
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, 
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gondolati stb. belső összefüggések alapján 
írta, s ha már Schedel ragaszkodott is ehhez 
a sorrendhez : jegyzetekben megpróbálhatta 
volna rekonstruálni a kronológiát is. De ő 
mindent Csokonaira hárított : „Versekben, 
az időrendre semmi ügyelet, sőt e rend töké
letesen felforgatva. Magam nem mertem e 
szerkezetet felbontani, mert, midőn e kiadás 
megindult, nem bírtam még a kulcsot, 
melyet a Gaal László közlései, s több évi 
tanulmányok íróm körül, kezemhez adának, 
s így képtelen voltam volna a régi sorozatot, 
némi alappal, egy újjal fölcserélnem." így 
azán a kronológiai rendről lemondva meg
elégedett a korszakonkénti rendbe való be
osztással is, ami ugyan nincs minden tanulság 
híján, de az időrend által nyújtott lehető
ségeknek és következtetéseknek messze mö
götte marad. Harsányi és Gulyás már próbál
tak e tekintetben biztos fogódzókat keresni, 
de törekvésük sikerét nagyban visszahúzta 
a vidéken rendelkezésükre álló lehetőségek 
korlátczott volta. Nem kétséges tehát, hogy a 
az Akadémia támogatásával készülő kritikai 
kiadásban megjelenő, de már ebben a két 
kötetben előlegezett kronclógia a Csokonai
kutatásban döntő jelentőségű lesz. Vargha 
Balázs ebben a kiadásban ugyan még nem 
zárja le az időrendet, de a sorrend alapján 
úgy látjuk, hogy nem igen sokban fog eltérni 
ettől a kritikai kiadás időrendje sem. Jelenleg 
talán mindössze két költeménynek nem tud
juk még a keletkezési idejét, a : „Bár 
mindenét megtagadta" és a „Ha Lilla holnap 
jókor" kezdetűeknek, de további aprólékos 
utána nézéssel talán ezekről is biztosat 
lehetne mondani. Látnivaló, a jelen kiadás 
jobb minden eddigi Csokonai összesnél, s ez 
legfőbb érdeme. 

Vargha Balázzsal azonban sajnos nem 
mindenben tudunk egyet érteni. Igaz, kiadá-

Ismét eltűnt egy fehér folt irodalomtörté
netírásunk térképéről. Arany akadémiai mű
ködéséről a kutatás eddig néhány jól ismert 
adalékot ismételt csak, most végre Gergely 
Pál munkája tüzetes vizsgálat alá vette az 
Arany-életpálya e területét is, ismeretlen 
anyagok egész sokaságát tárva a közönség 
elé. Olvasásakor újra rádöbbenünk : mennyi 
mindent nem tudtunk íróinkról, még a leg-
nagyobbakról sem ! Legtöbbünk hajlott 
arra mostanáig, hogy puszta dekórumnak, 
legfeljebb időtöltő foglalatosságnak fogja fel 
Arany akadémiai munkásságát. A szerző 
fáradhatatlan buzgalommal, odaadással, 
mélységes tárgyszeretettel összeállított mun-

sának ő nem „Csokonai összes Művei" 
címet adta, hanem csak Csokonai „összes 
versei"-t, de mi épp ezt nem helyeseljük. 
í»y ugyanis kimaradtak a gyűjteményes 
kötetek prózai darabjai, s ezek csak cím 
szerint találhatók a függelékben. Helytelen 
eljárás ez, hiszen egyáltalán nem biztos, 
hogy aki ezt a kiadást megveszi, az meg
veszi-e majd a kritikai kiadást is? Valószínű, 
hogy nem, s így megfosztjuk az olvasókat 
Csokonai egyszerűségében is pompás prózá
jának az élvezésétől. Lz a kiadás pedig főleg 
a nagyközönségnek szól, s ez még csak 
súlyosbítja az eljárás helytelenségét. Másod
szor kifogásoljuk az írásmódot. Az „Utó-
szó"-ban Vargha Balázs azt írja, hogy: 
„Kiadásunk viszonylagosan egységes írás
módja a költő általánusan jellemző helyes
írásán és kikövetkeztethető kiejtésén alapul." 
Mi viszont helyesebbnek láttuk volna, ha 
Vargha visszatér Schedel közlésmódjához, 
aki előtt nem az volt funtos, hogy Csukonai 
hogy írta ezt vagy azt a szót, hanem hogy 
hogyan olvasta, Igaza van Schedelnek : 
„A helyesírás tisztán külső dolog lévén, ma
gamat az íróéhoz annál kevésbé kötöttem, 
mert ez az első kiadásokban is (Csokonai 
csak keveset adván ki életében és ön gondjai 
alatt), nem mindég híven és az Ő kéziratait 
követte ; másfelül újabb és ismertebb, hogy
sem tanulságos lehetne. A helyesírás koron
kénti mibenlétét és változásait előtüntetni 
annak feladása, ki maholnap beható rész
letes történetét irandja." Ez az elv egységes 
íráselvet teremt, Vargha Balázsé pedig kettőt. 
Mi általában szívesebben látjuk, a szigorú 
következetességet: vagy ragaszkodjunk szi
gorúan Csokonai írásmódjához (amelyik mű
nek megvan az eredeti kézirata), vagy ha ez 
nem lehetséges : akkor az olvasásához. 

Beké Albert 

kajának az anyagfeltárás csak egyik érdeme. 
Nagyobb erénye az, hogy az általa közzétett 
számtalan okiratot, jegyzőkönyvet, akadé
miai aktát úgy csoportosítja, hogy ezáltal 
nem kevés következtetés, összefüggés adódik 
a művészi pálya alakulására is. Arany s az 
Akadémia viszonyán túl Gergely Pál műve 
lényegében az élet és a mű utolsó húsz 
esztendejének újszerű vázlatát is adja. 

Százezernél több iratot kellett átvizsgálnia 
Gergely Pálnak ahhoz, hogy e kilencíves 
tanulmány megszülessék. Mily tenger munka, 
emésztő gond, keresés, a felfedezés hány s 
hány izgalma plántálódott ekis monográfiába! 
A vállalkozás nagyarányúságát (egyszersmind 
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