
4 költemény (8, 30, 38, 112. sz.), 7 változat 
(9, 39, 51, 57, 73, 85, 99.), 10 románnyelvű 
ének magyar fordításban itt jelenik meg 
először nyomtatásban. Ezeken felül az 5, 
40, 88, 91. számú versek is a gyűjtemény
ben váltak szélesebb nyilvánosság számára 
is hozzáférhetővé, bár az újabb kutatások 
eredményeként már előbb napvilágot láttak. 
A kiadvány több része Thaly kiadásaira 
vagy más helyeken elszórva megjelent pub
likálásokra támaszkodik. Közülük néhány 
Kálmány vagy Erdélyi János gyűjtemé
nyére ; de van egészen friss keletű gyűjtés
ből újra nyomtatott is, pl. a 109. számú : 
Hej fúdd el szél.3 Ügy gondoljuk, hogy a 
kiadványnak éppen ez ellen a része ellen 
emelhető kifogás. 

Ha még elf jgadjuk is a kuruckori költészet 
határának a kiterjesztését az 1750-es évekig, 
akkor is felmerül a kérdés, van-e jogunk a 
kuruckor költészeteként, vagy kuruc vers
ként adni a szájhagyomány alapján lejegy
zett, soksz.r vitás hitelességű verseket, 
illetőleg töredékeket, különösen, ha lejegy
zésük ideje a XIX. század vége, vagy éppen 
a XX. század. Legfeljebb a kuruc költészet
nek népköltészeti visszhangjai ezek, a kuruc 
versek utóéletére példák, a folklorizálódás 
más-más fokát mutató változatok, de néha 
bizony csak a kuruc divat, a XIX. század 
második felében keletkezett rímes históriák 

maradványai, ahogy erre a kiadvány for
rása maga is világosan utal.4 Kurucos jel
legű, Rákóczit, a Rákóczi-szabadságharc 
hőseit emlegető versek keletkeztek a 48-as 
szabadságharc folyamán is, sőt később is, 
de ezeket sem kuruckori versként, sem kuruc 
költészetként nem tárgyalhatjuk. Ez vonat
kozik a gyűjtemény szlovák és román 
nyelvű darabjaira is, melyek kevés kivétellel 
múlt századvégi, vagy XX. századi száj
hagyományból való feljegyzések. 

Függelékben a szerkesztők a 10 román 
és a 4 szlovák darab eredetijét adják román 
ill. szlovák nyelven. 

Bőséges magyarázó jegyzet segíti a versek 
megértését. A szerkesztők azonban nem 
egyszer kellő súlyú bizonyítékok hiányában 
is kategorikusan fogalmazzák meg véle
ményüket. Felhasználják a legújabb ered
ményeket, legtöbb esetben elfogadják a 
MKBR megállapításait. Néhány hiányos-
ság, tévedés akad a jegyzetekben. Két bántó1 

sajtóhiba is maradt a jegyzetanyagban, a 19. 
számú éneknél a kassai gyűlés éve 1870 
helyett 1670, a 17. számúnál a keletkezési év 
1600 helyett 1660. 

Kár, hogy a névmutatót és a tartalom
jegyzéket nem követi a kezdősorok szerinti 
betűrendes mutató. 

Varga Imre 

ŐSZI HARMAT UTÁN. . . 
Szemelvények két ismeretlen XVIII. századbeli énekeskönyvből. Bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta : Kocziány László, Bukarest, é. n. Állami irodalmi és művészeti kiadó 

A „Haladó hagyományaink" c. sorozat 
22. köteteként két 1947-ben felfedezett 
kéziratos énekesgyűjtemény anyagát ismer
teti és részben közzéteszi Kocziány László.* 
A kiadvány egyszerre óhajt eleget tenni a 
népszerűsítés és a tudományos kutatás köve
telményének : meg akarja ismertetni az olva
sókat az eddig rejtekben maradt régi magyar 
kéziratos költészet alkotásaival, illetőleg 
gyarapítani kívánja az irodalomtörténeti 
kutatás eddigi eredményeit. Az elsőért a kia
dás elhagyja a jelentéktelen vagy már más
honnan ismert, többnyire egyházi énekeket, 
javítja vagy kiegészíti a romlott, hiányos 
részeket, modern helyesírással adja a szöve
geket ; a második cél érdekében minden 
filológiailag értékes anyag feltüntetésével, 
pontos ismertetést ad az énekeskönyvek 
anyagáról, jelzi a szövegváltoztatásokat, 
és lapalji jegyzetben betű szerint is feltün

teti a kiegészítéseket. A kiadványnak így 
sikerült megvalósítania mind a két célkitű
zést. Növelni lehetett volna azonban a ki
adott anyagot olyan versek közlésével, 
melyek általában a kor költészetére vagy az 
összeír ókra, illetőleg a deáki rendre jellem
zők, mint pl. Baíhó-ék 19., 35., 36., 91., 93. 
vagy a Czombó-ék 27., 4L, 55., 68. számú 
darabjai. A kiadvány a Bathó-ék 121 versé
ből 45-öt, a Czombó-ék 69 darabjából pedig 
39-et közöl. 

A bevezető tanulmány az összeírok szemé
lyével, az énekkönyvek anyagával, az egyes 
versekkel kapcsolatosan megállapítható szer
zőkkel és a két gyűjteménynek más kéziratos 
énekkönyvekhez való viszonyulásával fog
lalkozik. 

Mindkét énekeskönyv összeírója szegény 
származású unitárius deák, akik a kollégium
ban hozzászokhattak a verselgetéshez és a 

3 LAJTHA LÁSZLÓ: Röpülj páva, röpülj c. balladagyűjteménye, Bp. 1954. 225. 
4 KÁLMÁNY LAJOS: népköltési hagyatéka I. Történeti Énekek és Katona Dalok, Bp. 1952. 190 — 191. 

a gyűjt. 60. számú darabjával kapcsolatosan. 
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versek gyűjtéséhez ; akik ezt a szokásukat 
magukkal vitték'az életbe is. 

Az énekkönyvek anyagának jelentős része 
alkalmi vers : egyházi ének, újévi, húsvéti, 
pünkösdi, karácsonyi köszöntő, névnapi, 
lakodalmi vers, temetési ének. Részben 
iskolai verselési gyakorlatok, melyeknek 
jpűvészi értéke alig van, de korjellemzőek, 
mert bepillantást engednek a XVII. és 
XVIII. századi diákéletbe. Másrészt gyakor
lati célt szolgáltak : az alumnusok számára a 
házról házra járó kántálás vagy bizonyos 
alkalmakra szóló rendelés folytán elmondott 
vagy énekelt darabok módot adtak az élelem 
megszerzésére, pénzadományok gyűjtésére. 
Adataink vannak, hogy ezeket a kántáláso-
kat csak a múlt század második felében 
szűntették be. Az énekeskönyvek versei 
tanúskodnak róla, hogy a „deáki sereg" 
köszöntőt mond a lakodalomban (Bathó-ék 
92. sz., Czombó-ék 20. sz.), kollektive vagy 
egyénileg szolgálja a vígasságot (Bathó-ék 
31., 108. sz.), amikoris egymást ajánlgatják 
a verselők (Czombó-ék 21. sz.). Betlehemező 
diákokra vall a Czombó-ék 22—23. versusa, 
az év jeles napjaira szánt köszöntőknek 
pedig, melyek elmondói adományt kérnek, 
se szeri, se száma. Találunk verset a szegény 
diák sanyarú sorsáról (Bathó-ék 73. sz.), 
ének szól olyanról, aki búcsút mond a deákos-
kodásnak, s katonának csap fel, vagy katoná
kat toboroz (Czombó-ék 53., 5. sz.). A deákok
nak, a belőlük lett literátus vitézeknek, rok
kant vagy obsitos katonáknak nagy szerepe 
van a régi magyar énekanyag létrehozásá
ban és áthagyományezásában egyaránt. 
Ennek a két gyűjteménynek érdekessége és 
értéke abban van, hogy ebből az alig ismert 
deákköltészetből ad bőséges ízelítőt. 

Mintha a két unitárius deák, de különösen 
Czombó Mózes, tudatosan is törekedett 
volna a múlt hagyományos költészeti anya-

Csokonai élőbb, olvasottabb és aktuálisabb 
író, mint valaha volt. A közönség is érzi 
ezt, s innen adódik, hogy Csokonaitól nem 
lehet annyit kiadni, ami sok volna. Ez a foly
vást meg-megújuló olvasási igény sürgeti 
műveinek a teljes és hiteles kritikai kiadását. 
Ez a kétkötetes kiadás — mint az utószóban 
olvassuk — a Juhász Géza szerkesztésében 
készülő kritikai kiadás eredményein alapul. 
Mi az, ami ebben a kiadásban újnak mond
ható? Mindenekelőtt a kronológia. Schedel 
csak megközelítőleg tudta az egyes versek 
időrendjét meghatározni, mert kötötte a 

gának megőrzésére. Czombó lejegyzi a XVII. 
századi elbeszélő költészet több alkotását : 
Árgirus királyfi széphistóriáját, a Makabeusok 
történetét, unitárius és protestáns papköltők 
műveit (Szentmártoni Bodó Mária Magdol
náját, Czeglédi István haláláról szóló éneket). 
De megtaláljuk a gyűjteményekben a távo
labbi és a közelmúlt történeti tárgyú költe
ményeit is, mint pl. a Csiki ország pusztulá
sáról szólót 1634-ből (Czombó-ék 56. sz.), a 
holdvilági ütközetről való éneket (Bathó-ék 
104. sz.), az Erdélyi hajdútáncot (Bathó-ék 
87. sz.) és nagyszámú kuruckori bujdosó, 
búcsúzó verset. 

Ezekben a bujdosó, búcsúzó dalokban, 
meg főleg az énekeskönyvek szerelmi éne
keiben, sok olyan vonást figyelhetünk meg, 
mely arra vall, hogy ez az anyag közelállt a 
néphez. Ez a körülmény is a deákköltészet, 
a deáki gyűjtők tevékenykedésének a fontos
ságára mutat. A népi származású deákok 
néppel való kapcsolatának következménye, 
hogy költői és összeírói munkájukban a nép
költészet hatása érvényesül, illetőleg a régi 
magyar költészet számos alkotása az ő révü
kön folklorizálódik. A népdalokkal való 
szövegszerű egyezésekre, úgyszintén a más 
gyűjteményekkel való érintkezésekre Koczi-
ány általában mindig hivatkozik. 

Téves azonban az a megállapítása, hogy a 
Bathó-ék a Vásárhelyi daloskönyvből és a 
Mátrai-kódexből merít, és számos erdélyi 
énekeskönyv tükrözi hatását. Az egyes 
énekgyűjtemények között kereshetünk kap
csolatokat, és találunk anyagukban bizo
nyos rokonságot, de nem érdemes elhamarko
dott következtetéseket és kellően meg nem 
alapozott feltevéseket megkockáztatnunk 
sem az egyes kéziratos énekeskönyvek forrá
saira, sem az egyes versek szerzőinek sze
mélyére vonatkozólag. 

Varga Imre 

Csokonaitól szentesített kompozíció meg
tartása : „A munkák sorozásában a történeti 
rendet követtem — írja az „Eló'szó"-ban —, 
mely legalkalmasabb az írót fejledezésében 
s haladásában felmutatni, de követem csak 
a mennyiben lehetett. Csokonai ti. maga rit
kán jegyzé fel darabjai költet, ön-készített 
több rendbeli munkajegyzékei vagy minden 
vezérfonal nélkül, vagy belső jegyek szerint 
szerkesztettek." Abban Schedel persze téved, 
hogy ezek a munkajegyzékek minden vezér
fonal nélkül készültek, hiszen nyilvánvaló, 
hogy Csokonai azokat tartalmi, érzelmi, 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES VERSEI 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956. Sajtó alá rendezte Vargha Balázs) 
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