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MEGJELENT A BERZSENYI-ÉVFORDULÓN 
OROSZ LÁSZLÓ: BERZSENYI DÁNIEL* 

BERZSENYI DÁNIEL VERSEI MERÉNYI OSZKÁR 
TANULMÁNYAIVAL * * 

A felszabadulás utáni Berzsenyi-kép két - nem túl vonzó - értéke-
lés pólusa között fejlődött. Az egyiken a konzervatív nemesi költő 
árnyalatlan képe kísért, a másikon „megmentésének" lelkesült igénye. 
Előbbi a vulgáris történeti szemlélet szimplifikáló torzítása, utóbbi 
ennek érzelmileg színezett reakciója - megfelelő színvonalon. Termé-
szetesen a legkevésbé sem állítható, hogy a kutatások fő irányát ez a két 
szemlélet jelölte volna ki — mégis, komoly eredményt jelentő, irányadó 
Berzsenyi-képünk formálódásába mind a mai napig beleszólnak, ha 
csökkenő mértékben is. Különösen évfordulók esetén áll fönn a veszé-
lye, hogy a költő ilyenkor kiváltképp kívánatos méltatása a jószándék-
kal túlzó védelmező érzelmek formájában jelentkezzen. Mennyiben él e 
látens polémia napjainkban is; milyen feladatokat ró a bármely irányú 
egyszerűsítés a további kutatásokra? Más-más módon, de mindkét 
könyv fölveti ezt a kérdést. 

Orosz Lászlóé műfaját tekintve monográfia, céljában a szélesebb 
olvasóközönségnek szóló összefoglalása a kutatások megállapodott ered-
ményeinek. Merényi Oszkár nem ad egységes portrét, de magyarázó-
ismertető és kedvcsináló jegyzetei az egyes versekhez egységes szemlé-
letről tanúskodnak. A két kötet célja kevésbé az új, saját kutatások 
anyagának bemutatása, inkább a már megállapított és többé-kevésbé 
befejezettnek tartott tények összefoglalása. 

Különösen Orosz László könyvére áll ez. Példás kerekséggel, kifogás-
talan precizitással és tárgyismerettel rendezi áttekinthető egységgé a 
kikristályosodott nézeteket, elsősorban a felszabadulás után megjelent 
három monográfia (Vargha Balázs, Horváth János, Merényi Oszkár) 
nyomdokain. Óvakodva minden polémiától, részletekben ellentmondó 
vélekedések kiélezett bemutatásától, az ismertebb gondolatokat harmo-
nizáló, kissé nivelláló módon kovácsolja egybe, s ezzel nemcsak könyve 
- célja szerint bizonyos fokig valóban kívánt - irányadó és kodifikált 
pontosságát biztosítja, hanem az értékelés elfogulatlanságát is. A széle-
sebb körnek szánt effajta összefoglalás szűkebb teret biztosít az egyéni 
szemlélet megmutatkozásának; Orosz László megnyerő szerénységgel 
vonul vissza a közlendő és rendszerezendő tények mögé. Érdeme ez a 
szolid precizitás, de a már-már biztonsági tartózkodás kis hiányérzetet is 

»Gondolat, 1976. 
•»Szépirodalmi, 1976. 
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kelt: alighanem izgalmasabbá és „olvasmányosabbá" válna a laikus szá-
mára ez a pontos pályakép, ha az egyéni, formáló szerzői jelenlét 
erőteljesebb nyomait rajta érezhetné. 

A néhol múzeumi merevségű portré ott oldódik közvetlenné, érde-
kessé - ezek a könyv legjobb lapjai - , ahol Orosz László saját észrevé-
teleinek formáló jelenléte érezhetőbb. Jól sikerültek a feleselő gondolat-
menetű versek párhuzamai, a palinódiák gyakoriságának kimutatása, a 
versmotívumok elemző összevetése a korabeli líra motívumaival (mely a 
Berzsenyit körülvevő irodalom jellegének szerencsés formájú bemuta-
tása egyben). Elméleti okokból nagyon helyes elgondolás, hogy nem 
váltogatja és keveri az életrajz és a költői pálya ismertetését, s így a 
művek egyik fontos genetikai összetevője nem mosódik egybe a struktu-
rális tényezőkkel, a más természetű esztétikai szférával. Jó adalék lenne 
az életrajzi ismertetés a Berzsenyi-líra romantikus vonásainak magyará-
zatához is, sajnos azonban a későbbi pályaképben ezt a lehetőséget nem 
hasznosítja. 

Merényi Oszkár írásait nem rendezi más, mint a versek kronológiája, 
ez azonban az életmű formája, és nem a tanulmányoké, melyek minden 
tekintetben rendhagyóak: szempontjuk, céljuk lapról lapra változik. 
Legnagyobbrészt a szorosabb filológiai kérdéseket tárgyalják; az életrajz 
és az egyes versek kapcsolatát; néhány történelmi téma kortársi vissz-
hangját és értékelését; gazdagon részletezik a világirodalmi és magyar 
hatások, illetve párhuzamok körét; a kortárs irodalmi- és ízlésirányokat. 
Az utókor véleményével — bőséges, de túlzottan általános-dicsérő 
idézetekben - éppúgy találkozunk, mint Merényi Oszkár méltatásával: 
a versek egyöntetű szépségének deklarálásával. Megtörténik, hogy a 
versről magáról jószerével semmit, de a megzenésítés kifejező erejéről 
vagy Martyn Ferenc megfelelő rajzának szépségeiről bőségesen hallunk. 
Merényi Oszkár hatalmas ismeretanyaga és tárgyi tudása a bőség zavará-
ban nem találja a rendező elvet, és ez a népszerűsítő célt sem szolgálja. 

A füológiai közlések tekintélyes mennyiségű részlettel bővültek az 
1936-os jegyzetekhez képest. Közülük is alighanem a legfontosabb a 
berzsenyi Emlékkönyvben (1976) is részletesen tárgyalt kérdéskör: a 
szerelmes versek életrajzi hátterének megvilágítása, a Dudi- és Emmi-
ciklus verseinek pontos elhelyezése. (A tanulmánykötet lényegében az 
Emlékkönyv rövidebb, „szerzői" változata.) 

Merényi Oszkár könyve szemléletében is különbözik Orosz László 
monográfiájától. Míg az fenntartja az elfogulatlan, tényszerű értékelés 
igényét, Merényi Oszkár írásait erősen jellemzi a csodálat és védelmezés 
elfogultsága. Értékelő mozzanatuk az egyhangú dicséretre szorítkozik: a 
versek közt nincs gyengébb mű, csak nagyszerű és még nagyszerűbb (ami 
a kortárs lírával összevetve is érvényesül, amint azt például a Szerelmes 
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bánkódásnak Csokonai A tihanyi efcAdjával vont nagyvonalú párhuza-
mából látjuk). Hasonló szemléletet tükröz az a történetietlen ítélkezés, 
mely a Kazinczyval való nézetkülönbségeiből tapintatosan, de követke-
zetesen Berzsenyit „hozza ki győztesként". A probléma sosem úgy 
vetődik föl, mint két kor stílus- és ízléseszményének, két irodalomszem-
léletnek és egyéniségnek bonyolult párhuzama (melyben a maga törté-
neti helyiértéke szerint mindkét félnek lehetett igazsága). A kérdés 
elvont és időtlen: kinek volt igaza? Természetesen sosem Kazinczynak 
(egyébként az ő csillaga leáldozóban: az új középiskolai tanterv törzs-
anyagában a neve sem szerepel). A Berzsenyi-Kazinczy-kérdésben 
terjedő sommás ítélkezés, úgy vélem, nemcsak elvileg és a tények szerint 
elfogadhatatlan, nemcsak Kazinczyt törpíti kisszerű és tévedékeny el-
mévé, de a védelmezett Berzsenyi nevében is rossz ízű indulatokat kelt. 

Felmerülhet a kérdés, hogy Berzsenyi megítélésének régi beidegzett-
ségen túl mi tartja fönn a védelmező egyszerűsítés álláspontját. Feltehe-
tőleg az ember és mű, illetve a versek máig megoldatlan, pusztán 
megállapított belső ellentmondásai, ambivalenciái, robbanáskész feszült-
ségei, melyekre a század első felének esszéistái már ráirányították a 
figyelmet. Minthogy a vulgáris egyszerűsítés az irodalomtörténeti érté-
keket (pozitívakat és negatívakat) az egyértelműségben keresi, a védel-
mező reakció az ellentétes egyértelműség nevében igyekszik megvédeni 
Berzsenyit — akár önmagától is. Holot t nem bizonyos, hogy irodalom-
történeti helyét és értékét nem épp ellentmondásai és ambivalenciái 
jelölik-e ki hitelesen. 

Mindkét könyv fölvet néhány egybehangzó - legföljebb ellenkezően 
reflektált - problémát, melyek az egyértelműség és ellentmondásosság 
kérdéséhez kapcsolódnak. Először is a régtől ismert ellentétre gondolok, 
amit az ódaköltő közösségi elhivatottsága és az idillek „privatizálása" 
között szokás állítani. Orosz László a következtetések igénye nélkül 
elfogadja a két verscsoport időbeli elkülönítését, s a tényt, hogy a költő 
bizonyos időre elfordult - valóban elfordult? miért néhány évre? 
miért teljesen? - a közösségi kérdésektől. Merényi Oszkár nem érté-
kelő ellentétet állít, hanem az életrajzban találja az egyetlen okot, 
melyből szükségszerűen adódik a versek jellege: az idill-korszakot az 
apai ház börtönéből szabadult, sömjéni gazda boldog függetlensége 
magyarázza. Elvi szempontból kifogásolható az életrajzi elemek és a 
művészi produkció ilyen közvetlen és kizárólagos azonosítása. Az is 
elgondolkoztató, hogy a bevett és elteijedt Berzsenyi-képbe miért nem 
akarnak beépülni azok a jó néhány tanulmányban (s az akadémiai iro-
dalomtörténetben is) hangoztatott nézetek, melyek az idillekben nem a 
felhőtlen harmóniát, hanem a belső feszültségek és ellenerők leküzdésé-
nek kényszerét tartják árulkodó, fontos momentumnak. Bizonyos-e, 

17 Irodalomtörténet 
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hogy a személyekhez szóló ódák túlzónak mondott lelkesültsége, s az 
idillek valószínűtlen tökélyű álomvilága ellentétes természetű? 

Ehhez kapcsolódik a reformkori költészet előfutára (pl. A magya-
rokhoz I.) és az aulikus, „labancos" ódák írója (pl. A tizennyolcadik 
század) között állított ellentét, melyet Orosz László élesen és gazdag 
példákkal jellemez (bár ehhez képest meglehetős toleranciával értékel); 
Merényi Oszkár épp az ellentét elmosását kísérli meg, a korhangulat 
befolyásával mentve az aulikus ódákat, hogy megtarthassa őket is 
egyenrangúnak. Holott kérdés, hogy a szembetűnő különbségeket nem 
azért kell-e, több más ok mellett, okvetlenül számba venni, hogy a 
személyekhez szóló ódákkal és az idillekkel való közös gyökerük s a 
nemzeti ódákkal egybecsengő szándékuk kitűnhessen? Nem a megvaló-
sultság imperativ formáját öltő vágykép munkál-e ezekben is? - Mind-
ez fölveti a kérdést, hogy nincs-e szükség a verseknek és összefüggéseik-
nek alaposabb elemzésére, művészi közlésük differenciáltabb feltárá-
sára, a szemantikai jelentés és közvetlen tartalom alapján való csoporto-
sítás helyett? Kérdéses ugyanis, hogy közlésük végső soron azonos-e 
azzal, amit a szöveg közvetlen jelentésében tartalmaznak. 

Rokon probléma merül föl a költői ars poeticával kapcsolatban. 
Például mindkét könyv egyenértékű hitvallásként értékeli a Kishez című 
verset (s rokonait), meg a körülbelül húsz évvel későbbi A poéta címűt, 
jórészt figyelmen kívül hagyva, hogy előbbi még egy erudiciós, deákos-
klasszicista költőeszményt mutat, utóbbi pedig már a teremtő ihlet 
elragadottságában alkotó autonóm egyéniség vallomása. Az eszmények-
hez való viszony is alapvetően más a két versben: a korábbiban a költői 
én felnőni kíván egy más tartalmú példaszerűséghez, mint amit a későb-
biekben önmagából teremt. A korszakok és költői magatartások váltó 
határán álló költő esetében aligha szabad minden megnyilatkozást ala-
nyi vallomásként, megélt hitelű tényként..fogadni, amint a vers mögött 
gyanítható szándékot a h'rai megvalósulással okvetlen azonosnak tekin-
teni. 

A tudatos szándék és a megvalósult műalkotás kapcsolatához csatla-
kozik Berzsenyi kései klasszicizálódásának kérdése. Az ismert tétel, 
melyet mindkét könyv szerzője elfogad, javarészt a kései elméleti írások 
kijelentéseire és a versek hellenikus motívumainak gyarapodására épül. 
Szükség lenne az elméleti művek (elsősorban a Poétái harmonistika) 
tüzetesebb elemzésére (a meglevő elemzések figyelembevételére), s a 
klasszicizmus-fogalom differenciáltabb alkalmazására. Nemkevésbé Ber-
zsenyi romantikájának pontosabb körvonalazására, mert amíg ez nem 
történik meg, aligha érthető, hogy az utolsó versek miért ne jelentené-
nek hatalmas előrelépést a romantika felé, a Kishez típusú konvencioná-
lis szemlélet felől. 
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Végezetül: egy fentiekhez illeszkedő probléma - a mitologizálás 
természete Berzsenyinél. Egyik szerző sem igen tesz mást, mint a 
mitológiai utalások rövid kéziszótárát adja, s megállapítja szépítő-ideali-
záló stílushatásukat a versekben. Ismert, hogy alapvető különbség van a 
barokkos-deákos konvencionális mitologizálás és a romantikus között. 
A kései Berzsenyi hellenikus „terminológiájának" megítélésében, de 
általában a romantika-klasszicizmus kérdésben lehetne bizonyító sze-
repe, ha a mitológiai utalások pontos természetét elemzően feltárnánk: 
mennyiben tekinthetők konvencionális rekvizítumnak, s mennyiben 
szimbólum-értékben használt, a versbe szerves képként beépülő, átértel-
mezett jelentésnek. Korántsem bizonyos, hogy Berzsenyi csak egyféle-
képp használja a mitológiát. 

Nem véletlenül emeltem ki a két könyv néhány közös problémáját. 
Amennyiben mindkettő láthatóan az eddig kikristályosodott nézetek 
közérthető összefoglalásával szolgál, épp egybecsengéseiben adhat hasz-
nos útmutatót arra, hogy Berzsenyi-képünknek melyek azok a pontjai, 
ahol a némiképp kanonikussá vált megállapítások bizonytalansága vagy 
megoldatlansága egyre felismerhetőbb, s ahol szükség lenne mind a már 
megjelent szaktudományi kutatási eredmények ismételt számbavételére, 
mind pedig újabb elemzésekre. A szélesebb köztudatba átkerülő Berzse-
nyi-kép fázislemaradását a szaktudományi eredményekhez képest to-
vább lehetne és kellene csökkenteni, akár a teljes megoldottság kényel-
mes és biztonságos illúziójának feláldozásával. 

* 

TAKÁTS GYULA: HÓDOLAT BERZSENYI 
SZELLEMÉNEK* 

A Berzsenyi-hagyományt egész költői és közéleti pályája során szí-
vós kitartással ápoló Takáts Gyula a nagy előd 200. születési évforduló-
jára külön füzetben bocsátotta közre a megyei kultusz és személyes 
költői hitvallásának találkozásából született Berzsenyi-műveit. Igen ér-
dekes és értékes jelenség, hogy Takáts Gyula számára a nagynevű 
„földi" emlékezetének, hagyományának fenntartása egyáltalán nem 
kegyeleti, múzeumi feladat, inkább aktív ihletforrás és kutatásra ösz-
tönző elkötelezettség. Nagyon tiszteletreméltó és üdvözlendő az a tö-
rekvése, hogy a hagyományt aktuálisan inspiráló értékké elevenítse. A 
12 vers mellett (melyekből 9 viseli az 1976-os keletkezési évszámot) 
három tanulmányát is közli; érdeklődésünk ehelyt a füzet utóbbi darab-
jainak szól. 

*Somogyi Almanach 24. szám (Kaposvár, 1976.) 
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Élesen aligha lehet elválasztani Takáts Gyulának Berzsenyiről vers-
ben és tanulmányban írott hommage-ait, utóbbiak is lírai hévtől táplál-
tak. Az igazi poézis keresése című esszé a Berzsenyi és Kazinczy közti 
levelezést tallózza végig, deklaráltan a címben adott szempontból, ten-
denciája szerint inkább azért, hogy a „két magyar költőtípus, két költői 
irányzat" közül Berzsenyinek nyújtsa a pálmát és feltétlen igazolást, 
Kazinczy elmarasztaló szembeállításával. A két karakter és ízlés objektív 
konfrontálása ilyen értelmű egyoldalúságra vált. A két „költőtípus" 
kissé időtlenített általánosításában a Berzsenyi iránti hódolat kész az ő 
valóban értékes gondolatmorzsáit világbíró eszmékké növeszteni, szűkös 
ítéletét (pl. bécsi élményeiről) éles és reális szellemi fölényként érté-
kelni, míg Kazinczyt az örök-kisszerű főliterátor pozíciójában egyre 
maliciózusabb jelzőkkel mutatni be. Hasonlóan mostoha sorsra jut 
Kölcsey is („Kazinczy barátja"), és ismét hallhatjuk azt a már többször 
cáfolni próbált, de láthatóan tetszetős felfogást, miszerint Berzsenyi 
elnémulását más nem okozhatta, mint Kölcsey kritikája, kit ezért az 
egész magyar irodalommal szemben terhel felelősség. Gyakran megesik, 
különösen évfordulók légkörében, hogy a joggal ünnepelt nagyjaink 
iránti hódolat egykori ellenfeleik, vitapartnereik rovására kívánja meg-
emelni önmagát (a pár év előtti Janus-évforduló hommage-műveinek 
egy része Mátyás király sárbarántásával vélte biztosítani Janus nagysá-
gát). Ez a fajta indulat egyoldalúsághoz vezet, és meggondolandó - ha 
„vigasz" is - , hogy egyszer mindenkinek eljön valamiféle évfordulója. 

A második tanulmány (Harmónia és Diotima) a Berzsenyi és Hölder-
lin közötti párhuzamokkal foglalkozik, és Berzsenyi „hellenikáját" ál-
lítja (eszmei-költői értékében is) fontosabbnak, mint hagyományosan 
hangsúlyozott Horatius-követését. A törekvés kétségkívül új és nagyon 
pozitív, föltétlenül Berzsenyi hitelesebb megítélése felé mutat. Olyan 
irányt jelöl ki vele Takáts Gyula, amit irodalomtörténetünknek minden 
bizonnyal követnie kell. összehasonlító módszerei azonban nemigen 
szerencsések, mert alig közölnek többet a két költő közötti rokonság 
hangulati impresszióinál. Párhuzamok helyett kettejük rövidre zárt azo-
nosítása történik, s még ahol különbségeket óhajtana jelezni szándéká-
ban a tanulmány (a különbségek Berzsenyi lényegét érintik), ott is az 
egyezést sugallja a módszer. Akár azzal, hogy az egyikről tett megállapí-
tást a másiktól vett idézettel igazolja (pl. a hölderlini lélekállapotot 
Berzsenyi „gyönyörű Larisszájának" idézéséből kellene megértenünk, 
Berzsenyi „hasznos szép" fogalmát egy Hüperion-idézetből látjuk leve-
zetni). A tanulmány azt hagyja némileg homályban, ami önként vállalt 
tárgyának (a közös lélekállapot vagy magatartás, vagy eszmerendszer? ) 
lényege: ezt a titokzatos valamit általában mutatónévmások jelölik, s az 
összehasonlítás jellegét az anaforikus mondatszerkezetek adják, ahol az 
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utaló névmásokat rendre idézetek követik valamelyik költőtől. A mu-
tatónévmások tartalmát aztán az olvasói ihletnek kell újrateremtenie az 
idézetek - hangulatok és asszociációk - özönéből, természetesen nem 
fogalmilag és racionálisan, hanem az átérzettség intuitív szintjén. Az 
intuitív átéléshez a szerző előadásmódjának más eljárásai is hozzásegítik. 
Későbbi érvénnyel használ föl korábbi versrészietet (bárhonnan és bár-
mely meggondolásból idéz, ha a kiemelt szavak hangulatilag megfelel-
nek mondandójának), szembetűnően átalakít - akár a versegész meg-
szűntéig - , amikor egyetlen vers összetartozó gondolat- és élménysorát 
úgy bontja szét, hogy kiragadott versszakai gyökeresen más tartalmak, 
lélekállapotok illusztrálói (és az alkotói pálya más-más szakaszaihoz is 
köti őket) — amire legjobb példa a Barátaimhoz (II.) idézetgyűjtemény-
változata a 33. oldalon. Nem ritka, hogy szavak, kifejezések felszíni 
egyezését vagy hasonlóságát messzemenő eszmei azonosságnak tekinti 
(a legfrappánsabb példa az első tanulmányból kínálkozik, ahol „a nép 
boldogságának eszközlése" egyenesen Petőfivel, a „Culturát kellene te-
hát kívánni" kijelentés pedig a mai „Olvasó nép "-mozgalommal kap-
csolja össze Berzsenyit). A Hölderlinnel vont párhuzamban ilyen kifej-
tetlen kapcsolószó a „Szép", melynek megjelenítését Diotima és Harmó-
nia alakjában látja. A tanulmány második fele lényegében a Poétái 
Harmonistika és a Hiiperion összehasonlítása. Takáts Gyula megállapítja 
ugyan, hogy Berzsenyi műve „minden esemény-keret nélkül mondja el 
- nem úgy, mint Hölderlin a Hüperionban - a Szépről Berzsenyi 
eszméit és a szép élet titkáról a reményeit", ennek ellenére mintha nem 
tulajdonítana jelentőséget annak a ténynek, hogy Berzsenyi műve végül 
is esztétikai tanulmány, Hölderliné pedig műalkotás. Takáts Gyula 
élményazonosságában Berzsenyi Harmóniája éppolyan regényalakként 
mozog, mint Diotima, s bennük a szépség konkrét természete egy 
megfoghatatlan pozitívumban, egyetemes jót-akarásban olvad össze. 

A harmadik tanulmány tárgya konkrét. Egy ismeretlen, 1832-ben 
névtelenül megjelent ódát közöl Takáts Gyula, melyre a kaposvári 
múzeum könyvtárában talált rá. A meglehetősen gyenge verset Berzse-
nyi művének véli, s ezzel kapcsolatban sorolja elő érveit. A keletkezés 
körülményeit vizsgálva a vitathatóan felállított premisszát nem sikerül 
egyértelműen igazolnia; szövegvizsgálata vázlatos, jórészben ismét a 
beleélés bizonyságával szolsál. Bizonyítása lehetséges ellenérveket alig 
vesz számba. Egyszerűsítő levezetéséből nem az derül ki, hogy a verset 
nem írhatta más, csak Berzsenyi, hanem az, hogy a verset írhatta 
Berzsenyi. Bár ez utóbbi valószínűség is bizonytalan. A tanulmány 
utolsó bekezdésében Takáts Gyula a filológiai vizsgálódást lezártnak 
tekinti, s a kallódó kézirat felbukkanását várja. Ezt a tanulmányt 
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1971-ben a Kortársban már megjelentette. Véleménye válaszra kötelezi 
irodalomtudományunkat, akár cáfolni kénytelen, akár állítását megerő-
síti. 

Takáts Gyula tanulmányaiból maradandó szemléleti értélaiek véljük 
és reméljük a Berzsenyi hellenikáját értékelő mozzanatot, és azt a szívós 
törekvést, ami a Berzsenyi-filológiát ihletni, ösztönözni tudja. 

BÉCSY ÁGNES 

JULOW VIKTOR: CSOKONAI VITÉZMIHÁL Y 
(Nagy Magyar írók. Gondolat, 1975.) 

A kitűnő sorozat, amelynek keretében ez a rövid, mindössze 220 
lapnyi kötet megjelent, célkitűzését tekintve népszerűsítő jellegű. Egy 
ilyen kötettől nem feltétlenül kell többet várnunk annál, mint ahogy jó 
ökonómiával és közérthető stílusban foglalja össze az irodalomtudo-
mány eredményeit. Julow kellemes, sőt szépen gördülő stílusban megírt 
könyve, bár a szó legjobb értelmében vett népszerűsítés igényeinek is 
eleget tesz, sokkal többet ad ennél. Kötetében ugyanis jórészt saját 
kutatásait foglalta össze, mégpedig úgy, hogy a korábban megjelent 
tanulmányaiban elmondottakat számos új és figyelemre méltó megfi-
gyeléssel dúsította meg. Fejtegetéseiből így végül egy markáns Csoko-
nai-portré bontakozik ki. 

Első fejezetében a korabeli Debrecenről kapunk a cívisváros korábbi 
múltjára is visszatekintő szép esszét. Szerzője nem utolsósorban annak a 
bizonyítására szánta, hogy „tarthatatlan az a túlzottan sötét kép", 
amelyet kultúrhistóriánk Kazinczy és Kölcsey véleménye alapján a régi 
Debrecen művelődéséről adott. A kétségtelenül indokolt perújításra 
még akkor is komoly érdeklődéssel és okulással érdemes felfigyelnünk, 
ha ez, érzésünk szerint, az egyébként jól meglátott negatívumok némi 
meghalványításával történt. Leginkább mégis azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy Julow Viktor, aki ma a régi Debrecen s véle a kollégium kultúrájá-
nak alighanem a legalaposabb ismerője, sok olyat látott meg az ifjú 
poétának és környezetének világából, amire a genius loci bonyolult 
árnyalataiban kevésbé jártas kutató aligha figyelt volna fel. A zsengék 
bemutatása során éppúgy újat tud mondani, mint a szabad szájúan pikáns 
A pendelbergai vár formája és megvételéről, a Békaegérharcioi, az 
Istenek osztozásáról és természetesen a Konstantinápolyiul vagy Az 
estvéről. Finom elemzései nemcsak a művek társadalmi-politikai össze-
függéseire térnek ki (ezek során néhány korábbi véleménykorrigálásra 


