
ismert kérdést teszik fel a még ismeretlen 
válasz egykori elhangzása reményében. 

Szabolcsi Miklós, aki a XX. századi 
irodalom fejezeteit írta, nyilván a felsorolt 
indokok mérlegelése alapján is, eltért attól a 
koncepciótól, amit Klaniczay következetesen 
megvalósított, s amit Szauder követni igye
kezett. Ő — mit tehetett volna mást — a 
legkézenfekvőbb rendszerezési elvhez folya
modott, vagyis leíró-elemző módszerrel raj
zolta a főbb irányzatokat, orgánumokat, 
csoportosulásokat s a kiemelkedő életműve
ket, világnézeti-tartalmi elemek alapján 
különítve el azokat egymástól, s a társadalmi 
fejlődéssel és az elhatározó jelentőségű 
történelmi eseményekkel szembesítve mind
annyiukat. Szükséges megjegyezni, hogy az 
ilyenfajta tárgyalás egyáltalán nem jelenti a 
„par excellence" művészi sajátosságok szere
pének csökkentését, hiszen a formai elemek 
változékonysága bizonyos korszakokban azt 
eredményezi, hogy még egy életművet sem 
lehet elég találóan jellemezni velük, másrészt 
esetenként olyannyira ellenkező funkciók 
betöltésére hajlamosak, hogy merev formaliz
mus alkalmazásával sem lehetne átfogó képet 
nyerni ezek regisztrálásával irodalmunk fej
lődéséről. A modern irodalom időszakos meg
újulásai, formakeresései mögött mindig alap
vető társadalmi okok rejtőznek, a stílusirá
nyok specifikumát nem a kifejezés formai sa
játosságainak leírása és jellemzése, hanem 
elsődlegesen a létrehozó okok adják. Az azon
ban természetes, hogy az irodalmi jelensége
ket mint a művészet produktumait kell 
vizsgálni, mint a valóság tükrözésének sajátos 
módját. S mivel a társadalmi fejlődés mene
tének nagyjából megfelelő egységes tartalmi 
—formai sajátosságok rendszere a dolgok ter
mészete szerint a kapitalizmus és a szocializ
mus mezsgyéjén kialakulni nem tud, a 
társadalmidét alapkérdéseihez való viszony 
a legmegfoghatóbb rendszerezési elv, a bonyo
lult, sokszor ellentmondó, tartalomban és 
ízlésben korszakot váltó jelenségeket az 
irodalomtörténésznek ide kell visszavezetnie. 

A terminológia és a periodizáció kérdései
nek számos egyéb vonatkozása is van termé
szetesen, s ezeíc az alapkutatások mai stádiu
mában még korántsem mondhatók tisztá-

Szauder Józsefet mint a felvilágosodás és 
korai romantika irodalmának kutatóját tartja 
számon az irodalomtörténész közvélemény. 
Bessenyei monográfiája után Kisfaludy Ka
roly pályáját helyezte újszerű megvilágí-

n zottnak. Szabolcsi feladatát azonban nem
csak ezek nehezítették, hanem az a körül-

li meny is, hogy monografikus értékelések, 
t sőt sokszor tudományos igényű tanulmá-
a nyok híján volt kénytelen értékelő mun-
ti kát végezni. A XX. századi magyar iro-
- dalom számos jelentékeny képviselőjé-
a nek életművét még nem tette kritikai 

vizsgálat tárgyává a kutatás. A könyvnek 
ez a része tehát voltaképpen a felszabadulás 

:, után az első nyomtatásban megjelent kísérlet 
századunk magyar irodalmának rendszeres 

i ábrázolására. S elmondhatjuk, hogy sikeres 
i kísérlet. Egyenetlenségek persze akadnak 
I (néha cím és adatbeli elírások is), helyenként 

óvatosság tapasztalható a jelenségek megíté-
i lésében, ismét másutt pedig (különösen a 
i Nyugat harmadik nemzedéke esetében) a való

ságosnál is egyöntetűbb képet mutatnak a 
c portrék, amit az azonos jelzők használata 
t („finomtollú") még tovább uniformizál. A ki-
i tekintés napjaink irányába talán túlságosan 
t is leltárszerűre sikeredett. Dehát nem lehet 
Í ezen csodálkozni, hiszen néhány elvi kérdés 

és kiemelkedő életmű (elsősorban Ady, Móricz 
t József Attila) kivételével még kevéssé rostált 

itt a marxista filológia s a polgári tudomány 
is alig-alig. Szabolcsi összefoglalása ebben a 
formában is tartalmazza tudományágunk 
lényeges eredményeit, sőt ezek konzekven
ciáit a kevéssé megvilágított területeken is 

í ötletesen alkalmazza. A fejezetek felépítése, 
az anyag rendszerezése jó kiindulási pontokat 
adhat a későbbi munkálkodás számára. 

I Kétségtelen tehát, hogy a Kis Magyar 
> Irodalomtörténet hasznos .szolgálatot tehet az 

olvasóközönségnek. A külföldinek is (amely-
i nek igényeit elsősorban hivatott kielégíteni) 

s a hazánkbéli művelődni vágyó olvasónak is. 
Népszerű, világos foglalata ez a könyv iro-

t dalomtörténetírásunk erőfeszítéseinek és ered-
' menyeinek. S mivel számos részletében nem

csak szakszerű és érthető regisztrálása a 
! másutt megfogalmazott igazságoknak, _ ha-
: nem — bármily szerény keretek között is •«— 

új összefüggéseket felvillantó első formulázás: 
megértő méltánylással kell fogadnia a tudo
mányos közvéleménynek. 

Wéber Antal 

tásba a Magyar Klasszikusok Kisfaludy-
kötete elé írt, részletes írói fejlődésképet 
nyújtó tanulmányában. De legjelentősebb 
munkája a Kölcsey-monográfia, mely mél
tán foglal helyet az utóbbi tíz év legjobb 
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monografikus feldolgozásai sorában. E köny
vében különösen megnyilatkoznak irodalom
történetírói erényei: az alapos filológiai 
tudás, az irodalmi alkotásokat kitűnő beleérző 
hajlammal és filozófiai erudicióval elemző 
képessége, a költői fejlődést nyomon követő 
szintetizáló tehetsége és az irodalmi jelensé
geket a társadalmi változásokból finoman 
és árnyaltan kibontani tudó marxista 
tudása. 

Most — mint kötete előszavában is 
jelzi — az 1954. évi romantika-vita óta 
írt tanulmányait gyűjtötte össze könyvében 
(egy Kosztolányi-elemzés kivételével). E dol
gozatok nem egyforma jellegűek. Jelentős 
részük gazdag filológiai apparátussal készült 
szorosabb értelemben vett tudományos cikk, 
van köztük vitairat — ebben a szatmári 
adózó nép állapotáról írt beszédről bizonyítja 
be új adatok alapján meggyőzően, hogy ez 
Barta István ellenérvei dacára Kölcseytől 
való — és vannak esszék, ezek főként klasz-
szikusok kiadásainak elő-, illetve utószavai
ként készültek. E különbözőségből követke
zik, hogy a szerző módszere sem ugyanaz a 
felvett darabokban. Szauder irodalomtörté
nészi eljárásai természetszerűen elsősorban 
a szorosabban vett irodalomtudományi szak
lapokban megjelent cikkek esetében követ
hető nyomon, esszészerű feldolgozásaiban 
inkább az eredményekből tűnik ki a feldol
gozás módszere. 

Szauder tudományos munkáit mindenek
előtt a legmesszebbmenő filológiai alaposság, 
a szövegek gondos-pontos tudományos tanul
mányozása jellemzi. A művek keletkezési 
idejét, körülményeit feltáró, az irodalmi 
hatásokat gyakran párhuzamos szövegközlé
sekkel illusztráló eredményei korántsem pusz
tán anyagközlő jellegűek, hanem irodalmi
ideológiai irányzatok mélyebb megismerése 
szempontjából legtöbbször szinte reveláló 
értékűek. így pl. Kölcsey vallástörténeti 
töredékeiről bebizonyítja, hogy 1816 körül 
keletkeztek, s ezzel kapcsolatban rámutat a 
romantikát előkészítő eszmei forrongásra s 
ezen túlmenően a magyar nemesi értelmiség 
jobbjainak az ez időben gazdasági-társa
dalmi-történeti okokból bekövetkező ideoló
giai válságára és a nyelvújítási harc új sza
kaszba lépésére: Kazinczy leveleinek és 
Bácsmegyeijenek párhuzamos idézetei ref
lektorként világítanak rá a klasszicisztikus 
fordítás-elv és az írói egyéniség viszonyának 
olyan fontos irodalomtörténeti kérdésére. 
Szauder filológiai elemzései mintegy ön
magukban igazolják a filológiai módszerek 
létjogosultságát éppen az írók világnézeti 
fejlődésének és az irodalmi irányzatoknak 
pozitívebb megismerése szempontjából 1 

Szauder módszerének másik kiemelkedő 
értéke az irodalomtörténeti jelenségek filo
zófiai vonatkozásainak elmélyült tanulmá-
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nyozása. Könyvében ez több cikkben mintegy 
a tárgyból is.adódik, így mikor Herder hatá
sát világítja meg Verseghyre vagy Kantét 
Kölcseyre, vagy mikor Kölcsey vallásfilozó
fiai tanulmányait értelmezi újszerűen. De ez 
a filozofikus analízis az esszészerű dolgozatok
ban is jelen van, így az eredetileg utószónak 
készült Csongor és Tünde-tanulmányban. 
Milyen kitűnő meglátás pl. az Éj monológjá
nak elemzésében az, hogy itt voltaképpen még 
csak az egyénben megtestesülő humanitás 
„az egyéni arculatú emberiség" tragikuma 
és nagysága szerepel, és hogy a mesedráma 
jelentősége Vörösmarty gondolatrendszeré
nek kialakulásában az, hogy a költő „éppen 
csak elindult az egyetemes emberi gondolat 
meghódítása felé, de azt lényegében még az 
egyéni-morális koncepció szűkebb keretében 
fogja fel." (Egyébként Szauder a Csongor és 
Tündét éppen nem válságjelnek fogja fel 
Vörösmarty pályáján, hanem, Sőtérrel egyet
értésben, egy felfelé ívelő eszmei fejlődés 
első nagy megnyilatkozásának. Nem kevésbé 
mélyreható, amikor Vörösmarty-tanulmá-
nyában a romantikus tükrözésmód különle
ges jellegét elemzi: szimbolikusságát, nem 
absztrakt, hanem érzelmileg telített elvonat
koztató jellegét állapítja meg. A Csongor és 
Tündéről készült két dolgozat azt is meg
mutatja, hogy Szauder a lélektani finomsá
gokat újszerűen meglátó és a stílusfordula
tokat jó érzékkel lemérni tudó műelemző, pl. 
a népi világszemlélet hatását Vörösmarty e 
remekművére még senki nem tárta fel olyan 
alaposan, mint ő. 

Kölcsey-könyvéből megismertük Szauder 
szintetizáló képességét. E tanulmánygyűjte
ményből a dolog természetéből következőleg 
főként az analízis áll előtérben. Mindamel
lett — főként ha a Verseghy-, Kazinczy, Köl
csey- és Vörösmarty-tanulmányokat tekint
jük — e különböző témájú cikkekből egy 
szélesebb koncepció vonalai bontakoznak ki, 
melyek igazolják a könyv címét. Az előszó 
utal rá, hogy feltűnik „egy-egy az irodalmi 
élet egészével számolni akaró portrémonog
ráfia igénye", de a szerzőnek nem célja a 
romantika egész irodalomtörténeti folyama
tát ábrázolni. A könyv igazolja a szerzőnek 
ezt a bejelentését, azzal a különbséggel, hogy 
benne nemcsak „portrémonográfia" alap
vonalait véli felfedezni az olvasó, hanem a 
romantikát előkészítő korszak legfontosabb 
tendenciáit megmutató általános monográfia 
igényét is. Annak a folyamatnak néhány, sok 
szempontból legfontosabb, mindenesetre az 
eddigi szakirodalomban viszonylag legkevésbé 
elemzett momentumait helyezi újszerű meg
világításba Szauder József, mely a későbarokk-
tól a romantika uralomrajutásáig haladt. 
Minthogy ennek a folyamatnak az elemzése 
adja a könyv gerincét és tartalmazza a leg
több új megállapítást, könyvének ezzel a 



részével foglalkozunk a továbbiakban rész
letesebben. 

A barokkos-rokokós költészetből a fel
világosult és klasszicisztikus irány felé 
Verseghy pályakezdése a sokatmondó példa. 
Császár és Gálos megállapításait részben 
korrigálva, részben kiegészítve, Szauder rá
mutat arra a folyamatra, amely a faludias-
barokkos formákban verselgető Verseghyt a 
rímes-időmértékes metrum egyik első művelő
jévé tette, a Ráday-vers nagy könnyedséggel 
és költőiséggel való alkalmazójává. Verseghy 
német kották, énekelt dalok mintájára 
mintegy ösztönszerűleg kezdte elsajátítani 
a nyugat-európai mértéket, fordított, magya
rított, de versei mégsem pusztán utánérzés 
következményei, hanem az idegen mintát 
használta fel saját legszubjektívebb érzelmei 
visszaadására. íme a fordítás és az írói egyéni
ség viszonya abban a korban, amelyben 
Verseghy későbbi nagy ellenfele, Kazinczy 
majd elvvé emeli a fordítás szükségességét 
a már átérzett, de a nyelv akkori állapota 
miatt közvetlenül még ki nem fejezhető 
bonyolultabb, kulturáltabb, polgáriasultabb 
érzelmek visszaadására. Még világosabbá 
teszi a fordítás-elvnek az adott viszonyokból 
való keletkezését a Kazinczy lelki fejlődését 
„a kassai érzelmek iskolájában" bemutató 
tanulmány. Ennek a lélekalakulásnak bonyo
lultan érzelmes jellegét Kazinczy Bácsmegyei-
jében és SíeWa-fordításában érhetjük tetten. 
A Bdcsmegyei közismerten egy gyenge német 
regénynek az eredetit stílüsertékben messze 
felülmúló és magyar környezetbe áthelyezett 
átdolgozása. Szauder kimutatja, hogy az 
átdolgozás folyamán Kazinczy saját élmé
nyeit helyezi el részben betétként, részben az 
analóg helyzetek érzelmileg különösen átfű
tött visszaadásával. így előáll egy „qui pro 
quo" az irodalmi élmény és a személyes 
tapasztalat között, egyik a másikra hat, 
éppúgy, mint abban az egykorú német iro
dalomért lelkesedő kassai társaságban, mely
nek hölgyei közt Kazinczy „érzelmi neve
lését" kapta. íme az irodalmi mintának és 
a való életnek az az egysége, melyet nálunk 
a különleges viszonyok indokoltak, de amely 
voltaképpen klasszicisztikus elv, és külön
böző változatokban mindenféle klasszikának 
egyik jellemző vonása. Ezzel szemben a 
romantika legfontosabb elve az eredetiség, 
még pedig a nemzeti eredetiség, mint ahogy 
erre Szauder könyve bevezető tanulmányá
ban már rámutat. 

A romantikát megelőző irodalmi irány 
jellegéről Szauder világosan kimondja, hogy 
ez a nálunk annyira összetett, merőben külön
böző elemeket magában foglaló irodalmi 
állapot végeredményben tükrözi az általános 
európai helyzetet: „Az ízlésbeli tarkaságnak, 
többirányúságnak csak egyik — nyugaton 
izmos — ága a klasszicizmus, egyetlen ízlés 

vagy stílusirány fogalma alá nem csoporto
sítható a korszak irodalmi termése, ami közös 
és uralkodó felettük, az a felvilágosodás 
eszmerendszere." 

A felvilágosodás hatását két olyan terüle
ten mutatja meg Szauder, amelyet vagy nem 
ismertünk eddig eléggé, vagy nem elég ponto
san, nem kapcsolva elég dialektikusan a kor 
(az 1788 és 1794 közti évek) politikai-társa
dalmi mozgásához. Az egyik Verseghynek 
egyházi szónoki működése Budán, amikor a 
szószékről a jozefinizmustól messze túlmenően 
felvilágosult nézeteket hirdetett. E szónokla
tokat még nem ismertetett kéziratok alapján 
tárgyalja Szauder. A másik Kazinczy útja a 
jakobinizmus felé. E cikkében finom elemzés
sel mutatja meg Kazinczy fiatalkori fejlődé
sében a világnézeti, politikai és esztétikai 
tendenciák kialakulását dialektikus összefüg
gésben egymással és a kor változó viszonyai
val. Az elemzés érdekesen világít rá arra, hogy 
egyfelől Kazinczy emberileg egyre inkább 
radikalizálódik 1794 felé haladva, másfelől az 
Orpheus számaiban — a reakcióssá változó 
viszonyok hatására — tompul a felvilágo
sult tendenciák élessége és a visszavonulás 
érezhető „a szépirodalmi lázadás sajátos 
területére." . . 

Szauder hangsúlyozza, hogy „azok a rész
jelenségek, eszmei vagy ízlésmozzanatok, 
melyek a felvilágosodás átfogó világképén 
belül s ennek a polgári fejlődéssel való szoros 
összefüggésében nyerik el értelmüket és 
funkciójukat, nem helyezhetők át az eszmék 
valamely képzelt öntörvényűsége és önmoz
gása jegyében a romantika körébe, úgy sem, 
mint elvont eszmei vagy érzületi előkészítők", 
így nem tekinthető romantikusnak sem 
Kármán, sem Verseghy; és Kazinczy is „a 
romantikán innen marad". E koncepcióból 
világos logikával következik, hogy Szauder 
elutasítja a preromantika elméletet. Itt, úgy 
véljük, bár Szaudernek lényegében igaza van, 
mégis megállapítása módosításra szorul. 
Szauder maga azt írja később: „Kármánnak 
és Verseghynek azokra a költészettani esz
méire, melyek rokoníthatók voltak az 1810 
és 1820 között érlelődő romantikus koncep
ciókkal, igenis építettek az utódok." Tehát 
„preromantikáról" mint önálló irodalmi 
korszakról, mint egy korszakon belül önálló 
irodalmi irányzatról nem beszélhetünk, de 
mondhatjuk, hogy jelentkeztek a felvilágoso
dás korában preromantikus vonások, azaz 
olyanok, melyeket a romantika később fel
használt, melyek ebben az értelemben a ro
mantikát előzték. Kazinczy klasszicisztikus 
iránya is tartalmazott ilyen elemeket — így 
az Ossián-kultuszt; —az ő klasszicizmusa is 
hogy úgy mondjuk, preromantikus" elemeket 
tartalmazó klasszicizmus volt. Mint Krejci 
kutatásai is rámutattak, a közép-keleti 
irodalmakban a klasszicizmus és a szentimen-
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talizmus egyszerre jelentkezett, klasszicizmu
suk preromantikus elemeket tartalmazó klasz-
szicizmus volt. 

A könyv következő két tanulmánya 
Herdernek Verseghyre és Kantnak a fiatal 
Kölcseyre tett hatásával foglalkozik. Fel
merül a kérdés, vajon már a romantika előz
ményeinek tekinthetők-e ezek a hatások. 
Szauder felfogása szerint igen, mert ezeken a 
jelenségeken már nem uralkodik feltétlenül a 
felvilágosodás eszmerendszere. Kant gondo
latrendszerének 1810-ben bizonyos mérvű 
adaptálását Szauder Kölcsey ,,első romanti
kus válságának" nevezi. Ugyanakkor cikké
ből világos, hogy a nem romantikus Kazinczy 
és Dessewffy is Kant hatása alá kerülnek, csak 
Fichtével szemben vannak kételyeik, kinek 
tanítását Szauder is mint a ,,kantianízmus 
romantizálását" említi. De vajon a romanti
kát megelőző korra mennyiben mondhatjuk, 
hogy a felvilágosodás eszmerendszere ural
kodik rajta? Már Szauder rámutat az Orphe
usszal kapcsolatban „a szépirodalmi lázadás 
sajátos területére" való visszavonulásról, 
mely később a Martinovics-mozgalom elfoj
tása után a császári-rendi kompromisszum 
idején teljessé válik, és amelyik a felvilágoso
dás eszméinek tompulását, módosulását, és 
ezáltal az értelmiség válságát is magával 
hozza. A Martinovicsék utáni kor az, amely 
likvidálja a régi barokkos formákat is, és a 
nemesi közízlésbe beviszi elsősorban a deákos 
klasszikus metrumokat és az ennek megfelelő 
új stílust. E korszak vezető iránya a felvilá
gosodásnak már csak bizonyos elemeit tar
talmazó klasszika, amelynek legfontosabb 
vonása éppen a nyelvi kérdések előtérbe 
kerülése. Ez az irány tartalmaz bizonyos 
preromantikus elemeket is, de ez utóbbiakat 
a romantika sokszor éppen ellentétes értelem
ben használja fel. így vitatható hogy az 
értelmiségnek e korban átélt válságait meny
nyiben tekinthetjük a romantika előzményei
nek. 

A magyar romantika társadalmi alapját 
Szauder könyve meggyőzően jelöli meg a 
császári-rendi kompromisszum felbomlásában, 
amikor a nemesség a Habsburgok és a paraszt
ság közé került. Nem kevésbé találó a magyar 
romantika ebből származó alapvető sajátossá
gainak felsorolása: tudatos mozgalomszerű 
népiesség, az ősi dicsőség, másfelől a szabad
ságharcos múlt felidézése, továbbá az eredeti 
nemzeti irodalom megteremtésének programja. 
Ez a megállapítás azért nagyon fontos, mert 
már magában foglalja a magyar romantika ér
tékelését is, ellentmondásai közt is alapvető 
progresszivitásának kimondását. Szauder az 
ilyen értelmű romantika első megjelenését 
az 1814—1818 közötti időre teszi, és szimpto-
máit főleg elvi-filozófiai területen keresi tanul
mányaiban. Fejtegetései a következő kérdé
sek köré csoportosulnak: a géniusz elve, a 

sorsfilozófia, majd az organikus evolúció és a 
nemzeti eredetiség kérdése. A stílusbeli és 
műfaj béli átváltódásra inkább csak néhány 
igen szerencsés utalást tesz Vörösmarty-
tanulmányáoan. 

A géniusz új jelentése Kölcseynél mind 
„a körülményekkel, sorssal dacolni akaró 
egyéni alkotó erő", mind „a nemzeti és' 
egyéni szabadságvágy megtestesítője" értel
mében jellegzetes romantikus fogalom, s hogy 
ennek a „sorssal" való birkózása tipikusan 
romantikus motívum, ez aligha vonható 
kétségbe. Szauder elemzései e téren nemcsak 
szépek, mélyrehatók, de tökéletesen meg
győzőek is. Probléma inkább az organikus 
fejlődés kérdésében van. Az organikus fejlő
dés elve a historizmus formájában minden
féle romantika egyik alapvető eszméje, de az 
a gondolat, hogy az evolúció voltaképpen cél
talan, emelkedést nem jelent:.a magyar roman
tika sajátos eszmemenetébe hogyan illik 
bele, ezt még megvilágítandónak gondolom. 
Az Ősi, dicső múlt feletti borongással, a 
„magyar karakteri szentimentalizmussal" 
nyilván harmonizál, de a regeneráció eszméje 
már aligha fér bele. Van valami feszültség az 
1816-ban írt Töredékek és az 1817-ből való 
Rákóczy hajh ... eszmei tartalma között. 
Szauder utal rá, hogy a Parainesis már egy 
nagy túllépés a Töredékek utolsó részének 
filozófiáján, mint ahogy Széchenyi is a 
Mme de Stael-féle „perfectibilité"-vel kor
rigálta az organikus fejlődés elméletét. 
Szauder okfejtése viszont egyértelműen meg
győző, bátran mondhatjuk kitűnő, mikor a 
Töredékekben foglalt evolúció-elv kimondásá
nak a Kazinczyval való szakítás és a Kazin-
czy-féle klasszika meghaladásával való össze
függését fedi fel. Ám a nyelvújítási harc 
hasznosságában való kétely is lényegében 
válság volt, igaz, előrevivő válság, de az új 
irány, a romantika felé való konkrét fordulás, 
egyrészt a Rákóczi hajh . . .-ban, másrészt 
„a népdal tónjának" próbálgatásában jelent
kezik igazán. 

Szauder nagy tudással és mély beleéléssel 
mutatja meg Kölcsey belső vívódásait, 
egészíti ki és részben korrigálja is e tekintet
ben régebbi könyvét. Különösen kiemelkedők 
azok a tanulmányok, melyek a kritikus 
Kölcseyben mutatják meg a hangja tisztulá
sáért, eszméi tökéletesedéséért küz,dő költőt, 
akinek minden bírálat mintegy operáció 
saját magán, heroikus erőfeszítés régebbi 
énjének meghaladására. Az Iskola bilincsei
nek lerázása, régebbi bálványainak leron
tása után szabadon akar szárnyalni a géniusz, 
de ekkor meg maga szab törvényeket önma
gának — és másoknak. A stúdium és „regula 
még inkább tartozik a geniere mint más 
akárkire". A magyar romantika kétségkívül 
a teremtő géniusz szabadságának hirdetése, 
de ugyanakkor új törvényszerűségek terem-
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tése is. A Kölcseynél sokkal kevésbé elméleti 
hajlamú Vörösmarty is „mértékbe szorítá" 
„kisded vágyait, rendetlen képzeti árját," 
pedig Szauder találóan benne látja a jelleg
zetes „romantikus alkatot", és szép szavakkal 
így jellemzi alkotó képességét: „költői világa 
óriásivá nő elődeihez képest, s ez egész vilá
gon az Ő szubjektív, tulajdon, kezdettől 
végig egynemű tónusa ömlik el. . . . a költői 
szubjektivitás teljes varázslatával képes 
reagálni a világra, a tükrözésnek máris 
visszavetülő és gyullasztó fényeivel. . ." 

Rendkívül hasznos volt, hogy ezek a 
szétszórtan kiadott tanulmányok most egy 
kötetben jelentek meg. Nemcsak a hozzá
férhetőség miatt, hanem.főként azért, mert 
valóban egy nagyon alapos filológiai tudású, 
kiért ítéletű irodalomtörténésznek átgondolt, 
eredeti és az eddigi kutatási eredményeknél 
sokkal mélyebben bevilágító koncepciója 

tárult elénk a magyar romantika kezdeteinek 
olyan fontos kérdéséről. Sőt, nemcsak a kez
deteiről, a beéréséről is. Mint már utaltunk rá, 
Szauder Csongor és Tünde tanulmánya is az 
e műalkotásról írt legjobbak közé tartozik. 

Szauder József érdeklődése nem korlátozó
dik a magyar irodalomnak egy korszeletére, 
ezt szépen igazolja az a néhány finoman elemző 
esszé és értékelő tanulmány is, melyet 
Krúdyról, Babitsról, Kosztolányiról írt. Krú-
dynak álmot-valóságot, jelent és emlékezést 
egybemosó előadásmódjában is a romantikus 
költőiségnek egy kései, a túlérettség ízeivel 
ható megnyilvánulását mutatja be. 

Szauder könyvét azzal az érzéssel teszi le 
a kutató, hogy ezt még munkája folyamán 
sokszor fogja forgatni. Azt hiszem, ez a leg
nagyobb elismerés, amit elmondhatunk róla. 

Horváth Károly 

BERZSENYI DÁNIEL VÁLOGATOTT MÜVEI 
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Mayer Erika. A bevezető tanulmányt írta Mezei Márta. 
Bp. 1961. Szépirodalmi K. 536 1. (Magyar Klasszikusok) 

.Nem teljes kiadásra, amely összkiadás 
igényével lép fel, láttunk példát, de olyanra, 
amely kevés híján teljes és mégis „válogatott 
művek"-nek kíván mutatkozni, vajmi keveset. 
I t t ezzel a ritka esettel állunk szemben. A kö
tet közli Berzsenyi valamennyi versét, egy 
kivételével összes tanulmányait, drámatöre
dékét, sőt népdalgyűjteményét'is. Válogató 
munkát a szerkesztő csak a levelek között, s 
annyiban végzett, hogy a Kritikai levelekből 
és a Mezei szorgalomból részleteket ad, s mel
lőzi a bírálatokat, a Verselésről szóló rövid 
értekezést. A terjedelem nem túlságos bőví
tése árán (a leveleket nem számítva, amelyek 
szemelvényes közlése, népszerű kiadásról 
lévén szó, indokolt) a kötet könnyen teljes is 
lehetett volna. Alighanem a Magyar Klasszi
kusok szerkesztői elveihez igazodás hozta 
létre az összkiadás-válogatás e hibridjét. 
Hogy ebben a sorozatban általában váloga
tott művek jelennek meg, természetesen 
helyes, mert a nagy íróknak sem minden 
munkája klasszikus. De ez a kötet igazában 
nem szelektál, csak egyet-mást elhagy, bár 
valóban a legkevésbé lényegest. Ezzel egy
részt lemond arról a többlet-értékről, ame
lyet a teljesség önmagában jelent (s különö
sen fájlaljuk, hogy ennyire bő keretek között 
a Mezei szorgalom szövege szemelvényes), 
másrészt nem felel meg annak a gyakorlati
didaktikus célnak, amelyet a jó válogatás a 
költő java termésének felmutatásával, kieme
lésével tölthet be. 

A szöveggondozás egyébként kifogásta
lan. A szerkesztő, a népszerű kiadásoknál 
általában megszokott gyakorlattal szemben, 
bár megbízható korábbi kiadásokra támasz
kodhatott, önálló filológiai munkával, a 
kéziratokhoz is sűrűn visszatérve igyeke
zett — és sikerrel — kialakítani a leghitele
sebb szövegeket (pl. Felsőbüki Nagy Bene
dekhez, Platón). Itt-ott talán ennél is tovább 
mehetett, merészebben szakíthatott volna a 
kialakult szövegköziési hagyománnyal. Érzé
sünk szerint leginkább a Barátimhoz (Én is 
éreztem . . . ) c. vers esetében lett volna ez 
helyén. Ha a zárószakaszokat a korábbi 
változat alapján közli főszövegében, irodal
munk egyik legmegragadóbb költői fordulatát 
mentette volna ki a jegyzetek homályából 
(,,S mint az őszült kor, komor és magányos 
Rejteket választ s szenelője mellett Ragja 
bajuszát") — ezt a bámulatosan tömör 
remeklést, amely nagy szuggesztivitással 
jelenít meg egy történelmileg hiteles típust 
a maga egész atmoszférájával együtt, s 
fogalmazza meg a csalódásaiba, komor falusi 
magányába süppedt Berzsenyi portréját. 
Bár a költő a későbbi változatból maga 
hagyta el ezeket a Mondolat és más komisz 
kritikák által céltáblául vett szavakat, .ezt 
már nyilvánvalóan a megsebzett és megza
vart Berzsenyi tette. 

A szerkesztő a fontosabb szövegváltoza
tok közlésének gondját is magára vette, s ez 
Berzsenyi esetében, aki klasszicista elveihez 
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