatt főként a felvilágosodás 
protestáns vezérei (Bessenyei György és Kazinczy Ferenc) panaszkod-
tak (169-170). A Ratio educationis (1777) elrendelte a hazai történe-
lem tanitását, de e tárgyat a nemesi ellenállás fokozódásával lassanként 
megszüntették. (A protestánsok, akik a Ratiot nem fogadták el, a régi 
nyomokon haladtak.) 

Ismeretes, hogy Rákóczi-harcának igazi jelentőségét a nép, a kis-
nemesség őrizte. Ezt igazolják az énekes könyvek (Bocskor-kódex, 
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Bat hó-énekeskönyv, V. Szolga Mihály diáriuma stb.) és a népköltészet 
termékei egyaránt. Az osztályharcos kuruc versek (pl. a Két szegény-
legénynek egymással való beszélgetése) töredékei még a 19. században is 
kimutathatók. A szépirodalom is a megszokott kettős szemléletet 
tükrözi: Ányos Pál elítéli, Kazinczy Ferenc ápolja a kuruc hagyományt. 
A magyar jakobinusok szemlélete sem egységes. Laczkovits János ki-
gúnyolja a saját korának parlagi nemességével azonosított kurucokat, 
Martinovics Ignác viszont felismeri a szabadságharc forradalomra moz-
gósító hatását. A Rákóczi-szabadságharc igazán nemzeti szellemű meg-
ítélését a reformkor (Vörösmarty, Petőfi) alakította ki. E tanulmánnyal 
kapcsolatban említjük, hogy Rákóczi Ferenc gyömrői beszédének saját-
kezű fogalmazványa az Országos Levéltárban van, s e sorok írója tette 
közzé a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból c. egyetemi 
segédkönyvben (II. rész, Bp. 1952, 1022-1023.1). Molnár Gergely 
nyelvtaníró és Tomka-Szászky János historikus nevének kisebb torzu-
lását (163. és 168.1.) nyilván észre nem vett géphiba okozta. 

A kötet záró tanulmánya, A Télcmaque Közép- és Kelet-Európában, 
ismét gazdag és a hazai kutatás számára jórészt ismeretlen anyagot 
tartalmaz, I énelon 1699-ben napvilágot látó államregényének diadal-
útjáról. A burgundiai herceg neveltetése céljából készült antikizáló, a 
legszebb klasszikus francia prózában megírt műnek olyan csodálói vol-
tak. mint a romantikus Chateaubriand és a realista Stendhal. Közép- és 
Kelet-Európa népeinek számára viszont főleg az uralkodás jellegének, a 
jó kormányzás ismérveinek illusztrálására, tehát politikai és nevelési 
célra használták, A 18. század legnagyobb sikerkönyvének számított, de 
nemzeti nyelvű fordításai még a 19. század közepén is készültek. 
Érdemes megjegyezni, hogy első német fordítása már 1700-ban, egy 
éwcl a francia kiadás megjelenése után napvilágot látott. Latinul 1743-
ban és 1744-ben jelent meg, az utóbbi a híressé vált Trautwein-féle 
fordítás. Cseh nyelven viszonylag későn (1 796-97) vált olvashatóvá, s a 
fordító panaszkodik is emiatt. Újgörög nyelven viszont már 1742-ben 
elkészült. Az első román fordítást 1818-ban Pctru Maior, az „erdélyi 
triász" tagja nyújtotta. Megjelent szerbül és bolgárul is, ez utóbbi csak 
1845-ben. Nagyon gazdag az orosz Télémaque-irofrdlom, kiemelkedő 
Tregyiakovszkij hexameteres fordítása 1766-ból. Lengyelül már 1726-
ban felbukkan egy verses Telemachos. - Ismeretes, hogy magyarra 
Malier László fordította még az 1740-es években, ez jelent meg 1755-
ben, de később más prózai és verses fordítások, átdolgozások is készül-
tek a 18. század végéig. Még a nemesi ellenállás is felhasználta Fénelon 
eszméit. Szerzőnk a máig kéziratban levő debreceni fordításról is be-
számol (202), ez Domokos Lajos főbíró munkája, s a inagyar nyelv 
erejét akarta vele próbára tenni. 
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Köpeczi Béla tanulmánykötete a jó áttekintések minden erényével 
rendelkezik. Széles szellemi és irodalmi látóhatár jellemzi, adatokban 
gazdag (s ezeknek egy része levéltári munka eredménye), széleskörű 
bibliográfiával vezeti tovább az olvasó érdeklődését. Érdeme az is, 
hogy magyar érdekű tanulmányai mindig a hazai történelem és iro-
dalom nemzetközi összefüggései között jelennek meg. Nem illik egy 
ilyen viszonylag kis könyvön névmutatót számonkérni, ez a kötet mégis 
megérdemelte volna. (Szépirodalmi, 1977.) 

BÁN IMRE 

Juhász Géza: CSOKONAI-TANULMÁNYOK 

Juhász Izabella gondozásában jelent meg Juhász Géza poszthumusz 
Csokonai-tanulmányok kötete az Akadémiai kiadónál. A könyv a kiváló 
tudósnak, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem egykori pro-
fesszorának közel hűsz éves Csokonai kutatásairól ad összefoglaló 
képet. Az összegző igény ellenére is - jóllehet Juhász Géza 1965-ben 
azt írta Klaniczay Tibornak: „összeszedtem idők folyamán megjelent, 
továbbá néhány majdnem kész tanulmányomat. . . Láthatod majd, 
hogy e . . . cikkek átfogják Csokonai egész pályáját, s igyekeznek elfo-
gadható választ adni fejlődésére" - a cím helyesen informál, mert az 
olvasó cikkgyűjteményt és nem sok, lazán illeszkedő szeletből összeálló 
monográfiát tart a kezében. A munka jellegét azért fontos hangsúlyoz-
nunk, mert az egyes cikkek között olykor jelentős az átfedés, amin 
azonban a lépcsőzetesen épülő, monografikus mű lehetőségét elvetve, az 
utólagos sajtó alá rendezést mérlegelve, nem ütközhetünk meg. 

A szerző koncepciója egyértelmű. A Juhász Géza kutatásaiból elő-
rajzolódó Csokonai forradalmi indulatú költő, korának leghaladóbb 
elméivel egyszinten mozgó ember, aki ugyan - mint a tanulmányíró 
mondja Csokonai „forradalmi káté'-ja című írásában - esetleg „egyedül 
is fölhatolhatott a politikai tisztánlátásnak arra a fokára, ahova legtuda-
tosabb forradalmár kortársai együtt érkeztek fel", még valószínűbb 
azonban, hogy radiális meggyőződéséhez „valamilyen közösséghez tar-
tozás tudatából meríthetett erőt." 

A dolgozatok túlnyomó többségében központi kérdés: a kronológia. 
Ahogy Szuromi Lajos utószavában írja: „Juhász Géza filológiai lelki-
ismeretességgel látott munkához, szenvedélyes búvárlásainak eredménye 
az lett, hogy elfogadható rendet teremtett ott, ahol az induláskor szinte 
minden reménytelen volt." Nem felesleges talán emlékeztetnünk itt 


