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Két újabb Csokonai-könyvről 

Demeter Júlia — Pintér Márta Zsuzsanna: „Jöszte poétának". 
Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény; 

Lukács László: Csokonai a néphagyományban 

Csokonai halálának 200. évfordulója csöndesen, mondhatni némileg elrejtve 
zajlott le; s ez nem is meglepő, hiszen Csokonai születésének és halálának az éve 
sajátos módon egyaránt hátrányosnak bizonyul az ünneplések szempontjából: 
születésének minden ötvenedik és századik évfordulóját a nála éppen ötven év-
vel később született Petőfi és Madách ünneplése homályosítja el, halálának év-
fordulóját pedig József Attila születésnapja. Ez, a már Martinkó Andrástól szóvá 
tett sajátosság (Vitéz Mihály siratása. Képzelt monológ egy Csokonai-emlékülésen = 
Uő. , Teremtő idők, Szépirodalmi, Budapest, 1977, 5) persze még inkább meg-
növeli a jelentőségét annak, hogy az évforduló irodalomtörténeti eredményeit 
számba vegyük, hiszen Csokonai 2005-ben nem vált országos és szakmán kívüli 
üggyé: hiányoztak a látványos akciók (emlékbizottságok, óriásplakátok, pályáza-
tok, szoborállítások stb.), s tudományos tanácskozások is voltaképp csak azokon 
a helyeken szerveződtek, ahol Csokonai számontartása hagyományosan része a 
helyi identitásnak (Debrecen, Csurgó) - ez alól csak a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem konferenciája volt a kivétel. (A tanácskozás anyaga azóta nyomtatás-
ban is megjelent: ,,'S végre mivé leszel?". Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halá-
lának bicentenáriuma alkalmából, szerk. H E R M A N N Zoltán, Ráció, Budapest, 2007.) 
Mindazonáltal, ha az új tudományos eredményeket nézzük, a 2005-ös év igazán 
sikeresnek minősíthető. A legnagyobb irodalomtörténeti esemény persze még az 
évforduló előtt történt: sikerült befejezni a Csokonai-kritikai kiadást, az utolsó 
kötet is megjelent 2002-ben, s egy sorozatszerkesztői megemlékezés hivatalo-
san is bejelenthette a könyvsorozat végét (Zárszó a sorozathoz = C S O K O N A I V I T É Z 

Mihály, Feljegyzések, s. а. г., jegyz. B O R B É L Y Szilárd - D E B R E C Z E N I Attila - O R O S Z 

Beáta - SZÉP Beáta, Akadémiai, Budapest, 2002, 845-846). A 2005-ös Csoko-
nai-évforduló szakmai értelemben tehát egy olyan bázisra támaszkodhatott , 
amely minőségileg új helyzetet jelent a 18—19. századi magyar irodalom törté-
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netére irányuló kutatásokban; a több évtizedes munkával feldolgozott s kezel-
hetővé tett Csokonai-recepció textológiai tanulságai újabb interpretációs lehe-
tőségeket kínáltak az értelmezések számára. 

Éppen ehhez a kivételes eredményhez képest — hiszen a magyar irodalomtörté-
neti kutatás általában is csak nagyon kevés esetben dicsekedhet befejezett szer-
zői kritikai kiadásokkal — váratlan és örvendetes fejlemény, mi több, a tervez-
hetetlen kutatás látványos példája, hogy Szatmárnémetiben, a Szatmár Megyei 
Könyvtár régi anyagában két kutató egy eddig ismeretlen, kéziratos Csokonai-
versgyűjteményre bukkant. Az ott és akkor éppen más irányú, drámatörténeti 
vizsgálódásokat folytató szakemberek (Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna) 
nemcsak a találat filológiai jelentőségét ismerték fel, hanem igen gyorsan fel is 
dolgozták a kéziratot, s miután felfedezésükről több, előzetes cikkben is számot 
adtak, még a 2005-ös évforduló keretében, önálló kötetben is kiadták a Szatmár-
németi Gyűjtemény névre elkeresztelt versfüzet teljes anyagát. Valami olyasmi tör-
tént itt, aminek természetesnek kellene lennie, de ami bizony csak többszörösen 
is szerencsésnek nevezhető fejlemények következtében állhatott elő: a véletlen 
felfedezést — ráadásul egy határon túli közgyűjtemény anyagában - olyan szak-
emberek tették, akik képesek voltak megfelelő színvonalon feldolgozni az anya-
got, s élni tudtak azzal a lehetőséggel is, hogy számos közreműködő előzékeny 
segítségével (közülük emeljük ki a lektort, Debreczeni Attilát és a sorozatszer-
kesztőt, Fenyő Istvánt) azonnal publikálják is azt. Nagyon gyorsan — bár mondhat-
nánk persze úgy is, a megfelelő időben és formában — válhatott így a Szatmárné-
meti Gyűjtemény részévé a Csokonai-életműről folytatott filológiai kutatásoknak. 

A kéziratos versesfüzet jelentősége ugyanis, ahogyan ez ebben a kiadásban 
elénk tárul, nem merül ki abban, hogy néhány esetben autográf szövegforrást 
kínál bizonyos, eddig nem ismeretes Csokonai-versekhez, más esetben pedig 
gazdagítja az egykorú (autográf és mástól származó) másolatok körét. Ahogyan 
ezt a bevezető tanulmány is — kellő visszafogottsággal — leírja, sokkal lényege-
sebb az, hogy a Szatmárnémeti Gyűjtemény felbukkanásával előkerült egy olyan 
típusú füzet, amelyhez foghatót eddig mindössze egyet ismert a Csokonai-filo-
lógia, az ún. Zöld Codexet. Ez utóbbit pedig a kritikai kiadás úgy kezelte, mint 
Csokonai diákkori verseinek hitelt érdemlő forrását, s ez a szemlélet meghatá-
rozta azt is, ahogyan az irodalomtörténeti kutatás a benne található szövegek 
státusát megállapította. A Szatmárnémeti Gyűjtemény felbukkanásával azonban 
nemcsak a Zöld Codex egyedisége szűnt meg, hanem jelentősége is alapvetően 
átminősült: a Szatmárnémeti Gyűjtemény első, 195 lapos egysége ugyanis nyil-
vánvalóan Csokonai preceptori működéséhez kapcsolódik, s egyik, kétséget ki-
záróan nem azonosítható diákjának az előzetesen megadott kritériumok szerint 
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megírandó verspróbáit tartalmazza, Csokonai saját kezű javításaival és kiegészíté-
seivel. Innen nézvést a Zöld Codex datálása éppúgy felülvizsgálandó, azaz későbbre 
teendő, mint ahogy az onnan a kritikai kiadásba beillesztett versek attribúciója is 
kétségessé válik, hiszen több magyar és latin nyelvű szöveget alighanem — több-
kevesebb bizonyossággal — ki lehet venni a Csokonainak tulajdonítható költe-
mények közül. Á m a Szatmárnémeti Gyűjtemény még ezen túl is felvethet meg-
fontolandó kérdéseket. A füzet funkciójának meghatározása ugyanis arra látszik 
mutatni, hogy további, hasonló dokumentumai is lehetnek Csokonai poétikát 
tanító működésének, bizonyos kérdéseket (például a Csokonaitól később nem 
autorizált korai versek korpuszának a meghatározását, ezeknek a szövegeknek a 
datálását) tehát célszerű nyitottként kezelnünk. Figyelemre méltó persze a vers-
formák rendjében haladó tanterv is, amely a korszak retorikai-poétikai gondol-
kodásának további elemzésre méltó eleme. Ám ez a forrás igen érdekesen árul-
kodik Csokonai költői alkotómódszeréről is. A más forrásból egyértelműen 
Csokonainak tulajdonítható versek többségénél ott szerepel ugyanis a dictât szó 
is, ez pedig arra mutat, hogy a propozíciós költészeti feladatokat Csokonai saját 
verseinek diktálásával szemléltette, akár sententiáról (mint a Musa vetat tnori ese-
tében), akár picturáról (mint Az Estvéró'l esetében) volt szó. A versek diktálása 
pedig magában foglalhatja a versek rögtönzését is — s ha ezt feltételezzük, érthe-
tővé válik, hogy Csokonai számára miért volt olyannyira fontos ennek a verses-
füzetnek is a birtoklása: mert hogy a Szatmárnémeti Gyűjtemény járt a kezében, azt 
a beírt saját kezű versek egyértelműen bizonyítják, s a tőle származó versszöve-
gek kereszttel való megjelölése szintén azt valószínűsíti, hogy egy kötetterv 
összeállításhoz használták föl a füzetet. Figyelemre méltó, hogy a saját kezűleg 
beírt költemények datálása arra az időszakra látszik mutatni, amikor 1795 má-
jusában Csokonai legációban jár t , s ekkor Pestre is fellátogatott — azaz először 
tett tudatos kísérletet arra, hogy a lehetséges karrierlehetőségek közül a Debre-
cenen kívüli pályafutást is komolyan feltérképezze. A füzet filológiai tanulságai 
ezen a ponton Csokonai költői identitásának megszilárdulásához is fontos ada-
lékot jelenthetnek: filológiai adalékot találhatunk arra, hogy éppen ekkor lesz 
lényeges Csokonainak az, hogy költészetét kiemelje a pedagógiai példaadásból 
és a rögtönzésből, s megkísérelje elemelni az alkalmiságból. A Szatmárnémeti 
Gyűjteményben bejelölt Csokonai-versek listája pedig azért érdekes, mert a füzet 
anyagából a költőnek tulajdonítható művek egyértelmű kijelölése összefügghet 
a saját verseskötet koncipiálásával, illetve azzal az időszakkal, amikor Csokonai-
nak 1796-ban a Diétái Magyar Múzsában alkalma nyílik közzétenni addigi ver-
seinek reprezentatív részét. A Szatmárnémeti Gyűjtemény ebben a szituációban 
azért lehetett fontos, mert Csokonainak egyébként feltehetőleg nem álltak ren-
delkezésére saját verskéziratai. S egyáltalán nem biztos, hogy csak az őt Debre-
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centől elválasztó térbeli távolság miatt: számolnunk kell azzal is, hogy verseinek 
egy része talán eleve szóbeli rögtönzés eredményeképpen született - Csokonai-
ról a későbbiekben több olyan anekdotikus feljegyzés maradt fenn, amely a vers-
rögtönzés kivételes képességét tulajdonítja a költőnek, s ez az adottság a tanítás 
szituációjában jól alkalmazható, hatásos pedagógiai eszköz is lehetett; s ezért lehe-
tett a költőnek szüksége arra, hogy begyűjtse az életművének erről a szeletéről 
tanúskodó egykori kéziratos gyűjteményeket. Persze ezek a következtetések rész-
ben csupán hipotézisek, s számos ponton korántsem teljesen egyértelműek az 
adatok: például továbbra sem világos, hogy ha mind a Zöld Codex, mind a Szat-
márnémeti Gyűjtemény diktáláson alapuló oktatási módszer dokumentuma, akkor 
mivel magyarázhatók a jelentősebb eltérések bizonyos szövegek között - miköz-
ben a különbségek némelyike valóban kielégítően magyarázható a félrehallással 
(erre tanulságos példákat hoz a bevezető tanulmány: 27—29). Mindazonáltal a 
Szatmárnémeti Gyűjtemény kiadását éppen az teszi rendkívüli jelentőségűvé, hogy 
a sajtó alá rendezők érzékenynek mutatkoztak az ehhez hasonló tanulságok ész-
lelésére és rögzítésére: bevezető tanulmányuk sok szempontú és árnyalt problé-
mavázlatot ad mindarról, amihez a versesfüzet tanulságai elvezethetnek. S mi-
vel a versek szövegének közlésénél a kiadók a kritikai kiadás szövegét használták 
fel — indokoltan - , ezzel a gesztussal bizonyosan ezen edíció átdolgozásának a 
szükségességét is világossá tették. Hiszen alig pár évvel a kritikai kiadás lezárása 
után az életmű korai fázisának majdnem teljes újragondolásra van szükség: ezt 
a feladatot a debreceni egyetem Textológiai Műhelyében újrakezdett, hálózati 
kritikai kiadás magára is vállalta. Az pedig már a jövendő irodalomtörténeti kuta-
tás feladata lesz, hogy számos ponton átrajzoljuk a Csokonai-líra szöveghatárait, 
s megpróbáljuk a tanulságokat integrálni az életmű értelmezésébe. 

Az évfordulót követő időszakban jelent ugyan meg, de eredetét tekintve szin-
tén a bicentenáriumhoz sorolható Lukács László munkája is, amely egészen más 
irányból közelít a Csokonai-életműhöz. A neves néprajzkutató vállalkozása jól 
jelzi, hogy Csokonai „népiességének" a kérdését —annak számos érintkező prob-
lémájával együtt - érdemes és időszerű újragondolni a folklorisztika oldaláról is, 
hiszen az adatok bővülése mellett szemléletileg is számos új megfontolás buk -
kant fel az utóbbi évtizedekben, mondjuk, ahhoz képest, ahogyan ezt a problé-
mát 1936-ban exponálta egy néprajzi kismonográfia ( D O R O G I - О R T U T A Y Gyula, 
Csokonai utóélete, Pécs, 1936); ebből a szempontból Küllős Imola dolgozata már 
fontos finomításokat végzett el a korábbi megállapításokon (Közköltészeti és folk-
lórhagyományok Csokonai Vitéz Mihály műveiben = ,,'S végre mivé leszel?", 239—253). 
Persze Lukács nézőpontja alapvetően más, mint Küllős Imoláé volt: nem Csoko-
nainak és az úgynevezett „folklórnak" — bármit jelentsen is ez a 18. század vé-
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gén, a 19. század elején — a viszonyát kívánja megragadni, hanem a folklór Cso-
konai-képét igyekszik összefoglalni. Lukács László könyve ilyenformán rend-
kívül nagy feladatra vállalkozik, viszonylag csekély terjedelemben, s a korábbi 
eredmények szintetizálásának szándéka és új adatok föltárásának igénye egyaránt 
jel lemző rá. A monográfia szerkezete jól kirajzolja a vizsgálandó területeket: 
a hiedelemtörténetek után a szerző foglalkozik a Csokonai-jövendölésekkel, a 
Csokonai-anekdotákkal, majd „Csokonai népdallá vált versei"-nek is szentel 
egy fejezetet, s végül röviden utal a tárgyalkotó népművészetben megragadható 
Csokonai-ábrázolásokra - megjegyzendő persze, hogy a gazdagon illusztrált kö-
tet képanyaga szintén jórészt ehhez az utolsó egységhez szolgáltat adalékokat. 
Az irodalomtörténet-írás mindenesetre igen hálás lehet a Lukácstól felsorakoz-
tatott, hatalmas adatmennyiségnek, hiszen a szerző magabiztosan ismeri a szak-
irodalmat, s él azzal a lehetőséggel is, hogy már az évforduló legfontosabb publi-
kációinak tanulságaira is támaszkodhat; sajnálatos azonban, hogy a rendszerezésre 
való igény nem kapcsolódott össze élesen és pontosan megfogalmazott hipoté-
zisekkel, valamint a jelenségek mélyebb analízisével. Pedig erre számos lehető-
ség kínálkozott volna, hiszen a könyv témája folklorisztika, irodalomtörténet, 
kultusztörténet érintkezési pont ján áll, s ez lehetővé tehetett volna egészen fi-
nom elemzéseket is. Hogy csak néhány, a könyv nyomán föltehető — bár ott , 
sajnos, meg nem fogalmazott — problémát sorra vegyünk: fölmerülhet a kérdés, 
adódik-e valami összefüggés a Csokonai nevéhez kapcsolt, kéziratos és nyom-
tatott formában egyaránt terjesztett jövendölések jelensége és magának a költői 
életműnek a folklorizálódása között? A költőszerepnek a folklór oldaláról meg-
mutatkozó, sematikus átfogalmazásáról van-e itt szó (azaz a költő általában oly-
féleképpen képzelendő el, mint aki mágikus tudás birtokában van), s innen néz-
vést esetleges, hogy éppen Csokonai köré rendeződik el ez a hiedelem — bár 
ennek ellentmondani látszik, hogy Berzsenyi körül is kialakultak hasonló kép-
zetek —, vagy egyáltalán nem véletlen, hogy Csokonai lesz a jövendőmondás 
legfontosabb ágense? Ez a kérdés átvezethet egy másikhoz is: van-e területi vagy 
felekezeti jellege a Csokonai-anekdoták terjedésének, s mit lehet tudni a Cso-
konai-versek terjedésének szociológiai bázisáról? Bármennyire is hézagosak és 
gyakran felemás szempontokra épültek is a különböző időszakból származó nép-
rajzi gyűjtések, sokat segíthetett volna a jelenség - akár csak hipotetikus — kö-
rülírásában, ha a szerző legalább kísérletet tesz a felhasznált adatok esetében 
ilyen jellegű rendteremtésre. Mer t futó benyomásom az, hogy a Csokonai-anek-
doták alapvetően református közegben, s eminensen a Debreceni Kollégium 
egykori partikularendszerében terjedtek el — kérdéses persze, hogy ez valóban 
igaz-e, s módosított-e ezen jelentősen a közoktatás állami egységesítése, amely 
tananyaggá tette Csokonait, tértől és felekezettől függetlenül. Hiszen feltűnő, 
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hogy olyan katolikus vidéken, mint a Jászság, a 20. századi gyűjtések több olyan 
narratívumot is feltártak, amelyek a Hatvani- vagy Csokonai-anekdotákból is 
ismerősek lehetnek, csak éppen ezek még ekkor is helyi ismertségű malefakto-
rok nevéhez vannak hozzákapcsolva; s érdekes lett volna annak is figyelmet szen-
telni, mi indokolhatja a Csokonai-anekdoták erdélyi terjedését, hiszen Lukács 
László számos ilyen adatra is felhívja a figyelmünket - ez a kontrasztív szemlé-
letű vizsgálat szintén a könyv egyik nagy, kihagyott lehetőségének tekinthető. 

Lukács László hatalmas kézirattári kutatást végzett, s ennek köszönhetően 
több olyan, 19. századi olvasói versesfüzetet is feltárt, amelyekbe tulajdonosa 
Csokonai-verseket is bemásolt. A figyelemfelhívás s az eddig ismeretes adatok 
gyarapítása persze önmagában is komoly eredmény; ám éppen a fellelt anyag 
izgalmas volta miatt sajnálhatjuk igazán, hogy a kötet nem mélyedt bele jobban 
a másolt Csokonai-versek világába sem. Ezen a ponton nem tett jót a kötetnek, 
hogy a szerző némileg szervetlenül keverte a szövegkiadás és az értelmező tanul-
mány szövegtípusait, hiszen ebből időnként szinte használhatatlan megoldások 
adódtak: a szerzőtől feltárt, rendkívül izgalmas kéziratos versgyűjteményekből 
kiemelt, Csokonainak tulajdonítható pár sor vagy strófa közlése helyett ugyan-
is inkább az adattárszerű, teljes közlés segítette volna a további folklorisztikai 
vagy ízléstörténeti, olvasásszociológiai kutatásokat. Hiszen — megítélésem sze-
rint — nem kizárólag az az érdekes, hogy egy versgyűjteményben hány Csoko-
nai-vers található, hanem az is, hogy milyen szövegkörnyezetbe kerülnek bele 
ezek a versek, milyen befogadói magatartás körvonalazható a szövegek kiváloga-
tásából. A Lukács László választotta módszer, sajnos, ez utóbbi kérdésnek még 
az érzékeléséről sem igazán árulkodik. Pedig a szerzőnek láthatólag viszonylag 
korai, 19. századi adatai is vannak, mi több, néha olyan információkat tud a kö -
tetek összeállítóiról, amelyek a Csokonai-versek befogadásának szociológiai ré-
tegzettsége szempontjából lehettek volna kiválóan kiaknázhatók. 

A tárgyalkotó népművészet kapcsán szintén erős hiányérzeteink lehetnek. 
Ismételten nem az anyaggyűjtés vagy az anyagismeret miat t , hiszen kiváló és 
sokoldalú illusztrációs anyaggal szembesülhet a kötet olvasója. Kár azonban, hogy 
inkább csak lajstromot kapunk, s nem értelmezési kísérletet. A témának szen-
telt kurta fejezetben még az a kérdés sem merül föl, hogy milyen ikonográfiái 
tradíciókat követnek a szóba hozott népművészeti tárgyak — noha az már első 
pillantásra is feltűnő, hogy a leginkább kanonizált Csokonai-ábrázolás, Friedrich 
John metszete sejlik át a népművészeti tárgyakról közölt reprodukciókon, az a 
kép tehát, amelyet Ferenczy István, majd Izsó Miklós szobra is követett, s amely 
a magyaros öltözködés mintáját is Csokonaihoz kötötte; ennek jelentőségét pe-
dig jól mutatja Petőfinek a Vahot Imrétől leírt öltözködése, amikor is 1844-ben 
Debrecenből Pestre fölgyalogló költő saját magát „Csokonai redivivus"-ként 

262 2007/2 • RECENZIÓK 



K É T ÚJABB C S O K O N A I - K Ö N Y V R Ő L 

akarta megmutatni a pesti társaságnak, s ehhez azt a viseleti mintát követte, 
amelyet ez, a Csokonaihoz hozzákapcsolt, magyarosnak minősülő előkép sugallt. 

A kérdések még nyilván folytathatók lennének. Csak sajnálhatjuk, hogy a 
Csokonai-évfordulóra elkészült, legjelentősebb néprajzi-folklorisztikai kísérlet 
— bár kétségkívül sok mindenben meghaladta az eddigieket — nem tudta átlép-
ni a saját árnyékát: hatalmas, eredeti néprajzi és kézirattári gyűjtésen is alapuló 
anyagát nem kívánta fölhasználni irodalomszociológiai vagy társadalomtörté-
neti megfigyelések megfogalmazására. Igaz, tagadhatatlan érdeme, hogy a segít-
ségével még így is sokkal világosabban körvonalazhatjuk azokat a kutatási fel-
adatokat, amelyeket az irodalomtörténet és a folklorisztika közös erőfeszítéssel 
törekedhet majd megoldani. 

(Argumentum, Budapest, 2005, [Irodalomtörténetifüzetek, 156.]; Ráció, Budapest, 2007) 
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