
MERÉNYI ANNAMÁRIA 

Ungvárnémeti Nz'za-kötete fejlődéstörténeti 
és kompozíciós-imitációs szempontból 

„Vagyon pedig nekem azon Darabban 
még egy Dalom is, ú g y tetszik ezen czím 
alatt: Atok Nizára . . . " 

(Ungvárnémeti Tóth László Versei)1 

Az Ungvárnémeti-korpusz rétegzett vizsgálatát megnehezíti, hogy a szöve-
gek jó része elveszett. Igaz Sámuelnek Kazinczyhoz küldött levele szerint, 
amely az elhunyt poéta Bécsben maradt szövegeit sorolja elő, a papírok na-
gyobbik hányada Légrádinál, egy magyar származású ágensnél maradt, s 
egynéhány manuscriptum nála is található.2 E lajstrom nem tesz említést ar-
ról a sárospataki diákévek alatt készült és összeállított, Niza vagy is másképpen 
a' senge szerelem dallokban című kötetről, amelynek nem autográf, feltételezhe-
tően másolatban megmaradt példányát néhány éve lelték meg a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Szüry-gyűjteményének egyik kolligátumában.3 Rá-
kóczy Géza, az eddigi egyetlen Ungvárnémeti-monográfia szerzője a múlt 
század végén nem tudhatott még e kádenciás verseket tartalmazó korai 
anyagról, éppen ezért a Kazinczyval folytatott levelezés vonatkozó passzu-
sainak felhasználásával az anyanyelvi verselés és szépirodalom hosszú időn 
keresztül történő tudatos elutasításáról, valamint a széphalmi Mester pálya-
indító szerepéről értekezett.4 Rákóczy Kazinczy Marmontel-fordításának el-
olvasását a poéta stúdiumaiban határkőként jelölte meg, ugyanis felgyűjtött 
adatai alapján bizonyíthatónak vélte, hogy első anyanyelvű olvasmányának 
hatására kezdett el a poéta a honi tudományok és szépírói remekek felé 
tájékozódni.5 

A nemrégiben felfedezett Niza nyomtatásos formát sajnálatos módon a mai 
napig nem nyert, gondozott szövegű közzététele még várat magára, a szer-
zői életművet feldolgozó majdani kritikai kiadás, melynek elkészítése egyre 
szükségszerűbbnek látszik, bizonyára Tóth László e korai kísérleteit is tartal-
mazni fogja. Az előszó szerint egyébként Ungvárnémeti sem szánta sajtó alá 
zsengéit, az ajánlás hiánya és a mecenatúrára való hivatkozás mellőzése erő-
sítheti is ezt a feltételezésünket, bár a dolgozat megfelelő pontján éppen a 
fent leírtak ellenkezőjét kívánjuk bizonyítani. Az Ungvárnémeti-kutatás arra 
vonatkozóan sem rendelkezik adatokkal, hogy a szerző kortársai mutattak-e 
bármiféle érdeklődést Tóth László pályakezdésével, korai költeményeivel 
kapcsolatosan. Magánlevelezése - melynek segítségével mindezeket a kérdé-
seket megnyugtatóan és véglegesen tisztázni lehetne - hirtelen bekövetkező 
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halála után Bécsben kallódott el, a Kazinczy-hagyatékban fennmaradt levelei 
szerint pedig tudatosan hallgatott erről a kötetről. Szembetűnő és nem el-
hanyagolható - mint már korábban is említettük - , hogy a teljesnek tűnő 
Légrádi-féle lista sem sorolja fel a kéziratot, s mindez megenged egy olyan 
feltételezést, amely szerint Ungvárnémeti Bécsben folytatott orvostudomá-
nyi tanulmányaira nem vitte magával kötetbe rendezett zsengéit. Sajnálatos 
módon az eredeti manuscriptum megírásának és megsemmisülésének körül-
ményeiről Sárospatakon sem kutathatók fel adalékok,6 miként a másoló sze-
mélyét is homály fedi. Elképzelhető, hogy Csokonai iskolai versírási gyakor-
latokat tartalmazó „Zöld-kódex"7-éhez hasonlóan Ungvárnémeti is használ-
ta saját verseit oktatói munkája során. A másolatgyűjtemény pedig valamely 
lelkes tanítvány által őrződött meg, aki versírási feladatok során hallhatta a 
költeményeket a preceptorától,8 majd utóbb rögzítette azokat. Könnyen meg-
eshet azonban, hogy egyszerűen a Református Kollégiumokat ekkoriban jel-
lemző Csokonai-kultusz darabjaként vált ismertté és menekült meg a pusz-
tulástól Ungvárnémeti első jelentősebb teljesítménye. 

Bevezetésként a Szüry-gyűjtemény sorsára vonatkozóan9 érdemes néhány 
alapvető információt feleleveníteni: Szüry Dénes hagyatéka 1910 után került 
a könyvtár jogelőd-intézményébe. A gyűjtemény az 1767 és 1867 közötti ma-
gyar irodalom első kiadásait, azok későbbi variánsait, a hazai írók első fordí-
tásait, valamint 1825 és 1867 közt megjelent politikai szövegeket tartalma-
zott. A tulajdonos 1907-ben egy hosszú és nehezen áttekinthető regisztert10 

állított össze a nagyjából 5000-6000 kötetet felölelő könyvtárából. Szüry kata-
lógusában az Ungvárnémeti-életmühöz kapcsolódóan a két nyomtatott kötet 
és Terhes Sámuel pamfletjei szerepelnek, így feltételezhető, hogy a kézirat 
csupán a hagyaték megvásárlása után került a budapesti könyvtárba. A Niza 
szempontjából fontosnak látszik, hogy az alapgyűjtemény a későbbiekben 
bővítéseken ment keresztül, melynek során egyebek között a kézirat posses-
soraként feltüntetett Máriássy Zsigmond és a hosszú időn keresztül Sáros-
patakon oktató Ballagi Aladár irodalmi örökségével gazdagodott tovább. 

E korai, 1808 és 1810 közt készült kötetre Csikós Zsuzsanna és Fáy Zoltán 
két helyen is közzétett, fontos összefüggéseket tartalmazó értekezése hívta 
fel a figyelmünket,11 akik Ungvárnémeti Mzáját Csokonai Lillájának imitáció-
jaként nevezik meg, továbbá ismertetik az előkerült könyv szerkezetét: 

A Nizán kívül ta lálható még a kol l igátumban Toldalék cím alatt ké t rövid elbeszélés, 
A megáldoztatott Gerlitze, va lamin t Egy jeles Szűznek a' Halála. Ez u tóbb ihoz csat lakozik 
A' Sírja felett c ímű vers , majd ú jabb Elö Szó, és i smét h á r o m fejezet következik, me lyekben 
azonban versek, va lamin t verses és prózai elbeszélések, leírások vegyesen vannak . . . Ez 
u tán áll Tóth László többé-kevésbé kidolgozat lanul m a r a d t eposza, r ímtelen mértékes so-
rokban írva. . . A kol l igá tum hátra levő részében v i t a tha tó szerzőségű m a g y a r és latin nye l -
ven írt versek találhatók: Kézi Móses Professor úr néhány darab versei mellyek Írattattak általa 
1808dik Esztendőben. Spatakon mint akkori Poéták Professora által.12 
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„Kompozíciós"-,,imitációs-fejlődéstörténeti", valamint „szövegközi" ér-
dekből dolgozatunk a gyűjtemény Nzza-kötetének könyveire összpontosít, 
noha időnként elkerülhetetlennek látszanak a kolligátum egyéb részeire való 
utalások is. Jól látható, hogy a poéta esetében a Csokonai-tradícióhoz kötő-
déstől a Kazinczy-körhöz való csatlakozásig nincs feszültség nélküli átmenet, 
csakis újraértelmezett poétikai nézetek jegyében hajtható végre e váltás, s az 
Ungvárnémeti Tóth László-jelenség megértéséhez mindezen összetevők fel-
vázolása elengedhetetlen kiindulópont. A versek kötetté szervezése olyan 
öndefiníciós eljárásként értelmezhető, amelynek szerkezete Ungvárnémeti 
esetében az utóbb vállalt kazinczyánus tézisek következményeit még csak 
mozaikelemeiben mutathatja. A Niza köztes helyet foglal el az Ungvárné-
meti-korpuszban, ugyanis egyrészt felfogható későbbi, már ismert költemé-
nyei előzetes lenyomataként, másrészt zárt formái, a határozottan kirajzoló-
dó szerelmi történet vezetése, az öröm és keserűség lelki tájainak ábrázolása, 
valamint a tudatos szerkesztés önálló kötetté avatja a zsengéket. 

Tóth László az 1810-es évek közepén két, Széphalomra postázott levélben 
is - melyek egyébként a Kazinczyval felvett kapcsolat első dokumentumai 
közé tartoznak - megsemmisíti önmaga számára a Csokonai-örökséget. Fon-
tos azonban tudni, hogy 1814 körül, a szerző bejelentkezésekor Kazinczy kö-
rében a debreceni poéta neve gyakorlatilag egyáltalán nem cirkulál, nem tar-
tozik a túlértékelt alkotók közé: valójában egy jó évtized telt el az országos 
botrányt kiváltó kötetkiadási terv és az Árkádia-pör óta, s a polémiában 
szembehelyezkedő felek lassan elcsendesedtek. A kör központi Médiuma 
Csokonai kapcsán időnként kifejti a helyes kötetkiadási kritériumokat és az 
alkotások javításának szükséges voltát, máskor pedig egy-egy fiatal poéta 
verseinek megítélésekor kerül elő a neve. Ennek ellenére is meglepő momen-
tum, hogy Tóth László egy könyvnyi magyar nyelvű és hagyományokból 
táplálkozó zsengéjét eltitkolva nem említi a széphalmi Mesternek, hogy ifjú-
kori költészetére fontos hatást gyakorolt volna Csokonai Vitéz Mihály szerel-
mi költészete vagy esetleg Kisfaludy Sándor két poétái románja. Filológiai 
szempontból lényegesnek mutatkozik, hogy a Tudományos Gyűjtemény 
(Sárospatak) könyvtárában - a Lilla kivételével - Csokonai és Kisfaludy vala-
mennyi jelentős, 1810-ig sajtó alá került munkája megtalálható.13 A kötetek 
némelyikében (például Anakreóni dalok, A' Boldog szerelem) a szerzés időpont-
jára vonatkozóan olyan ceruzás bejegyzések szerepelnek, amelyek egyértel-
művé teszik, hogy Ungvárnémeti tanulmányai alatt vásárolta meg a kollégi-
um a nevezett műveket. Sajnálatos módon a könyvtárban olvasó diákoknak 
semmiféle regisztere nem maradhatott fenn, ugyanis akkoriban kölcsönözni 
nem lehetett, csupán a polcról levéve helyben tanulmányozhatták a hallga-
tók a kiadványokat. A Lilla és Niza közti poétikai kapcsolatok szempontjából 
ugyanakkor lényegtelen momentumnak tűnik, hogy Tóth László stúdiumai 
alatt a könyvtárban bizonyosan nem férhetett hozzá Csokonai poétái ro-
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mánjához. Egyrészt ugyanis illegális módon is becsempészhették a művet , 
másrészt a Csokonai-költemények énekelt változata generációkon keresztül 
ismert volt a tanintézményben. A fentiek ellenére is kifejezetten tagadja 
Ungvárnémeti, hogy olvasott volna valaha anyanyelvű könyveket: „Nekem 
elől a' latán, majd hat esztendővel ez előtt a' görög, hárommal pedig a ' né-
met nyelv annyira el foglalta minden Figyelmemet, szorgalmamat, hogy a' 
magyar könyvekre miattok, még tsak nem is ügyelhettem",14 miként rövid 
idővel e közlés előtt időmértékes költeményeit tartalmazó kéziratcsomójának 
elküldésekor - melyek az utóbb megformálódott magyar és görög nyelvű 
kötetek alapanyagát képezték - szégyenkezve vallja be levelezőtársának a 
következőket: „Sajnálom, hogy még semmi magyar darabommal nem ked-
veskedhetem."15 Saját korábbi pályaszakaszának tudatos elutasítása két té-
nyező okán történhetett: egyrészt jól felismerte, hogy Széphalomhoz való 
csatlakozását zsengéi akadályozhatják, másrészt viszont felvethető egy olyan 
magyarázat is, amely szerint korai verseit nem tartotta életműve szerves egy-
ségének. 

Csokonai kádenciás verseinek követése a később kirobbanó Terhes-
Ungvárnémeti-polémia felől visszatekintve még differenciáltabbá teszi a kér-
dést, ugyanis e durva hangú és személyeskedést sem nélkülöző vitának az 
egyik alaptézise a sztoicizmus helyzetének feltérképezése mellett éppen a rí-
mes é s /vagy metrumos költés megítélésére vonatkozik.16 A református lel-
kész és Tóth László irodalmi összecsapása az egyik részről a Tiikröcske eggy 
ficzkó-poéta számára és az Újra amalgámozott üvegtáblácska című pamfletekben 
olvasható, Ungvárnémeti viszontválaszai pedig a magyar nyelvű könyv 
glosszáiban és a bilingvis kötet éles hangú záró megjegyzéseiben szerepel-
nek. Terhes kíméletlen vádpontokat sorakoztat fel Ungvárnémeti grammati-
cusi hajlamához („izzad Múzsája") kapcsolódóan, vagyis lényegében Kazin-
czy első tanítványi nemzedékéhez hasonlóan e lírában az érzések tanult jel-
legét és a technikai ügyesség kizárólagosságát emeli ki.17 A Tiikröcske szerző-
je a mértékes és kádenciás költési rendszerek összevetését követően az utób-
bi formát preferálja: 

Magyarnye lvben , a ' Cadentz iá t lan Vers csak fél gyönyörűsége t szerez, 's tökélet len 
szép, és csak akkor gyönyörködhe t benne testestől lelkestől az ember , mikor az é r t e l em 
fe l fogván a ' magas gondola to t , egyszersmind a ' szem előtt elvil lámlik, a' fü lnek p e d i g 
szépen muzs iká l a ' Cadentzia . 1 8 

Mindezekkel szemben Ungvárnémeti Tóth László az 1816-os magyar nyel-
vű nyomtatvány egyik glosszájában a mértékes költést helyezi magasabbra, 
s nem elhanyagolható szempont, hogy a tétel legteljesebb kifejtése éppen ab-
ban az értelmezői funkciót is betöltő magyarázatban jelenik meg, amely a 
szerző egyetlen későbbi hivatkozása pályakezdő könyvével kapcsolatosan. 
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A Nizából a szerelem elvesztését ábrázoló 40. költemény címét a következő 
összefüggésben szerepelteti: 

Vagyon p e d i g nekem azon D a r a b b a n még egy Dalom is, úgy tetszik ezen czím alatt: 
Átok Nizára , me l lynek bé ik ta tásával csak azt a k a r á m meg to r lanom. . . a ' mit a ' Halha ta t -
lanság O s z l o p á n a k írója m o n d va laho l Élőbeszédében, hogy tudnii l l ik a ' me t rumos f iczkó 
Poéták csak azé r t n e m szeretik a ' cadentiás verseket , mert o l lyanokat nem t u d n a k ko-
holni!19 

A Nízű-kötetre történő egyértelmű utalás mellett a citátum még egy lénye-
ges elemet tartalmaz, mikor is Ungvárnémeti az akkoriban Sárospatakon 
gyakorlati biológiát tanító Láczai Szabó József egyik kötetének előszavára is 
céloz. Mindennek a jelentősége abban áll, hogy volt tanárának főleg helyben 
kiadott könyveiből (Útmutatás a keresztény vallás igazságaira; A kijelentett vallás 
históriája; Láczai Szabó József prédikácziójának néhány darabja; A halhatatlanság 
oszlopa, vagyis némely halotti versek, erkölcsi mesés toldalékkal) meríthette az 
1816-os episztolákban felvázolt és felhasznált sztoikus morálfilozófia alap-
jait. 

Mérlegelő olvasatok után állítható, hogy a Mza-kötet struktúrája a követke-
ző két pilléren áll: a kollégiumi versírási gyakorlatból eltanult technika to-
vábbgondolt és -írt változata olyan piktúrákat és szentenciákat teremt, amelyek 
a Mzö-kötet legjobb verseit is jelentik egyben. Második vezérelvként a Lilla-
kötet tudatos imitációja nevezhető meg, amely a kerekre formált szerelmi tör-
ténet megjelenítésében, tematikai és formai elemekben tárgyiasul. 

A Sárospataki Református Kollégiumban - ahol a gimnáziumba sűrűn lá-
togató Kazinczy biztatására is intenzív irodalmi élet folyt - Csokonai kulti-
kus szerzőként hagyományozódott diákgenerációkon keresztül: imitálták 
szövegeit, társaságokat alakítottak, költeményeket írogattak, s ezekből 1813-
ban Nagy József szerkesztésében, Poétái Gyűjtemény alatt két kötetet bocsátot-
tak közre.20 Ungvárnémeti későbbi költővé válása szempontjából szerencsés 
időszakban, a régóta szükséges tanügyi változtatásokat követően végezte 
Sárospatakon felsőfokú stúdiumait. A korabeli tantervekből ugyan kiolvas-
ható, hogy a református iskolákban az oktatás súlypontja a költészet nevelő-
tanító funkcióját felismerve szigorúan a klasszikus irodalomra, a görög-latin 
nyelvű beszélésre és írásra összpontosított precíz részletességgel, az 1800-as 
években azonban már kiemelkedő reformintézkedésként értelmezhető a kál-
vinista tanintézményekben a magyar nyelv önálló tárggyá válása, saját tan-
tervének kidolgozása. A nyolcosztályos gimnáziumban alaktant, szókötést, 
retorikát, poétikát és fogalmazást oktattak, s a tanulmányok megfelelő pont-
ján a magyar történelem, alkotmányjog és földrajz is szóba került. A felsőbb 
évesekkel a klasszikus s túdiumok mellett az anyanyelvi poétikát, a vers- és 
prózaírást elméletben és gyakorlatban is elsajátíttatták. Sárospatakon Tóth 
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László kitűnt társai közül tehetségével és munkaszeretetével, különös kedv-
vel tanulta a görög és latin nyelveket, tökéletesen tudott németül, itt írta ta-
nárai buzdítására feladatként első költeményeit, amelyek a visszaemlékezé-
sek szerint a magyar verselés régi kedvelt formájában, Sándor-versekben21 

készültek. A kézírásos kolligátum második három könyvének utolsó rész-be-
vezetője, Tudományos dolgok címmel a korabeli oktatási szisztémát ábrázolja, 
s azt ironizálva a szerelem iskolájává „alakítja át". Érdekes módon e leírás-
ban a mechanikus magolás és a visszafojtott kreáció éppen úgy megjelenik, 
mint az egyes classisok szigorúan egymásra épülő rendszerének leírása. 
A legfelső osztály jellemzése ars poeticaként értelmezhető, s mintegy utal a 
Niza-ve rsekre: 

Ezeknek abban áll fö kötelességek, hogy H y m n u s o k a t énekei lyenek a' Vénusz és az 
A m o r tiszteletére, hogy azok altal hódol ta t tnak meg . . . Ebbe az oskolába nem lesz hive 
s em a ' Logicának sem a Filosofiának. . .2 2 

Az első Elő Beszédre, amely a szerelmi tematika értelmezésével a kötet fon-
tos szervező eleme felé mutat, külön érdemes kitérni. A szerkesztettség, a 
magasabb szemantikum kifejezésének igénye megkívánja, hogy a könyvek 
előtt előbeszéd álljon. A magyar nyelvű poétái románok esetében Kisfaludy 
Sándor Himfy szerelmei című alkotásában és Csokonai Vitéz Mihály Lillájában 
is gyakorlattá vált a kötet élére helyezett előszó alkalmazása, vagyis Ungvár-
németi a tradícióhoz nyúlt eljárásában. Mindhárom szerző mentegetőzik a 
korban szokatlan téma ábrázolása miatt, s míg a debreceni poéta Himfyt hoz-
za fel mentségéül, addig Ungvárnémeti így szól: ,,...a' bokréta kötés mester-
ségét pedig meg láttam attól a ' nagy emlékezetű Kertésztől, Csokonaitól -",2 3 

A bevezetés a szerelmes élmények időszakaként a tavaszt nevezi meg, 
amelynek gyümölcstelen virágai közül a bódító liliom hatására az ifjúkori 
szerelmek idéződnek fel. Utóbbi növény egyébként a szimbólumlexikonok24 

szerint kettős jelentéstartalommal rendelkezik: az egyik oldalon a tisztaság, a 
béke, a feltámadás, illetve a királyi méltóság megtestesítője, a másikon pedig 
a földi és égi szerelem, a nőiesség, valamint a termékenység kifejezője. Az 
előszóban felvillanó, a virágénekekre jellemző motívumrendszer a kötet ké-
sőbbi részeiben ismét előkerül, s a versszerző a leggyakrabban előforduló 
tulipán-nárcisz-rózsa-viola metaforák sorozatával magát a szeretett nőt ille-
ti (például Niza a' Virág, A Szépp jó is légyen: Nizához, Vetélkedés a rosa és a ros-
maring között). A könyv bevezető sorai kijelölik a potenciális olvasók körét, s 
ezzel párhuzamosan meghatározzák a várható bírálók csoportját is. A szerel-
mes versek átélésére a fiatalok a legalkalmasabbak, mivel e kádenciás szöve-
gek az ő élményeiket rögzítik, ahogy Csokonai is állítja bevezető soraiban: 
„. . .és ti érzékeny Ifjak! kik tulajdon Szereimestekhez még akkor is, mikor a' 
leg-tökélletesebb Grátziával társalkodtok, hűségesnek lenni meg nem szűn-
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tök..."25 A Niza írója az élőbeszédben a topikusan emlegetett Vének haragjá-
tól fél, majd a második három könyv bevezetőjében a Grammaticusokat jelö-
li meg recenzensként, s a fogalmat a nyelvi és szövegértelmezői munkálato-
kat elvégző tudósok értelmében használja. Izgalmasnak tűnik, hogy a szűk 
körű „intendált befogadókon" kívül nagyobb nyilvánosságra nem szánta e 
zsengéit: „ . . .hanem egyszer kétszer meg szagoltatván jó Barátimmal, - majd 
le teszem a' könyvet ládám fenekére..."26 E „törekvésének" a kötet alapos és 
arányos felépítése, a szerelmi történet precíz vezetése éppúgy ellentmond, 
mint a kritikusokra való hivatkozás. 

A Niza esetében a humanisztikus iskolai oktatás keretei közt elsajátított 
propositiós verselési gyakorlat olyan konvencionális tematikájú és formájú 
költeményeket eredményez,27 amelyek ugyan tudatosan keresztezik a Cso-
konai-féle román tematikáját, de egyben a költő-előd által képviselt poézis 
korábbi szakaszának költői gyakorlatával feleltethetők meg. A kötetben ol-
vasható darabok három egységgé szerveződve belső mikrociklusokat alkot-
nak: az első csoport (A Hajnal, A Reggel, A Dél, Az estve és Az Éjszaka) a felvilá-
gosodás kori irodalom bevett toposzaiból bont ki egy-egy költeményt, a leíró 
poézis e darabjai ember és természet szoros kapcsolatát írják le. A második 
könyv diákversei az élet alapelemeit ábrázolják (A Föld - mint éltető állat, 
A Víz, A Tűz és Л Levegő), szerkezetük és képanyaguk az egyértelműen fel-
adat-jellegű megoldások mellett már jóval tovább is mutat. A kötet harmadik 
ilyen egysége a négy évszakot festi le (A Tavasz, A Nyár, Az Ősz és A Tél), a 
közvetlenül rájuk következő Az élet négy Szakasza című vers pedig miniatúra-
ként tükrözi az idő periodikusságát. Szerkezetüket elemezve e piktúrák és 
szentenciák úgy épülnek fel, hogy egy valószínűleg korábban is létező isko-
lás elem újraírt változatához Ungvárnémeti finoman hozzáilleszti a szerelmi 
téma kapcsán megfogalmazódó mondanivalóját. E zsengék a tárgyias költé-
szet mintadarabjai: a szerző képekben gondolkodik, tárgyakat, természeti 
jelenségeket ábrázol, melyekbe személyes érzéseit vetíti. Témáit irodalmi ol-
vasmányaiból meríti, párhuzamos mondatokban fogalmaz, kiegyensúlyo-
zott versstruktúrákat szerkeszt. Szövegei alapját a pásztorköltészet metafo-
rái, mitológiai történetek és a felvilágosodás bevett toposzai adják. 

A leíró poézis néhány darabján érdemes érzékeltetni e költemények pontos 
felépítését: A hajnal című vers felütésében az adott napszak kapcsán az ébre-
désre utal, majd Czefalus vadásztörténetével egy tanult mitológiai történetet 
idéz fel újra, a zárlatban pedig egy szubjektív megjegyzés formájában a be-
szélő magára vonatkoztatja az elmondottakat. A Reggel című zsenge a feléb-
redt természet látványának részletező ábrázolását követően Nizára utal, 
majd a reggel-témából a felvilágosodás egyik bevett toposzának segítségével 
a világ születésének víziójára asszociál: a „Chaos" állapotát követően az égi 
testek jelennek meg, a természet növényekkel népesül be, s a vers zárlatában 
a tarka rétekre hívja az ifjakat. A Víz című darab a nyári hőség és kínzó szom-
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júság piktúrájával kezdődik, s azt a gondviselés szerepéről és a világ cél sze-
rinti elrendezéséről értekező szentenciózus bölcsesség töri meg. Az iskolás 
elemeket követően a téma a szerelmes férfi lángoló szívére terelődik, melyet 
egy Niza testiségéről, nevezetesen az ajkán lévő hűsítő balzsam erejéről szó-
ló fu tam követ, s a gondolatsort a kötet egészére jellemző csók-motívum zár-
ja. Az Osz című költemény a fáradozó természetet ábrázoló hosszú, részlete-
ző képsorral indul, majd az elhaló natúra világát az emberi sorsra vetíti át, 
végül a szöveg a szív öröméről szóló okoskodással fejeződik be. 

Ungvárnémeti Tóth László manuscriptúrnának legfontosabb mozgató elve 
a Lilla-kötet tudatos imitációja. Kiindulópontként összefüggést teremt a két 
ciklus beszédhelyzete, ugyanis a szubjektum egyes szám első személyú visz-
szaemlékezéseiben éled újjá a Lilla- és a Niza-szerelem három stációja. Az 
intertextuális rendszer első szintje egyébként a kedvelt nő nevére történő 
szándékos rájátszás, hisz a Niza szó hangzásában is Lillára utalhat vissza, bár 
mindemellett felvethető Kisfaludy Sándor poétái románjaiból Liza megidé-
zése is. A mitológiai stúdiumokban jártas diáktársak és korabeli befogadók a 
névválasztás alapján egyértelműen szerelmi tematikát várhattak a ciklustól. 
A Niza név etimológiáját tekintve ugyanis utalhat a latin nisus, vagyis 
„ösztön", „vágy" kifejezésre, valamint a nimfa szóval állhat kapcsolatban. 
A mitológiai kézikönyvek szerint Hadés a Nysa hegy egyik mezején rabolta 
el Persephonét, továbbá ugyanezen a mesés vidéken nevelkedett Dionysos, 
aki anyja halálának percében született, később Zeus saját combjába varrva 
nevelgette annak megerősödéséig, majd Hermesre bízta az ifjút, ott nevelték 
fel a nysai nimfák és az öreg Silénos Dionysos, s utóbb a mámor istene ezen 
a szent helyen találta fel a bort.28 Nem tudható, hogy valós személy volt-e a 
verseket ihlető Múzsa, életrajzi adalékok, levelezési passzusok erre vonatko-
zóan nem állnak az elemzők rendelkezésére. Feltételezhető, hogy egy kreált-
stilizált személyről van szó, akit irodalmi élmények hívtak életre pásztorköl-
tészeti képek és metaforák gazdag sokaságának tudatos felhasználásával. 
Niza gőgösségével és szépségével „kegyetlen kegyes" nőalakként jelenik 
meg, s valójában a középkori szerelmi lírában megformálódó Hölgy-típus 
karakterjegyeit hordozza magán: egyénietlen, kevés konkrét tulajdonsággal 
rendelkező ideális alak. A történetben a női alak gyakorta metakommu-
nikativ megnyilvánulásokkal tűnik fel (kacsint - Az első Feleszmélés, társával 
f inoman összeölelkezik - Az első Csók, csókot vált - Az első Csók, A Tűz), más-
kor pedig testi karakterjegyeivel szerepel (szája a rózsához, termete a nádcse-
metéhez hasonlatos, ajkain balzsamhoz hasonlatos nedvek vannak - Az első 
Feleszmélés, A Víz). A szeretett lány neve - Csokonai poétái románjában sze-
replő Lilli, Lillimhez hasonlóan - esetenként a Nizikém/Nizukám becézett 
formában fordul elő (például A Mágnes, A Levegő), s tulajdonképpen ezzel is 
személyesebbé, hitelesebbé válik a szerelmi történet. 
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Csokonai nyitóverse, a Gróf Erdődyné Ő Nagyságához a kötelezően elhangzó 
udvarló strófák mellett a Lilla-szerelem teljes történetét mutatja be. Ungvár-
németi esetében pedig ugyanezt a funkciót tölti be a kötet belső ciklusai elé 
tördelt, összefüggő mottószöveg, amely a nevezett költeményhez hasonlóan 
a Poéta és Múzsája örömekkel és fájdalmakkal teli kapcsolatának állomásait 
ábrázolja. Jelentős különbségnek látszik azonban, hogy míg Csokonainál az 
első két költemény (a potenciális mecénáshoz címzett és Az én Poézisom' ter-
mészete) öndefiníciós igénnyel, tudatos választás után került a könyv elejére, 
addig Ungvárnémetinél elmaradnak az ilyen típusú darabok, hiányoznak a 
saját munkásságára és pályájára vonatkozó önreflexiós futamok. Ungvár-
németi poétái románjának nyitó darabja Az első Vadság című szerzemény, 
amely a Nizával történő első találkozás élményét és a szerelmet kereső férfi 
félszegségeit mutatja be. A debreceni poéta műveire rájátszó reminiszcenciák 
fontos megjelenési változata a költőnek és kedvesének tudatos felidézése: az 
élőbeszédben - mint láttuk - Csokonai követésével indokolja saját tematiká-
ját, A Poéta Szeretője című versében pedig név szerint is megjelenik a példa-
képként megjelölt debreceni poéta múzsája: 

Á t úszsza Lilla is, az a ' 
Boldog - a ' Léthe habjai t 
s élni fog még tsak a ' Haza 
Danolgat ja Csokonait .2 9 

A szövegek közti konkrét kapcsolódások első bizonyítéka Csokonai harma-
dik (Első szerelemérzés) és Tóth László második (Az első Feleszmélés című) köl-
teménye, melyek rokokó környezetben a szeretett nő megtalálásának örömét 
érzékeltetik. Lilla gyógyító ereje, a tavaszi újjászülető természet és a tél nyár-
szerű vonásai az egyik oldalon, bukolikus idill és Niza kellemeinek részlete-
ző leírása a másikon. 

A könyörgő beszédhelyzet teremt összefüggést Az Éjnek Istenihez és A Hó-
dolás között: Csokonai kedveséért eseng, magányos szeretőként fordul a fel-
sőbb hatalomhoz, Tóth László pedig Czitére istennőhöz imádkozik, aki sze-
relmessé képes tenni a szíveket. A Lilla-kötetnek Az Esztendő' IV. Szakasza cí-
mű verse az egyes évszakokra jellemzőket egy-egy strófába sűríti be: képei a 
szerelem ébredését, beteljesülését, búkat okozó természetét és Ámor tüzének 
kialvását festik le. Az imitált Csokonai-költemény a Mzífban négy olyan egy-
ségre esik szét (A tavasz, A Nyár, Az Ősz, A Tél), amelyek mindegyike önálló 
darab, valójában tehát jól szerkesztett piktúrák sorozatává törik szét az átvett 
mondanivaló. A' Rózsabimbóhoz, Az Eleven Rózsához és a másik oldalról a Niza 
a' Virág című darabok közötti rokonság egy ősi architextusnak, a virágmotí-
vumoknak a tudatos és azonos módon történő felhasználásában rejlik: Lilla 
eleven rózsaszálként íródik le, Niza pedig a virágénekekben használatos 
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metaforák füzérszerű megjelenítésével: egyszerre rózsa, tulipán, viola és 
nárcisz. Ungvárnémeti imitációs törekvésének következő bizonyítéka egy 
címszerkezet változtatás nélküli átvételében mutatható ki: az egy sajátos 
szerelemvallást tartalmazó LILLÁHOZ az A Szépp jó is légyen: Nizához című 
zsengével érintkezik, bár utóbbi dal témáját tekintve módosuláson esik át, 
ugyanis virágénekszerű motívumaival, rokokó képei segítségével a nő testi 
szépségére utal. Az álomhoz és Az alvó Lilla felett Ungvárnémeti Az Álom című 
piktúrájával vethető össze: Csokonainál az álom szenvedést megszüntető 
voltáról esik szó, a Nzzában pedig ugyancsak a szerelem elvesztése utáni 
állapotban az álom gyógyírként, a szív könnyebb üléseként definiálódik. 
Csokonai a Déli aggodalomban a napszak piktúráját adja: a felforrósodott ter-
mészet, a szomjas állatok és az arató képéről Lilla szerelmének melegsége jut 
eszébe, Ungvárnémeti pedig A Dél című versében ugyanezt a tárgykört foly-
tatja, mikor is a hervadó virágok és levelek mellett a szomjas pásztorra és 
nyájára utal részletezően. A Hálaének a' Vénus' Oltáránál és az Öröm ének 
Vénushoz című himnuszok ugyancsak közelítenek egymáshoz, tudniillik 
mindkét szerző szavait Czitéréhez intézi, s hálát adva köszönetet mondanak 
szerelmük elnyeréséért. 

Csokonai és Ungvárnémeti is beleszerkeszt a poétái román második köny-
vébe egy-egy Ámorról szóló fordítást, de míg előbbi eredeti szerzőként 
Guarinit megjelöli, addig utóbbi átültetésénél az alapszövegre vonatkozóan 
valamennyi információ hiányzik. A LILLÁHOZ, távollétemben és A távol lévő 
Niza, melyek a boldogtalan szerelmet bemutató harmadik könyvben találha-
tók a ciklusokban, a szeretett nő eltávozása okán érzett kínokról és a meg-
fagyott érzelmek feletti fájdalomról beszélnek. Ugyanehhez a témához kap-
csolódik a két Szemrehányás: míg Csokonai a harmadik rész második darab-
jában a boldogság állapotát csupán egy versszak erejéig idézi meg, s a to-
vábbiakban bánatának részletező leírása következik, addig Tóth László zá-
ró könyvének elejére, azaz kulcspozícióba helyezi a költeményt, melyben 
egyébként Niza fájdalmas hűtlenségét és saját fogoly voltát részletezi. 
Ungvárnémeti Andalgását a szerelemről való lemondás gesztusa, több játékos 
futama, pergő ritmusa, a zord téma és a vidám forma disszonanciája A' Re-
ményhez című zárókölteményhez kapcsolja. Az Ungvárnémeti könyvében 
szereplő Esdeklés Niza után felütését pedig („Jövel tiszta szeretetem / Legel-
ső Tárgya jövel."30) külön ki kell emelni, ugyanis a Lilla-kötetben egyébként 
nem szereplő Magánossághoz című verssel mutat szövegközi összefüggést. 
A kedvelt nő ábrázolásán túl egy Csokonai-költeményből származó intertex-
tuális átvétellel a szerelem filozofikus tartalmára utal. 

Az átvételek a szerkezeti felépítésben is megmutatkoznak, ugyanis a Niza 
- hasonlóan a Lillához - három könyvből épül fel, s a struktúra arányos vol-
tára ügyelve, mindegyik részciklusban 15 költemény szerepel, amelyeket a 
szakaszok elé toldott „A meg-nyerés", „A bírás" és „Az el-vesztés" alcímek 
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vezetnek be. Míg azonban Csokonai könyvét a variabilitás igénye tartja ösz-
sze, addig Ungvárnémeti Tóth László esetében a változatosság elve helyett a 
lineáris témavezetés teszi egységessé a történetet. Érdemes felfigyelni arra, 
hogy a megnyerés-részben, vagyis a szerelem boldog periódusának kifejezé-
sekor követi Ungvárnémeti legkevésbé a Csokonai-mintákat, vagyis ebben 
az egységben találja meg leginkább önálló hangját. Nem véletlen, hogy a 
poétái románból egyértelműen kiemelkedő tizenkét újraírt iskolai versszer-
zeményéből nyolc a poétái románnak a második részébe került. A szerelem 
fájdalmának bemutatásakor viszont annál inkább támaszkodik a példakép-
előd nyújtotta motívumokra és formákra, így a harmadik egységben olvasha-
tó a legtöbb intertextuális utalás Csokonai költeményeire vonatkozóan. 

Annak ellenére, hogy Ungvárnémeti Kazinczy Ferenccel történő kapcsolat-
felvétele után megtagadja korábbi irodalmi munkásságát, a Niza és a későb-
bi nyomtatványok fontos verstani-tematikus-metaforikus azonosságokat 
mutatnak. A kézirat rímes sorainak gyakori burkolt időmértéke a metrumos 
költő későbbi szövegeit előlegezi, a görögség iskolai kultuszán felnőtt poéta 
életműve amellett gazdag a mitológiai képekben. Míg azonban a korai pik-
túrákban-szentenciákban a mitikus történetek és nevek emblémaszerűek, 
vagyis a tanult tudás felmutatásaként jelennek meg, addig a tízes évek köze-
pén már a költői hang szerves, természetes elemeiként fordulnak elő. A Niza-
kötet alcímében a poétái román lényegi mondanivalóját összefoglaló, a ké-
sőbbi tematikát előlegező „senge szerelem" szókapcsolat szerepel, s ugyan-
ezen szintagmának egy címbe történő átemelésével a nyomtatásos anyagban 
egy költemény olvasható. A' 'Senge szerelem című óda a korai versekben to-
pikusan használt metaforákból épül fel, rokokó futamok gazdagítják (rósa-
bokor, violák, gerlicze), s témáját tekintve egy álomkép formájában a szerelem 
boldog időszakát idézi fel. A fentiekhez szorosan kötődik a Tisztválasztás 
című darab Ungvárnémeti Tóth László Versei-kötetéből, ugyanis magát a 
szerelem orvosaként tünteti fel, s ezzel a Niza általános tematikája egy stró-
fányi terjedelemben visszatér. 

Az 1816-ban publikált Világosság rokonságot mutat A Reggel című piktúrá-
val: mindkét versben a korszak kedvelt témája villan fel, mikor is a poéta a 
káoszt és a világ megalkotását ábrázolja: a sötétséget a fénylő csillag és a di-
cső nap váltja fel, a semmiből megszületik a természet. A kádenciás ciklus-
ban Nizához, egy valószínűsíthetően fiktív Hölgyhöz szólt, a kolligátum 
egyéb, vizsgálatunkból most kimaradó részeiben Manczikhoz, Violákhoz, fa-
lusi és parasztleánykákhoz intézi sorait. Az 1816-ban kiadott kötetben a meg-
szólított nőalakok feltűnő módon megváltoznak, a neoklasszikai eszmény-
hez, a „fentebb stíl"-hez idomulnak: Ungvárnémeti helyesen ismeri fel, hogy 
Kazinczy körében Manczikról szóló versekkel nehéz beavatott szerzővé vál-
ni, éppen ezért az ódaciklusban a körben közismert nemesleányokhoz (Gróf 
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Desevffi Amália kis-aszszonyhoz, Szilassy Ágnesz kis-aszszonyhoz, Rhédey Catha-
rina kis-aszszonyhoz, Krieger Josepha kis-aszszonyhoz) intézi szövegeit. Ugyanazt 
a lélektani helyzetet, nevezetesen a szerető társról való kényszerű lemondás 
okán érzett fájdalmat sugallja a Niza harmadik könyvének valamennyi da-
rabja (például Szerető Szive Gyötrelmei, Zúgolódás, Л Szerelemről való le mondás) 
és a Versez-kötet Laura keserve Hőse Daphnisz felett című költeménye, melyben 
a halott szerelmesét sirató nő figurája tűnik fel. A Daphné manuscriptuma és 
az 1816-os azonos című magyar nyelvű publikáció képanyaga hasonlatos: 
míg azonban az első változat iskolás módon, teljesen önállótlanul csupán a 
mindenki által ismert mitológiai történetre utal (a kérőket sorban elutasító 
Daphnét megpillantja Apollo, s futva a lány után ered, majd a férfi elől me-
nekülő nimfa fává változik), addig a későbbi variáns egy apró kis mozzana-
tot, a pázsiton fekvő címszereplő körüli történést dolgozza ki részletesen. 

Az 1816-ban közzétett Corydon Dóriszhoz egy gőgös, szép nő alakját festi 
elénk, aki felsőbb rendűnek képzeli magát, s mindezzel tulajdonképpen Niza 
kegyetlen/kegyes és büszke vonásaira utal vissza. A Nizáhóz és A Jelen-szere-
tő közti szoros összefüggésre Csikós Zsuzsa és Fáy Zoltán is utalt már: 
„ A Niza egyik költeményében például kedvesének szemében tükröződő ké-
péről ír, szép hasonlatot bontva ki a témából: Habzó gondolatok: Nizához (3)... 
S ugyanez a rokokó téma disztichonban, nyomtatásban is megjelent köteté-
ből: A jelen szerető."31 A Tűz címmel mindkét kötetben olvasható egy-egy köl-
temény: a kézirat rímes-ütemhangsúlyos soraiban a természeti jelenség álta-
lános jellemzését követően Niza figurája és a csók-motívum kerül elő, majd 
a két tételmondat összekapcsolása után a tűz és a heves érzelmek azonossá-
gáról szól. Az 1816-os nyomtatvány témáját és formáját tekintve is jelentős 
előrelépésnek mutatkozik a korábbi variánshoz képest, ugyanis az epigram-
ma tömör két sorában a tűz bátorságra és bűnre hevítő erejéről beszél. 
A zsengék Nártzishoz című verse, amely a mitológiai történetet egy a címsze-
replőhöz intézett szózattal bővíti, az első magyar hellén tematikájú tragédia 
irányába mutat , éppúgy, mint ahogy az Ámor és Zephir című alkotás is szö-
vegközi-szövegszerű kapcsolatban áll e mitológiai adaptációval. A kézirat 
második részének első könyvében a Barátság és Szeretet, valamint az Egy jó 
Barát emlékezetére című írásainak tárgya iskolai toposzként szentenciózus ke-
retben nyer kifejtést, s láthatóan a téma folytatólagosan foglalkoztatja, hisz az 
1816-os és a két évvel későbbi anyagban mindaz a lírai műfaj i variációk mel-
lett a dráma viszonyrendszerében egzisztenciális problémaként tárgyiasul. 

A Versei-kötet Apológok-ciklusának zárlata, A' Poéta, és a' Kertész című költe-
mény a Niza felé visszatekintve a könyv egyik legérdekesebb szövegének tű-
nik. E dialógus a sárospataki zsengékre intertextuálisan rájátszik: a Nizában 
Csokonait Kertésznek nevezte, a költés kapcsán a virágoskert képét idézte 
fel, a szerelem folyásának ábrázolásakor rokokó motívumokat, virágokat je-
lenített meg, a liliomnak pedig bokrétájában különös jelentőséget tulajdoní-
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tott. A korábbiakhoz képest az apológ tárgyköre annyiban módosul, hogy a 
mondanivaló a dulce-utilitas-témával bővül, s a kellemet hangoztató poétá-
val szemben tárgyiasul a hasznosságra törekvő Kertész gondolatsora: 

Poéta 
H o v á hová Kertész? - talám 
Te is Virág-ágyat csinálsz? 

Kertész 
Szelid gyümölcs- fákat fogok 
A' v a d tövekbe ol tani . 

Poéta 
Haszonta lan m u n k á t csinálsz? 
M e r t a ' gyümölcs-fáról ugyan 
Csak egy bogyót s e m eszel soha. 
Ül tess virágot, - a ' v i rág 
Szerezz barátot, ' s kellemet. 

Kertész 
N e m kell Virág. Alá-való , 
'S h iú dicsőség a ' Virág! 
M a is kereng, 's k á b ú l fejem, 
H o g y tegnap egy b ü d ö s rutát, 
'S e g y Liliom-csomót szaglék. 
Gyümölcsö t oltok, a ' gyümölcs 
Érdeml i meg m u n k á n k böcsét: 
Mer t bár nem e n n ö k is m a g u n k 
M u n k á n k megért gyümölcsei t , 
Elég, ha áldva emlege t 
Éret tek a ' később idő.3 2 

Jól látható, hogy Ungvárnémeti Tóth László a Kazinczy-körbe történő belépé-
se előtt többféle, egymástól lényegesen eltérő tartalmú örökséggel áll előt-
tünk. A Sárospataki Református Kollégiumból iskolás műveltséget és kon-
vencionális írói gyakorlatot hoz, a Lillán és a Himfy szerelmein keresztül is-
meri a magyar nyelvű poétái románok felépítését, tematikáját és verselését, 
valamint az 1810-es évektől kezdve már javában tájékozódik a Kazinczy kép-
viselte tézisek irányában, hogy aztán az évtized közepén Eschenburg dráma-
poétikai és esztétikai tételei mellett a körbe beavatott társak által is képviselt 
neoklasszika művészetelméletét tartsa saját mércéjének. Bejelentkezésétől, 
azaz 1814 kora tavaszától kezdve a hamarosan megjelenő magyar és biling-
vis könyveibe szánt anyagait megismerteti a Kazinczy-levelezésben, azaz a 
nyilvánosság legfontosabb fórumának keretei közt. Tudatosan megkonstru-
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ált, a klasszicista esztétikai normákra épülő kötetekben gondolkozik. Pályá-
jának további részében - az 1816-os kötet egyik glosszájában olvasható jelen-
téktelen elszólását leszámítva - tudatosan titkolja korai költeményeit, a poé-
tává érés korai rímes-ütemhangsúlyos darabjait. Mindezzel tulajdonképpen 
közel 180 esztendőn keresztül az irodalomtörténet-írást is félrevezette, 
ugyanis a témával foglalkozó szakemberek az 1810-es években közzétett 
metrumos anyagok előtti időszakról, mint a pályára való előkészülésről gon-
dolkodtak. Éppen ezért még a feltételezés szintjén sem merült fel egy koráb-
bi, más szempontok szerint szerkesztett, a későbbiektől eltérő tematikájú és 
jellegű kötet lehetősége. 
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