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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 
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is sort kerít). A Debrecenben írott versek stílusának és verselésének már 
ekkor bonyolult világáról szintén sok olyat mond, amit mástól még nem 
hallottunk. 

Kutatásai egyik újdonság erejével ható eredményének Csokonai ma-
nierista vonásainak megmutatását tekinthetjük. E vonások jelenlétére 
eló'tte senki sem figyelt fel, s ez érthető' is, hiszen a manierizmusnak sok 
rokonvonása van a rokokóval, sőt olyan felfogásokat is ismertünk, 
amelyek szerint a rokokó megszületésébe a manierizmus is belejátszott. 
Félő azonban, hogy Csokonai manierizmusának felismerése, Julow Vik-
tor elemzéseinek mértéktartó módja ellenére, olyan érzést kelthet az 
olvasóban, hogy az iíjú debreceni poéta egy, akkortájt már a barokknál 
is avultabb irodalmi hagyomány konzervatív örököse volt, holott az 
olasz manieristák iránti érdeklődés épp az ennek az ellenkezőjét, azaz 
ízlésének frissességét, modernségét bizonyítja. A 18. század számos 
írója, közöttük egy Rousseau, egy Diderot vagy egy Goethe ugyanis a 
klasszicizmus racionalizmusánál életszerűbb, sőt szenvedélyesebb vilá-
got látott a korábbi évszázadok olasz költészetében és zenéjében. Nyil-
vánvaló, hogy Csokonai érdeklődése szintén ebben a divatban gyökere-
zik, amelytől egyébként nemcsak a manierista technika egyes elemeinek 
szuverén módon való alkalmazására kapott bátorítást, úgy látszik, verse-
lésének dallamossá válása sem független az olasz költők tanulmányozá-
sától. 

Arról is sok érdekes megfigyelést kapunk, hogy a manierista nyo-
mok mellett már Debrecenben kialakulóban volt Csokonai stílusának az 
a sajátossága, amelyet Julow stílusszintézisnek nevez. Ez a stílusszintézis 
a szerinte manierizmus barokk, a rokokó, a felvilágosult klasszicizmus s 
a korai romantika és a népiesség elemeiből állt össze. Már ez a felsorolás 
megmutatja, hogy gazdag apparátussal nyúl a kérdéshez. Eredményei 
komoly hozzájárulást jelentenek Csokonai jobb megismeréséhez, emel-
lett a magyar irodalomtörténetírás 18. századdal foglalkozó hazai spe-
cialistái által csaknem közmegegyezésszerűen használt stílustörténeti 
kategóriák további finomításához is. Csokonai stílustörténeti helyéről 
legalábbis a nálunk általában elfogadott kategóriákon belül aligha lehet 
majd lényegesen újat mondani. Ezt más szavakkal úgy fogalmazhatjuk 
meg, hogy mindaz, amit Julow Csokonai stílusszintéziséről mond, egy-
ben a Csokonai stílusára vonatkozó eddigi ismeretek jó részének és 
meglehetősen nagy mértékben épp az ő idevonatkozó kutatásainak 
szintézise is. 

Az így kapott eredmények értékes voltát még akkor is hangsúlyoz-
nunk lehet és még akkor is a Csokonai-kutatások jelentős állomásának 
kell tekintenünk, ha tudjuk azt, hogy ezek másfajta kiindulással és 
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másfajta terminusokkal is megközelíthetők lennének. Jómagam például 
sokkal kevésbé tartom rokokó költőnek Csokonait, mint Julow Viktor s 
véle együtt irodalom-történetírásunk több más képviselője, sőt arról is 
egyre jobban meg vagyok győződve, Csokonainak a hagyományos ele-
meket szuverén módon hasznosító és meghaladó „stílusszintézise" a 
felvilágosodás autonóm stílusának, a csak mostanában felismert styles 
des Lumières-nek egyik különleges, magyar színekkel és ízekkel változa-
tát képviseli. Ezen belül mindaz jól elfér, amit eddig nálunk felvilágosult 
klasszicizmusnak, szentimentalizmusnak, vagy akár rousseau-izmusnak 
neveztek. Csokonai stílusáról még mindig nem mondtunk el mindent, 
ami elmondható, de bárhonnan közelítjük meg, ez most már aligha 
történhet Julow eredményeinek felhasználása nélkül. Ugyanezt a kollé-
giumi évek Csokonaijáról rajzolt kép egészéről is elmondhatjuk. 

Mindössze azt hiányoljuk, hogy a sokfélét felölelő fejtegetések során 
csak egy túlságosan rövid utalás történik azokra a jelentős inspirációkra, 
amelyeket az ifjú Csokonai attól a Kazinczytól kapott, aki valamikor 
1773 nyarán saját munkáit, közöttük nyilván Gessner idilljeit, a Bács-
megyei leveleit, továbbá E. Ch. Kleist és Bürger verseit küldte el neki, 
ana kérve, hogy „ezeknek példájok szerint ne névnapi köszöntőket, ne 
török marsokat írjon, hanem dalija a szív szelíd érzékenységeit, szerel-
met, barátságot, bort, a természet szépségeit". Ezeknek az inspirációk-
nak legalábbis szerepük van Csokonai szerelmi lírájának épp ez időtől 
kezdve megfigyelhető gazdagodásában. Barátságuk ekkor még teljesen 
zavartalan volt s vitathatatlanul nagy szerepet játszott a debreceni 
inspirációkban gyökerező lehetőségeket lassanként kimerítő Csokonai 
továbbfejlődésében. Még az sem teljesen valószínűtlen, hogy Az estve 
teljes szövegének Rousseau-ra vezethető tételeit a Társadalmi Szerződés 
néhány könyvét épp ekkortájt fordító Kazinczy közvetítésével ismerte 
meg. 

De nemcsak a Kazinczytól kapott inspirációk bagatellizálásában 
fedezhetünk fel egy kevés debreceni lokálpatriotizmusfélét. Ez, úgy 
látszik, akarva, nem akarva, az egész kötet kompozícióját is befolyásolta. 
A debreceni éveket bemutató fejezet után ugyanis az addigi részletező 
előadását Julow vázlatosabbal váltotta fel. És még e vázlatos második 
rész egyötödét is Csokonai alkalmi verseinek taglalása foglalja el. Némi-
képp'mintha annak a bizonyítására is, hogy Csokonai mihelyt kiszakadt 
debreceni polgári környezetéből, „bár átmeneti és részleges, de haj-
meresztő világnézeti színeváltozás" következett be nála. Irodalomtörté-
netírásunk nem kis mértékben épp Csokonai róluk mondott szavaira 
támaszkodva vonakodik attól, hogy ezeket a verseket az életmű teljes 
értékű alkotásai közé sorolja. Egyébként már eddig is sok fejtörést 
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okoztak méltatóinak, hiszen az a felvilágosult költő, aki addig élesen 
elitélt mindenféle háborút, egyideig nemcsak a feudális nemesség ekkor 
már idejét múlta heroikus illúzióban gyökerező barokkos frazeológiával 
uszított bennük a franciák ellen, még a bécsi kormány propagandagépe-
zetének tételeit is szorgalmasan felmondja. 

Nem kétséges, hogy Csokonai 1795 után válságba került. Ez azon-
ban a felvilágosodás világában még mindig jól elférő, nem is teljesen 
pesszimista, hiszen a jövőre apelláló rousseau-i magányosságkeresés irá-
nyába sodorta. És amikor őszintén beszélt a különben sem egyértel-
műen retrográd, hanem egyes rétegeiben már felvilágosult eszmékkel 
átitatott dunántúli nemesi világ irányában sem tett olyan kompro-
misszumokat, amelyeket „hajmeresztő világnézeti színeváltozásnak" mi-
nősíthetnénk. Amikor őszintén beszélt, mondom, mert a háborúra 
uszító verseit magam sem merném a mindenestül ihletett művek közé 
sorolni. A jakobinus diktatúra vérengzéseinek elítélése ugyan még nem 
lett volna ellentétes Csokonai felvilágosult humanizmusával, sőt logiku-
san következett belőle, a felvilágosodás bősz ellenségei Ferenc császár, 
Sándor cár vagy éppenséggel a török szultán által vívott háborúért való 
őszinte lelkesedés azonban még alkalmi versekkel csaknem párhuzamo-
san írt költeményeiből kiolvasható felvilágosult világképpel sem egyez-
tethető össze. Julow Viktor viszont nem utolsósorban azzal próbálja 
megmagyarázni a háborúra buzdító versek őszinteségét, hogy Csokonai 
csak művészi szempontból tagadta meg őket, a bennük foglalt politikai 
tételek megtagadásáról viszont egy szót sem olvashatunk nála. Ez való-
ban igaz, de az akkori viszonyok között erre semmiképp sem vállalkoz-
hatott. Az alkalmatossági versekről azonban őmaga nyilatkozott úgy, 
hogy hiányzik belőlük az a véna, amely olyan, mint a szerelem lángja a 
tüzes emberekben. A véna ebben az összefüggésben kétségtelenül a 18. 
század végének új, a klasszicizmustól már elszakadt esztétikájában a 
személyes őszinteség fogalmát is magában hordozó ihletet jelentette, 
hiányának konstatálása tehát épp alkalmi költészet őszinteségének két-
ségbevonását, illetve azok korlátozott, csak egy-egy részletekre szorít-
kozó őszinteségének konstatálását jelenti. Épp ezért aligha lehet Csoko-
nai egyébként sohasem következetesen véggigondolt filozófiai vagy épp 
politikai rendszerbe foglalható világnézetére következtetni belőlük. 

Művészi értékük elbírálásánál sem kell elnézőbbnek lennünk irán-
tuk, mint költőjük volt. Julow Viktornak egyébként jórészt csak a 
sikerültebb részeket idéző elemzései sem győznek meg eléggé bennün-
ket arról, hogy e versek művészi megformálása ne hagyna sok kívánni-
valót maga után. Szép részletek valóban vannak bennük, de hát ezeket a 
verseket is a bravúrosan verselő Csokonai írta. Még gyakoribbak azon-
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ban a fáradt közhelyek, néha még rímelésük is feltűnően gyenge, 
megfogalmazásukon (maga Csokonai sem titkolja), gyakran látszik a 
sietség, műfajaikat tekintve szintén egy elavulóban levő irodalmisághoz, 
nevezetesen a deákos alkalmi költészet barokkos pátoszához vagy az 
ekkor már szintén egy elkésett barokk hagyományt képviselő kantaték 
sablonjaihoz kapcsolódik bennük. Deákos formájú versei mégis mintha 
sikerültebbek lennének a többinél: egy-egy szép sorukat olvasva, lehe-
tetlen nem arra gondolnunk, hogy a nemrég még egy Árpádiász tervével 
foglalkozó költő igazabb ihletéből is maradt bennük valami. A mantuai 
győzelemre készült vagy talán inkább egy-két éjszaka sebtiben összecsa-
pott Az igazság diadalma c. hosszú versezet már sokkal gyöngébb 
ezeknél, s bár Julow Viktor azt írja róla, hogy „1795 és 1804 
között . . . nem alkotott ennél (bár riasztó) politikai mondanivalóban és 
költőiségben igényesebb, hatalmasabb lélegzetvételű költeményt", a 
magam részéről néhány kétségtelenül bravúros passzusa ellenére sem 
tudok mást látni benne, mint a megkívánt közhelyek már-már egy 
komédiázó stílusparódia határán álló versekbe szedését. 

Csokonai azonban nemcsak Debrecentől elszakadva, hanem már 
korábban, ott a cívis városban is írt néhány olyan alkalmi verset, 
amelynek őszinteségében nem kevés joggal kételkedhetünk. Van úgy, 
hogy éppenséggel feudális nagyurat, grófot köszönt, többségük pedig 
annak a hagyományos vallásos világképnek a frazeológiájával búcsúztat 
halottakat, amelyet igazán magáénak vallott verseiben legalábbis nagy-
fokú szkepszissel nézett. Az alkalmi költő és az igazi poéta kettőssége 
tehát már Debrecenben elkezdődött nála. 

Valójában a költői mesterség etikájának kétfajta értelmezéséről van 
szó. Az egyik, a hagyományos költő arca, amely a költőt csak vala-
milyen jobbfajta iparosnak tekinti és még megengedhetőnek tartja a 
megrendelő akár belső meggyőződés nélkül való kiszolgálását is. A 
másik az író és a mű teljes, azonosságát hirdető új felfogás, amely épp a 
felvilágosodás méhéban kezd megszületni és amelyet a romantika nép-
szerűsít majd. Csokonai versírógyakorlata a régi és az új között helyez-
kedik el. Reprezentatívnak szánt alkotásaiban, közöttük különösen a 
Lillában és az Ódákban vitathatatlanul az újtípusú domborodik ki, 
nyomorúságos életkörülményeiről és azok visszahúzó erejéről árulkodó 
alkalmatossági verseit pedig maga sem becsülte többre falusi papok, 
rektorok, legációban járó diákok, ha nem épp a talán keserű öniróniával 
is megalkotott Csikorgóhoz hasonló vásári poéták verselményeinél. És 
amögött is nagyfokú tudatosságot fedezhetünk fel, hogy az alkalmak 
kényszerétől írt verseit, természetük szerint különböző mértékben 
ugyan, de könnyen nyomon követhető következetességgel a valóban 
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őszinte írásainál konzervatívabb, a közönség színvonalához és elvárásai-
hoz alkalmazkodó stíluseszménynek hódolva „csinálta meg", sőt ana is 
ügyelt, hogy ezeket külön kötetben különítse el a többitől. Továbbra is 
maradjanak tehát az életmű perifériáján, ott, ahová a legilletékesebb, 
azaz maga Csokonai helyezte el őket, aki nem annyira a jórészt már a 
felvilágosodás szenzualista-materialista filozófiájában gyökerező sze-
relmi lírájában, hanem leginkább ezekben a nemesi udvarházak és mó-
dos polgárok felé kacsingató versekben került a legközelebb az ihletett 
költő fogalmát még nem ismerő s a költészetet a társasélet egyik díszítő 
elemének tekintő rokokó világához, mégpedig annak egy provinciális, a 
széteső barokk egyes elemeit is hordozó magyar változatához. Mégis 
hiba lenne (legalábbis ha a historikus szemével nézzük a kérdést) 
költészetének e kettős morálja miatt valamilyen szigorú erkölcsi vádat 
kovácsolnunk ellene. Végső soron ez, az egész élete tragikumát hordozó 
kettősség is a kor magyar nyomorúságáról beszél nekünk. De ha nem is 
tudjuk követni Julow Viktort abban, amit a francia háborúra írt versek 
„szenvedélyes látomásainak sodró energiájá"-ról, „pazar szemléletes-
ségé"-ről, „bravúros hangszimbolikájá"-ról, sőt „magas poétái igé-
nyé"-ről és „költői szépségé"-ről mondott, el kell ismernünk, hogy a 
nagy elmeéllel végigvitt fejtegetésein érdemes egy kissé elgondolkoz-
nunk. Végső soron sok igazság van azoknak a pszichológiai mozzanatok-
nak beható elemzésében, amelyek Csokonait, ha nem is világnézetének 
radikális megváltozásához, de egyáltalán a szóban levő versek megírásá-
hoz vezették. És arról is sikerült meggyőznie, hogy ezeket a verseket 
sem lehet olyan „közönséges fűzfaklapanciáknak" bélyegeznünk, mint 
korábban tették. Valóban sok szép részletük van, s ha máshol nem, 
helyenként még ihlettek is. 

Az alkalmi versek kétségtelenül bonyolult s bizonyára még további 
vitákat kiváltó problémakörének megbolygatása után az előttünk levő 
kötet szerzőjéhez hasonlóan most már mi is kénytelenek vagyunk 
rövidebbre fogni mondanivalónkat. Ezt annál inkább megtehetjük, mi-
vel a mindvégig érdekes pályakép további fejezeteivel kapcsolatban alig 
akad olyan kritikai megjegyzésünk, amelyre a már elmondottak után 
érdemes lenne sok szót vesztegetnünk. Persze, szívesen láttunk volna 
többet mindabból, ami kétségtelenül ott rejtőzik Julow Viktor valóban 
nem szegényes tarsolyában. Főképp a Lilla-versekről, különösen pedig 
gyűjteményüknek remek ciklusteremtő művészetéről hallottakat keve-
selljük. Ez utóbbi során Csokonai ugyanis valójában egy új művet, egy 
sajátos, az egyes darabok tartalmi és formai világán messze túlmutató 
lírai románt alkotott meg. Épp ezért nem ártana, ha a készülő kritikai 
kiadás, amelynek nehéz és áldozatkész munkájában Julow Viktor, úgy 
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tudom, oroszlánrészt vállalt, néhány hasonló természetű mű külföldi 
kiadásának példájára, szerves és megbonthatatlan egységnek tekintené a 
Lilla-dalok kompozícióját, vagyis nem szabdalná szét a versek különben 
sem mindig rekonstruálható időrendje szerint. 

Bármennyire sajnáljuk azonban, hogy az egyébként is szűkre szabott 
kötetben a nagy versek elemzésére csak kevés hely maradt, de azt, ami a 
leglényegesebb bennük, Julownak mégis sikerült elmondania. így finom 
tollal megírt elemzésekkel bizonyítja azt a tételt, hogy Csokonai művei-
nek „igen nagy többségében 1795 után is a felvilágosodott humaniz-
musé és hazafiságé, a tiszta értelem erejébe és a haladásba vetett hité a 
vezérszólam, hogy élete végén a Halotti versekben (A lélek halhatatlan-
sága) újra nagy erővel összegezze aufktörista eszméit". 

A verselemzések kissé sommás voltáért végül a Dorottya világának 
sokoldalú bemutatása kárpótol bennünket. Azt, hogy megszületésében, 
francia közvetítéssel bár, Pope A Hajfürtrablásának szerepe volt, már 
régebben emlegették ugyan, a Dorottya újabb méltatói (magamat sem 
hagyva ki közülük) mégis megfeledkeztek erről a kétségtelen összefüg-
gésről. Csokonai és az angol irodalom kapcsolatai egyébként épp Jutow 
Viktor kutatásai jóvoltából sokkal jelentékenyebbnek látszanak, amint 
ezt korábban gondoltuk. 

A kis kötetet, amelyet rövidre szabott terjedelme ellenére is az 
örvendetesen gyarapodó Csokonai-irodalom jelentős eseménye gyanánt 
üdvözlünk, a fontosabb életrajzi adatok összefoglalása és egy jó szem-
mel összeválogatott bibliográfia zárja le. 

BARÖTI DEZSŐ 

PETŐFI TÜZE 

Történelmi hőseinek, irodalmi nagyjaink életműve köré minden 
nemzet felépíti az interpretációs-bázisait. Nincs a világirodalomnak 
egyetlen olyan klasszikusa, akit ne vennének körül teória-tornyok és 
expükációs falrendszerek. Egyes életművek már alig látszanak ki a 
kommentátor-rétegek bástyái mögül, olykor csak a varázsgyűrű hiány-
zik, hogy teljesen elfedje a művet, mint Freiát, az örök ifjúság istennőjét 
a Niebelungok gyűrűje. 

Minden új tanulmánykötet — amely az életmű újraértelmezését is 
céljának tekinti - szükségszerűen felveti e gondolatokat. Ezért, megjele-
nése után még fél évtizeddel is, csak ebből az aspektusból vizsgálhatjuk 


