
SZUROMILAJOS 

KÖLTŐI SZÁNDÉK ÉS IDŐREND A DIÉTÁI MAGYAR MÚZSÁBAN 

L 
Másfél évvel Martinovicsék kivégzése után Pozsonyban országgyűlésen találkozott az 

uralkodó és a magyar nemesség. Hívatlan vendégként ide érkezett a rendi érdekek mögé ren
delt magyar kultúra egyetlen szabad nagysága, Csokonai Vitéz Mihály, „a legeurópaibb ember 
ebben az országban".1 Az ő elmúlt másfél éve szintén zaklatott volt, súlyos eseményei már egy 
életre szóló „múltat" jelentettek. Elegendő csupán egyetlen tekintetet vetnünk a rendek és a 
költő életének említett szakaszára, hogy a párhuzamot csak időben lássuk meg, hogy az 
egzisztenciális biztonság, az áhított nyugalom tökéletes kudarcát várhassuk egyikükre nézve. 
A történelmi körülmények utólagos elemzése mindenkit meggyőzhet arról, hogy a poéta vállal
kozása, az országgyűlési uraknak adresszált folyóirat születése pillanatában pusztulásra ítél
tetett. Bár ez az evidencia akkor jogosan kerülte el a költő figyelmét, művének értékelésében a 
látszólagos következetlenség romboló feszültséget teremtett. 

A felvilágosodás gondolatainak merész hirdetője, a már diákként országos hírű tehet
ség, Kazinczy, Dugonits és mások reménysége, a debreceni kollégium rettenthetetlen diákja, a 
kicsapott tekintély, Sárospatak igazságot kereső, nyughatatlan jogásza az utókor szemében 
folyóiratával urak dicsőítőjévé, hízelgő udvari poétává süllyedt. 

A Csokonai-életmű jó néhány izgalmas vonatkozásának kutatói a Diétái Magyar Múzsa 
vállalkozásában és eredményében egyaránt csalódást éreznek, sem a Csokonait kényszerítő 
okokban, sem a Diétái Magyar Múzsa eredményeiben nem találnak kielégítő magyarázatot. 

Már Kazinczy véleményében ott lappang a sommás elmarasztalás,2 ennek töretlen érvé
nyét a XX. századig bizonyítja Móricz Zsigmond tévedéseiben sem mellőzhető dolgozata: 
„sajnálni való aberráció" — írja a Diétái Magyar Múzsáról.3 Vargha Balázs az alapkonfliktus
ból vonja le a konzekvenciát: „Ennek a tervnek csak kudarc lehetett a vége: akár ebrúdon 
hajítják ki Pozsonyból, akár elfogadják országgyűlési poétának. Ha az első válik be, ő is osztoz-
hatik a bebörtönzött magyar írók sorsában, de ha a második, akkor költői becsülete is kockán 
forog."4 Se szeri, se száma a Diétái Magyar Múzsát egyoldalú hatás alapján elítélő nyilatkoza
toknak. Legtöbben a politikai megalkuvást vetik Csokonai szemére, s bár Kazinczyban ez 
még másodrendű vád, később a legfontosabbá emelkedik. „Nyoma sincs többé a Bacsányik 
büszke, nagyratörő szellemének.. ."6 „holmi dicsőítő költeményeket, lusus poeticusokat 
készít az uralkodó pár magasztalására."6„A társadalmi forradalmár loyalis politikussá szelídül"7 

A marxista irodalomtörténetírás e vád szívósságát és veszélyességét egyaránt helyesen érzé-
• ' f 

1 ADY ENDRE : Az irodalomról. Bp. 1961 : 123. 2 Pályám emlékezete, IV. könyv, 6. fejezet. Bp., é. n. („Csokonai az 1796.-Í diétán 
nagyon nem jó fényben mutatá magát.") 3 MÓRICZ ZSIGMOND : Válogatott irodalmi tanulmányok, Bp. 1952 : 69. 4 VARGHA BALÁZS: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1954:60. 5 HORVÁTH CYRILL bevezetése Csokonai összes művei előtt, Bp. é. n. I : 5. 6 HARASZTI GYULA: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1880:81. 

7 OLÁH GÁBOR : Csokonai. Bp. 1928 :5. 
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keli, mikor a helytelen magyarázatok közül erre összpontosítja támadása össztüzét. Ennek a 
kritikai küzdelemnek igen fontos eredménye, hogy Csokonai megszabadul a szolgalelkűség és a 
világnézeti hűtlenség vádjától, Waldapfel József, Vargha Balázs, Szauder József és Pándi 
Pál tanulmányai objektíven mutatják ki e vádak tarthatatlanságát.8 Természetes azonban, 
hogy a legfontosabb, az ideológiai küzdelem az egész Csokonaiért több korábbi vád visszaveré
sétől vonta el az erőket. Pedig a Diétái Magyar Múzsa első nagy hatású elutasítása elsősorban 
nem világnézeti vagy etikai gyökerű volt, hanem éppen — művészeti, esztétikai. Kazinczy emlí
tett soraiban a primer támadás az ízlés felől próbálja lehetetlenné tenni a Diétái Magyar 
Múzsát, s ezzel együtt — de rosszindulat nélkül — magát Csokonait.9 „Nagy része a Csokonai 
vétkének csak annyiban övé, hogy mindent ada, amit tőle kívántak, s mindjárt adá, mihelyt 
kívánák; s talán még inkább az, hogy tovább nem élt, s vétkeit meg nem igazíthatá, igazít-
hatatlan darabjait el nem égetheté." A művészi formamunka elsietése, a csiszolás elmulasz
tása, az alkalmi költészet vállalása Kazinczy legszigorúbb, ízlésjellegű bírálata. Ez a vád 
szintén visszatért, hagyomány lett, Móricz színes stílusában például: „Sok versben egy-egy 
sor, egy-egy fordulat az ő egészséges, ötletes friss szellemire vall, de az óriási tömeg, a hazafias, 
tömérdeksoros cantaték, e ropogó bombasztikus riadalmak; mind ^alkalmi stílus Csokonai
nál csak. Sok olyan rész van bennük, amit sem akkor, sem most nem lehetett elolvasni sem."10 

Ferenczi Zoltán a maga pozitivista monográfiájával kísérletet tesz a művészi elmarasztalás 
enyhítésére, szűkszavú megjegyzései például sokat mondanak az alkalmi versek költői remek
léseiről.11 

Az esztétikai és a politikai kifogást együttesen tartalmazza Vargha Balázs 1954-es 
könyve. „A kinyomtatott verseket persze nem menti az, hogy ezeket a műveket maga is köl-
tőietlennek nyilvánítja. Bármennyire lenézte Pozsonyban írt verseit, és bármilyen közömbö
sen fogadta a közönség is, mégis csak a császári hadvezetést akarta velük támogatni."12 

A Diétái Magyar Múzsa „gyenge oldalai" között találják egyesek a szerkesztést. „Tulaj
donképpen nem is igazi folyóirat, hanem a költő verseinek k iadása . . . Nem tisztán költői 
cél lebegett szeme előtt. Alkalmi versekkel és hízelkedésekkel töltötte meg Múzsáját és magát 
minél előnyösebb színben igyekezett feltüntetni. Hogy összes próbálkozásai kudarcot vallot
tak, előrelátható volt, és a Diétái Magyar Múzsának, mint szépirodalmi folyóiratnak, nincs 
jelentősége."13 

Ilyen vélekedések nyomán a Diétái Magyar Múzsa jelentőségének, eredményeinek 
teljes bagatellizálása már nem meglepő. Egyöntetű a megállapítás: mecénást nem sikerült 
szereznie a költőnek, az alkalmiság, mint egyetlen igazi ok kudarcot érlelt, a művészi és az 
eszmei cél egyaránt csonkulást szenvedett vagy éppen torznak született, s így a se hideg, se 
meleg ítélet is kétes értékű: „E művével . . . először jelent meg az irodalomban, s ebben áll 
jelentősége."14 

A mai kutatók az életmű és az írói pálya értékelésére nézve körültekintőbbek, különö
sen a világnézeti mérlegelésben. Waldapfel József külön figyelmeztet arra, a költő „hogyan 
vergődik nagy mondanivalója közlése és a megjelentetéshez szükséges alkalmazkodás között",15 

utal az érdekes kétarcúságra: „Néha szinte mintha úgy írna, hogy ne bosszantsa meg, vagy 

8 WALDAPFEL JÓZSEF : Az igazi Csokonai. It, 1949 :40—58. — SZAUDER JÓZSEF és 
VARGHA BALÁZS polémiája It, 1951 : 125—128., 338—342. — PÁNDI PÁL : Jegyzetek Csokonai 
Vitéz Mihályról. Csill., 1951 : 219—232. 

9 Kazinczy összetett, árnyalt, de mindvégig jóindulatú Csokonai-értékelésére BÁN-
IMRE professzor figyelmeztetett. 

10 I. m. 68—69. 
11 FERENCZI ZOLTÁN : Csokonai. Bp. 1907 : 69—70. 
12 I. m. 61—62. 
13 PONGRÁCZ ALAJOS, ifj. : Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig. Bp. 1930 : 13. 
14 FERENCZI : i. m. 69. 
15 WALD APFEL JÓZSEF : A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1957 : 268. 
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éppen kielégítse a nemes közönséget, de azért a késő utókor is megérthesse igazi mondanivaló
ját." (Uo.) Révész Ferenc finom megfigyelést közöl arról, hogy a nemesség és Csokonai „azo
nos jelszavakkal más-más cél érdekében bíráltak".16 Az utóbbi évtized eredményei köréből 
már kiemeltük a világnézeti értékelést, Az estve, a Zsugori uram, a Magyar! Hajnal hasad! s 
néhány más vers világosan felismerhető antifeudális mozzanatai mellett rámutattak az 1741-es 
diétáról készült alkalmi kantáta felvilágosult szemléletére, utaltak II. József rokonszenves 
bemutatására. Ezek a kutatások elfogadhatóan indokolták Csokonai feltűnő franciaellenes-
ségét: a kedvezőtlen fordulat, a felvilágosult állameszmény háttérbe kerülése a nagy forrada
lomban megtévesztette a költőt.17 A végső jelentőséghez tehát hozzáfűzhető, hogy Csokonai 
lírájának fővonala a Diétái Magyar Múzsában és utána is a felvilágosodás, bár közvetlen poli
tikai vonatkozásban olykor helytelen választ ad.18 

A Diétái Magyar Múzsa különféle szempontú bírálatai önmagukban igen meggyőzőek, 
de magát a kiadványt olvasgatva egyre nagyobb elégedetlenség támad bennünk velük kap
csolatban, s ennek okát a sokféle szándékot sűrítő folyóirat egyoldalú értékeléseiben látjuk, 
belőlük töretlen egész képet nem nyerhetünk. 

Véleményünk szerint Csokonai „sajátos folyóirata"19 világnézeti, művészeti, egziszten
ciális, zsurnalisztikái; bevallott, leplezett vagy tagadott szándékok dialektikus egésze, komplex 
koncepció eredménye, melyben a részek igazi értelmet csak összefüggéseikben nyerhetnek. 

A koncepciót próbáljuk bírálni a következőkben, segítségül kérve a történelmi hely
zetet, a költő pályájának tanulságait, a kéziratos Számvetéseket20 és az eredményt: a Diétái 
Magyar Múzsa nyomtatott szövegét. 

II. 

Csokonai mecénást keresett Pozsonyban, s e közismert ténynek közismert okai vannak: 
Sárospatakról ködös elképzelésekkel eredt útnak, felégetve maga mögött a kisszerű, de biztos 
élet lehetőségeit. A Magyar Hírmondó 1794-es híradása, különféle pesti kiadási ígéretek után, a 
kuruckodó Pálóczi Horváth nyílt szavainak bátorítását biztosan melegen őrizve,21 tarsolyában 
remekművekkel bicskei barátjánál töprengett a jövendőn, amikor hírét vette a diétának. 
Folyóiratának első száma november elsején jelent meg, s így jogos a feltevésünk, hogy október 
második felében már Pozsonyban lakott a költő. Ha pedig e napok országos nemesi hangulatát 
mérlegeljük, vállalkozását nem fogjuk a felvilágosult költő naivitásának tekinteni. 

Az országgyűlés híre, az uralkodó segélykérése a közeledő francia támadásra való tekin
tettel, s erőszakos tiltakozása minden más országgyűlési téma ellen — erélyes fellépést váltott 
ki az ellenzéki nemesség körében. Somogy követe, Czindery Pál — gróf Festetich sógora! — 
október 20-án elhangzott beszédében rendkívül bátran tárja fel a császár szándékait, s a török 
által szorongatott magyar nemzetet sokszor zsaroló németekről szólva merész históriai pár
huzamot alkalmaz: „Mink is tehát, a mint a francia veszedelem nyomja a német birodalmat, 
használjuk ezen szempillantást arra, hogy szintoly csendben és törvényes orvoslását nyer
hessük régi és mély sebeinknek."22 

Czinderyt ugyan kitiltották Pozsonyból, a Béccsel szemben önmaga érdekeit védelmező 
megyei nemesség hangja azonban mégis megszólalt az országgyűlésen, ennek eredményeként 

16 Csokonai Vitéz Mihály, h. n., 1951 : 65. 
1 7 P Á N D I : i. m. — W A L D A P F E L : i. m. 
1 8 PÁNDI : i. m. 229. 
19 WALDAPFEL : A magyar irodalom a felvilágosodás korában. 244. 
20 A témára JUHÁSZ GÉZA professzor hívta fel a figyelmemet. Ezért s a sokoldalú segít

ségért — többek között a kéziratos Számvetések másolatainak kölcsönzéséért — itt szeretnék 
köszönetet mondani. 

21 JUHÁSZ GÉZA prof. szíves szóbeli közlése. 
22 Egy híres beszéd. Haz, 1887:345. 
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két követet hazaküldtek.23 Ez a gerinces magatartás Csokonainak rokonszenves lehetett, s 
jogos reményeket támasztott benne költeményeinek kedvező fogadtatására. 

A felvilágosodás korának bonyolult, átalakuló társadalmi kapcsolatai 1796 végén újra 
megtévesztő alakzattá rendeződtek, a felvilágosult költő néhány pillanatra azonos alapokat 
érezhetett maga és a nemzeti jogokat ésszerű okokkal védelmező gazdag nemesség alatt. 
A Diétái Magyar Múzsa első három száma az uralkodó házról említést sem tesz, s különösen 
tüntető ez a mellőzés a kezdő versben és az Élőbeszédben. A bécsi udvar és a magyar nemesség 
között érezhető feszültséget Csokonai figyelembe vette, s a két társadalmi erő közül az adott 
pillanatban a tényleg haladóbb nemesség mellé állott. A Diétái Magyar Múzsa alapkoncepciója 
tehát a történelmi helyzet biztatására alakult ki, a különleges, átmeneti helyzet nélkül értelmét 
veszti. Ennek a látszólag haladó nemesi álláspontnak találkozása a felvilágosult gondolkodó
val indokolhatja a Diétái Magyar Múzsában frissen felbukkanó franciaellenességet: már az 
országgyűlés megnyitása előtt, a II. számban őszinte hévvel biztat a költő „Paris' nadrágtalan 
asszonyi népe" ellen. Nem a bécsi udvar védelme, hanem a Czindery beszédében is súlyt nyert 
nemzeti érdekvédelem diktálja a sorokat, a költő hitt az ellenzéki nemesség franciás rémképei
nek. Bár „Csokonai nem láthatta világosan az európai politika fordulatait",24 jó érzékkel vette 
észre „a francia forradalom fejlődésének megtorpanását" (uo.), s a francia forradalom eszméi
nek leghűbb magyar őrzője árulás nélkül fordulhatott szembe a támadó franciákkal. 

A Diétái Magyar Múzsában tehát a különleges történelmi állapot és Csokonai kiszolgál
tatott helyzete pillanatnyi, de reális szövetségesként szerepel! A koncepció elemzésének min
den meglepő eredménye ide vezethető vissza: a költő bízott a dermedt hangulatból ország
gyűlésre szólított és bátran fellépő magyar nemességben, a rendi érdekek ravasz védelmezése 
természetes indokokat kapott, Csokonai már nem is látott egyéb célt maga előtt, mint ezzel a 
nemességgel elfogadtatni alkotásait. 

Az Előbeszéd szerkesztői vallomása szerint bölcselkedni és tréfálódni szeretne a Diétái 
Múzsa, szeretne mindenkinek tetszeni, bár tudja, mennyire lehetetlen az. A zsurnalisztika 
bontakozó hagyományai szerint alázatossággal ajánlja a nagyérdemű olvasóinak a verseket. 

Első számvetése leghaladóbb verseinek kiadását tervezi, köztük Az estvét és a Kons
tantinápolyt. Be nem vallott célja tehát a felvilágosult eszmék hirdetése, ugyanazzal a költői 
bátorsággal, mely 1795 előtt bontakozott hazánkban, s melynek Czindery beszéde nemesi
politikai párhuzamát szolgáltathatta. Csokonai eredeti koncepciójának mérlegelésekor ez az 
első számvetés az irányadó, mert a másodikat a cenzor durva beavatkozása után, tehát nem 
saját jószántából készítette. 

Magából a Diétái Magyar Múzsából olvasható ki egy-két tudatos összetevője az elkép
zelésnek: a felvilágosult eszmék hirdetését összekapcsolja egy divatos témának, a zsugoriság
nak az ostorozásával. A közvetlen egzisztenciális cél, a nemesség adakozó kedvének serkentése 
túlságosan feltűnő ahhoz, hogy ne vegyük észre, de a költő szerves, sokoldalú célrendszerében 
méltó módon jelenik meg, mintegy tanúsítva a mecénáskeresés elvi másodrendűségét. Feltűnő a 
törekvés arra is, hogy minél több elkészült művét kiadhassa, erről még a kronológiával kap
csolatban szólni fogunk. A költői sokoldalúság bemutatása, az alkalmi versek művészi lehető
ségeinek színvonalas kibontása, az aktualitás kerülése következetesen érvényesül, körül
tekintő tervezésre és a körülményekhez képest részletes koncepcióra vall. 

Az, hogy Csokonai pártfogót keres a nemesség körében, bizonyos mértékig megszorítá
sokhoz vezet. Kénytelen elviselni a cenzúra garázdálkodását (a Diétái Magyar Múzsa 47 összes 
„közleményének" 38 régebbi keletkezésű művéből 6 bizonyosan csonka lett, köztük Az estve, a 
Magyar! Hajnal hasad!, A hír, A földindulás, átfestődött az egyik legmerészebb, A had stb., 
tehát az antifeudális mondanivaló legélesebb hordozói; a Konstantinápoly s Az álom töredéke-

23 HORVÁTH MIHÁLY : Magyarország történelme. Bp. 1873 : 203. skk. 
24 VABGHA B. : Csokonai V. M. I. m. 59. 
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sen sem jelenhetett meg,25 kénytelen az egybegyűlt nemességet teljes bizalmáról biztosítani, a 
nobilitás hiúságát legalább a korabeli zsurnalisztika szintjén legyezgetni (I : A Rendekhez, 
Előbeszéd, II : A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz, III : A magyar Gavallér, IV : 
Látás, V—VI—VII : Az 1741-iki diéta), tartania kell magát az Élőbeszédben vállalt program
hoz, a bölcselkedő írások közléséhez (pl. I : A szinesség, II : Az ősz, III : A' Nyár, A tengeri 
háború, IV : A Hír, A' Tél, VII : Barátságos butsuvétel, VIII : Az én vagyonom) és a „néha-néha" 
tervezett tréfálódáshoz (I : Asztali dal, Eggy orvosnak sírverse, II : Rat ábrázat s szép ész, Miért 
ne innánk?, III : A matska és a sajt, IV : Részletek A' Télből), végül némely alkalmi, aktuális 
verseket kellett írnia (ezek száma mindössze öt — a bevezetőkkel együtt —, de a Denis-vers 
fordítása és Az 1741-iki diétáról szerzett önálló kantáta terjedelmes szövegeivel nagyjából 
három teljes számot töltene meg, s ez nem csekélység az összes tizenegyhez képest). 

A haladó eszmék vérbefojtója, a bécsi császár és a pillanatnyilag ellenzéki magyar 
nemesség konfliktusában az egyetlen reális társadalmi segítséget Csokonai nem ok nélkül 
várta a nemességtől, bár hamarosan csalódva kellett látnia szívesen táplált reményeinek, lel
kesedésének értelmetlenségét, az ellenzéki nemesség önző meghunyászkodását, udvar és 
nemesség ellentétének felszínességét. A folyóiratot tervező, indító költő azonban még bízik a 
bátor szókimondás, az új nemesi hangnem tartósságában, bizakodása, reménykedése így 
világnézeti és művészi serkentést is tartalmazott. Gátlás nélkül tervezi legforradalmibb versei
nek közlését, s mikor a számára kevésbé mozgékony, régiesen éber cenzúra megrostálja vagy 
meghúzza műveit, akkor sem kedvetlenedik el. Ezzel magyarázható, hogy bevallott és meg
tartott programja mellett olyan általánosan gyönyörködtető műveket ad ki, amelyek nem 
csupán a művelt ízlés, hanem a felvilágosult gondolatok vonzó gazdagságával egyaránt alkal
masak a költő iránti érdeklődés és rokonszenv felkeltésére (I : Az estve, A' szépség, II : A Rózsa, 
Hívása a Múzsának, III : A' Viola, A' rövid nap s hosszú éj, IV : Hány a' Grátzia?, VII : A' 
bukkal küszködő, VIII : Afigefa, Az Ekhóhoz, Ének a' Tavaszhoz, Szitzilia és Neptun, Felvidulás, 
A madár a szabadságba, sőt végül egy egész színdarab: IX—XI : Angelika). Mindez magyará
zatot ad arra, hogy a Diétái Magyar Mázsának talán csak két darabja van, melyben a felvilá
gosult ízlés és világnézet műfaji igénytől jelzett mértéke észlelhető ne lenne (Előbeszéd, Látás). 
Az alkalmi versek közül a Rendekhez írott konvencionális dicsőítés felvilágosult nézeteket rejt 
(„Lakjék az Érdem Lelke közöttetek" stb.), A mostani háborúban vitézkedő magyarok francia-
ellenessége és harci buzdítása a francia forradalom változásaival s az ennek nyomán ébredt 
költői csalódással magyarázható, a nemzeti virtus élesztgetése a nemzeti lét védelmére céloz. 
A Látás Denis „hideg versének" fordítása, Az 1741-iki diéta — mint már az idézett forrástanul
mányok meggyőzően igazolták — a felvilágosult uralkodóeszmény igazi dicsőítése, Mária 
Terézia és II. József emlékének helyes értelemben vett megbecsülése.26 

Csokonai bizakodása az udvarral ellenkező nemességben érthetővé teszi a humanista 
felvilágosult eszmekör elemeinek feltűnő sokaságát a megfogalmazott programpontok anya
gában is. A bölcselkedés-gyönyörködtetés és a tréfálózás-szórakoztatás említett művei (Az 
estve, A szinesség, A szerencse, Rut ábrázat s szép ész, A Rózsa, Az ősz, Hívása a Múzsának, 
Serkentése a Múzsának, A Nyár, A tengeri háború, A rövid nap s hosszú éj, A matska és a sajt, 
A Hír, Október, A Tél, A kevély, Barátságos butsuvétel stb.) a humanista topika mellett erősen 
felvilágosult gondolatok közvetítői: párhuzamot vonnak a „szegény pásztorok s munkások" 
természetes élete és a „kényes nagy világ" között, védik az egyszerű igazmondást a kétszínű
séggel szemben, a virtust és a bölcsességet dicsőítik, a költészet tiszteletéről szólnak, gyönyör-

25 A kéziratos Számvetések tanúsítják, hogy Csokonai ki akarta adni őket! Az I. Szám
vetés a cenzúra előtti szabad tervezés, de címeiből csupán 19 azonosítható a Diétái Magyar 
Múzsa darabjaival, így a régebbi versekből megjelenteknek csupán fele. Ezek után a költő 
gondosan jelzi a sorpárokat, így a Diétái Magyar Múzsa szövegével összevetve a csonkítás 
mértéke pontosan felmérhető. 

26 A „kalapos királyban" Mátyás újjáéledését „jósolja!" 
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ködnek a természetben, kinevetik az úri mulatozást, s még szentimentális túlzásaikban is 
lappang valami társadalmilag merész következtetés (abból pl., hogy jobb a szegénynek, mint a 
gazdagnak, a versszövegek alapján egyenesen kiolvasható a morális-társadalmi ítélet: a sze
gények jobbak, mint a gazdagok). 

A zsurnalisztikái eszközöket Csokonai a fenti cél érdekében alkalmazza, s a különleges 
forma, a folyóirat, szintén rejt fékező és hasznosítható módszereket. Lehetővé teszi a költő
nek az urak rendszeres tapintatos figyelmeztetését, a „tudós koldulás" permanenciáját (I : 
Zsugori uram, II : Serkentése a Múzsának, III : Asztali dal, IV : A Tél, VII : A kevély, VIII : 
Az én vagyonom), a költői tehetség sokoldalú bemutatását. Természetfestés, tájhangulat Az 
estvében, háborús „vér-patakok" s „rettenetes dörgés" A mostani háborúban, gyönyörködtető 
szellemesség A rut ábrázat s szép észben, mozgalmas életkép Az ősz ciklusában, divatos vigado
zás a Miért ne innánk? soraiban, könnyed melankólia A rövid nap s hosszú éjben, gazdag 
költői eszközök, verselési bravúrok Az 1741-iki diétában,21 játékosság és vidámság a tréfás 
versekben, szatíra és gúny A kevélyben, humanista nyájasság a Barátságos butsuvételben, for
dítói készség minden témában, zenei érzékenység pl. A bukkal küszkódőben — szinte a huma
nizmus sokoldalú költőideáljaként mutatja be Csokonait, a munka felvilágosult-demokrata 
dicsérete pedig gyakori felbukkanásával (az említetteken kívül pl. A Nyárban) már a tema
tikában többre is utal. A költő műveinek folyóirat formában megvalósított kiadása képes 
eltűrni olyan szélsőségeket, mint Az estve, a Magyar! Hajnal hasad! vagy A Dugonits oszlopa 
felvilágosult, egyértelműen bátor gondolatai mellett feltűnő alkalmi versek bizonyos megal
kuvása vagy alkalmazkodása, mint a háborúskodással kapcsolatos annyira kettős, ellentétes 
álláspont A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz s A had soraiban, mint ami az azonos 
hanghordozású panegyrisek gondolati anyagát jellemzi pl. a Rendekhez írott bevezetőben és 
A Dugonits oszlopában. 

Az adott keretek azonban korlátozzák is a költőt. Nem adhatja ki korábban kijelölt 
minden versét sem a folyóirat szabványmérete, sem a cenzúra ügyeskedése miatt, vállalnia 
kell alkalmi versek írását és közlését, s a sokszínűség kedvéért olykor kevésbé súlyos műveket 
kell előnyben részesítenie. 

Nem hiányozhatott Csokonai koncepciójából, természetesen, kész verseivel való szám
vetése sem. Az újabb kutatások pontosan kijelölik a Diétái Magyar Múzsába szánt költemé
nyek forrását, a Zöld kódex verseinek egy csoportját.28 Az 1795-ös Első katalógus29 több mint 
másfél száz műve mindenesetre megengedte a költőnek, hogy igényes, megfontolt válogatást 
bocsásson közönsége elé, verseinek kész anyaga tehát a legkevésbé tekinthető gondkeltőnek. 
Csokonainak sokszínű s csaknem teljesen kidolgozott versanyag állott rendelkezésére. A Diétái 
Magyar Múzsára ebből származó egyetlen számottevő következménynek azt tartjuk, hogy a 
költő megjelenésre váró műveiből minél többet akart kiadni. 

Az alkalmi versek közül A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz és Az 1741-iki 
diéta semmiképpen sem gondolatainak erejével ragad meg. A költői lelkesültséget szerintünk 
az elsőben teljesen, a másodikban pedig részletenként a megragadott művészi feladat ébreszti. 
A klasszikusokon, eposzi jeleneteken Csokonai már diákkorában sokat elmélkedhetett, s 
költői eszközeinek tára nem nélkülözhette a háborús és más tömegjelenetek, vagy éppen a 
patetikus nemesi szólamkezelés technikáját sem. A művészi feladat vonzását annál is inkább 
éreznie kellett, mert korabeli példák nyomán hivatást érzett egy honfoglalási eposz alkotá
sára. Friss kutatások szerint ekkor már néhány hónapja körvonalazódott benne az Árpádiász-
tervezet.30 Az 1741-iki diéta nem minden részlete mutatja a gyors munkát, Mária Terézia vagy 

27 FERENCZI : i. m., i. h. 
28 JUHÁSZ GÉZA kéziratos közlése. 
29 Közölve : Csokonai Poétáig Munkái. Debrecen 1955 :295. 30 JUHÁSZ GÉZA : Csokonai Árpádiásza. Acta Univ. Debreceniensis, 1958. 
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II. József emlékének költői megformálása túlemelkedik az alkalmi versezetek színvonalán, a 
művészi feladat vonzását e mű töredékes autográf-kézirat-tisztázata is támogatja.31 Az udvart 
dicsőítő egyetlen önálló műve ez a terjedelmes kantáta. Már többször említettük, hogy itt sem 
kerül ellentétbe alapvetően ellenzéki-nemesi orientációjával, hiszen Ferenc császár felvilágo
sult őseinek mértéktelen és őszinte dicsőítése a nyílt szó erejével hat: nem az élő uralkodót 
magasztalja a költő. így érthető többek között elkésett örvendezése Károly főherceg nagy 
port felvert győzelme fölött:32 az újsághírek már november közepétől kiváltják az országgyűlés 
sorozatos gratulációit. 1741 emléke pedig szintén kettős célt szolgált: Denis versében a magyar
ság áldozatkészségét serkentette, a magyar nemesség előtt azonban ellenzéki biztatást is tar
talmazott, hiszen akkor Mária Terézia a szorongató helyzetben sem feledkezett meg a nemzet 
ügyeinek megtárgyalásáról! 

Csokonai nem a bécsi udvar támogatója Pozsonyban, hanem a nemességé. Denis művé
nek fordítását alapvetően a nyomdász, Weber Simon sürgetésének tulajdonítjuk, szerintünk a 
Diétái Magyar Múzsa közömbös fogadtatása, az anyagi jutalom udvari reménye itt csupán 
másodlagos indok. Mindjárt a következő számtól közölt Az 1741-iki diéta szeretné jelezni a 
határt, ameddig Csokonai ebben a szorongató helyzetben meggyőződése alapján elmehet: a. 
felvilágosult uralkodó-elődök megbecsüléséből valamit előlegezni a hízelgő köntösű, 1795 után 
először tárgyaló császárnak. A költő magatartása szerintünk alkalmazkodik a nemesség 
országgyűlési viselkedéséhez, bizalmat előlegezve közeledik a súlytalan zsurnalisztika szintjé
hez, de mindvégig fenntartja jogát és bátorságát véleménye kifejezéséhez, majd csalódottan, 
becsapottan, a remények foszlásán bizonytalan tűnődéssel, de a korábbi bizalmat szégyenke
zés nélkül vállalva hagyja ott a várost. Az alapkoncepció elhibázott voltára csak idők múltán 
ébredhetett rá. 

Nem vállalkozott lehetetlenre, de a hiba, a Diétái Magyar Múzsa többoldalú sikertelen
sége az alapkoncepció optimizmusában már adva volt. Csokonai a haladó köznemesség fel
lépését várta az országgyűlésen, helyette elsöprő többségben egyezkedésre hajló, önző, nem a 
természetes, hanem pusztán a formális ellenállást jelezgető nemességgel találkozott. Olyan 
szónokló patriótákkal, akik a gravámenek ügyének elutasítását ugyan mélységes hallgatással 
fogadták, de azután kicsinyes ijesztgetésbe kezdtek, mondván: „hogy semmi nehézség és 
ország kívánsága a mostani országgyűlésen fel nem vétettetne, olly sérelmet vonna maga 
után, mellyet a késő maradéknak is megorvosolni nehéz lészen."33 A kedvező előjelekből 
Csokonai túlzottan általánosított, mert ez az önérzeteskedő nemesség ténylegesen gyorsan 
megalkudott, a teljes vereség után meg sem próbálta a király előtt elégedetlenségének kifejezé
sét, tapintatosan, ovációk közepette búcsúztatta az uralkodót. 

Ennek a történelmi tévedésnek következményei a koncepció egyéb vonatkozásaiban 
sem maradtak nyomtalanok. A könnyű szívvel kiadott, felvilágosult gondolatokkal telített 
versek nem találták meg olvasóikat, a felvilágosult gondolatoktól távol álló nemesség ízlése 
nem volt képes gyönyörködni sem a bölcselkedő, sem a tréfálódzó versekben, ennek a „közön
ségnek" a Diétái Magyar Múzsa gondolataival és ízlésvilágával együtt és egészében idegen volt. 
Az alkalmi kantáta őszintén lelkes jozefinizmusa kiket akart lenyűgözni? II. József csupán a 
felvilágosult haladás szemében lehetett igazán vonzó, a konzervatív nemesség mindig gyűlölte, s 
ráadásul a rendi öntudatot a nemzeti sérelmek indokoltan dúsították. Egy Széchenyinek rövid 
folyamodvány is elég lett volna, folyóiratnak reá s néhányukra nem lehetett támaszkodnia. 

Kudarcba fulladt tehát a legfőbb cél, nem sikerült a költőnek elfogadtatnia magát fel
világosult eszméivel, ízlésével, alkalmazkodási képességének teljes bemutatásával sem. A fiatal 
költő életművének, világnézetének és egzisztenciális helyzetének tükre, a Diétái Magyar 

31 Debrecen, Kollégiumi Könyvtár, R. 788/2. 
32 FEKENCZI : i. m. ; az újságok már nov. 1—11. között hozták a győzelmi híreket. 

67—69. 
33 Az 1796.-Í országgyűlés „Naponként-való jegyzései" ; 65. 
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Múzsa erkölcsi és anyagi nyereség nélkül szűnt meg. A nemesség és később az udvar számára 
egyaránt sok volt még cenzúráitan is a felvilágosult, forradalmi gondolat, s kevés az enged
mény, a megalkuvás. 

A zsurnalisztikái eredmény — mint az egész Diétái Magyar Múzsa — kétarcú. A művei 
kiadásához pártfogót kereső Csokonainak sikerült művei egy részét kiadnia, közöttük számos 
forradalmi merészségű verset (Az estve, Magyar! Hajnal hasad!, A Dugonits oszlopa stb.), 
korábbi kiadási tervezetének legalább egy részét realizálnia. Sikerült az eredendően sokoldalú
ságra törekvő lapban művészi eszközeinek gazdagságáról, költői tehetségéről meggyőzően 
kedvező (!) és átfogó képet mutatnia, az anyagi kudarc, a várakozás megcsalatása ellenére 
művei kiadásának tervét leginkább megközelítő antológiát kibocsátania. Tervezett közön
ségének, a nemességnek nagy részét ezzel a sikerrel persze elriasztotta. 

Megvalósított egy olyan folyóiratot, amelytől a szerkesztői gondot, a széles skálán 
mozgó tervezést, a koncepciót elvitatni nem lehet, s amelyben a közölt művek többsége a fel
világosodás legnagyobb költőjének remekműveit jelenti. -

Mindezért azonban „fizetnie" kellett. Néhány, s főleg két terjedelmes alkalmi versét 
gondosan mért határokig engedte, honnan már veszedelmes szakadékok leskelődnek, világ
nézeti és művészi torzulásokat követelve. Csokonai meg tudott állni a szakadék szélén, de a 
más ízlésű Kazinczy ítéletét félreértő utókor inkább azon fáradozott, hogy a nehezen elkerült 
mélységbe taszítsa a költőt. Az egymást követő próbálkozások bizonyítják azonban, hogy 
sikert sohasem érhettek el. Napjaink mélyebb történeti vizsgálódásai végre talán reális helyére 
állíthatják Csokonai művét, a Diétái Magyar Múzsát. 

Figyelemre méltó érdekesség, hogy csupán szépirodalmi lap s csupán a kiadó költő alko
tásait tartalmazza, bár az Ausonius-átköltéssel éppen tizenegy fordítása föltétlenül színező 
jelenség. Az alkalmi versek miatt elmaradt az erkölcsi megbecsülés pontosan azoktól, akik 
egyébként felvilágosult gondolkodású és ízlésű műveket szívesen vártak volna. El kell ismer
nünk, hogy sokoldalú és elég súlyos kudarc, balszerencsés vállalkozás a Diétái Magyar Múzsa, 
emellett azonban vitatkoznunk kell azokkal, akik Csokonai távozását Pozsonyból Tempefői 
meneküléséhez hasonlítják. Lehet, hogy az ambiciózus nyomdász Csokonaival együtt anyagilag 
pór-uljárt, de minden bizonnyal kárpótolta őt a költő néhány alkalmi verse, mely tematikailag 
az ő hasonló próbálkozásaival találkozott. Weber költősködése Csokonai segítségével némi 
aktuális sikert aratott. Az anyagi veszteség semmiképpen sem teszi kizárólagossá Weber és 
Csokonai kapcsolatainak teljes megromlását, hiszen a következő évben újra közös alkalmi 
vállalkozásban találjuk őket.34 

III. 

A folyóirat eleinte hetente egyszer, később kétszer jelent meg, az Előbeszéd szerint 
november elsején, keddi napon indult, s a következő számot is keddre ígéri. Az I. szám „ele
jéért" és az Élőbeszédért a II. számban két árkussal szeretné kárpótolni olvasóit, ez azonban 
nem következett be, valószínűleg Weber miatt. Minden szám egy ív terjedelmű. Ferenczi 
szerint a heti kettőzés a IV. számtól kezdődik,35 de erre vonatkozólag semmiféle bizonyítékot 
sem közöl, valószínűleg mechanikus visszaszámlálással jut el megállapításához. így csupán az 
utolsó szám (XI.) jelent volna meg az országgyűlés befejezése után. A Diétái Magyar Múzsa 
Ferenczi-féle kronológiája már önmagában kétséges, újabban legalább az utolsó szám megjele
nési időpontjának bizonytalanságát jelöli a szakirodalom.36 A bizonytalanság az eddigi krono-
logizálással kapcsolatban csak fokozódik, ha a lap belső logikáját figyeljük. A IV. szám összes 

34 Csokonai életírói révén közismert, hogy az 1797-ben elrendelt katonaállítás alkalmára 
Csokonai újra aktuális költői művet írt. 

3 5 FERENCZI : i. m. 67. 
36 DEZSÉNYI BÉLA : A magyar hírlapirodalom első százada (1705—1805). Bp. 1941 : 42. 
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újsága a korábbiakkal szemben, hogy Denis néhány lapnyi fordítását közli. Ha azonban a 
nyomdászt az országgyűlés munkájának hivatalos kezdete (nov. 9.) sem hatja meg, november 1. 
és 8. után a III. számot 15-én adja ki, teljesen indokolatlan a IV. számtól kettőzést remélnünk, 
az alkalmi fordítás egyéb versek körében túlzott hatást nem ígérhetett. Már az előbbi számok 
hűvös fogadtatása, a fenyegető üzleti ráfizetés nyomatékosan figyelmeztethette Webert, s 
nem tudjuk elhinni, hogy a Denis-fordítás kedvéért kétszer vállalta volna hetente azt, amit 
egyszer is csak kockáztatva tehetett. Sokkal valószínűbb a következő, V. számot ugyanerre a 
hétre (Ferenczi valószínű feltevése szerint) péntekre tennünk. Az 1741-iki diéta a nyomdász 
számára sikert ígért, szubjektív buzgalmát reális üzleti számítás erősíthette, s minden okunk 
megvan annak feltételezésére, hogy a terjedelmes kantáta kedvéért vállalta a hetenkénti két 
szám kiadását. Az aktuális anyag gyors közvetítése üzleti érzékre vall, de közben Csokonai 
távolabbi célját is szolgálja: kiadásra szánt műveinek újabb teret nyerhetett a költő. 

Alkalmi verseket mindenképpen írnia kellett, ezek rövid terjedelem esetén is helyet 
követeltek a tervezett régebbi művektől, s az országgyűlés rendkívül gyors befejezése sem jár
hatott Csokonai számára papírveszteséggel, ha a kétszeri megjelenést választja. Gazdasági 
szempontból a hosszú kantátáért nyert kétszeri megjelenés a költő előnyös üzletének tekint
hető. E beosztás szerint azonban az utolsó két szám (X. és XI.) december 11-e, az országgyűlés 
befejezése után látott volna napvilágot. Mindez semmiféle nehézséget sem támaszt, a szerkesz
tési metódussal inkább igazolható. 

Az utolsó három szám (IX., X., XI.) Metastasio Angeliká-}ának fordítását tartalmazza. 
Az országgyűlés eseménytörténete (a látványos lelkesedést felváltó váratlan csalódás, a belső 
ügyek megoldatlansága, a sejthető és mégis hirtelen berekesztése az ülésezésnek, az eredmény
telenség és a meghunyászkodás) a Diétái Magyar Múzsa sikertelenségével együtt mintha meg
magyarázná, szimbolikus értelemmel gazdagítaná az Angelika előtti utolsó (VIII.) számban 
Egy kesergő Magyar szavaiban Csokonai vallomását:37 

Minden vigasság tőlem el távozott, 
Vége minden örömemnek, 
Szívem reményjében meg tsalatkozott, « 
Nintsen nyugta bús fejemnek stb. 

Ezután „közömbös" mű, a bájos Angelika következik. A Diétái Magyar Múzsa két foly
tatásos műve, Az 1741-iki diéta s az Angelika terjedelmében hasonló, de december második 
hetében Csokonainak már éppen a terjedelem miatt kellett félnie attól, hogy megtörik a kiadás 
terve. Korábban még lehetett reménykedni az országgyűlési „viaskodás" elhúzódásában, 
mert a gyors ügyintézés előzetes bejelentése ellenére a nemesség ragaszkodott a gravámenek 
megvitatásához, s rendi érdekeinek jogi megsértése korábbi lelkes áldozatkészségét pillanatok 
alatt elfeledtette. Az uralkodó azonban hajthatatlan volt, örült a megajánlásnak s igyekezett 
haza. A nemesség hangulata s egész magatartása jelezte, hogy a december 11-én haza induló 
király nélkül illetlennek látná az ülésezést, s december 9-én véglegesen eldőlt a december 11-i, 
hétfői befejezés. Számításunk szerint a legjobbkor, a legutolsó hihetően komoly tervezést engedő 
napon (amikor már mindent lehetett sejteni, de semmit sem lehetett tudni az országgyűlés 
befejezéséről), 9-én, pénteken jelent meg az Angelika első része, mintegy jelezve a koncepció 
tudatos beszűkítését, az egyszálú gyönyörködtető, mindenféle izgalmat nélkülöző művészi
kiadási terv kizárólagosságát. így a további két folytatás az országgyűlés után következett, 
hogy a költő előfizetőit a mű befejezésével kielégítse. (További kárpótlást a később tervezett 
Nyájas Múzsával ígért nekik.) Nagyon valószínű, hogy a két utolsó szám egyikének sem kellett a 
korábbi napokhoz (kedd, péntek) igazodnia, sietős nyomdai munkával legalább az utolsó 

37 A Számvetésből és a Kiegészítő számvetésből egyaránt hiányzik! 
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számot be lehetett fejezni korábban, tehát Csokonai közlése a Magyar Hírmondóban,38 decem
ber 15. hihetőleg a füzetek kötésének, a Diétái Magyar Múzsa nyomdai munkálatainak befeje
zéseként tekinthető. 

Egy apróság figyelmeztető és minket igazol. Az 1741-iki diéta folytatásait a zárójelbe 
tett szövegszerű utaláson kívül más formai jegyek nem jelzik, ezzel szemben az Angelika foly
tatásai az utaláson kívül a Diétái Magyar Múzsa számait is zárójelbe teszik, így: (X), (XI.). Erre 
példát sehol másutt nem találunk, s mint „értelmezhetetlent" a Harsányi—Gulyás-féle kiadás 
teljesen mellőzi. Valószínűleg Weber vagy Csokonai szimbolikus jelzése ez, utalás a diéta befeje
zésére. 

Véleményünk szerint a Diétái Magyar Múzsa indokolható kronológiája: 
I: nov. 1. (kedd), II: nov. 8. (kedd), III: nov. 15. (kedd), IV: nov. 22. (kedd), V: nov. 25. 

(péntek), VI: nov. 29. (kedd), VII: dec.2. (péntek), VIII: dec. 6. (kedd), IX: dec. 9. (péntek), 
X. és XI: dec. 12—15. (kedd—csütörtök). 

Лайош Суроми 
ПОЭТИЧЕСКОЕ НАМЕРЕНИЕ И ХРОНОЛОГИЯ В ЖУРНАЛЕ «ДИЭТАИ 

МАДЬЯР МУЖА» (ВЕНГЕРСКАЯ МУЗА ДИЭТЫ - ФЕОДАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА) 

Наиболее выдающийс поэт эпохи просвещения, Михай Чоконаи Витез с 1-го 
ноября до 15-го поводу сессии парламента в 1796 г. издал «особый журнал», материалы 
которого он составил из своих более ранних стихотворений, отражающих революцион
ные или же гуматистическо-просвещенные идеи и из нескольких случайных произведе
ний. Историческим исследованием доказано, что поэт не поддерживал венский двор, но 
он стремился получить поддержку со стороны дворянства, которое моментально нахо
дилось в оппозиции и смело выявило свое мнение. Неудача объясняет тем, что он слишком 
уверил в последовательность дворянской оппозиции. Марксистские исследования осво
бодили его от обвинения с идеологической и моральной точки зрения соглашательства, 
но мировоззренические, экзистенциальные, художественные, журналистические, диалек
тические концепции, уплотняющие выявленные или же скрытые даже и отрицанные 
намерения, требуют дальнейшие анализы. Даже и сегодня видно, что Диэтаи Мадьяр 
Мужа преставляет собой двулицее явление, изо всех точек зрения. По нашему мнению жур
нал не содержит никаких презираемых искажений, и, таким образом, он отражает реально 
связь исторического момента с индивидуальным положением поэта. Историческое воз
зрение не допускает снизить ценность начинания Чоконаи и успехи его журнала. 

В очерке на основе внутренних данных журнала как и нескольких более новых 
внешних наблюдений уточняется ранее установленная хронология выпуска журнала. 
Согласно этому, в порядке издания журнала, всего 11 номеров, он издан дважды в неделю 
начиная с пятого номера. 

38 1796. 52. sz. 
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