
OROSZ BEÁTA 

Csokonai Vitéz Mihály Anakreoni Dalok című kötete 
mint a XVIII. századi Anakreón-recepció összegzése 

„ A d n á k az Egek, és tennék meg a' kedvező Mú-
zsák, hogy [...] azt mondanák Polgártársaim, tu-
d ó s Hazámfiai, 's az u tánnunk születendők 
In tenui labor; at n o n tenuis gloria / Numina 
laeva sinunt, audi tque vocatus Apollo."1 

Ezzel a reménnyel indította útjának Csokonai anakreóni dalainak vékonyka 
kötetét, Vergilius nyomán csekélységnek nevezve munkáját, mégis remélve, 
hogy megőrzi nevét az utókornak, dicsőséget szerez emlékének. A gyűjte-
mény kiadásának munkálatai már 1801-ben elkezdődtek,2 megjelenését 
azonban - bármennyire siettette a munkát - „ a' sok kedvetlen környülállá-
sok"3 miatt a költő nem érhette meg. 

Tizennyolc anakreontikonját két mesterének, Kazinczynak és Földinek 
ajánlotta, akik nélkül - mint írja - nem lett volna „tűrhető Poéta", mert ifjú 
tehetségének és addig szerzett tudásának „az oskolai korlátok közzűl való 
kivezérléséért, a' régi jó ízlésnek az újjabbakkal való egybekötéséért" nekik 
tartozik. Elődeinek, példaképeinek megnevezésével kijelölte azt az új ízlésbe-
li irányt, amelyet dalaival követni szándékozott, s amelynek követői közé ön-
magát is számította. E költemények részei egy sajátos verscsoportnak, mely 
a XVIII. század végi magyar irodalomban új költői tájékozódás következté-
ben, a német költészet közvetítésével jött létre. 

Csokonai kötetével szorosan illeszkedik abba a hagyományba, amelyet a 
felvilágosodás korának magyar irodalmában az anakreóni dalköltészet te-
remtett, ugyanakkor Anakreónhoz fűződő sajátos viszonya, költeményeinek 
művészi megformálása, kötetének sajátos megszerkesztése által ki is emelke-
dik belőle, így összegzőjévé, betetőzőjévé válik ennek a műfajnak. Irodalom-
történetileg azonban más érdekessége is van a munkának. A végén olvasha-
tó egy töredékes értekezés,4 amelyet eredetileg csupán „kiegészítésként" a 
gyűjtemény élére szánt a költő, „mind azért hogy a' Könyvetske vastagab-
bodván formásabb legyen, mind azért hogy [...] Interesszéje nevekedjen".5 

Ebben szerzője elsőként értekezett magyar nyelven Anakreónról és az anak-
reóni dalokról, az elméleti bevezetésben6 összegezve mindazt, amit a műfaj-
ról, a költőről, költészetéről, műveiről, hatásáról, kiadóiról, fordítóiról, vala-
mint a róla szóló elméleti írásokról tudott, a dalokhoz készült magyarázó 
jegyzetekben és ezek lábjegyzeteiben pedig ismét tanúbizonyságot tett a 
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„poéta doctus" széles körű tájékozottságáról, emellett korának több aktuális 
kérdését vetette föl. 

Az értekezéshez Anakreón életrajza7 kapcsolódott volna, ennek elkészülté-
ről azonban nincs tudomásunk. Csupán egy töredékes kivonat maradt fönn,8 

amelyet Josua Barnes Anakreón-kiadásának9 Anacreontis Vita című fejezete 
alapján készített a költő. 

A továbbiakban végigtekintjük az anakreóni költészet hatását a XVIII. szá-
zadi német és magyar irodalomra, majd Csokonai kötetét ismertetjük, rámu-
tatva azokra a pontokra, amelyek megítélésünk szerint egyedülállóvá, a kor-
szak összegzőjévé teszik a munkát . 

I. Anakreontika a XVIII. században 

1. Anakreón dalai 
A hagyomány szerint Anakreón a líra négy műfajában alkotott: himnuszokat, 
iamboszokat, elégiákat és meloszokat írt. Legfontosabb az utóbbi volt, dicső-
ségét főként szerelmi és bordalainak köszönhette.10 Költeményeinek későbbi 
sorsáról nagyon keveset tudunk. Alexandriai tudósok összegyűjtötték dalait, 
fölvették őt a kilenc legjelesebb lírai költő közé, s Arisztarkhosz, a híres ale-
xandriai nyelvész kiadta verseit. A kötet valószínűleg Rómába került,11 ké-
sőbb azonban, az utánzók egyre nagyobb száma miatt, a költemények nagy-
részt elvesztek. Ezzel kapcsolatban többen idéznek egy XVI. századi törté-
netet,12 amely igazolja, hogy „a' Bysantiumi Zelóták igazságtalan kegyessé-
gek miatt" vesztek el,13 más vélemény szerint azonban a görög és római után-
zók nagy tömege miatt kétséges, hogy Anakreón versei a bizánci papok ide-
jéig megőrizték integritásukat.14 

Azokat a költeményeket, amelyeket a XVIII. században „anakreóni da-
lokékén t ismertek, először Henricus Stephanus (Henri Estienne) adta ki (Pá-
rizs 1554) a híres X-XI. századi Codex Palatínus alapján „ANAKPEONTOS 
TT|íoi) це'Ят]" ( A teószi Anakreón dalai') címmel.15 Közel ha tvan dal jelent 
meg itt, viszont - mint később kiderült - nem Anakreón valódi költeményei, 
hanem későbbi utánzatok. A kortársak és az utókor azonban valódiként ke-
zelte őket, s bár akadtak néhányan, akik kétségbe vonták a művek hitelessé-
gét, az ő hangjuk nem tudta elnyomni a megjelenés nyomán kitörő lelke-
sedést.16 A XVIII. század végére egyre többen kérdőjelezték meg, hogy a ver-
sek valóban Anakreóntól származnak, e ténynek azonban ekkor sem volt iga-
zán jelentősége, a dalok által közvetített új ízlés Európa-szerte sok költőt 
megérintett. 

2. A német anakreontika 
Henricus Stephanus kötetének megjelenése u tán először Franciaországban 
követték nagy lelkesedéssel az új költői irányzatot,17 majd a XVII-XVIII. szá-
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zad folyamán szinte valamennyi európai nyelven készültek fordítások, illet-
ve Anakreón modorában írott dalok: spanyol, olasz, angol, svéd, holland, né-
met, finn, orosz, lengyel, cseh, tót, horvát, szerb, albán s természetesen ma-
gyar nyelven.18 Különösen Németországban váltak népszerűvé, itt valóságos 
Anakreón-kultusz alakult ki. Ez szolgált mintaként a magyar irodalom szá-
mára. 

A XVII. században az anakreóni dalok Martin Opitz, Weckherlin és Zesen 
fordításában, a XVIII. században pedig J. Chr. Günther és Johann Christoph 
Gottsched utánzatai nyomán váltak ismertté a német irodalomban. Ezek a 
próbálkozások azonban kevés sikerrel jártak, hiányzott belőlük Anakreón va-
lódi szelleme. A német költészet megújítójaként Friedrich von Hagedornt 
tartja számon az irodalomtörténet, valódi jelentőségét pedig a három hallei 
barát, Johann Ludwig Gleim, Johann Peter Uz és Johann Nikolaus Götz for-
dításai és költeményei nyomán nyerte el a műfaj. Uz és Götz Anakreón ver-
seit fordították, majd 1739 és 1743 között kidolgoztak egy hatvan dalból álló 
kötetet, amelyet Uz - Götz tudta és beleegyezése nélkül - 1746-ban névtele-
nül kiadott Oden Anakreons címmel. Gleim, „a német Anakreón" volt az első, 
aki sikeresen kísérletezett önállóan rímtelen, antik versformákban írott da-
lokkal. 1744-ben jelent meg Versuch in scherzhaften Liedern című kötete, ame-
lyet továbbiak követtek. E költők számára az új ízlés felé fordulás egyben 
állásfoglalást is jelentett a felvilágosodás racionalizmusa és Gottsched szigo-
rúan klasszicista poétikai elvei ellen, harcot a költészet autonómiájáért, az ér-
zelmek, az érzékiség, az evilági boldogság létjogosultságáért.19 

Az anakreóni dalok fordítói és szerzői elsősorban szórakoztatni, gyönyör-
ködtetni akartak. A pillanat nyújtotta érzéki örömökre, az evilági élet derűs 
élvezetére bátorítottak, és igazolásként szívesen hangoztatták a műfaj tiszte-
letre méltó korát, antik hagyományait. Verseiket játszadozó, „enyelgő sem-
miségeknek"20 nevezték, a költeményekben és a kötetek címében pedig 
gyakran fölbukkant a „Scherz, scherzhaft" szó, mely mai 'tréfás, vidám, vic-
ces beszéd' jelentésén túl bővebb jelentéstartalmat hordozott: a féktelenség-
ből és érzelmi túlfűtöttségből származó ugrálás, mozgás szemantikai össze-
tevőit, továbbá - a középfelnémet „scharz" ('állatok meghágása') szóból - az 
erotikus kapcsolat és a szerelmi vágy jelentését is.21 Sulzer lexikonának 
„Scherz. Scherzhaft" szócikke szerint a valódi „tréfálkozás" (scherzen) azt 
jelenti, hogy valaki azzal a szándékkal mond vagy tesz valami nevetséges, vi-
dám dolgot, hogy másokat ezzel mulattasson. Hangsúlyozza azonban, hogy 
ez a képesség nagyon kevés embernek adatik meg, de Németországban ak-
kora tömeg költő van, aki „tréfás akar lenni", hogy könnyű lenne a rossz ver-
sek minden lehetséges fajtáját példákkal illusztrálni.22 

A költeményekben megfogalmazott életfelfogásra sokan ellenségesen rea-
gáltak, könnyelműnek, erkölcstelennek minősítették a dalokat és szerzőiket 
egyaránt.23 A felháborodott tiltakozásokkal szemben a szerzők névtelenség-
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gel védekeztek, vagy hangsúlyozták verseik fikcionalitását,24 és kitartottak 
az anakreóni életmód erényessége mellett. Ez természetszerűen a bűn és 
erény új, a keresztény felfogástól eltérő értelmezéséhez vezetett. Mivel az em-
ber a romlatlan természet és a szív egyszerűségének szavát követi, ez a ma-
gatartás sem lehet más, csak természetes és bűntelen. A bűn, bűnbeesés, 
erény, képmutatás új szempontú megközelítésben, mely a természet és a szív 
szavát tekinti mérvadónak, világosan fölismerhetők az érzékenység jegyei. 
Ilyen szempontból közelítve Anakreónhoz, verseiben nem az érzékiség, a 
gyönyör, az élvezet kap hangsúlyt, hanem költészetének természetes szépsé-
ge, valamint a szívből jövő és oda visszatérő érzések.25 

Uz, Götz és Gleim példája 1740 és 1780 között sok osztrák és német költőt 
magával ragadott.26 A névtelen, költői hírnév után sóvárgó, de művészi ta-
lentummal nem rendelkező versfaragók tömege azonban hamarosan gúny és 
szatíra tárgyává lett.27 

3. Anakreontika a magyar irodalomban Csokonai előtt28 

A német költők hatása Magyarországra is kiterjedt. Az új életszemlélet, a 
könnyed, szellemes hangnem a XVIII. század végén sokakat megérintett. 
Nagy buzgalommal, több-kevesebb sikerrel fordítgatták az anakreóni dalo-
kat, sőt többen próbálkoztak önálló költeményekkel is. 

Ez az időszak egyébiránt a magyar verselés megújításának korszaka volt, 
ezért kezdetben az új ízlés népszerűsítése mellett hangsúlyos szerepet kapott 
az antik verselési hagyomány meghonosításának szándéka, „nyelvünk alkal-
matos voltának napfényre hozása", a nemzet „olvasásra serkentése", a ma-
gyar költészet magasabb szintre emelése.29 Néhányan némi szégyenérzettel 
fordultak az új költői irányzat felé. Ráday Gedeon például amellett, hogy tel-
jes nevét elhallgatta, korára hivatkozva kérte, hogy először ne anakreóni for-
dításai kerüljenek be a Magyar Musewnba: „én ugyan azt, hogy Anacreonbol 
való darabokat fordítottam, nem szégyenlem, ugyanis a' leg ártatlanabbakat 
igyekeztem választani; de mégis azt, hogy Anacreonbol való fordittásaim 
mennyenek leg előszszöris a' Gyűjteményben, valósággal szégyenleném, 
minthogy már illyen idős embertől akarkiis avagy fsak elöszször másfélét 
várna".30 Földi János szintén félve kezdett a fordításhoz: „félek a' mások 
ítéletektől, hogy tetszéséről az embert megítélik, mivel ez tsupa szerelem és 
bor".31 Ezért önmaga védelmében - a német költőkhöz hasonlóan - az ókori 
hagyományra hivatkozott, és hangsúlyozta, hogy elsődleges célja a fordítás 
volt, mintát, ösztönzést kívánt adni a további próbálkozásokhoz: „vallyon a 
Görögöknek, kiknek Homerussok vólt, nem voit e Anacreonjok? és 
Virgiliussok lévén a Rómaiaknak; Catullus, Horatius egészen porba temető-
dött e? Én az illy enyelgésekben azért nem írtam újjat, hanem tsak fordítást, 
hogy az ő Nevek alatt menjen el a' Munka. A' fordításban akartam jó példát 
adni, és nyelvünk alkalmatos voltát nap-fényre hozni."32 
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Először Rájnis József próbálkozott anakreóni dalok írásával és fordításával. 
Az antik verselési hagyomány megalapozásának és meghonosításának szán-
dékával állította össze kötetét (A' Magyar Helikonra vezérlő Kalaúz, Pozsony 
1781), amelyben a magyar költészet változatosságának szemléltetésére 
„Anakreon' rendi-szerént" készült példát is közölt,33 A' magyar Helikonra ve-
zérlő Kalaúzhoz tartozó Megszerzésben pedig két fordítást,34 a lap aljára illeszt-
ve a görög szöveget. 

Zechenter Antal adott ki elsőként egész kötetet Anakreón dalaiból: A' ma-
gyar Anakreon, [mjellyet egyenesen görög nyelvbill fordított [l]e Zechenter Antal A' 
Ts. és Kir. Fő Hadi-Tanátsnak Concipistája (Prága 1785, fakszimile kiadás: Bp. 
1995). A kötet 61 dalt tartalmaz, ahogy Csokonai írja értekezésében, „6 syl-
labájú 3 soros kadentziás apró sorú versekben" fordítva. A kortársak közül 
többen nyilatkoztak róla elítélően: Földi János kedvelte ugyan Zechenter 
„periphrastica szabad fordításait", de a „rossz magyarságú fordítás", a 
„rossz syntaxis" miatt kárhoztatta. Később ezért tervezte, hogy „megjobbít-
ja a' Magyarságban Zechenter fordított Rithmusait", és egy könyvben „négy 
Anakreont" ad ki: az ő fordításait „szembe a göröggel, ennek vége lévén, a 
Zechenter Rithmusait szembe a' Némettel. így lenne a' Magyarnak két 
Anakreonja, 's válogathatna a' Versekben, kinek mellyik tetszenék."35 Ez 
azonban nem valósult meg. Csokonai Földinél élesebben ítélt Zechenter for-
dításairól: „a' 3 soros Vers! a' Prágai fordítás! [...] és az illyen Magyarság! -
Inkább hallgatom a' Német Virtuózok' magyar Verbunknótáit, mint az effé-
léket. A' Magyarnak Karaktere az, hogy Karaktere legyen." 

Ráday Gedeon, Kazinczy és Földi anakreóni fordításai 1788 és 1791 között 
a Magyar Museumban, az Orpheusban, valamint a Heliconi virágokban jelentek 
meg.36 Ráday, az idős, kísérletező költő a három megjelent dalon kívül el-
küldte Kazinczynak Anacreon 45-dik Ódáját, és utalást tett „Anacreon XIX-dik 
ital Dallyá"-ra is.37 Mint említettük, álnéven, A. J. monogrammal közölte for-
dításait, ugyanakkor láthatóan nem utasította el az új ízlést - legalábbis bizo-
nyos határig. Erre utal Édes Gergelyhez 1792. március 30-án írott levele: 
„már 79 esztendős ember vagyok, de mégis minden illendőséggel tréfákat, 
még a szerelemre nézve is (ha azok az obscoenitást és nagy lasciviát elkerü-
lik) elszenvedhetek; [...] nem adtam volna némely Anacreonból választott 
fordításomat, a Museumba és az Orpheusba, ha az ilyen ártatlan verseknek 
utálója volnék, de csakugyan mégis Anacreont, (az hol tovább megy az illen-
dőségnél) egészben magyarra nem fordítanám."38 Földi János nem volt meg-
elégedve ,,a' boldog emlékű Gróf Ráday dibdáb sánta verseivel", s Kazinczyt 
is figyelmeztette arra, hogy „fundamentom nélkül való Regulái" nem mél-
tóak követésre.39 

Kazinczynak a Magyar Museumban megjelent fordításait Ráday lelkesen fo-
gadta, dicsérte a könnyed hangnemet, a költő tehetségét, s további munkára 
biztatta.40 Virág Benedek szintén nagyon kedvelte őket, egyik 1807-es levelé-
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ben egyenesen Csokonai fölé helyezte, s arra kérte, hogy adja ki ezeket a da-
lokat: „Te sokat fordítottál Anakreonból, vagy talán minden verseit. Szedd 
öszve kérlek, és a d d ajándékúl nemzetednek. - Én Csokonaiét nem 
szeretem."41 Horváth Ádám azonban már az első fordítások megjelenése 
után kifogásolta a versmértéket: „írd meg azt nekem, mire vigyáztál a' 
sorokban".42 Földi szomorúan nyilatkozta, hogy „alig láttam még egy fordí-
tott énekét is Anacreonnak, a' mellyen meg nyugodnám",4 3 ezért is határoz-
ta el, hogy ha hozzájut egy kiadáshoz, elkezdi a fordítást. Miután megkapta 
Degenét,44 nyomban hozzákezdett a munkához. 1791-ben több dalt elküldött 
Kazinczynak, aki azonban nem volt megelégedve, mivel Földi „szorosan" 
fordított, „ugyan annyi számú és ollyan versekbe, mint van Görögül", Ka-
zinczy viszont „az Anglus és német Poesishez" szabta ,,a' Magyar verse-
ket".45 Ez lett levélváltásukban kibontakozó hosszas vitájuk alapja. A legfon-
tosabb kérdés számukra az volt, hogy úgy kell-e Anakreónt fordítani, mint a 
németek, vagy az eredeti görög minta szerint. Földi a görög szöveg alapján 
fogalmazta meg a követendő metrikai szabályokat, ezért fölhívta Kazinczy 
figyelmét arra, hogy Anakreón verseiben az első versláb „nem tsak Jambus 
és Spondaeus; hanem Anapaestus is" lehet, s bár a németek nem így fordíta-
nak, az eredetit kell követnünk.46 Kazinczy azonban szigorúan megbírálta 
Földi fordításait, szerinte hosszabbak, mint Anakreón dalai, s gyakrabban 
használ anapestust, mint a görög költő. Ellenfele azonban válaszában bebizo-
nyította, hogy semmit nem toldott az eredetihez, s „Anakreonnak egész Éne-
kei is vágynák mind Anapaestus lábakon kezdődők: de én az ollyat sem úgy 
írtam; hanem az elkerülhetetlenségben éltem néha szabadon Anapaes-
tusokkal azon versnek szabad törvényei szerént". Továbbra is ragaszkodott 
tehát a leghűségesebb fordításhoz, Kazinczy bírálatait azonban nem vette jó 
néven: „Bártsak az eddig kiadottakat rostáltad vólna valaha így meg!" - írta 
neki.47 Ennek ellenére megpróbálta „tökélletesíteni" munkáit, „mind addig, 
valamig lehet", javítani a kifogásolt részeken.48 Anakreón verseléséről pedig 
összefoglalóan megállapította, hogy „Eggy pese sints az Anacreonticus vers-
nek, a' melly helyre mindennémű quantitásokat ne találnék Anacreonban e' 
három közül, jambus, spondaeus, anapaestus". Szerinte nem szabad nyelvünk-
re hibás mintát erőltetnünk, hanem az eredetit kell követnünk, ezért használ-
juk az anapestust „az első pesben leg szabadabban; ritkábban a ' 2-dikban 
[...] legritkábban a' harmadikban [...] Trochaicus Dalokkal ha élnénk is, tsak 
kevés egész Dalokban élnénk, de közbe szúrt versekkel elegy soha sem, ha-
nem ha ott, a' hol az Auctor él".49 A két költő mindvégig kitartott elvei mel-
lett, Kazinczy a szabad, Földi pedig a szoros fordítás híve maradt, és egymás 
fordításairól alkotott negatív véleményüket később sem hallgatták el.50 

Érdekes adalékkal szolgál Földi anakreóni dalaihoz Csokonai tanulmánya, 
amely szerint a költő nem csupán fordította Anakreónt, hanem maga is írt 
ilyeneket: „Dr. F Ö L D I János, a' ki Anákreonnak sok daljait fordította, próbát 
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tett az Anákreontismusokban is, mellyek több Versezetjeivel eggyütt még 
Kézírásban hevernek." Ezekről azonban sajnos semmit sem tudunk. 

Földi János mellett Csokonai Dayka Gábort és Édes Gergelyt nevezi meg 
önálló anakreóni dalok írójaként: „Újhelyi DAYKA Gábor egynehány sze-
rentsés Anákreontismust tsinált: az ő próbái is még Kézírásban vágynák 
egyéb poétái darabjaival. Egy az Orpheusban kiadódott: a' többi is Kazinczy 
Ur ' öszveszedése és barátsági hív gondoskodása u tán rövidnap világra 
kerül."51 

Édes Gergely - Zechenter után másodikként - egész kötetet adott ki anak-
reóni dalokból: A' Teosi Anakreón' versei. Kétféle fordításbann. Egyenesenn görög-
ből Édes Gergely által. Vátzon, 1803. A gyűjteményt különösen érdekessé teszi, 
hogy a szerző kétféle fordítást közöl: egyik hasábban az eredeti versmértéké-
ben készített, mellette pedig a rímes változat olvasható. Az Ajánló levélben, 
melyet jóakaróinak és barátainak írt, „kiknek kérttekre a' Magyar-Anakreón 
kiadódik", meg is indokolta, miért fordította kétféleképpen a dalokat. A kö-
tet második részében Anakreón töredékeit közli, „többnyire toldozgatva", 
majd „tulajdon Anakreontismusim" következnek, melyekben Csokonai sze-
rint a szerző „szerentsésebb vólt", mint a fordításokban, végül pedig néhány 
„Anakreóni Iramat". A költő 1794-ben kezdte Anakreónt fordítani.52 1802-
ben elküldte Kazinczynak dalai kéziratát, aki továbbadta Csokonainak 
„Édes Gergely' édességét" azzal a céllal, hogy „higgye-el magát és végye-elő 
az érdemlett kevélykedést",53 1803-ban pedig arra figyelmeztette f inoman 
Édest, hogy ,,A' legbájolóbb, legpajkosabb kis poétát n e m kellene szóról szó-
ra fordítanunk. Fel kellene kapnunk, a' mit mondani akar és a' mit görögül 
és a görögöknek oly könnyűséggel mond is."54 Később megbánta a költő, 
hogy olyan hamar, „minteggy szélességből" kiadta kötetét, s átdolgozta 
fordításait.55 

Csokonai tanulmányában nem említi Sándor Istvánt, Fazekas Mihályt, 
Fabchich Józsefet és Révai Miklóst. Sándor Istvánnak hat fordítása jelent meg 
1799-ben a Sokféle című folyóiratban (Sokféle. írá 's egybe szedé Sándor István. 
Hatodik darab. Győrött 1799).56 Az Élőbeszédben elmondja, hogy „Ezen Verse-
ket [...] jobbára nem most, hanem már régen" készítette. Fazekas Mihály ti-
zenöt anakreóni dalt írt, feltehetően éppen abban az időszakban, amikor ba-
rátja, Csokonai összeállította az Anakreóni Dalok anyagát.57 Fabchich József 
fordított legtöbbet a görög költőtől (Vas vármegyei kőszögi Fábchich József Az 
Magyar föl állítandó Tudós Társaságnak az XI dik Szám alatti Tagjátul Magyarra 
fordítatott Pindarus Alceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreón Bakkilides Szimonides 
Alkmán Arkilokus. Győrben, 1804),58 a fordítások művészi értékét azonban jel-
zi Kazinczynak a Tövisek és virágokban megjelent ironikus hangnemű költe-
ménye, valamint egyik levele, amelyben „irtóztató Iró"-nak nevezi őt.59 

Különleges szerepet tölt be a magyarországi anakreontikában Révai Mik-
lós. A magyar alagyáknak első könyvek (Nagykároly 1778) című kötetének meg-
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jelenése után fordult a dalköltészet, az új ízlés felé, s egész gyűjtemény kiadá-
sát tervezte Szerelem Nyájaskodási címmel, mivel - mint írja - „inkább vagyok 
én a' természettől ilyenekre elkészítve, mint egyebekre".60 Révai Miklós' ele-
gyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai... (Pozsony, 1787) című művének 
második könyvében énekeket közöl, s az előszóban, valamint a ,,A' magyar 
szépeknek" szóló ajánlásban „sokkal nagyobb nyalábot" ígér „talám már 
nem is igen sokára": „Egy különös Kötetet adok e' félékből közre [...]. Ezek 
mind az örömnek lésznek Énekei, a' Szerelemnek Enyelgései, olylyan ízlés-
ben, a' mennyire érte lehetek, mint a' Régi Görögök írtak hajdan, 's a' Romai-
ak, mint most írnak utánnok a ' Frantziák, 's a ' Németek, kivált Anákreont fo-
gom követni, azt az Édes Énekest, kihhez hasonlót ebbenn a ' nembenn még 
nem látott a' világ." A tervezett kötet azonban nem készült el, így nem került 
be az irodalmi köztudatba. A hagyatékban tizenkét letisztázott füzetecske 
maradt fenn,61 ebből hét anakreóni témájú. Az előszót teljes egészében meg-
írta, előtte címként ez áll: „Szerelem Nyájaskodási. Közre bocsátotta Anákreon 
szép eszének becsülője, a Csanádi Énekes. Győrött Streibig József betűivel 1792." 
Az „Elöl-járó Beszédben" („Győrött. Mindszent hava fogytán 1791.") ismer-
teti a kötet felépítését: „A munkát [...] III könyvetskére osztottam. Az első 
egyedül tsak Anakreon Énekét foglalja magában. A másodikbann Deák és né-
hány Görög, a harmadikbann pedig Német és Frantz énekesek utánn íratott 
Enyelgések találtatnak." Megindokolja, miért tette éppen Anakreón dalait az 
első helyre: „Anakreon a leg régebb, a leg főbb, és hogy úgy szólljak, a mint 
érdemli, Atyja és egyetlen Példája a többinek a Szerelmes Éneklésnek 
nemébenn. Ugyan azért is ad tam itt néki a leg első helyet." Az „Elöl-járó 
Beszéd" után „Anákreon Életének Le írása" következett volna „s annak Mun-
káiról némelly Jegyzések és Ditséretek, különösen pedig Költésének Megfejtése". 
Ennek egyik forrása Degennek Anakreón életéről és költészetéről szóló 
tanulmánya volt.62 Az értekezés után következtek volna az „Énekek", ame-
lyekből a fennmaradt kéziratok alapján nagyon kevés készült el. Az első 
könyvből mindössze hat olvasható letisztázva (A lantjáról, A szépekről, A 
Kupidóról, Magáról, A rózsáról, Lakozó ének), hét pedig töredékesen vagy még 
pongyola fordításban. A második és harmadik könyv anyagáról nem sokat 
tudunk, a dalok többsége - néhány kivétellel - már megjelent az Elegyes ver-
sek énekei között. Fennmaradtak még egy önálló füzetben Anákreon énekei 
szóról szóra a görög írás után, egy másik önálló füzetben pedig megtaláljuk az 
előbbi dalok szó szerinti latin fordítását letisztázva: Anacreontis Carmina versa 
ad litteram. 

Ha megjelenik a kötet, mindenképpen meghatározó lett volna a kortársak 
és az utókor számára. Egyrészt igazolta volna, milyen fontos szerepet töltött 
be Révai költészetében az új ízlés, másrészt mintaként szolgált volna a későb-
bi gyűjtemények kiadói számára. Az értekező tanulmány, bár nagyrészt for-
dítás, stílusa, nyelvezete nehézkes, és megmutatkozik rajta, hogy nyelvünk a 
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tudományos tárgyú prózai előadásra még nem elég gazdag, mégis jelentős, 
hiszen szerzője kísérletet tett egy árnyaltan, élesebb vonásokkal jellemző ma-
gyar nyelvű értekezés megalkotására, és ő volt az első, aki magyar nyelven 
írt Anakreónról. 

II. Csokonai Anakreóni Dalai és a hozzájuk írt Jegyzések 

1. Csokonai és Anakreón 
Az Anakreóni Dalok kötetének darabjai 1797 és 1800 között, valamint az össze-
állítás idején, 1803-ban keletkeztek. A gyűjtemény kiadása több volt üzleti 
vállalkozásnál, több puszta hagyománykövetésnél, több egy költői divathoz 
való csatlakozásnál. Kortársainál mélyebb, bensőségesebb viszony fűzte a 
költőt Anakreónhoz. Egyértelműen kiderül ez abból, ahogyan értekezésében 
jellemzi a görög költő világát. A földi boldogság után hiába vágyódó, ezért a 
boldogság lehetőségének új útjait kereső költő őt választja költői példa-
képének,63 az anakreóni világ jellegzetességeit a sajátjaként tárva fel:64 

Ezeknek az ő Daljainak foglalatjok, a ' szerelem, a' bor, az ö röm, a' m e g n y ú g o d t t lélek, 
t sendes és szorgalom nélkül való élet, bará tság , szépség, tavasz, rózsa, g a l a m b o k 's a ' t. 
Nints azokban semmi faj talanság, részegítő és lázzadó indúla t , vas tag ba romi gyönyörkö-
dés: h a n e m tsak nyá jas enyelgés, r endk ívű lva ló v i d á m s á g , l omhaság né lkü l való 
e lérzékenyülés , k ö n n y ű és szabad Epicureismus. Az Anákreon ' világában tsak a ' jelenva-
ló szépet , jót, gyönyörű t keresi az ember i Lélek, a' fösvénységtől , nagyravágyás tó l , ha-
szonta lan aggodalmaktó l üress lévén, érzi hogy jó az élet, és a ' halált is tsak ú g y nézi, mint 
az ö r ö m n e k és megelégedésnek utolsó pont já t , mellyen m e g kell nyúgodni . 

Ez tehát a derű, a vidámság, a mérsékelt öröm, a békés elégedettség, a termé-
szetből fakadó nemes érzelmek, a jelen csöndes élvezetének világa, s eré-
nyessége nem kérdéses. E világgal, életszemlélettel való azonosulás részben 
magányt, lemondást jelent, ugyanakkor semmiképpen sem keserű, boldogta-
lan, hanem inkább „keser'édes"65 életszemléletet, mely - a sok kudarcba ful-
ladt próbálkozás után - elutasítja a „szorgalom", a „fösvénység", a „nagyra-
vágyás", a „haszontalan aggodalom" magatartását, a törtető, önző nagyvilág 
látszólagos, külső javak megszerzésén alapuló boldogságszemléletét. A visz-
szahúzódás azonban nem jelenti a közösségtől való teljes elfordulást, inkább 
békés, csöndes, elégedett, derűs, a mások boldogulását nem veszélyeztető 
életmódot: 

Éljünk v idámon , és minél kevesebb gondda l ; mert egyszer megha lunk , ez a' régi 
Lyr icusok ' Philosophiája: ha pedig é l n ü n k és örü lnünk kell, hagy junk élni és örüln i máso-
kat is, ez az egész ember iség phi losophiája . Vajha minden fösvénynek, m i n d e n Nagyravá-
gyónak , minden bú já lkodónak be léo lvasz tha tnám a' sz ívébe ezt a ' kur ta phi losophiát! 
hány rettenetes b ű n n e k a' tsiráját s ü t n é m el általa; óh jó theoriájú, gonosz p rax i sú Halan-
dók! a' ti kebeletekben.6 6 
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Anakreon költészetének egyik titka a költő szerint a könnyed előadásmód. 
Nem csupán gyönyörködtet, szórakoztat, hanem „fájin elmésségével" „meg-
fűszerszámozza" a társasági élet gyönyörűségeit: 

kikeresi az é rzésnek legszebb útait , fájin elmésségével tsalogatja 's tar tóztat ja az olva-
sót, magá t igen kel lemetes és kedvei te tő módon fejezi ki, ezer édes igéző képzeleteket 
talál elő 's azokat a ' l egkönnyebb m ó d d a l festi le, hogy azok a' mi Fántáz iánka t körűizsi-
b o n g v á n , Leikünkről az élet ' ú n a l m á t 's az azt felettéb lankasztó indú la toka t balzsamos 
szárnyaikkal leszeleljék. Ezt a ' k ö n n y ű és aprólék gyönyörűsége t olly e lmésséggel fûszer-
számozza ő meg, a ' me l lynek párját alig találni. Az ő h u m o r a azt mondja Sulzer, a ' legkel-
lemetesebb a' v i lágon, ' s olly könnyű , min t a ' legszebb kikelet; az ő Dal ja inak gyűj temé-
nye hasonlatos a' v i r ágos Kerthez, me l lyben ezer k ívánatos illatoktól lepet tetni meg. 

E jellemzésben Csokonai - a lábjegyzetben jelzi - Sulzerből merített,67 de 
puszta fordítás helyett mély átéléssel, szemléletesen, a dalok szeretetéről és 
alapos ismeretéről tanúskodva mutatja be azok „belső természetét". Anakre-
on költészetének lényegi elemeként emeli ki az „elmésséget",68 amelyet 
Sulzer a „Witz" fogalmával jelöl. A lexikon „Dichtkunst. Poesie" címszavá-
ban a német elméletíró a görög költészetnek négy fő korszakáról beszél, s a 
negyedik kor költőit két csoportra osztja: az egyik a filozófia, vallás és politi-
ka szolgálatában állt, a másik tagjai pedig, a „witzige Köpfe", Anakreon, 
Szapphó, Alkaiosz és mások, akik elsőként alkalmazták a költészetet pusztán 
szórakoztatásra, a képzelőerő és az elme mulattatására.69 Sulzer a „Witz"-et 
a szellem különleges adományának tekinti. Olyan, mint egy fűszer, amelyet 
inkább lehet érezni, mint leírni. Minél kevésbé szembeötlő, minél kifinomul-
tabb, annál értékesebb, annál hatásosabb.70 Mindebből nyilvánvalóvá válik, 
hogy nagyon kevesen képesek „Anakreon szellemének" méltó követésére.71 

A jó anakreóni dalok írásának feltételeként sajátos elveket fogalmaz meg a 
költő, kortársaitól eltérően nem külső, formai elemekre helyezve a hangsúlyt. 
Elsőként, ,,a' ki jó Anákreoni Dalokat kíván írni: annak nem Anákreont kell 
fordítani", s az sem cselekszik helyesen, aki „holmi hideg és durva érzéseket 
az Anakreon' mértékére" „srófol". Ehelyett hangsúlyozza, hogy a költőnek 
magáévá kell tenni az ő világát, s azonosulva vele, „illyen lélekkel 's illyen 
formába" kell „az ő tőle kedveltt édes tárgyakról, az ő tulajdon könnyűségé-
vel, vidám humorával, és kellemetes előadásával, rövid és tsínos Dalokat 
szerezni". Csokonai próbált megfelelni az általa megfogalmazott elveknek, 
anakreóni dalainak kidolgozásával, „könnyűségével, vidám humorával és 
kellemetes előadásával" művészileg meghaladta valamennyi kortársát, jog-
gal nevezve magát tanulmányában a magyarok „magánosan dalló Anák-
reon"-jának. 
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2. Az Anakreóni Dalok és a Lilla - Számvetés és búcsú 
Az Anakreóni Dalok keletkezése szorosan összefonódik a Lilla-ciklus létrejöt-
tével, s mindkettőn egy utólagos rendezőelv nyomait fedezhetjük föl.72 E kö-
tetekben a költő „számot vetett a boldogság lehetőségeivel, s elköszönt an-
nak reményétől", egyben lezárta addigi költészetét és életprogramját, „a 
»vidám természetű poéta« felszabadult életörömét a »bölcs poéta« rezigná-
ciója" váltotta föl.73 Már a költő korai ciklustervei között szerepelt néhány 
anakreóni dal, végül kilenc került be a Lilla-dalok közé. Az Első könyvbe: Lil-
lához (Leányka! hű szerelmem'/ Tüzét miért kerülöd?... - Esdeklő bíztatás címmel), 
Lillához (Lillám! elég tsak egy szó...), a Második könyvbe: Ámor, A' Szamócza, A' 
Boldogság, Tháles, a Harmadik könyvbe: Keser'édes (A Keserű Édesség címmel), 
A' Tavasz (XVII.), Az Eltávozás (XVI.). Mindez jelzi a két kötet témájának, illet-
ve a versek elrendezési módjának hasonlóságát. Az egyik lehetséges értelme-
zés szerint az Anakreóni Dalokban is elénk rajzolódik egy szerelmi történet, az 
ébredéstől a viszonzatlanság miatt érzett aggodalmon át a kedves elvesztése 
által okozott fájdalomig. Lilla neve gyakran fölbukkan ugyan az egyes dalok-
ban, mégis hiába keresünk konkrét élményeket, eseményeket a versekben, a 
szeretett lény személyiségéről, külső és belső tulajdonságairól nem tudunk 
meg szinte semmit. Középpontban tehát itt sem egy konkrét szerelem áll, ha-
nem maga a szerelem érzése, a lírai én érzelmeinek hullámzása. Ezt azonban 
egészen más nézőpontba helyezik az anakreóni dalok másik fontos témáját, 
a bor örömét, jótékony, „gondoldó" hatását, Bacchus hatalmát, az élet derűs 
élvezetét, a boldog megelégedést hirdető költemények, amelyek újra és újra 
megszakítják a szerelmi témájú költeményeket, ellenpontozzák a bennük 
megfogalmazott szélsőséges érzelmeket. Ezek többnyire meghatározó helye-
ken tűnnek föl, általában egy-egy érzelmi váltás, fordulat előtt. Egyrészt te-
hát elválasztó szerepet töltenek be, másrészt a hirtelen váltással megkérdője-
lezik a szerelemnek mint a boldogság egyetlen, kizárólagos lehetőségének 
felfogását. Ez az állandó váltakozás figyelmeztet az érzelmek viszonylagos-
ságára, a szerelem törékenységére, a boldogság és a boldogtalanság, az em-
beri élet mulandóságára. 

A dalok többsége rövid terjedelmű, általában egy-egy metafora, játékos 
költői ötlet elmés kibontásai, az anakreóni versek gyakori motívumai több-
ször ismétlődnek, variálva vissza-visszatérnek bennük. Két költemény azon-
ban terjedelmét, formáját és mondanivalóját tekintve is kiemelkedik közü-
lük: az Orgiák és A Hafiz' sírhalma. 

A kötet felütésében egy „butella máslás" után A Magyarokhoz fordul az 
anakreóni életmódot tudatosan vállaló lírai én. Enyhe iróniával, látszólag 
mentegetőzve, mégis határozottan utasítja el a „megdühödtt" homéroszi vi-
lág „Minden tsetepatéját", és kijelöli további témáit: „tsupán szerelmet, / És 
bort fogok danolni". Ezt a gondolatot viszi tovább a második darab, Az 
Anákreoni Versek, amely az elutasított antik példakép helyett újat jelöl ki: a 
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szelíd Anakreónt, akit Ámor, a szerelem istene és Liéus, a gondok föloldója 
választottak ki és avattak költővé. Közvetve azonban nem csupán a görög 
költő áll összeköttetésben az istenekkel, hiszen a magyarok „magánosan dal-
ló Anákreon"-jának ő maga ajánlott dalaiból néhányat. E könnyed, játékos 
felütés, a különös isteni kiválasztottság előre megadja a kötet alaphangulatát, 
egy lehetséges értelmezésmódot kínál, jelezve, hogy mindez csupán tréfa - a 
szó sulzeri értelmében.74 

A kötet III. darabjától a szerelem és a bor hatalmát megéneklő versek vál-
takoznak. A III-VI. dal az ébredő szerelemről szól: A' Hévség és A' Leánykák-
hoz című versek még általánosságban beszélnek a körvonalazhatatlan, 
emésztő tűzről, annak erejéről, a Tháles és a Lillához (Lillám! elég tsak egy szó...) 
középpontjában pedig már a Lilla szépségétől megvakult Vitéz érzelmei áll-
nak. A szerelem ébredését, a kínzó, mégis boldog vágyakozást versbe foglaló 
dalok sorát a Barátomhoz szakítja meg, mely a bor témáját pendíti meg, az 
„észhozó Tokaj"-t s annak nektárját dicsőíti. 

A VIII. daltól (Lillához. Leányka! hű szerelmem' Tüzét miért kerülöd? . . J a „sze-
relmi tűz", az öröm mellé belopja magát a bizonytalanság, a viszonzatlan 
szerelemtől, hűtlenségtől való félelem. AIX. (Ámor. Guarini után) és X. darab 
(A' Fogadástétel) Ámor és Lilla, valamint Ámor és Vitéz kapcsolatának egy-
egy mozzanatát jeleníti meg. Vitéz, bár megkapta jutalmul Lillát, ,,A' tűzsze-
mű leánykát", nem felhőtlenül boldog: „Most hát lekötve lévén / Mást nem 
tudok danolni - / LILLÁT tsak, és tsak Ámort." A lekötöttség, a tehetetlen-
ség hangsúlyozása véglegességet, menekülésvágyat és annak lehetetlenségét 
sejteti. Ezt oldja föl éles hangulati váltással A' Búkergető (XI.), biztatva a 
könnyedebb életszemléletre, a gondoktól, sóhajoktól való szabadulásra, a 
„borotska" nyújtotta örömök, a jelen derűs, minden fölösleges sóhajtól men-
tes élvezetére, föltéve a kérdést: „Ki boldogabb halandó / Mint a' ki nem 
sohajtoz? / Ki boldogabb magamnál?" A boldogságnak eszerint nem csupán 
egyetlen kizárólagos lehetősége van. - Vagy mégis? A vers első és utolsó két 
sora - „Ha szíhatok borotskát, / A' gondjaim tsutsúlnak" - elbizonytalanít, 
hiszen figyelmeztet arra, hogy ez a fajta boldogság átmeneti állapot, ami után 
ismét felébrednek a gondok a „tsutsúlásból". A' Boldogság (XII.) című vers ez-
zel szemben a beteljesült szerelem idilli képét, látszólag soha el nem múló 
„ünnepét"7 5 festi elénk. Egy pillanatra föloldódik az aggodalom, és együtt 
van mindaz, ami teljessé teszi az életet: a jázminos ligetben Vitézzel „tsó-
kolódva tréfálkozó" Lilla, egy üveg borocska, a kosárban pedig friss eper 
mellett „ A n á k r e o n n a k Kellő danái". Joggal teszi föl hát ismét a kérdést: 
„kibóldogabb VITÉZNÉL?". Más állapot ez, mint az előző, nincs feltétele, 
mint annak („ha szíhatok borotskát"), nem kell mesterségesen előidézni, s 
úgy tűnik, sosem múlik el. Az öröm azonban mégis csak pillanatnyi, „a bol-
dogság idejében, a Lillával való együttlétben az »én« csak »szenvedőlege-
sen«, az öröm tétlen élvezőjeként van jelen, mint aki csak elfogadhatja a bol-
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dog pillanat ajándékát". Mindez valójában gondos előkészítés, „megrende-
zés" eredménye, „a boldogság környezetét a költő rendezte be, az ő alko-
tása",76 és mint a „nyári hűvös este" időmegjelölés jelzi, nem tartható fenn 
sokáig. 

A boldogság fenyegetettségére válaszol, egy egészen más, szebb világot 
tárva föl az Orgiák (XIV.). A költemény az anakreóni életszemlélet összegzé-
se, ugyanakkor fordulópontot is jelöl, hiszen utána egyre elkeseredettebb 
hangulatú darabok következnek (Keser'édes, Az Eltávozás, A' Tavasz), eljutva a 
„talán örökre" bizonytalanságától az „Egyedül csak én kesergek" végleges 
bizonyosságáig. A versben a „Mind" és az „Egy" egymásnak felelgetve ün-
nepli ,,A' szíveket feloldó, A' gondtörő" Bacchust, ,,a' kegyelmes Isten"-t, aki 
megszabadít a gátlásoktól, fölszakítja a korlátokat, teljessé teszi a gyönyört.77 

A kar által énekelt, lanttal kísért refrénnel indul, mely összefoglalja a fő mon-
danivalót. Az „Egy" négy különböző hosszúságú részben mutatja be „Liéus" 
jótékony adományait, négy fontos tulajdonságát emelve ki, elsőként, hogy 
csak vele lehet teljes a szépség, a szerelem, a kellem és a földi gyönyör. A má-
sodik és harmadik egységben az emberekre tett pozitív hatásaira mutat rá: 
megalázza, megszelídíti a „büszke Nagyravágyását , barátságot, örömöt, jó-
kedvet fakaszt, valamint megvidámítja a társasági életet. Az utolsó, egyben 
leghosszabb terjedelmű rész személyessé válik, többes szám első személyre 
vált. ,,A' kegyelmes Isten" legfontosabb, legértékesebb ajándéka a költői ih-
let, egy szebb világ megteremtésének lehetősége: „Ő a' ki képzetünkben / 
Teremthet új világot. / О int Polimniának; / 'S mennybéli zengzetével / Ol-
vasztja szíveinket. / Ő gyújtja a' Poétát / Érzékenyebb dalokra". Nem nehéz 
erről A magánossághoz című vers híressé vált soraira asszociálnunk: „Teben-
ned úgy csap a poéta széjjel, / Mint a sebes villám setétes éjjel; / Midőn te-
remt új dolgokat / S a semmiből világokat". A szelíd ünneplés hangulata 
egyre fokozódik, az első és második egység utolsó sorainak „úszik" és „fúl" 
igéi a mámor képzetét keltik: „egész gyönyörködésben / Nem úszhat az ha-
landó." ,,A' büszke Nagyravágyás [...] Megaláztatott örömmel / Fúl a' sze-
líd habokba." Az orgiák résztvevői egyre jobban belemerülnek a dalba, az 
ünneplésbe, melynek végpontja a teljes feloldódás, a mennyei, „Édes ragad-
tatás", egy másik világba emelkedés. A versben az egyéni és a költői kitelje-
sedés, a boldogság, az öröm új lehetőségeit tárja föl a költő. Mindez előre 
megkérdőjelezi a következő három darab keserűségét, kétségbe vonja a sze-
relem elvesztését végleges boldogtalanságként megélő, „Egyedül csak én ke-
sergek" magatartást, s távlatot nyit egy új költői program felé, amelynek 
megvalósítója a másik példakép: „Kelet' édes énekesse", Háfiz. A Hafiz sír-
halma lezárás, összegzés, búcsú, számvetés a boldogság és az élet múlandó-
ságával, ugyanakkor e tragikum sajátos költői föloldása, amelyhez hasonló 
gondolatokat, motívumokat Csokonai más műveiben is fölfedezhetünk.78 Az 
elmúlás tragikumával szembekerül „A rózsabokrok' alján" nyugvó, „víg", 
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„örömhozó", „erős", „szerelmeket lehellő" dalok „kellemes", „bölcs" poé-
tájának sorsa, akinek megadatott a boldog elmúlás, az „édes lebágyadás", s 
„drága híre Mint rózsaszag kiterjedt Szívünkre és hazánkra". Az ő szellemét 
megidézve, sírhalma körül ünneplőbe öltözött, „Kökény szemű Leányok", 
„ritka földi Nimfák" és „barna kondor ifjak" táncolnak, énekelnek, rózsával 
hintve, borral öntözve azt. A befejezésben a fő motívumok együtt jelennek 
meg, követendő példaként tárva föl a keleti dalnok költészetét, életét, halálát, 
feloldódását a természetben: 

M i t érzek! a' v i r ágok 
Bimbójikon k inéznek , 
H a b o s a n terűi az illat, 
A ' fellegek sza ladnak , 
Belőlök a' szelíd N a p 
Mosolyog derűl t t egünkre 
A ' filmilék zenegnek , 
'S egy szellet a ' rozsának 
Bimbójiból k i lendül : 
M i t - ah mit érzek! - édes 
E ' szellet ' ihletése! -
Ó h szent öröm! szerelmek! -
Megelégedés ' nyomás i ! -
Te vagy - te vagy - HAFIZNAK 
Árnyéka! csendes Árnyék, 
Te lebegteted ha junka t ! -
Ü l jünk le sírja mel le t t 
A ' mir tusos l igetben, 
Ü l jünk le, szép Leányok! 

Harmónia, életöröm, szépség, a pillanat nyújtotta boldogság élvezete, köl-
tői ihlet - ezek e világ fő jellemzői. Egyrészt korlátozott, hisz a csupán „Da-
nolni és szeretni" vágyó magatartás a földi boldogságot a beteljesült szere-
lemmel azonosító szemléletmód elutasítását jelenti, másrészt a kevéssel is 
megelégedő, ,,a' fösvénységtől, nagyravágyástól, haszontalan aggodalmak-
tól üress" életelv természetszerűen oldja föl a boldogság és az ember múlan-
dóságától való félelmet, hisz „érzi, hogy jó az élet, és a' halált is tsak úgy né-
zi, mint az örömnek és megelégedésnek utolsó pontját, mellyen meg kell 
nyúgodni". A békés, derűs földi életen és a halállal való nyugodt szembené-
zésen túl e filozófiai és költői programnak remélt, mélyen áhított, de csak a 
költészet világában bizonyosan megvalósulónak hitt jutalma a költői hal-
hatatlanság.79 Ennek látomását A' Szeretet című prózai írásában Háfiz ünnep-
léséhez hasonlóan festi le Csokonai: „Majd talán a' háládatos Szép Nem, az ér-
zékeny Leánykák, és kedve telt Menyetskék ki fognak ollykor az én teme-
tőmhöz jönni, midőn az ember emberebb lesz, 's megemlékezvén az én Éne-
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kémről, rózsát hintenek sírhalmomra, 's lengő piros pántlikákat kötöznek 
bemohodzott fej-fámra." Háfiz „árnyékához" hasonlóan, a természetben fel-
oldódva köszöni ő majd meg ezt: „Akkor óh Szerelem! Te ki leszállhatsz a' 
koporsó völgyébe is, éleszd meg ha tsak addig is az én hamvaimat, míg ezt 
nekik megköszönhetem, vagy ha az nem lehet, hadd intsék meg síromnak 
hantjairól a' bókoló gyöngyvirágok, 's az integető boglárkák, hogy ők köszö-
nik a' Szépeknek jó szívűségeket, kedvellik az érzékeny Szép Nemet, mert az én 
szívemből tápláltatnak az ő gyökereik, az én tsontomból kiaszott vér kereng 
apró tsövetskéikbe."80 

3. A Jegyzések és Értekezések... legfontosabb forrásai, a lábjegyzetekben említett 
elméleti és szépirodalmi művek 
A hivatkozásokban említett szerzők és művek teljes számbavétele itt lehetet-
len, hiszen Csokonai közel hetven szerzőt említ, s egy-egy szerzőtől néha 
több művet is. Ez utóbbiak között van néhány olyan, amelyre csak közvetve, 
más munkák alapján hivatkozik, a fölsorolt munkák legnagyobb részét azon-
ban jól ismerte, használta. 

A források között vannak olyan - főként népszerű esztétikai - művek, 
amelyekre különösen gyakran utal. Legtöbbször Sulzerre, akinek négyköte-
tes munkája (Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzelnen, nach alpha-
betischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt) 
külön szócikkekben tárgyalja a poétikai fogalmakat, végigkísérve kialakulá-
sukat, történetüket. A mű évtizedekig nagy hatással volt a kortárs irodalom-
ra.81 - Csokonai az 1786-87-es lipcsei kiadást - saját kérésére - Kazinczy tói 
kapta ajándékba.82 

A másik fontos forrás Johann Joachim Eschenburg költészettani munkája 
(Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften), amely a hoz-
zátartozó szöveggyűjteménnyel együtt (Beispiel-Sammlung zur Entwurf einer 
Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften. 1-8. Berlin und Stettin, 
1788-1795) a felvilágosodás korában szintén fontos kézikönyv volt. A költő 
Kazinczytól az „új Editióú Eschenburg"-ot (Stuttgart 1789) próbálta megsze-
rezni, de sikertelenül.83 

A korábbi századok elméleti munkái közül többször említi Julius Caesar 
Scaliger Poëtices libri Septem (Lyon 1561) című művét, a költészetről alkotott 
eszmék egyik legteljesebb XVI. századi rendszerezését, valamint Daniel 
Georg Morhof, német költő, kritikus kétkötetes könyvét (Polyhistor, Literarius, 
Philosophicus et Practicus. Lubeckae 1732), amely átfogó képet adott korának 
minden tudományágáról. 

Az elméleti bevezetéshez nem, de a magyarázatokhoz használta Csokonai 
- gyakran anélkül, hogy ezt jelezte volna - a francia Pierre Bayle népszerű 
munkáját (Dictionnaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle. Cinquième edi-
tion, revue, corrigée, et augmentée. Avecla vie de l'Auteur, par Mr. des Maizeaux. 
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Basel 1738). A debreceni kollégiumban ma is megtalálható négykötetes mű 
korabeli megítélésére vonatkozóan érdekes adalékkal szolgál Sárváry Pál, aki 
a könyvtár használati szabályzatába 1802-ben a következő tanárkari végzést 
jegyezte föl: „Mivel a kir. helytartó tanács elrendelte, hogy olyan könyvek, 
melyek a vallásra, az erkölcsre vagy a közrendre vonatkozóan ártalmas taní-
tásokat tartalmaznak - mint különösen Voltaire, Rousseau, Helvetius és a 
Bayle szótára - , csak annak kölcsönözhetők ki, aki vállalkozik megcáfolásuk-
ra; a tanári kar az eddigi könyvtárhasználati utasításokat megtoldja »sub 
poena cassationis« - egy újabbal, mely szerint a könyvtárosok a fent megne-
vezett vagy hasonló könyveket senkinek - professzorokat és a helybeli refor-
mátus egyház lelkipásztorait kivéve - ki ne kölcsönözzenek."84 

A jegyzetekben fölsorolt művek és szerzők második nagy csoportját a régi 
és új Anakreón-kiadások, valamint a róla szóló értekezések alkotják. A görög 
költő életének, költészetének, műveinek bemutatásához Csokonai sokat me-
rített Josua Barnes jegyzetekkel ellátott, görög és latin nyelvű Anakreón-ki-
adásából (Anacreon Teius, Poéta lyricus Summâ Cura et Diligentia, adfidem etiam 
Vet. MS. Vatican. Emendatus. Pristino Nitori, Numerisque suis Restitutus, Dimi-
diâ ferè parte Auctus, Aliquot nempè justis Poematiis, et Fragmentis plurimis, ab 
undiquaque conquisitis. Item Anacreontis VITA etc. Aliaque, quorum seriem 
sequens Pagina notât. Operâ et studio JOSUAE BARNES. Cantabrigiae 1705). 
Ezt Sulzer a legjobbak között említi, és utal arra, hogy tőle származik a leg-
inkább használható Anakreón-életrajz.85 

A kiadások közül Csokonai szerint „legszebb, legjobb, legbővebb, és mind 
külső mind belső érdemére nézve legfejedelmibb a' Párisi, a' mellyben nem 
tsak a' Görög Textus legcorrigáltabb, a' Deák fordítás mind versben, mind fo-
lyóbeszédben legderekabb; hanem a' Daloknak száma is több újjonnan felta-
lált Darabokkal van szaporítva, az író képzeletei pedig Párisnak mái híres 
Piktorjai és Metszői által Táblákra vágynák tétetve, 's a' mi több az oda-való 
legnagyobb Muzsikusok által a' Görög Textus Muzsikai Compositióra van 
véve". Jean Baptiste Gail, francia költő kötete (Odes d'Anacreon, traduites en 
Français avec le texte grec, la version latine et notes critiques, par la Citoyen Gail, 
avec estampes, odes grecques, mises en musique par Gosséc, Mehul, le Sueur et 
Cherubini, et un discours sur la musique grecque. Edition plus complete que toutes 
celles qui ont paru jusqu' à ce jour. Párizs 1799) 64 dalt, 57 töredéket tartalmaz 
francia nyelvű fordítással együtt, valamint négy kottamellékletet és három 
rézkarclenyomatot.86 A könyv, mely Márton József szerint mintaként szolgált 
Csokonai számára,87 ma is megtalálható a debreceni kollégium könyvtárá-
ban.88 

Az Anakreónról szóló értekezések közül - Sulzer nyomán - Degenre, 
Herderre és Schneiderre utal,89 de úgy tűnik, egyikük gondolatait sem olvas-
ta. Mint korábban említettük, Degen kiadásához nem jutott hozzá, Herder 
Fragmente über die neuere deutsche Litteratur című művére pedig a szerző meg-
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nevezése nélkül utal, és jelzi, hogy „azzal sem élhettem".90 Schneider idézett 
munkájáról (Anmerkungen über den Anakreon. Lipcse 1770) nincs adatunk, va-
lószínűleg Csokonai sem ismerte, mindaz, amit leírt róla, teljesen megegye-
zik a Sulzernél olvasható gondolatokkal. 

A jegyzetekben fölsorolt források harmadik csoportjába azok tartoznak, 
amelyeket a tárgyi és nyelvi magyarázatokhoz használt a költő. A már emlí-
tett esztétikai munkákon kívül gyakran idéz szépirodalmi műveket, korabe-
li (például Heinrich von Kleist, Jacques Delille) és ókori (például Vergilius, 
Horatius, Ovidius, Statius, Cicero, Tibullus, Aelianus, Paterculus, Homérosz, 
Plutarkhosz...) szerzőket, valamint különböző lexikonokat, szótárakat: pél-
dául Stephan Blancard: Lexicon Medicum... (Lipcse 1777), Caroli Stephani: 
Dictionarium Historicum, Geographicum, Poëticum... (Genf 1596), Szenczi Mol-
nár Albert és Pápai Páriz Ferenc szótárát, valamint a már említett Bayle-
lexikont. Gyakran hivatkozik népszerű természettani munkákra is: Földi 
Jánosra (Természeti história. A' Linne Systémája szerént. Első tsomó. Az állatok or-
szága. Pozsony 1801, Rövid Kritika és Rajzolat a' Magyar Fiivész-Tudományról. 
Bécs 1793), néhány német szerzőre: J. Fr. Blumenbach: Handbuch der Natur-
geschichte (Göttingen 1791), С. Ph. Funke: Naturgeschichte und Technologie... 
(Braunschweig 1794-95), köztük G. Chr. Raff népszerű tankönyvére (Natur-
geschichte für Kinder), amelynek lefordítása az ő tervei között is szerepelt.91 

Leggyakrabban Linnét (Systema Naturae...) és Pliniust (Históriáé Naturalis 
Libri XXXVII.) említi. 

Az itt bemutatott források hosszú, de nem teljes listája egyrészt mutatja 
Csokonai esztétikai tájékozódását: jól ismerte és haszonnal forgatta a kor 
népszerű elméleti munkáit, másrészt szemlélteti a „poéta doctus" műveltsé-
gét, tájékozottságát: nem csupán a korabeli és antik irodalomban volt jártas, 
hanem a botanikában és az orvostudományban is. 

4. Régi és új kérdések, problémák 
a) Műfaji rendszerezés igénye 
Csokonai értekezését elméleti bevezetéssel indítja. Mielőtt az anakreóni da-
lok „belső természetét" bemutatná, csoportosítja a lírai költeményeket. Nem 
könnyű feladatra vállalkozik, amikor „az éneklő Versezeteket" próbálja 
rendszerezni, ebben az időszakban régi és új elvek keverednek egymással, 
hiányoznak a rendszerezés alapjául szolgáló kritériumok.92 Az elméleti írá-
sokban az óda és a lírai költészet sokáig egyenrangú fogalomként jelenik 
meg, középpontjában pedig tulajdonképpeni tárgya, az érzelem áll. Az egyes 
versformákról a XVIII. századi szerzők különbözőképpen vélekednek, más-
más szempontok szerint csoportosítják őket.93 Amikor az antikizáló ódák 
mintáit követő költemények mellett új, dalszerű kifejezésformák jelennek 
meg, egyre gyakrabban találkozunk a kettős felosztással, az ódát viszont ál-
talában magasabbra helyezik, mint a dalt.94 Sulzer lexikonának „Lied" szó-
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cikkében hangsúlyozza, hogy nagyon nehéz meghatározni azokat a jellemző-
ket, amelyek a dalt elhatárolják a vele rokon ódától, ugyanis közöttük csupán 
fokozati különbség van, s nagyon sok a közös vonás. Mégis megpróbálja kül-
ső és belső jegyek alapján (alkalmazásmód, strófaszerkezet, ri tmus, az érze-
lem erőssége és változása) elkülöníteni őket.95 A német elméletírók között 
Eschenburgnál kerül a lírai költemények hierarchikus rendjében a legalacso-
nyabb helyen álló dal a legmagasabban álló óda mellé, a kettő tehát egyen-
rangúvá válik.96 Csokonai az ő felosztását vette alapul. „Két fő Nem"-ről be-
szél, s az alany „elragadtatott" vagy „kellemetesen elborúlt" lelkiállapotából 
határozza meg az óda és a dal tartalmi és formai különbségét: 

Két fő Nemek v a n az éneklő Versezeteknek, ahozképest , a ' mint vagy felemelkedik, és 
m a g á n kívül ragad ta t ik a ' mi lelkünk, vagy pedig tsak t sendes és kel lemetes elborúlásba 
jön az előtte lévő tárgy által. Az első esetben, a ' tárgynak n a g y és felséges vól ta miatt, ér-
zéseink erőssebbek, gondo la t ink fentebb járnak, melly mia t t a ' szók és kifejezések hatha-
tós, szabad , mérész és v a k m e r ő fo rmát és menetelt vesznek magoknak, és a ' Szerző egész 
megle lkesedésben áll e lő t tünk: így készül az Óda, melly alat t az énekeknek fellengősebb 
nemét szoktuk érteni. Mikor pedig érzéseink lágyabbak, szelídebbek, nyájasabbak; a' 
tárgy vagy [tsekély v a g y előttönk] tsekélyebb oldaláról vevőd ik fel; 's anná l fogva éne-
k ü n k is, és e lőadásunk m ó d j a könnyebb és halkábban folyó: akkor az Ó d a ' erejét és ma-
gosságát el nem ér jük , és a' mit készí tünk, annak neve n á l u n k Dal, az idegeneknél Lied; 
Song; Chanson; C a n z o n e vagy Canzonet ta . 9 7 

Mint tudjuk, az életműben máshol is kísérletet tett a költő műfaji rendsze-
rezésre, az itteninél átfogóbb elemzéssel próbálkozott [Értekezés az epopeáról] 
című tanulmányában.9 8 Ebből az is kiderül, hogy tervei között szerepelt egy 
nagyobb mű megalkotása, amelyben, mint írja, „bőven fogok erről és több 
ezen íráskámban röviden említett dolgokról értekezni".99 Ilyen tárgyú mun-
ka elkészültéről azonban nincs tudomásunk. 

Csokonai tehát megpróbálta elméletileg is megalapozni tanulmányát. Az 
általa ismert legjobb rendszerezést véve alapul, kísérletet tett a lírai költészet 
műfajainak áttekinthető, pontos meghatározására, külső formai jellemzők 
helyett belső, lényegi kritériumokat helyezve a középpontba. Érdekesség-
ként azonban megemlíthetjük, hogy nem használja mindvégig következete-
sen a dal fogalmát, előfordul, hogy a jegyzetekben „Anákreon Ódáiról" be-
szél. 

b) Gondolatok a nyelv értékeiről és hiányosságairól 
Anakreon verselésével kapcsolatban Csokonai nem utal Földi és Kazinczy 
verstani vitáira. Számára a harcok, eltérő vélemények fölidézésénél, illetve az 
elvi állásfoglalásnál fontosabb a nemzeti, nyelvi öntudat felébresztése. Ami-
kor a jegyzetekben „Anákreon' Jambusá"-nak változatait mutatja be, büsz-
kén hívja föl a figyelmet arra, milyen szerencsés, irigylésre méltó helyzetben 

7 2 



CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ANAKREÓNI DALOK CÍMŰ KÖTETE... 

vagyunk mi, magyarok a többi európai nemzettel szemben, s fájlalja, hogy 
honfitársai nem érzik eléggé ennek a súlyát: 

. . .ha a' Spanyol a' maga pa ran t so ló h ideg a betűi t , az Olasz az ő egybeolvadó g ö m b ö l y e g 
szavait; a ' N é m e t a ' sok Di f tongus t és schevát lan consonánsai t erre a ' Téjoszi t ak tus ra 
rákénszerí thet i , bo ldognak tart ja magát és Anya i nyelvét, 's igazságtalan ö r ö m é b e n 
truttzol a' néha i Jóniának di tsősségén. Hát te Á r p á d ' nemzete! m i k o r fogod közönségesen 
érezni, hogy a ' te nyelved - és egyedü l a' te nye lved - alkalmatos a ' Görög Múzsák hason -
líthatatlan hármoniá já ra? 

Szomorúság, indulat, ugyanakkor jogos büszkeség rejlik e mondatokban. 
A versújítás korában több költőnktől hangzott el hasonló gondolat, nyelvünk 
egyedi adottságának hangoztatásával ösztönzést kívántak adni a honfitár-
saknak, akik „az idegen nyelveken való bámulásukban önnön magukéról 
egészlen elfelejtkeznek", lehetőséget arra, hogy bár nem tudunk nagy ered-
ményeket felmutatni, mégis büszkén hasonlíthatjuk össze magunkat a „pal-
lérozott" nemzetekkel - legalább a nyelvünkben meglévő adottságok 
terén.100 

A Jegyzések és Értekezések... nyelvi magyarázataiban gyakran találkozunk 
azonban olyan kijelentésekkel is, amelyek nyelvünk szegényes szókészletét, 
hiányosságait panaszolják. Ezekből - Csokonai más megnyilatkozásaihoz 
hasonlóan - kiderül, hogy a költő az újítás feltétlen szükségességét vallot-
ta,101 s arra is következtethetünk, hogyan képzelte el ennek gyakorlati meg-
valósítását. A dalokhoz írott jegyzetekben olykor hosszasan kell magyaráz-
nia egy-egy általa használt szót. Ezekkel kapcsolatban a nyelvbővítés két fon-
tos módjára hívja föl a figyelmet: a régi és a tájnyelvi szavak köznyelvbe ke-
rülésére. Ilyen tárgyú nézeteit más műveiben is kifejti; a magyar nyelv szó-
kincsbővítésének általa javasolt módjait legteljesebben A Tavasz Élőbeszé-
dében mutatja be.102 

Ehhez a törekvéshez szorosan kapcsolódik a költőnek az a célkitűzése, 
amelyet világosan tükröznek a növény- és állatnevekhez írott nyelvi magya-
rázatok: a botanika és az állattan szókészletének bővítése, egyértelműbbé té-
tele. A jegyzetekben egy-egy szóval kapcsolatban többször rámutat a hiá-
nyosságokra, s megpróbálja a hézagokat betölteni - általában a tájnyelvi szó-
kincsből. Javaslataival pontosabbá, árnyaltabbá igyekszik tenni a természet-
tudományos szókincset, remélve, hogy így talán „nem lenne a' mi Természe-
ti Históriánkban annyi zűrzavar és ambiguitás". A természettudományok, a 
botanika különösen érdekelte a költőt, ezt a lábjegyzetekben megjelölt forrá-
sok nagy számán túl hasonló tárgyú följegyzései is jelzik, valamint az a tény, 
hogy szándékában állt Földi János Természeti históriájának folytatása.103 
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с) Tájékozódás a her der i szemléletmód felé 
Csokonaival kapcsolatban többen utaltak arra a tényre, hogy szépirodalmi és 
elméleti műveiben a herderi gondolatokkal rokon vonásokkal találkozunk. 
Mindez elsősorban a nemzeti és nem antik hagyományok felé fordulásban je-
lentkezik. A témával foglalkozó írások azt is jelzik, hogy bár más XVIII. szá-
zadi munkában szintén megtaláljuk ennek nyomait, Csokonai irodalmi és 
esztétikai tájékozódásában fedezhetjük föl leginkább - bár elszórtan - e 
szemléletmód megnyilatkozását.104 Mint Herder Fragmente... című munkájá-
val kapcsolatban korábban említettük, kétséges: valóban találkozott-e írásai-
val, ez azonban nem zárja ki, hogy a herderi gondolatkör elemei eljuthattak 
hozzá.105 

A nemzeti hagyomány, a nemzeti múlt értékeinek föltárására szólít föl az 
egyik anakreóni dalhoz írott jegyzetben, amikor figyelmeztet arra, hogy „sok 
jó Magyar szavaink némelly jó Magyarok előtt is esméretlenek". Két fő okot 
nevez meg: az egyik, „hogy az ollyan szó a' több Vármegyékben feledékeny-
ségbe menvén, [...] tsak néhol és talám a' legegyűgyűbb Magyarok köztt ma-
radt meg", a másik, hogy „régi törzsökszavaink a' szokásból kimentek, és 
vagy tsupán ivadékjaikban élnek: vagy egész Familiástól edgyütt magvok 
szakadt". Emiatt leginkább azokat ,,a' gyarló Fordítók"-at hibáztatja, „kik a' 
(kivált hajdan nyomorék) Deák és egyéb eredeti munkák körűi nem az ide-
gen nyelvet a' miénkre, hanem a' miénket akarták amannak a' kaptájára szo-
rítani". Figyelmeztetése tehát egyrészt nyelvi szempontú: az ősi, elfeledett 
magyar szavakat ismét be kell emelni a köznyelvbe, másrészt távolabbra mu-
tat, utal a nyelv egyedi természetére, sajátos, más nyelvekben föl nem fedez-
hető törvényeire.106 A gondolatot a sokat idézett mondatokkal folytatja: 

Magyar ja im! Literátorok! ne tsak a ' külföldi í rókat olvassátok, h a n e m keressétek fel a ' 
rabotázó e g y ű g y ű Magyar t az ő erdeiben és az ő Scytha pusztáiban, h á n n y á t o k fel a ' gyar -
ló énekes könyveket , a ' v e szekedő Predikátziókat , a ' szűr b ib l iopol iumon kiterített szeny-
nyes Romántzoka t , ha l lgassá tok f igyelemmel a ' dano ló falusi leányt , és a' jámbor pu t -
tonost; akkor találtok rá az Á r p á d ' Szerentsi táborára , akkor lelitek fel a ' nemzetnek a m a ' 
mohos , d e annál t iszteletesebb maradvány i t , a ' mel lyeket az olvasott és u tazot t ura tskák-
nak tá rsaságában haszon ta lan keresnétek.1 0 7 

A felszólításban a külföldi mellett (s nem vele szemben) a nemzeti iroda-
lom felé fordulás fogalmazódik meg, amelynek igazi értékeit csak a nemzeti 
hagyomány, a gyökerek föltárásával ismerhetjük meg. A régi és népi itt egy-
más mellett jelenik meg, mint a nemzeti értékek őrzője.108 Csokonainak e 
megnyilatkozásai jelzik nemzettudatának herderi irányba fejlődését.109 

A nem antik hagyományok felé tájékozódásra elsősorban két fontos mun-
ka ismerete utal: Robert Lowthnak a zsidó költészetről szóló értekezése (De 
sacra Poësi Hebraeorum praelectiones accademicae. Notas, et epimetra adjecit 
Joannes David Michaelis. Göttingae 1770, Editionis secunda) és William Jones, 
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angol orientalista nevezetes műve (Poëseos Asiaticae Commentariorum Libri 
Sex. Ex Editione Jo. Gottfr. Eichhorn. Lipsiae 1777), amely a keleti költészet 
értékeit tárja föl. Mindkettőt csupán egyszer említi a költő. Szauder József 
mélyrehatóan foglalkozott e művek jelentőségével, s részletesen bemutatta, 
hogyan indították el Csokonaiban - a legnagyobb Lowth inspirálta gondol-
kodótól, Herdertől függetlenül - azt a folyamatot, amely a görög és római an-
tikvitás kizárólagos mintaszerűsége mellé más, hasonlóképp mintaszerű köl-
tészetet állított.110 E folyamat eredménye az a könyvkivonat is, amelyet Az 
ázsiai poézisról címmel Jones könyve alapján készített a költő, és nem hagyhat-
juk figyelmen kívül Képes Géza feltételezését sem, aki Csokonai Háfiz-kul-
tuszának forrásait kutatva arra a következtetésre jutott, hogy Jones könyvé-
ből ismerkedett meg vele és a perzsa költészettel.111 

Sajnos - mint Szauder is hangsúlyozza - ez az új irányú, herderi tájékozó-
dás inkább Csokonai költészetében jelentkezett, elméleti munkásságában -
az említett könyvkivonaton kívül - összefüggő kidolgozással nem, csupán 
elszórt utalásokkal találkozunk, ezek viszont határozottan jelzik hagyo-
mányszemléletének a kortársakat megelőző alakulását. 

Végigtekintve az anakreóni hagyomány magyarországi alakulását, remé-
nyeink szerint világosan látszik, hogy Csokonai sajátos, több szempontból 
meghatározó szerepet tölt be ebben. Kortársai közül sokakat megérintett 
Anakreón szelleme, dalainak könnyed, játékos hangneme. Ez az érdeklődés 
több dalfordításban, önálló anakreontikonokban, illetve egy-egy kötetben je-
lentkezett. Létrejöttükben azonban fontos szerepet játszott a versújító mozga-
lom lelkesítő hatása, a mintaadás szándéka, bizonyítják ezt a verstani szem-
pontú értékítéletek, viták, valamint az a tény, hogy többen némi távolságtar-
tással viszonyultak a dalokhoz, témájukhoz és az anakreóni életszemlélet-
hez. Csokonai azonban - mint kötete igazolja - teljes mértékben azonosult 
vele, számára nem kétséges e magatartás erkölcsössége. N e m fordítási, vers-
tani mintákat kívánt adni, hanem a görög költő szellemében, költeményeinek 
„belső természetét" megragadva alkotta meg a szerelem örömeit és kínjait, 
valamint a bort, a gondtalan, aggodalmaktól mentes életet megéneklő dalait, 
a kötet végső megszerkesztése nyomán pedig kirajzolódik előttünk az új sze-
mélyes és költői program, amelynek célja a csalódások lehetőségét kizáró, a 
mulandóság félelmétől megszabaduló, korlátozott, mégis teljességet ígérő 
boldogság. Az új életprogram jelentőségét több szempontból megerősíti a 
Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Dalokra. A bevezetésben a szerző teljes át-
éléssel, sajátjaként mutatja be az anakreóni életszemlélet jellegzetességeit, és 
a költőt követendő példaként állítja elénk. A folytatásban olvasható magya-
rázatokat gondosan, alaposan, esztétikai, tudományos, nyelvi igényességgel 
készítette el, nyilvánvalóan nem csupán azért, „hogy a' Könyvetske vasta-
gabbodván formásabb legyen", illetve hogy „Interesszéje nevekedjen", ha-
nem mert a készülő kötetet életműve fontos darabjának tekintette. A jegyze-
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tek azonban más szempontból is érdekesek, értékesek. Egyrészt azért, mer t 
ismét rámutatnak a „poéta doctus" sokoldalú műveltségére, tájékozottságá-
ra, sajátos érdeklődésére, másrészt azért, mer t választ keresnek néhány fon-
tos, a korban aktuális, sokat vitatott kérdésre, továbbá fölsejlik belőlük egy új 
irányú tájékozódás a nemzeti és nem antik hagyományok felé. Mindez iga-
zolja, hogy a XVIII. századi magyar irodalomban valóban egyedülálló kötet-
ről van szó. Egyedülálló, mert a tehetséges költő átlényegít, sajátjává tesz egy 
divatos költői ízlést, lezárva, összegezve ezzel egy irodalmi korszakot, egy-
ben új utakat keres és talál meg általa, amelyek már a továbblépés lehetősé-
gét, irányát sejtetik. 

1 „Semmi csekélység ez, de megőrzi ne-
vünk e csekélység, / Hogyha az ég se hagy el 
s odahallgat imánkra Apolló" (VERGILIUS, 
Georgicon, IV, 6-7., ford. LAKATOS István). A 
Jegyzések és Értekezések az Anakreóni dalokra 
című tanulmányból származó idézeteket a kri-
tikai kiadás készülő kötete alapján közöljük, 
ezt a továbbiakban külön nem jelöljük. Ezúton 
mondok köszönetet DEBRECZENI Attilának 
hasznos tanácsaiért, amelyekkel a munka sajtó 
alá rendezésében, jegyzetelésében és e dolgo-
zat elkészítésében segített. 

2 Ekkor próbál Csokonai Bécsben Márton 
Józsefen keresztül egy könyvnyomtató mű-
helyt keresni, ahol „Minden Munkájit" ki-
nyomtathatná (vö. Csokonai Vitéz Mihály összes 
művei. Levelezés, a továbbiakban CsLev., sajtó 
alá rend. és jegyz. DEBRECZENI Attila, Bp., 
1999,128.). 

3Vö. Anakreóni Dalok Cs. Vitéz M. által. 
Bétsben, 1803. Megjelent: 1806, a továbbiak-
ban AD., IV-V. 

4 Jegyzések és Értekezések az Anákreoni Da-
lokra, Az Anakreóni Dalok 1803. évi bécsi kiadá-
sának külön lapszámozású jegyzetei (1-56.), 
a továbbiakban: A D / j . Amikor Márton József 
1806-ban (1803-as évszámmal) kiadta a köte-
tet, az Előljáró Beszédben ismertette Csokonai 
eredeti kötettervét, és rávilágított a m ű töre-
dékességére (vö. AD. IH-IV.). Nem csupán a 
jegyzetek befejezése hiányzik, Csokonai 
„Anakreón' és Hafiz Életéről 's az Anakreóni és 
Persa Poézisről" is értekezett volna benne (vö. 
CsLev., 244.). 

5 Vö. CsLev., 244. 

6 Ez tulajdonképpen az első oldalhoz írott 
jegyzet, ahol ez áll: „Anakreóni Dalok Cs. Vitéz 
M. által. Bétsben, Pichler Antal betűivel, 1803." 

7 A Jegyzések és Értekezések... elején Anak-
reórvnal kapcsolatban utal az „I. Kiereszke-
désre", ahol valószínűleg bővebben szándé-
kozott írni életéről (1. m é g a 4. sz. jegyzetet). 

8 Először Toldy közölte Anacreon címmel 
az „Aestheticai töredékek" között (vö. Csoko-
nai Mihály minden munkái. Kiadta SCHEDEL 
[TOLDY] Ferenc, Pest, 1844, 836-839.), a kriti-
kai kiadás készülő kötetében a följegyzések 
között jelenik meg. 

9 A műről részletesebben 1. „A Jegyzések és 
Értekezések... legfontosabb forrásai..." c ímű 
fejezetben. 

10 Erről bővebben 1. Anakreón und die soge-
nannten Anakreontischen Lieder. Revision u n d 
Ergänzung der J. Fr. Degen'schen Ueberset-
zung mit Erklärungen von Eduard MÖRIKE, 
Stuttgart, 1864, 15-17., valamint Anakreón, 
ford., bev. és jegyz. PONORI THEWREWK 
Emil, Bp., 1885, 43-47. 

11 Vö. MÖRIKE, i. т., 11-12. 
12 Csokonai is utal erre tanulmányában, az 

általa idézett szerzők közül pedig Barnes, 
Morhofius és Born (róluk 1. „A Jegyzések és 
Értekezések... legfontosabb forrásai..." című 
fejezetben). 

13 Eszerint Giovanni d e Medici, a későbbi 
X. Leó pápa gyermekkorában hallotta a Gö-
rögországból menekült híres grammatikustól, 
Demetriosz Khalkondülásztól, hogy „a görög 
papoknak oly nagy tekintélyük volt a byzan-
tinus császárok előtt, hogy azok miatt bátran 
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elégethették a régi görög költeményeket, fő-
leg azokat, melyekben szerelmi istenekről, er-
kölcstelen enyelgésekről, hűtlen szeretőkről 
volt szó; így pusztultak el [...] Anakreón' [...] 
énekei" (idézi PONORI THEWREWK, 48.). 

14 Vö. MÖRIKE, i. т., 12. 
15 A kiadást részletesen bemutatja PONORI 

THEWREWK, i. т., 57-59. 
16 Az „anakreóni kérdésről" lásd PONORI 

THEWREWK, i. т . , 63-76. 
17 Vö. HALÁSZ Előd, A német irodalom tör-

ténete, Bp., 1987, 224. 
18 Ezekről részletesen ír PONORI THEW-

REWK, i. m. (85-95.). 
19 A témáról bővebben lásd Hans-Georg 

KEMPER, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, II. 
köt., Frühaufklärung, Tübingen, 1991,187-205. 

20 Vö. KEMPER, i. m. 191. 
21 „Die in der Mitte des Jahrhunderts gera-

dezu inflationsartig gebrauchten Begriffe 
»Scherz« und »scherzhaft« besassen über die 
heute allein gebräuchliche Bedeutung des 
munteren, witzigen Redens hinaus noch die 
semantische Komponente des Springens und 
Bewegens aus Übermut und Überschwang 
sowie - mitabgeleitet aus mhd. »scharz« 
(= Be-Springen von Tieren) - die der eroti-
schen Beziehung u n d des Liebestriebs." 
KEMPER, i. т., 174. 

22 Vö. Johann Georg SULZER, Allgemeine 
Theorie der schönen Künste in einzelnen, nach 
alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf 
einender folgenden Artikeln abgehandelt, I-IV., 
Leipzig, 1786-87, „Scherz. Scherzhaft", IV. 
220-239. 

23 Nem csupán a teológusok és filozófu-
sok, hanem a költők, esztétikusok közül is so-
kan fordultak ellenük, köztük olyanok, akik 
kezdetben üdvözölték az új irányzatot. 1757-
ben jelent meg Wieland írása (Empfindungen 
eines Christen), amelyben felháborodva kelt ki 
az anakreontikusok léha frivolitása, erkölcste-
lensége, ateizmusa ellen. Uz az ember bol-
dogsághoz, örömhöz való jogára, valamint az 
antik hagyományra hivatkozva utasította el a 
támadásokat (vö. KEMPER, i. т . , 201-202.). 

24 Gleim például így védekezett : 
„Schliesset niemals aus den Schriften der 
Dichter auf die Sitten derselben. Ihr werdet 
euch betriegen; denn sie schreiben nur, ihren 

Witz zu zeigen, und solten sie dadurch ihre 
Tugend in Verdacht setzen. Sie characterisiren 
sich nicht, wie sie sind, sondern wie es die Art 
der Gedichte erfordert ." (Idézi KEMPER, 
i. т., 192-193.) 

25 Ebből a nézőpontból jellemzi La Nauze 
Anakreón költészetét: „eine solche Süssigkeit, 
und etwas so feines und zärtliches, als wir 
vielleicht sonst nirgends finden. Alles ist 
darin schön und natürlich; ieder Gedanke ist 
eine Empfindung; ieder Ausdruck kömmt aus 
dem Herzen, und gehet wieder zum Herzen. 
Man findet da diese ungeküstelten Annehm-
lichkeiten, welche den Charakter des Liedes 
ausmachen" (KEMPER, i. т., 193.). 

26 Köztük volt Chr. F. Weisse, J. G. 
Willamov, M. Denis, J. K. Lavater, C. W. 
Ramler, C. W. Müller, J. B. Michaelis, J. G. 
Jacobi, L. Chr. H. Hölty, J. H. Fr. Meinecke, 
E. Chr. von Kleist, S. F. G. Wahl, sőt a fiatal 
Goethe költészete is az anakreontika jegyében 
indult, s Lessing is próbálkozott a műfajjal 
(vö. Cleim's ausgewählte Werke, szerk. Leon-
hard LIER, Leipzig, 1885, PONORI 
THEWREWK, i. m., 87-88., SULZER, i. т., 
„Anakreón", I., 87.). 

27 Jó példa erre A. G. Kästner hírhedtté vált 
„anakreont ikonja" : „Was Henker soll ich 
machen, / Dass ich ein Dichter werde? / Ge-
dankenleere Prose / In ungereimten Zeilen, / 
In Dreiquerfingerzeilen, / Von Mägdchen 
und von Weine, / Von Weine u n d von 
Mägdchen, / Von Trinken und von Küssen, / 
Von Küssen und von Trinken, / Und wieder 
Wein und Mägdchen, / Und wieder Kuss und 
Trinken, / Und lauter Wein und Mägdchen, / 
Und lauter Kuss und Trinken, / Und nichts 
als Wein und Mägdchen, / Und nichts als 
Kuss und Trinken, / Und immer so gekindert, 
/ Will ich halbschlafend schreiben. / Das 
heissen unsre Zeiten / Anakreontisch dich-
ten." (Franz MUNCKER, Anakreontiker und 
preussisch-patriotische Lyriker, Stuttgart, 1894, 
VII.) 

28 Áttekintésünkben csupán azokat a köl-
tőket említjük, akiknek anakreóni dalai Cso-
konai értekezésének Bécsbe kerülése (1803. 
június 17. után és 1804. március 4. előtt, vö. 
CsLev., 273., 828., 854-855., valamint VAR-
GHA Balázs, Csokonai műveinek első kiadásai, 
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Bp., 1974, 41.) előtt kerültek nyilvánosságra -
kivéve Révai Miklóst, akinek munkája sosem 
jelent meg, de fontos szerepet tölt be a ma-
gyarországi Anakreón-recepcióban. 

29 L. ehhez Földi János levelét Kazinczy-
hoz, 1789. febr. 5., Kazinczy Ferenc levelezése 
(KazLev.), I-XXI. Közzéteszi VÁCZY János, 
Bp., 1890-1911,1., 262-263. 

30 Vö. KazLev., I., 255-256., 278., II. 22. 
31 Vö. KazLev., II., 156-157. 
32 Vö. KazLev., I., 262-263. 
33 Bútsú-vétel = i. т., 6. 
34 Egy kedves Leánykához és A' Szerelemről = 

i. т., 36-37. 
35 Vö. KazLev., II., 110., 175., 201. 
36 Ráday fordításai: „Anacreonból való 

fordittások. / 2-dik Oda, 40-dik Oda" (Magyar 
Museum, a továbbiakban MMus., Kassa, 
1788-1793, I., 4., 359-361.), „Anákreonnak / 
XLVd. Dala. /Trocheus lábakon" (Orpheus, a to-
vábbiakban Orph., Kassa, 1790-1792, I., 2., 
131.). Kazinczy fordításai: Anakreonnak XIXd. 
éneke. / Kassán, Octob. Ildik, 1788. (MMus. I. 1. 
84-85.), Anakreonnak XXXIII. Dalja. (MMus. I. 
4. 362-363.), Anakreonnak Xldik Dala / Szepes 
Vármegyében, Decemb. 1788. (Orph., I., 3., 276.), 
Anakreonnak XXIldik Dala / Napkoron, 
Szabóltsban, Jul. 4dikén, 1790. (Orph., I., 3., 
277.), Anakreonnak Illdik Dala: / szabadon fordí-
va. / Fejér-Gyarmat, Szatthmárban, Jul. lèdik / 
1790. (Orph., I., 3., 293-294., Széphalmy né-
ven). A Heliconi virágokban (Heliconi Virágok 
1791 esztendőre szedte Kazinczy Ferentz Po-
zsonyban és Komáromban): Anacreon' XIX. Dala, 
Anacreon' XXXIII. Dala, Anacreon' XLV. Dala, 
Anacreon' XLV1. Dala (87-90., m ind 
Széphalmy Vintze néven). Földi fordításai: II. 
/ Anácreonnak XVIdik Dala. (Orph., II., 4., 
307-308.), XV. / Az én kívánságom. / 
Anacreonnak 15dik Dala. (Orph., II., 4., 393.), 
XX. / A' Lant. / Anacreonnak I. Dala. (Orph., II., 
4., 407.), XXI. / Az Asszonyok. / Anácreonnak 
Ildik Dala. (Orph., II., 4., 408.) 

37 Vö. KazLev., II., 22-24., I., 278. A verset 
valószínűleg egy korábbi levelében küldhette 
el, amely nem maradt fenn. Azért kérte, hogy 
maradjon ki a Magyar Museumból, mert igen 
jónak tartotta Kazinczy fordítását. Később ezt 
a dalt lefordította Földi is (vö. KazLev., II., 
218.). 

38 Idézi PONORI THEWREWK, i. т., 108. 
39 Vö. KazLev., II., 110., 305-306. 
40 Vö. KazLev., L, 278., II., 22-24., 91-93. 
41 Vö. KazLev., V. 114. 
42 Vö. KazLev., I. 467. 
43 Vö. KazLev., II. 110. 
44 Kazinczy küldte el neki (vö. KazLev., II. 

156-157., CsLev., 247. ). 
45 Vö. KazLev., II. 156-157., 170-175., 

198-200., 213-219. 
46 Vö. KazLev., II. 156. 
47 Vö. KazLev., II. 170-171. 
48 Vö. KazLev., II. 191-195. 
49 Vö. KazLev., II., 196-198. 
50 Vö. KazLev., II., 305., III., 119., IX. 116. 
51 Daykától az Orpheusban A' szerető jelent 

meg (II., 40.), a Kazinczy által kiadott kötet-
ben (Újhelyi Dayka Gábor' versei. Öszveszedte 
's kiadta barátja Kazinczy Ferencz. Pest 1813) 
öt anakreóni dal és egy fordítás: A' hű leányka 
(14.), Szerelmesemhez (16., a jegyzet szerint ez a 
18. „anacreonteum" szabad átdolgozása), A' 
vak szerelem (17.), A' bosszús szerelem (19.), 
Phyllis (21.). Az új Anakreon című vers (27., a 
jegyzet szerint a 7. „anacreonteum" szabad 
fordítása, a „Variansok" szerint Dayka 1793-
as kéziratában A kevéssel megelégedett elme cí-
met viseli.). 

52 Vö. PONORI THEWREWK, 112. 
53 Vö. CsLev., 215., 218. 
54 Vö. KazLev., III., 119. 
55 Vö. KazLev, III., 81., IX., 116. 
56 Az Asszonyokról. / Anákreonnak II. Ódája. 

(216-217.), Hilas a Kakasához. /Anákreonnak Il-
dik Ódája. (223.), Л Kor. / Anákreonnak Ildik 
Ódája. (227.), Az Élet Futamatja / Anákreonnak 
24dik Ódája. (228-229.), A Kívánságok. / 
Anákreonnak 20-dik Ódája. (231.), Ámornak éjje-
li Látogatása. / Anákreonnak 3-dik Ódája. 
(255-256.) 

57 Vö. BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának 
magyar irodalma, Bp., 1994, 377., JULOW Vik-
tor, Fazekas Mihály, Bp., 1955, 90-93. 

58 Anakreóntól 88 fordítása jelent meg: 
Anakreon versei, ereklyéi, purgomai (i. т., 
170-190.). 

59 KazLev., VIII., 456., a kötetről és a fordí-
tás értékéről 1. PONORI THEWREWK, i. т., 
118-119. 

60 Idézi BÍRÓ Ferenc, i. т., 270. 
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61 OSZK, Oct. Hung. 431., részletesen be-
mutatja őket CSAPLÁR Benedek, Révai Miklós 
élete, Bp., 1881-89, III., 415-430., a tervezett 
kötetet ez alapján ismertetjük. 

62 Ueber die Philosophie des Anakreon, ein 
Versuch von M. Joh. Fr. Degen, Erlangen, 1776. 
Ezt a munkát Csokonai is említi, de sajnálattal 
jelzi, hogy „DÉGENnek Anákreonra tett hal-
hatatlan gondolatait a ' könyvnek nem léte 
miatt" nem közölheti, mivel „Collegiumunk-
nak Könyves házában Dégennek sem kiadá-
sát, sem Értekezését" nem találta meg. 

63 Vö. BÍRÓ Ferenc, i. m„ 431-432. 
64 Vö. DEBRECZENI Attila, Csokonai, az új-

rakezdések költője, Debrecen, 1993, 71-74. 
65 Az Anakreóni Dalok XV. darabja a 

Keser'édes, amelyhez Csokonai a következő 
jegyzetet fűzi: „Keserű-édes vagy Keser 'édes 
az, a ' mit a ' Frantzia az aigre-doux, az Olasz 
pedig a' dolce-picante által tészen ki, a ' miben 
az édesség keserűvel, savanyúval vagy fójtós-
sal van megvegyítve, és a' mi az ízérzésben 
ollyan forma, mint a ' muzsikában a' szokat-
lan és discordánt hangokból öszvefogott hár-
mónia; vagy a' festésben a' clair-obscur, 
chiaroscuro, németül Hagedorn és Sulzer 
után Helldunkel." 

66 A „kurta filozófiával" kapcsolatban 1. 
még BÍRÓ Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály: A bol-
dogság = Miért szép?, szerk. MEZEI Márta és 
KULIN Ferenc, Bp., 1975, 37-39. 

67 „Man muss also seine Lieder bios als 
artige Kleinigkeiten ansehen, die z u m Ab-
singen im Gesellschaften gemacht worden, 
wo die sinnliche Lust durch seinen Wiz sollte 
gewürzt werden. [...] Seine Laune ist die 
angenehmste von der Welt, und lieblich, wie 
der schönste Frühlingstag. Auf die allerleich-
teste Art mahlt er tausend angenehme Phan-
tomen, die mit wollüstigen Sumfen vor unse-
rer Einbildungskraft herumflattern, u n d ver-
setzt uns in eine Welt, woraus aller Ernst, alles 
Nachdenken verbannet ist, wo nichts als 
Schwärmereien einer leichten, die Seele 
wenig angrei fenden Wollust herrschen. 
[...Seine Lieder] sind ein Blumengarten, wo 
tausend liebliche Gerüchte herumflat tern" 
(SULZER, i. т., „Anakreon", I., 85-86.). 

68 A fogalom más kontextusban, de szintén 
Sulzerből merítve, nem csupán Csokonainál 

jelenik meg, lásd ehhez SZAJBÉLY Mihály, 
„Mázadnak a' magyar tollak". Irodalomszemlélet 
a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 
XVIII. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., 
2001, 48-50. 

69 Vö. SULZER, i. т., „Dichtkunst. Poe-
sie", I., 434-435. 

70 Vö. SULZER, i. т., „Witz", IV., 628-631., 
„Scherz. Scherzhaft", IV., 223. 

71 Vö. SULZER, i. т., „Anakreon", I., 86. 
72 A kötetről, keletkezéséről, valamint а 

cikluskompozícióról lásd CSOKONAI VITÉZ 
Mihály, Lilla, szerk., a versek szövegét sajtó 
alá rend. és a jegyz. összeáll. DEBRECZENI 
Attila, Bp., 1996, 28-48. 

73 DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újra-
kezdések költője, 15-16. 

74 Sulzer éppen Anakreón példáját idézi a 
tréfával kapcsolatban: „Wenn Anakreon sich 
wie von der Liebe gequält anstellet, und sein 
Herz als ein Nest beschreibet, das voll junger 
Amorie sitzt: so scherzte er; aber der würklich 
verliebte Jüngling, der die Plagen der Liebe 
fühlte, aber auf eine lächerliche Weise äus-
serte, würde er nicht scherzen, wenn m a n 
gleich über ihn lacht. Einerley Gegenstand 
kann Scherz oder Ernst seyn, nach der Ab-
sicht, die man dabey hat ." (SULZER, i. т., 
„Scherz. Scherzhaft", IV., 220-221, még а 71. 
jegyzetet.) 

75 Vö. BÍRÓ Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály: 
A boldogság, 36-44. 

76 I. т., 43. 
77 Vö. GÖRÖMBEI András , A bordal Csoko-

nai lírájában, Alföld, 1973/11,131. 
78 A versről, helyéről az életműben lásd 

DEBRECZENI Attila, A mulandóság „megszelí-
dítése", Csokonai, Háfiz és a sírhalom-motívum, 
A Tiszatáj diák-melléklete, 1995/12. 

79 A vers értelmezése szempontjából érde-
kes problémát vet föl az idézőjelbe tett utolsó 
négy sor: ,,'S te Utazó! Ki a ' szép / Váras felé 
igyekszel, / Ne térj odább HAFIZNAK / Fü-
lepte sírja mellől!" A másik lehetőség, a bol-
dog ünneplés helyett az elhagyatott, fűlepte 
sír képének megjelenése bizonytalanságot sej-
tet. Ezzel a távolító gesztussal a valóság vilá-
gából a költői képzeletébe kerül az ünnep és a 
költői halhatatlanság bizonyossága (vö. DEB-
RECZENI Attila, A mulandóság „megszelídíté-
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se". Csokonai, Háfiz és a sírhalom-motívum, 8., 
16.). 

80 Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Szép-
prózai művek, sajtó alá rend. és jegyz. DEBRE-
CZENI Attila, Bp., 1990, 205. 

81 Hatásáról, korabeli népszerűségéről, 
megítéléséről 1. CSETRI Lajos, Egység vagy kü-
lönbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar 
irodalmi nyelvújítás korszakában, Bp., 1990,134., 
valamint MARGÓCSY István, Verseghy Ferenc 
esztétikája, ItK, 1981, 545-546. 

82 Vö. CsLev., 244., 247., 794-795. A könyv 
ma is megtalálható a debreceni kollégium 
könyvtárában N. 465. jelzet alatt. 

83 Vö. CsLev., 28., 47., 88., 244., 288. és a 
hozzájuk fűzött jegyzetekkel. 

84 Vö. VARGA Zsigmond, A kollégiumi 
nagykönyvtár és a vele kapcsolatos múzeum kiala-
kulási története és egyetemes művelődéstörténeti 
jelentősége, Debrecen, 1945, 92-93. 

85 Vö. SULZER, i. т., „Anakreón", I., 87. 
86 A kötetet bemutatja PELLE Erzsébet, 

Un poète cosmopolite du XVIII. siècle: Michel 
Csokonai et la littérature française. - Csokonai 
Mihály és a francia irodalom, Szeged, 1933, 
28-29. 

87 Vö. AD., IV. 
88 Jelzete: G. 128., benne egy kéziratos be-

jegyzés olvasható, amely szerint Csokonai 
Bécsből kapta a kötetet, s anyjától, Diószegi 
Sárától vásárolta meg a könyvtár. 

89 Vö. SULZER, i. т., „Anakreón" , I., 87. 
90 Szauder József ezt az ada to t idézi an-

nak bizonyságául, hogy a költő n e m találko-
zott Herder írásaival (vö. SZAUDER József, 
Csokonai poétikájához = Uő, Mesterség és alko-
tás, Bp., 1972. 80., valamint DEBRECZENI At-
tila, Csokonai, az újrakezdések költője, 130-131. 

91 Vö. CsLev., 88., 551. 
92 Vö. MEZEI Márta, Poétikai kérdések Cso-

konainál, It, 1974, 410-420. 
93 Vö. Klaus R. SCHERPE, Gattungspoetik 

im XVIII. Jahrhundert. Historische Entwicklung 
von Gottsched bis Herder, S tut tgar t , 1968, 
105-111. 

94 Hagedorn Oden und Lieder in fünf 
Bücher című kötetében (1742) például elvá-
lasztotta egymástól a dalokat és ódákat. (Vö. 
SCHERPE, i. т., 110.) 

95 Vö. SULZER, i. т., „Lied", III., 214-230. 

96 „Überhaup t aber lassen sich zwey 
Hauptgat tungen lyrischer Gedichte abson-
dern, die sich durch Inhalt und Vortrag merk-
lich unterscheiden; nämlich die eigentliche 
Ode, und das Lied. Jene hat erhabnere Gegen-
stände, stärkre Empf indungen, h o h e m 
Schwung der Gedanken und des Ausdrucks; 
dieses wird gewöhnlich durch leichtere und 
sanftere Gefühle veranlasst, und hat daher 
auch einen leichtern gemäss ig tem Ton." 
(Johann Joachim ESCHENBURG, Entwurf 
einer Theorie und Literattur der schönen Wissen-
schaften, Berlin u n d Stettin, 1783,106-107., vö. 
SCHERPE, i. т., 110., ahol a németországi fej-
lődést párhuzamba állítja az angol poétikával, 
s megállapítja, hogy közös vonásokat lehet 
fölfedezni.) 

97 Csokonaihoz hasonlóan rendszerezi a 
„Lantos Poesis"-t verstani munkájában Földi 
János, és szinte szó szerint idézi Eschen-
burgot: „A' Lantos Versmív [...] Kiváltkép-
pen kétféle: A' tulajdonképpen való Óda , és a' 
Dal. Amannak felségesebb tárgya, keményebb 
érzése, magasabb felemelkedések a' gondola-
toknak és kifejezéseknek. Ez könynyebb és 
tsendesebb érzéseken folytattatik, és azért 
könnyebb 's mértékletesebb hangja is va-
gyon." (FÖLDI János, A Vers-írásról, Bp., 1962, 
79-80., vö. SZAJBÉLY Mihály, i. т., 142-148.) 

98 Erről, valamint Csokonai műfajelméle-
ti gondolkodásáról 1. MEZEI Márta, i. т., 
414-419., SZAJBÉLY Mihály, /. т . , 148-156. 

99 Vö. Csokonai Vitéz Mihály minden mun-
kája, I—II., sajtó alá rend. VARGHA Balázs, Bp., 
1973, II., 129-131., valamint A! Tavasz. írta 
Kleiszt. Fordította Csokonai Vitéz Mihály, Ko-
márom, 1802, X. 

100 Vö. KECSKÉS András, A magyar versel-
méleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-
ig, Bp., 1991, 125-145., DEBRECZENI Attila, 
„ Tudós hazafiság" (Egy beszédmód a XVIII. szá-
zad végének magyar irodalmában), It, 2001/4, 
493-494., SZAJBÉLY Mihály, i. т., 15-31. 

101 A' Tavasz, XII., valamint CsLev., 192., 
712. 

102 Vö. A'Tavasz, XIII-XV. 
103 Vö. CsLev., 232-233. és 276. 
104 Vö. SZAUDER József, i. т., 79-98., 

DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések 
költője, 151-158., SZAJBÉLY Mihály, i. т., 
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101-106., DEBRECZENI Attila, Nemzet és iden-
titás, ItK, 2001. 

105 Vö. DEBRECZENI Attila, Csokonai, az 
újrakezdések költője, 131. 

106 Ezt a gondolatot bővebben, a nyelv ke-
leti jellegének hangsúlyozásával fejti ki [Érte-
kezés az epopeáról] című tanulmányában (vö. 
DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések 
költője, 153.). 

107 L. ehhez A' Tavasz, XII., valamint 
Cshev., 192., 712. 

108 A korban ez általános jelenség, nem 
csupán Magyarországon, hanem Nyugat-Eu-
rópában is (vö. SZAJBÉLY Mihály, i. т., 98.). 

109 DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újra-
kezdések költője, 155-158. 

110 Vö. SZAUDER József, Csokonai poétiká-
jához = Uő, Mesterség és alkotás, Bp., 1972, 
81-95., FEKETE Csaba, Csokonai tanulmányai, 
Studia Litteraria, 1986, 80-84., valamint HOR-
VÁTH Iván, A grammatikai szemlélet kezdetei a 
magyar verselméletben (Földitől Aranyig), ItK, 
1970, 290-305., valamint CsLev., 28., 437., 439., 
783., 789. 

111 Képes Géza tanulmánya részletesen be-
mutatja Jones és a perzsa költészetről érteke-
ző, Háfiz verseit fordító magyar gróf, Revicz-
ky Károly kapcsolatát (a fordítások és a per-
zsa költészetről szóló értekezés kiadása: Speci-
men poeseos persicae sive Midiammedis Schems-

-eddini, notioris agnomine Haphyzi ghazelae, 
sive Odae sexdecim, ex initio Divani de promtae, 
nunc primurn latinitate donatae, cum metaphrasi 
ligata et soluta, paraphrasi item ас notis. Vindo-
bonae 1771), s igazolja, hogy Jones munkájá-
ban a grófnak több fontos gondolata fölfedez-
hető, majd további adatokat idéz annak bizo-
nyítására, hogy „Reviczky sugározta ki a 
Háfiz iráni rajongást 1768 és 1774 közötti idő-
ben egész Európába". Semmi sem bizonyítja, 
hogy Csokonai olvasta a gróf könyvét, sőt in-
kább ennek ellenkezőjére vannak adataink le-
velezéséből. (A költő eredetileg az Anakreóni 
Dalok kötetét „Anakreón' és Hafiz' Eletéről 's 
az Anakreóni és Persa Poézisről" szóló érteke-
zéssel akarta bővíteni, de Reviczky munkájá t 
nem tudta megszerezni, s éppen a „Hafiz és 
a' Persiai dolgok miatt" nem tudta befejezni 
tanulmányát, vö. CsLev., 244., 292., 300., 302., 
309., 868., 789., 866.) A tanulmány szerzője vé-
gül megállapítja, hogy „a feltétel nélküli ra-
jongást - és a rajongás anyagi alapjait is! - ad-
ta át Reviczky Jonesnak, akitől aztán Csoko-
nai mindezeket megkapta, hogy úgy mond-
jam: visszakapta. Tehát: tökéletes körforgás 
történt, amelynek kiinduló és bezáró pontja 
ez esetben egy-egy magyar költő" (vö. KÉPES 
Géza, Háfiz és Csokonai, Filológiai Közlemé-
nyek, 1964, 397-405.). 
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