
Czerey János-énekeskönyv stb.) anyagának 
feldolgozása után következik az első, egy
séges szerkesztési elvek szerint összeállított 
katolikus gyűjtemény, a Cantus Catholici 
bemutatása. A teljes énekanyagról a jegy
zetek közötti táblázatban kapunk áttekin
tést, közlésre azonban itt is csak azok a 
darabok kerülnek, melyek az eddigi források
ban még nem szerepeltek (32 szöveg). 

Az énekek eredetét tekintve meglepő 
a sokszínűség. A magyar katolikus énekeknek 
ez a reprezentatív korpusza a legkülönbö
zőbb népek és korok vers- és dallamkincsét 
olvasztotta magába, a legkülönbözőbb idő
beli és térbeli hatásokat ötvözte egységgé. 
A latin (pl. 198. sz.), német (192. sz.) és 
cseh (196. sz.) eredetű darabok mellett 
olykor még az olasz laudák motívumaival 
is kapcsolatba hozhatók egyes énekek (200. 
sz.). Különösen jelentős a további kutatás 
számára a cseh, szlovák és magyar motívum
kincs kölcsönös kicserélődésének és nyelvi 
határok közti áramlásának vizsgálata. A 
gyűjtemény összeállítójának, Szőlősy Bene
deknek személye különösen alkalmas volt 
arra, hogy a cseh, magyar és szlovák ének
kincset közvetítse egymás felé, hisz mind 
a magyar, mind a „szláv" (azaz szlovák) 
nyelvet egyaránt beszélte, s ő a szlovák 
nyelvű énekeskönyvnek (Pysne Katholicke, 
Lőcse 1654) is az összeállítója. Ügy hisszük, 
a forrásanyag soknyelvűségének vizsgálatá
ban nemcsak Szőlősy Benedek tevékenységé
nek földrajzi adottságai (kétnyelvű környe
zet), hanem jezsuita műveltsége (a rend
házak soknyelvűsége, gyakori tartózkodása 
Ausztriában stb.) föltétlen számbaveendő 
tényező. 

Ugyanilyen tanulságos a források időbeli 
határainak vizsgálata. Egyes darabok a 
katolikus egyház legrégibb latin himnusza
ira vezethetők vissza, mint pl. a 210. számú 
ének, mely egy X. századi latin himnusz 
fordítása. Jelentős számban akadnak köztük 
késő középkori eredetűek, s itt hozzá kell 
tennünk: egyes középkori himnuszok XVI— 
XVII. századi magyar átültetései igen 

1. Ha valaki kézbe veszi Szilágyi Ferenc
nek Csokonai dunántúli tájszógyűjtésével 
foglalkozó könyvét, első látásra (a szerző 
korábbi munkásságának ismerete nélkül!) 
valószínűleg arra gondol, hogy ebben a 
műben nyelvi adatokra bőségesen támaszko
dó, de egymástól elszigetelt szótörténeteket 
kap, amelyek csak kevéssé függnek össze 
a Csokonai-életművel, illetőleg az a kétely 

magas esztétikai színvonalúak, s révükön 
a magyar lírába sajátos színek áramlottak 
be. Nyéki Vörös Mátyás Mária-énekei a 
középkori istenanya-kultuszt elevenítik fel, 
de számos új formai eszközzel és új stilisz
tikai megoldásokkal (manierista képek, natu
ralisztikus elemek, ellentétek, a misztika 
barokk változata stb.). így tehát mintegy 
hat évszázad költői hagyományából vá
lasztódik ki és áll össze a Cantus Catholici 
együttese, magába sűrítve az egyházi nép
éneklés minden eredményét és szépségét. 
Ez is egyik oka lehet évszázadokra terjedő 
hatásának, rendkívüli népszerűségének. 

Holl Béla sajtó alá rendezői munkájáról 
csak az elismerés hangján szólhatunk. Mind 
a verses szövegek és a lap alján feltüntetett 
szövegváltozatok, mind a gondos munkával 
készült jegyzetek szilárd támpontot jelen
tenek a további kutatásban. A szómagyará
zatok szinte minden felmerülő kérdésre 
választ adnak, a vaskos kötetben alig egy
két olyan hely tűnik fel, ahol bővebb magya
rázatot sem éreztünk volna feleslegesnek. 
Ezekből néhány: "uisza ueuő módnak egie-
netlen uetele" (1. ének 53. sor); eszuzt = 
ezüst (92. ének 31. sor); Sittja — Scythia 
(83/1. 30. sor). Az első esetben a kifejezés 
értelmezése, a másik kettőben a szokatlan 
szóalak kívánt volna magának egy-egy sor
nyi jegyzetet. 

Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedben 
— az RMKT XVII. századi köteteinek 
megjelenése nyomán — nagy lendületet 
vett a kor költői termésének kutatása, s 
több tanulmány is elemezte Thordai János, 
Miskolczi Csulyak István, Nyéki Vörös 
Mátyás, Szenei Molnár Albert, a szombatosok 
és az unitáriusok költészetét. A most meg
jelent 7. kötet a benne közzétett anyag 
gazdagsága és magas esztétikai színvonala 
okán is, meg a kitűnő filológiai apparátus 
miatt is új távlatokat nyit a katolikus 
énekköltészet kutatásában, s ugyanakkor 
jelentős mértékben gazdagítja is régi irodal
munk kincsesházát. 

Bitskey István 

merül fel benne, vajon lehet-e érdemlegeset 
mondani ilyen terjedelemben Csokonainak 
a Dunántúl összegyűjtött és műveibe jobbá
ra beépített, de alig több, mint ötven 
táj szaváról. 

Nos, ha viszont elolvassuk, sőt áttanul
mányozzuk ezt a — most már hadd mond
jam ki: szép és (a szónak teljes értelmében) 
mintaszerű — munkát, akkor tárgyilagosan 
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meg kell állapítanunk, hogy ez a könyv — 
igenis a megfelelő tényekre, adatokra építve, 
továbbá a ma szemével és valóban inter
diszciplináris módon tárva fel Csokonai 
tájszóhasználatának egy lényeges részlegét 
— a modern filológiai módszerre nyújt tanul
ságos példát. 

Hangsúlyozom azt is, hogy „filológiai" 
és azt is, hogy „modern"! Filológiai abban 
az értelemben, hogy a szerző egyrészt 
a nyelvtörténeti és a tájszótárakból, valamint 
az Akadémiai Nagyszótárból stb. vett ada
tokat felhasználva (ezek egyébként a 
mát is magukba foglalják egészen Németh 
Lászlóig és Simon Istvánig) feltárja a tár
gyalt szavak teljes történetét és mai életét. 
Másrészt roppant széles körű nyelv- és 
irodalomtudományi, valamint művelődés
történeti ismereteire támaszkodva utánajár 
a legkisebb, de fontos adatnak is, akár 
valamely kézirattárról, akár egy eldugott 
megjegyzésről van szó, és nem mond le a 
filológiában oly szükséges úgynevezett apró 
munkáról, ha általa többet megtudunk 
Csokonai egyéniségéről vagy valamelyik 
versének létrejöttéről, továbbá tartalmi és 
stilisztikai mondanivalójáról. És mindez 
már önmagában sem kevés, ha arra gondo
lunk, hogy az utóbbi években — okkal, 
ok nélkül — lejjebb szállt a nyelvi adatok 
becsülete; egyes irányzatok például lemond
tak a szépirodalmi művek genezisének, 
sőt különböző mondanivalójának a feltárásá
ról, és nemegyszer előfordul, hogy egyesek 
néhány adattal vagy éppen adat nélkül 
lényegesnek feltűntetett következtetéseket 
vonnak le, illetve bizonyos elméleteket 
fabrikálnak... 

Szilágyi Ferenc e munkája modern több 
értelemben. Mindenekelőtt: az egyes szó
történetek sohasem öncélúak, és egymással 
nagyon is összefüggnek a tekintetben, hogy 
mindig Csokonai költészetének és a magyar 
szépirodalom nyelvének a jobb megvizsgálása 
a feladatuk. Továbbá: a — mondhatjuk úgy 
— szócikkekben a mindenkori nyelvhaszná
lat áll a középpontban, az a — modern 
műszóval: szociolingvisztikai — szempont, 
hogy a társadalomnak mely rétege, csoportja 
és milyen beszédhelyzetekben élt a szóval, 

^illetőleg az milyen módon, milyen stílus
értékkel került be az irodalmi nyelvbe, 
vagy maradt meg regionális köznyelvi, 
esetleg nyelvjárási szinten. Végül mai, 
modern a feldolgozásmód a tekintetben is, 
hogy a szerző európai távlatból szemléli 
mind a felvilágosodást, mind a tájszavaknak 
a szépirodalom nyelvébe illetőleg az egyes 
költői nyelvekbe való beáramlását, továbbá 
hogy mai, interdiszciplináris módon a követ
kező tudományágak legmodernebb ered
ményeit felhasználva és egyben több ponton 
továbbépítve mutatja be Csokonai dunán-

8 Irodalomtörténeti Közlemények 

túli tájszavait: szótörténet (etimológia), 
nyelvjárástörténet, a nyelvi rétegződés tör
ténete, szótártörténet, általános nyelvészet, 
valamint irodalomtudomány (különösen a 
Csokonai-filológia), verstan, stilisztika, to
vábbá néprajz és szélesebb értelemben vett 
művelődéstörténet. 

A szerző egyébként így — igen találóan — 
jellemzi a Bevezetésben a saját módszerét: 
„ . . . nem immanens módon, nem Csokonai 
egyéni szóhasználatának szűkebb gravitá
ciós terében, hanem egész irodalmi nyelvi 
szókincsünk tejút-rendszerébe helyezve fi
gyelem a jelenségeket. Nem elégszem 
meg tehát azzal, hogy megállapítom 
pl. a fránya szóról, hogy dunántúli tájszó
ként került a költő szókincsébe, hanem meg
vizsgálom a táj szó életét nyelvjárásaink, 
irodalmi nyelvünk hossz- és keresztmetsze
tében, hogy ezáltal irodalmi nyelvünk táj
szói gazdagodásáról, erről a fontos és jelentős 
folyamatról is képet adjak. Vizsgálódásom 
hossztengelyét is — amennyire lehet — 
egészen a jelenig növelem, s a levonható 
tanulságokat is igyekszem a jelen számára 
hasznosítani." (7.) Továbbá: „ . . . Minden 
egyes tájszó olyan mutató, amely a kikris
tályosodó irodalmi nyelv szilárdsági, jegece-
sedési fokát jelzi. Éppen ezért az adatok 
egyedi értékelését az aprólékosság (ön)vádj a 
s a helyszűke ellenére is ajánlatos elvégezni, 
ha minden tekintetben hiteles képet akarunk 
rajzolni irodalmi nyelvünk tájelemeinek 
gazdag rendszeréről." (Uo.) 

2. Most pedig lássuk, hogyan tagolódik 
Szilágyi Ferenc könyve, és mi a fő mondani
valója az egyes részeknek. 

Az elvi alapvetést tartalmazó Bevezetés
nek (1—20) ez az alcíme: Irodalmi nyelvünk 
és a nyelvjárások. Szó esik itt e munka 
tárgyáról és módszeréről; a nyugat- és 
kelet-európai népek irodalmi nyelvének a 
fejlődésében mutatkozó különbségekről; Cso
konainak a néphagyományra vonatkozó 
nézeteiről és ugyancsak Csokonainak a 
szótáríró Márton Józsefhez fűződő kapcsola
tairól. 

A szerző munkáját „in memóriám Deside-
rii Pais" szentelte. Már ebből is egyenesen 
következik, hogy a Pais Dezső által az öt
venes évek elején megkezdett és megala
pozott irodalminyelv-történeti kutatásokat 
folytatja, mégpedig a Paiséhoz hasonló — 
a tárgyhoz alkalmazkodó és a modern 
eredményeket értékesítő — filológiai mód
szerrel. 

Kiindulásként helyesen állapítja meg 
Szilágyi Ferenc, hogy Csokonai fontos sze
repet töltött be irodalmi nyelvünk kiala
kulásában és a nyelvújításban, és hogy 
vándorpályájának legjelentősebb szakasza 
éppen a témául választott dunántúli útja. 
Az e vidékről való tájszavai ugyanis viszony-



lag éles körvonallal Válnak ki művei nyelvi 
anyagából, továbbá — debreceni anya
nyelvjárásának ösztönösen használt táj
elemeivel szemben •— ezek érdekesebbek 
s äz irodalmi nyelv szempontjából is jelen
tősebbek^ mivel tudatosan használta fel 
őket műveiben a költő. (5—7.) 

A korszak társadalmi, politikai, művelő
dési törekvéseire utalva, találóan emeli 
ki a szerző, hogy az irodalmi nyelvi fejlődés 
a felvilágosodás korában nem volt azonos 
nálunk és Nyugat-Európában. „Ott — 
mutat rá a legfőbb különbségre — legtöbb 
esetben nagy hagyományú, fejlett regény
vagy drámairodalommal rendelkező iro
dalmak stiláris divatja csak a népnyelv, 
a folklór iránti érdeklődés (ami mögött 
természetesen ott húzódnak a kor demokra
tikus mozgalmai is), nálunk viszont a még 
megteremtésre váró irodalom égető nyelvi 
szüksége táplálja a népnyelv kultuszát, 
a magyar államnyelvért folyó küzdelmet 
s a nyelvi programba erősen belejátszó de
mokratikus és nemzeti célkitűzéseket nem 
is említve." (10.) 

Ezután arról olvashatunk, hogy mi ösz
tönözte Csokonait — Herdert és Bürgert 
követve, továbbá Révai Miklós és Ráth 
Mátyás hatására — a népdalok, a népnyelv 
s benne a tájszavak és általában a nép
hagyomány gyűjtésére. Majd a szerző Már
ton Józsefet, Csokonai kollégiumi diáktársát 
mutatja be, akinek fő érdeme, hogy — 
Decsy Sámuel és Makó Pál felhívása után 
— vállalkozott az új, korszerű szótár meg
írására, és ezzel, valamint egyéb, széles 
körökben használt szótáraival — a normatív 
akadémiai szótárt évtizedekkel megelőzve 
— segítette a magyar irodalmi nyelv ki
kristályosodását. Csokonai Mártonnak a felké
résére gyűjtötte 1798—1799-ben Somogyban 
a tájszavakat, és minden bizonnyal része 
volt abban, hogy Csokonai is fontos szerepet 
szánt a tájszavaknak a nyelvbővítésben 
és a szépirodalomban s ezenbelül a költé
szetben egyaránt. 

A könyv nagyobb, derekas részét kitevő 
fejezet címe: Csokonai és a dunántúli nyelv
járások (21—217). Ez három alfejezetre 
oszlik: Csokonai és a Dunántúl (21—28), 
Csokonai somogyi tájszójegyzéke (28—71) 
és Dunántúli tájszók Csokonai műveiben 
(74-215). 

Ebben a részben a szerző a következőből 
indul ki: Csokonai alig másfél évtizedes 
írói pályájának mintegy ötödét a Dunántúlon 
töltötte, de arra, hogy ezek az évek — az 
irodalomtörténeti vonatkozáson túl (új táj
élmények, a költői tárgykör bővülése és 
néprajzi gazdagodása stb.) — nyelvi tekin
tetben is jelentősen gazdagították a költő 
életművét, csak kevesen figyeltek föl. Ezu
tán felsorolja, kik és hogyan emlékeztek 

meg korábban Csokonai dunántúli táj
szavairól, — továbbá - - a kollégium „nagy 
hyelvötvöző és kiegyenlítő szerepére" utalva 
(22) — mintegy igazolja, hogy nem tekint
hető pusztán a véletlen művének a költő 
dunántúli útja. Az ezzel kapcsolatos élet
rajzi és egyéb vonatkozások (holy kiknél, 
meddig, milyen körülmények között stb. 
tartózkodott), valamint a Kaposvár—Nagy
bajom—Csurgó háromszög által határolt 
belső somogyi terület nyelvjárási viszonyai
nak az ismertetése után sorra veszi Csokonai 
dunántúli tájszavait. Először ismerteti a 
somogyi tájszójegyzéket, majd a színművei
ben, verseiben, műfordításaiban és egyéb 
munkáiban föllelhető dunántúli eredetű sza
vakat, mindegyiket a hagyományos fel
osztásnak megfelelően (alak szerinti, jelentés
ben és valódi tájszavak), azon belül pedig 
betűrendbe csoportosítva. 

Mint már utaltam rá, a nyelvtörténeti 
és a tájszótárakból, valamint a Nagyszótár
ból vett adatokra, továbbá az etimológiai 
szótárak és egyéb hasonló munkák tanulsá
gaira épülő szótörténeti cikkek legtöbbször 
nemcsak feltárják a tárgyalt szó teljes, 
máig való életútját, hanem igen gyakran 
valóságos szómonográfiák (ilyenek pl. lud-
Vérc 87 -92 ; ked, ketek [kend] 98-104; 
pök [köp] 109—116; vánkos 143—46; hullám 
162—6; kaján 166—70; kanász ~ kondás 
173—8; tikmony [tojás] 189-92; zsajtár 
197—201). — E szócikkekből azt is meg
tudjuk, hogy Csokonai somogyi szójegyzéke, 
illetőleg az általa (műveiben) felhasznált 
nyelvi forma hány évvel korábbi és vagy 
helyhez köthető adatot jelent az eddig 
ismertekhez képest (pl. csurka 'hurka': 
Csokonai adata egy évtizeddel korábbi 
a Sándor Istvánénál [Toldalék 405], s 
biztosan helyhez köthető 30; kacs 'kovács': 
Csokonai az első feljegyzője 31; szunk 
'szúnyog': első és egyetlen lejegyzése ennek 
az alakváltozatnak 35; csók 'kézfogó': első 
hitéles adat 38; kákompilli 'élhetetlen': 
Csokonai az első hiteles lejegyzője és irodalmi 
felhasználója 173). 

A szócikkek sorozatát rövid összefoglalás 
(216—7), igen gazdag szakirodalomról tanús
kodó bibliográfia és rövidítésjegyzék (218—34), 
valamint jól hasznosítható szómutató (235—7>> 
és néhány közbeiktatott kép (Csokonai 
tájszójegyzéke és tájszómagyarázatai; Her
der és Márton József egy-egy művének 
címlapja; korabeli színpadi ábrázolás stb.: 
209—14) zárja. 

Megjegyzem még, hogy Szilágyi Ferenc 
könyvének föltétlen értéke a mindig szabatos, 
ugyanakkor élvezetes stílus is. 

3. A következőkben e fontos munkának 
— áz egyes diszciplínákat érintő — néhány 
eredményét, tanulságát emelem ki. 

A szerző — csak helyeselhetően — igen 



nagy gondot fordít az irodalmi nyelv ki
alakulásának, alakulásának a vizsgálatára, 
és — noha szavakkal foglalkozik — való
jában egész szélességében szemléli az iro
dalmi nyelvet, sőt a tárgyalt szavakkal 
kapcsolatban szinte teljes képet ad e nyelvi 
elemek nyelvrétegbeli mozgásáról, amely
ből általánosabb következtetéseket is le 
lehet vonni. Kitűnő példákat látunk itt 
mindjárt arra, hogy milyen utat kell meg
tennie egy-egy tájszónak, táji szólásnak 
az irodalmi- és köznyelvbe való bekerülésé
ért (pl. a hullám Balaton környéki tájszóból 
a XVIII. század fordulóján — Csokonai 
hatására is — igen rövid idő alatt lesz a 
szépirodalom szava, 1. 162—6; a dugába 
dől dunántúli szólás a múlt század negyvenes 
éveire terjed el a köz- és irodalmi nyelvben, 
1. 80—3). Máskor nyelvjárási szinonimák, 
szinonímapárok kemény harcának vagyunk 
tanúi (pl. százötven évvel ezelőtt még a 
sódar volt a köznyelvi, s a sonka csak táj-
szói szinten élt, 1. 93—6; a kanász és kondás 
közötti küzdelmet 1. 713-80). Előfordul 
az is, hogy a felekezeti nyelvhasználat 
szól bele egy-egy nyelvi elem elterjedésébe 
(pl. „ . . . a kaján esetében — írja a szerző — 
a keleti országrészben a protestáns igehirde
tés és bibliaolvasás állandóan fenntartotta 
a tulajdonnév eredeti Káin alakját, míg a 
katolikus országrészben a név elváltozása 
— a magánhangzó-hasonulás és j-s hiátus-
töltés, majd ezzel együtt az új jelentés 
kialakulása — könnyebben végbemehetett" 
1. 166-70; 1. még pök ~ köp 109-16). 
Érdekes az idegen nyelvből átvett szavak 
alakulása is: egyszer megmaradnak táj szói 
szinten (pl. tislér 'asztalos' 192—3), máskor 
eljutnak a regionális köznyelvbe is (pl. 
kráfli 'fánk' 180—1). (Vö. még az össze
foglalást: 216-7.) 

Mivel XVIII. század végi táj szavakról 
és azok további életéről van szó, érthető, 
hogy a nyelvjárástörténet is bőven meríthet 
Szilágyi Ferenc dolgozatából. Az eddig 
említetteken kívül csak két jellegzetes 
példát. Az ihász ~ juhász cikkben a szerző 
arra utal, hogy a korábban föltehetőleg 
jóval elterjedtebb ihász változat az irodalmi 
nyelv megszilárdulása idején kívülrekedt 
a normatív szókincsen, de a Dunántúl 
nyugati felén a nyelvjárásokban tovább él 
napjainkig. Csokonai mint nyelvjárási stí
luselemet használta fel egy Csurgón írt 
színjátékában, de versben — dunántúli 
költőtársaival ellentétben — nem alkalmazta, 
minden bizonnyal túlságosan tájnyelvinek 
érezte. Ilyenformán adatának elsősorban 
nyelvjárástörténeti értéke van (1. 84—6). 
— A Jövendölés az első oskoláról a Somogyban 
című versben szereplő haraszt szóról pedig 
(„Hát csak sertést nevelt-é Itt a makk s 
haraszt?") — a korábbi helytelen véleke

désekkel szemben — bebizonyítja a szerző, 
hogy nem holmi rímkényszerből került a 
versbe, hanem „couleur local"-ként. Egyéb
ként nem a 'száraz avar', hanem a 'tölgy' 
jelentésű tájszóval van itt dolgunk. Ez utóbbi 
jelentésben nem is tudjuk későbbről idézni 
e szót, de már Csokonai korában is ritka 
lehetett, éppen ezért nyelvjárástörténeti 
értékű a költő adata (1. 121—4; ugyancsak 
ebben a versben a polgár — mint somogyi 
tájszó — azt jelenti, hogy 'paraszt', 1.127—8). 

Szilágyi Ferenc az összefoglalásban (217) 
felveti egy történeti nyelvatlasz elkészítésének 
a szükségességét és a lehetőségeit. Ha '— 
véleményem szerint — kevés is az anyagunk 
ehhez, ha a kidolgozás számtalan buktatót 
rejt is magában, egy tagadhatatlan: ez a 
munka mindenképpen jó indításnak, alap
vetésnek könyvelhető el. 

Természetes, hogy Szilágyi műve nem 
jelentéktelen hozzájárulás a szóeredet-kuta-
táshoz. Eddig nem vizsgált szó eredetét 
fejti meg (pl. ablegény 48), korábbi eredet
feltevést új oldalról erősít meg (pl. keszőce 
60—1, porosza 65—6, kolompár 137—40), 
a TESz.-nél korábbi adatot közöl (pl. kobak 
136—7), vagy éppen kiegészíti az ott talál
ható magyarázatot (pl. dévaj 153—6), eset
leg helyesbít egy-egy adatot (pl. fránya 
159-61.) 

Meríthet tanulságokat e könyvből a stilisz
tika. Ide iktatom azt a részt, amely Csokonai 
táj szóhasználatának stilisztikai funkcióját 
foglalja össze. Két csurgói alkalmi színmű 
vében „részben somogysági népi figuráinak 
jellemzésére, részben némi hangulatkeltő 
célzattal a helyi hallgatóság kedvéért" 
használta fel Csokonai a somogyi táj szavakat, 
„ . . . d e országos népszerüségű versekben — 
mint pl. a Dorottya vagy a Jövendgölés az 
első oskoláról a Somogyban — az eredetileg 
dunántúli tájszó kilép szűkebb hazája von
zásköréből, s az egyetemes magyar irodalmi 
nyelv rendszerében futja tovább pályáját" 
(148). — Sok példát találunk a hasznosítható 
stíluselemzésre, különösen ami az „explica-
tion de texte" módszernek a szövegtiszteletre, 
a szöveg eleméinek a teljes megértésre (és 
megértetésre) vonatkozó elvét illeti. — 
Még a versnyelvhez, verstani kérdésekhez 
is van megjegyzése a szerzőnek (pl. a piarc 
és iget táji alakváltozattal a rím kedvéért 
élt a költő, mint majd sok társa a későbbiek 
során, 1. 108-9, 116—7). 

Természetszerűleg gazdagítja továbbá a 
Csokonai-filológiát és a költő egyéniségéről 
kialakított képet. Több új vonást meg
tudunk a Dorottya és más tárgyalt művek 
keletkezéséről, lényegéről (passim). Hozzá
járul a szerző egyes „Csokonai-gyanús" 
versek alkotójának a tisztázásához (pl. a 
tom 'lakoma' szó nyomozása eredményeként 
szűri le a szerző a következtetést, hogy az 
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eddig Csokonai műveként szereplő „Currens 
de lepore" című alkalmi diákverset nem Ő, 
hanem a Fejér megyei zámolyi születésű 
Nagy István írta, 1. 71—3). — Csokonairól 
megtudjuk, hogy tudatos nyelvjárásgyűjtő 
volt; hallás, élőszóbeli közlés alapján jegyezte 
le a szavakat, kifejezéseket: így egyik úttörője 
a hazai nyelvjárásgyűjtésnek (28 és passim). 
A vargánya szó is, mint a Dorottya dunántúli 
gombanevei (banyaposz, gilva, pöfeteg) 
— írja Szilágyi (148) — a botanizáló és 
tájszógyűjtő költőt idézik elénk, aki eleven 
kíváncsisággal figyelt szét minden új táj 
természeti és nyelvi flórájában." A költő a 
nyelvújítás, benne a tudományos müszókincs 
megteremtését illetően ma is helyeselhető 
nézeteket vallott: a szerző azt igazolja, 
hogy „Csokonai — akárcsak mestere, Földi 
— hajlandó volt bátran használni a nyelv
járások szavait, sőt az alakváltozatokat is 
a magyar tudományos műszókincs megterem
tése érdekében" (207). 

Végül: kijelöl bizonyos közvetlen felada
tokat is a tárgyalt témával kapcsolatban, 
így például meg kellene vizsgálni, élnek-e 
még Belső-Somogyban bizonyos, Csokonai 
által feljegyzett, de se más nyelvjárási, 
se irodalmi adattal nem igazolható szavak 
(pl. murzsika 'muzsika' 33, doneszi 'együgyű' 
52). Módszeresen fel kellene dolgozni Szé
chenyi szókincsét, mert ő igen jól ismeri a 
dunántúli népnyelvet (188). Stb. 

4. Szilágyi Ferenc munkájával kapcsolat
ban tulajdonképpen semmi ellenvetésem 
sincs. Csupán néhány apróbb hiányérzetem 
sorolom fel, illetőleg a szerintem vitatható 
megállapításait említem meg. 

Igaz, hogy Csokonai — a népnyelv és a 
tájszavak értékét, irodalmi nyelvi felhasznál
hatóságát illetően — a Härder felfogását 
tette magáévá, az Adelungéval és a Kazin-
czyéval ellentétben. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy Adelung és Kazinczy az 
egységes irodalmi nyelv érdekében foglalt 

el tartózkodó(bb) álláspontot a tájszavakkal 
szemben. (1. 15). És hogy Kazinczy elmarasz
talta Márton József és Csokonai „nyelvi 
demokratizmusát", ennek értelmében ez is 
elfogadható (1. 20). 

Helyes lett volna megadni a Somogyi 
kázus című vers tájszavainak a jelentését 
(24-5). 

Vitatható, hogy a csávás (36), csuma 
(38-9), illetőleg a cula (118-20) a jelentés 
szerinti tájszavak közé tartozik-e. 

Tudtommal nem állja meg a helyét az 
a megállapítás, hogy a héj, házhéj 'padlás' 
szó él a Tiszától a Székelyföldig. Az én 
pátriámban (Kisújszállás és környéke) pél
dául nem ismeretes (39). 

A csemete szót 'fiatal gyermek' jelentésben 
viszont ismerem a pátriámból, ezért föl
merül a kérdés, hogy esetleg mégsem a 
Dunántúlról vette Csokonai, bár ez alapo
sabb (történeti) vizsgálatot igényelne. 

Helyes lett volna megjelölni, hogy a 
lyuk szóban az ly milyen hangot jelöl (106— 
8). 

Kár, hogy végső soron nem tudjuk meg, 
mi volt a tőkehúzás stb. (193—5). 

A 206. lapon ezt olvashatjuk: „A dunán
túli tájszónak (horhos) van irodalmi nyelvi 
története is, sőt... napjaink költői nyelvé
ben is előfordul". Ez félreérthető: az „iro
dalmi nyelv" nem azonos a költői, illetőleg 
a szépirodalmi nyelvvel. 

A 217. lapon jelzett integrációs folyamatot 
illetően kétségtelenül igazat adhatunk a 
szerzőnek, de megnevezhette volna „a három 
fő nye Ívj arás"-1, továbbá utalhatott volna 
azok részesedési arányára. 

5. Végezetül összefoglalásként ismét csak 
arra mutathatunk rá, hogy Szilágyi Ferenc 
ebben a munkájában jó és követendő példát 
adott a modern magyar filológiának. 

Szathmári István 

PÄNDI PÁL : PETŐFI ÉS A NACIONALIZMUS 
Bp. 1974. Akadémiai K- 307 1. 

ö t kérdéskör, hat előadás. Kidolgozójuk 
— saját vallomása szerint — Petőfi nemzet
tudatának és nemzeti öntudatának nem 
rendszeres kifejtését akarta adni. Csak 
problémajelző és megoldáskísérleteket ter
jesztő jegyzeteket kívánt fűzni a témához, 
mégpedig a költői életmű egészének nemzet
ről gondolkodást és nemzeti érzelmeket 
tartalmazó csomópontjain. Célja az igény 
felkeltése arra, hogy a nacionalizmust a 
múlt általános és irodalomtörténeti vizsgá
lata történeti kategóriaként alkalmazza. Mi

vel a múlt produktumai — amint a szerző 
hangsúlyozza — mindig egy adott kor adott 
viszonyai közt fejezték ki „az igazságot", 
különböző történeti helyzetekben a naciona
lizmus össztársadalmi értéke — helyesebben: 
minősítése — is különböző. De egy költő 
nacionalizmusának elemzésekor még két 
másik tényező is figyelembe veendő: egy
felől az objektív képződményeket jelentő 
haza, nemzet stb. fogalmának szubjektív 
eleme a költészetben mindig felerősödik; 
másfelől a költészet művészileg hitelesen 
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