
századi kutatói ma még alig képesek. Ügy 
gondolom, hogy — szigorúan tartva magun
kat a véleményeltérés jogosultságához — Ba-
rótinak a kutatás számára felvetett témáit el 
kell fogadni, remélve, hogy ő maga is hozzá
fog az általa felvetett problémák pontosabb, 
egzakt kidolgozásához. 

Szauder József 

Kabdebó Lóránt: Dayka Gábor költői pályája. 
Miskolc, 1968. Városi Könyvtár. 71 1. 
(Borsod-Miskolci Füzetek. Irodalomtörté
net. 6.) 

A könyv a szerző hét évvel ezelőtt írott 
bölcsészdoktori értekezésének rövidített és 
átdolgozott változata. Sajnos, a költő utó
életével foglalkozó rész — terjedelmi okok
ból — kimaradt. 

Dayka értékelésének lehetséges útjait 
már korán kijelölte Csokonai (Kazinczyhoz 
írott, a kiadást előkészítő levelében) és 
Kölcsey (töredékben maradt recenziójában). 
Ez pedig a szerkezeti és nyelvi-metrikai elem
zéseken alapuló, esztétikai feltárásokban 
gazdag versközpontú tárgyalás — amilyen a 
Csokonaié —, illetve a költői személyiség 
lélektani analízisét kikerekítő, az adott, vagy 
a versekből kihámozható adatokat ebbe 
beleépítő életrajz-központú (ilyen a Köl
ese yé). „Dayka ellenben sokkal kisebb mér
tékben nyerte a képzelő erőt (ti. minf Himfy), 
s nála az érzésnek alatta áll. A lélek érzései 
abstractiók, s minél inkább abstractok, annál 
keskenyebb pontba vonulnak öszve, s annál 
vékonyabbak s szövedékesek az egymástól 
különböző szálak, hogy végre őket külön
bözni érzed ugyan, de éppen úgy nem magya
rázhatod, mint azt, hogy mi legyen a különb
ség a rózsának és violának illatja közt? Ez az 
oka, miért az ily költő nehezen öntheti ki 
magát, s küzdenie kell nyelvével, hogy szava
kat találjon, melyek érzései felől sejdítést 
ébresszenek másokban." (Kölcsey Ferenc ÖM 
I960, I. k. 431-432. 1.). Tanulságos volna 
végigkövetni, hogy e két irány hogyan vál
takozik — fejlődve és vitatkozva — egészen 
Balogh Árpád Ányos finom érvelésekben 
gazdag, de a versekről nem sokat mondó 
életrajzáig, valamint Gálos Rezsőnek már az 
összegezés igényével fellépő tanulmányáig 
(mindkettő 1913-ból). Sokat tudtunk immár 
Daykáról, az emberről, sőt verseiről is; arról 
azonban, hogy az életmű létrejöttében milyen 
társadalmi és egyéni tényezők működtek, 

. már sokkal kevesebbet; s végül arról, hogy az 
életmű szerkezetében, formátumában és típu
sában hogyan illeszkedik be az európai és a 
hazai líra folyamába: még kevesebbet és 
részben ellentmondót. (Megjegyzendő, hogy 
Dayka prózai és tudományos munkásságát 
éppen csak megemlítve, Kabdebó a lírára 
korlátozza vizsgálatait.) 

Éppen azért alkotott jelentőset tanulmá
nyában Kabdebó, mert összefogva a két 
módszert, s felhasználva elődei munkásságá
ból minden pozitívumot, vizsgálódásait tár
sadalomtörténeti talajra helyezte, s finom és 
elmélyült, a pszichológia és a stilisztika szer
számaival együttesen kialakított verselem
zések csomópontjaira építve, a Dayka-
életművet beágyazta nagyobb összefüggé
sekbe. 

„Azokat az ormokat, melyeket lírája elő-
rejelzett, nem tudta elérni. És ebben — mint 
láttuk — nemcsak korai halála akadályozta 
meg. Egyetlen korszaka sem tudott annyira 
kiteljesedni, hogy költészetünk élvonalába 
emelkedett volna. Pályája első szakasza 
Csokonai előképének tűnik. Utolsó évei 
leginkább Berzsenyi költészete felé mutatnak. 
Legértékesebb alkotásai, az 1791 —92-es vál
ság költői termése, irodalmunk számára a 
szentimentalizmus pillanatát ragadta meg 
líránkban felül nem múlt szinten. Ebben jelen
tősebb folytatója csak a fiatal Kölcsey lett. 
Ezért a pil lanatért . . . marad neve említve 
irodalmunk történetében . . . " (70. I.). így 
összegezi vizsgálódásait. Ebben a koncepció
ban legérdekesebb a (különben már Erdélyi 
Pál által is, egyes versek kapcsán kiemelt, 
Figyelő, 1887. 252. és 255. 1.). Berzsenyivel 
fönnálló kapcsolaton kívül szentimentaliz-
mus-felfogása. Szentimentalizmuson azt a 
„pillanatnyi" válságköltészetet érti, amely
ben a forradalmi reményeit eltemető közép-
európai felvilágosodott polgári értelmiség 
— felhasználva a forradalom előtti francia 
líra egyes formáit — kifejezte a maga „élet
érzését" (39-40.1.). Ebből kiindulva, illetve 
ezt a fölismerést előkészítve, teszi érthetővé 
Dayka korai kivirágzását a pesti szeminári
umban, válságát Egerben, letörését a zord 
Lőcsén és korai pusztulását Ungvárott. 
Ebben az összefüggésben kapcsolat teremt
hető csekély mennyiségű, mégis oly tagolt, s 
első pillantásra ellentmondó korszakokból 
álló költészetének egyes rétegei között is. 
Különös pálya is a Daykáé ! — ezé a latinul és 
görögül verselő diáké, gáláns verseket írogató, 
majd szatírái és toleranciát hirdető prédiká
ciója miatt etanácsolt kispapé, majd a 
Mérán a nagy költészet magaslatába eljutó 
reménytelen szerelmesé, a halált hívó emberé, 
aki a klasszicista fegyelmen és a fáradt alkalmi 
költészeten keresztül visszahanyatlik — már 
a halálos kórral küzdve — a latin nyelvű 
verselésbe. A fenti koncepcióból folyik sok 
kisebb részprobléma megmagyarázása is: 
pl. érthető, miért fordul a feltörekvő városi 
légkörben felnevelkedett ifjú a legurbánusabb 
latin költő, Ovidius fordításához. Az elemzés 
azonban, éppen mert alapos verselemzéseken 
és szolid filológián nyugszik (a Reich Zsu
zsanna sokat hánytorgatott hitvesi hűségét 
pl. egyáltalán nem bolygatja), képes mindig 
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felmutatni nem csupán az általánost, hanem 
az egyest, nem csak a változót, hanem az 
állandót is (így folytonos erőfeszítéseit az 
olvasásban és tanulásban, ami viszont ismét 
csak — Pesten — összetalálkozott egy át
meneti ideig szabadabb levegőt szívó nemze
dék tudásszomjával, évtizedek lemaradását 
pótolni akaró igyekezetével). Különösen 
figyelemreméltó Dayka motívumkincsének 
elemzése; ebben a legnagyobbrészt antik 
eredetű készletben sajátos, több versen át 
nyomon követhető képek is vannak: elsősor
ban ilyen a „mérges nyilas" halál. Azonban 
itt még korántsem minden világos: vélemé
nyem szerint feltétlenül magyarázatra vár a 
„Téli dal" utolsó strófájában szereplő Pro
metheus, aki itteni funkciójában az alvilág
ból Theseust megmentő Heracles (Theseus 
szerepel a Phyllis Demophoonhoz c. heroida 
fordításban !) helyett áll, s feltétlenül kap
csolatba hozandó a „Lakadalmi versezet" 
Chiron jávai. Azonban erről itt ennyi elég. 

A verselemzések többnyire hibátlanok, 
ha nem is teljesek: mindegyiket csak annyira 
tárja fel, amennyire az életmű adott össze
függésének megértéséhez szükséges. Ügy 
vélem azonban, hogy az „Élesség" és a 
„Menyegzői dal" nem érdemlik meg az 
elítélő jelzőket: az első sokkal szellemesebb a 
maga csúfondáros históriai pózával, a másik 
sokkal fenségesebb a „legmagasabb öröm 
hangját" (Bergmann Ágost, Figy 1877. 

298. 1.) megütő dikciójával. A „Kesergés" 
elemzését túl felszínesnek tartom: a vers 
varázslatát érzi, megmagyarázni azonban 
nem tudja. ,,A' vak szerelem" Corinnájának 
„eléggé meghökkentő" csúnyasága sem érthe
tetlen Catullus mintául szolgáló 86. versének 
figyelembevételével. 

A tanulmány egyetlen komoly hiányos
sága a latin versek elemzésének mellőzése. Az 
életmű egészének helyes fölmérése szempont
jából pedig nem hagyható figyelmen kívül 
sem a Verhovácz Miksához írt bukolikus 
búcsúvers, sem a megtört, beteg Dayka (aki 
magyar versben már csak az ajándékba 
kapott bort köszöni meg) ungvári tanítvá
nyaihoz intézett beköszöntő verse, ahol — a 
nemzeti költészetről, s Cesingéről (Janus 
Pannonius, aki az „I. Ferencz királyunkhoz" 
intézett versben is előjő, s Csokonai nem 
tudja azonosítani) ejt megszívlelendő szava
kat. Megjegyzem különben, hogy latin ver
seinek szépsége megragadta Ungvárnémeti 
Tóth Lászlót, aki hetet le is fordított. (Kéz
iratban, OSzK. Analekta). Ezeknek kiadása, 
valamint egy kritikai Dayka-kiadás készítése 
felettébb kívánatos lenne. 

Néhány sajtóhibán és bibliográfiai pon
tatlanságon kívül egy tárgyi tévedés: a 
Segrais-vers rövidebb változatát nem Eszte-
gár László azonosította Dayka forrásával 
(16. 1.), hanem Gálos Rezső (EPhK 1913. 
149. 1.). 

Szörényi László 
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