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Julow Viktor: ÁRKÁDIA KÖRÜL 

Századunk második felében sokasodik azon irodalomtörténészek 
száma, akik pompás leltározási szakemberek lehettek volna, ha nem 
irodalomtörténésznek lenni kényszerítik őket sajnálatos és sajátos kö-
rülmények. De mert gépelemek, szerszámok, göngyölegek osztályozása, 
dobozokba rakosgatása helyett kellemesebb s előkelőbb ritmikai képle-
teket, versszerkezeti elemeket, mondatrészeket, metaforákat rendsze-
rezni s az irodalmi mű mérhető mennyiségeit minőségcsomagokba gyö-
möszölni, fenyegető veszély, hogy az irodalmi alkotások szétdarabolása, 
részekre bontása, osztályozása olyan tudománnyá lesz, amelynek szak-
emberei kifinomult pontosságérzékkel metszik, darabolják alkotórészei-
re az irodalmi műveket anélkül, hogy észrevennék: ami eleven s életteli 
volt, halott kacatként hullik ki elemző kezeikből. „A rosszul írt vagy 
nolens-volens szárazon nyekergő irodalomtörténetírás pedig saját illeté-
kességét kérdőjelezi meg, akár a biztos hatású hajnövesztőt kopasz fejjel 
melegen javalló gyógyász." (192.) 

Julow Viktor tudósi bátorságára, tisztességére jellemző, hogy az 
általa őszintén tisztelt Szauder József könyvéről írott bírálatában, 
amelyben aprólékos gonddal, tudós tájékozottsággal értelmezi és érté-
keli Az estve és Az álom című tanulmánykötet gondolati eredményeit, a 
felfedezések s felismerések tanulságos sorát, épp e kitűnőnek ítélt 
könyvről szólva mondja ki: félti a mai irodalomtörténet-írást a lélek-
telen szakemberség veszélyeitől. Tanulmánykötete így lesz ars poetica, 
tudományos önarckép: az irodalomtörténeti búvárkodás életteüsége 
melletti tudósi hitvallás. Nem kíván lélektelenül okos leltározási szak-
ember lenni, az ilyenné válás veszélyére, a talmi egzaktság mákonyosan 
bódító hatására hangsúlyosan figyelmeztet. De nem az impresszionista 
kritika vagy a szellemes ötletekben feloldódó szellemtörténészi látás-
mód s módszer mellett kardoskodva teszi ezt. Julow Viktor fegyelme-
zett irodalomtörténész, tudós ismerője a magyar felvilágosodásnak, 
Debrecen város múltjának, s hogy messzebbre is tekint, azt az e kötet-
ben olvasható Balassi Bálint műveivel foglalkozó írások vagy a korábban 
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megjelent Bacon-tanulmány s az Esszéknek (fejedelmeknek átnyújtott 
„tanácscsokor"!) érzékeny fordítása egyértelműen bizonyítja. 

Tagadhatatlan: gondolkodásának középpontjában mindig Debrecen 
város irodalma s történelmi hagyományai állanak. Fazekas Mihály, 
Csokonai Vitéz Mihály életmüvének megfejtése, értelmezése számára 
életét tartalmassá teljesítő feladat. E kötetben három kisebb Fazekas-
tanulmányt olvashatunk, köztük a Lúdas Matyi eredettörténetét feldol-
gozó nagylélegzetű írást, amelyben Julow - az újonnan előkerült ada-
tok alapján módosítva korábbi álláspontját - példaadó tudósi tisztesség-
gel nem tekinti lezártnak, végérvényesnek a kérdést, habár a maga 
verdiktjét már korábban kimondta is. A tudomány újabb adatokat tárt 
fel, a nippuri szegény ember meséjét tartalmazó asszír táblákat, s ő újra 
nekigyürkőzik a témának, újra átgondolja az összefüggéseket. S új 
meglátásokig, új összefüggések felismeréséig jut el. Igazi tudós: számára 
nem saját véleményének kodifikálása fontos, hanem Fazekas Mihály 
életművének mind tartalmasabb és teljesebb megismerése, megértése. 

Izgalmas a Lúdas Matyi témavándorlásának bemutatása, a motí-
vumok sokszálú összefonódásának érzékeltetése, bár nem eléggé érzem 
meggyőzőnek a bizonyítást némely részletkérdésben. Miért ne lehetne a 
román meseváltozat Fazekas művének folklorizációja? A Falu végén 
kurta kocsma a szerb népzenében új életre kelt, miért ne szivároghatott 
a Lúdas Matyi a román mesekincsbe. Talán volt a mesének eredeti 
román változata, s a különböző részletek keveredtek, a változatok 
összetalálkoztak, a motívumok kicserélődtek, újabb s újabbak jöttek 
létre. A népmesék örök törvénye szerint: kibogozhatatlan tarka össze-
szövődöttségben. Julow egy motívumot mint bizonyítékot kiemel: Fa-
zekasnál a harmadik verés előtt Matyi az erdőben bújik el. A román 
mesében — s az ősi asszír történetben hasonlóképpen — a híd alatt. Ez 
nem bizonyíték Fazekas művének lehetséges román folklorizációja el-
len, s nem bizonyítja annak az asszír mesével közvetlenebb szálú kap-
csolódását. Fazekas meríthetett olyan meséből, melyben a főhős a híd 
alatt bújik el. Az erdő: Fazekas leleménye. Hogy más változatokban is 
található erdő? Természetes: minden mesemondónak elbeszélés közben 
olyan rejtekhely jutott eszébe, amely számára és hallgatósága számára 
természetes búvóhely volt. A homokos, szakadékos Kisázsiában: híd; 
folyómelléki román faluban: híd; Debrecenben: erdő. 

(Csak zárójelben: a sivatagtól irtózó, a síkvidék kietlenségétől, szá-
razságától rettegő iráni ember számára lefordíthatatlan mű Petőfi Sán-
dor Az Alföld című verse: hiányzik Petőfi költeményeinek perzsa ki-
adásából. A norvég fordító — az ő számára a tengersík vidék ismeretlen 
fogalom, s a tenger inkább kalandot, munkát jelent, mintsem a szülő-
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föld nyugalmát — a tengersík vidék megfelelőjeként a vers norvég 
változatában zúgó folyó szabdalta föld kifejezéssel érzékelteti a szülő-
föld ihlető varázsát!) 

A Ludas Matyi témájában az évezredes állandóságot hangsúlyozza a 
szerző: „talán a legfontosabbat hirdeti a föld elnyomottjainak és szegé-
nyeinek: a zsarnokságba nem kell és nem szabad belenyugodni." (214.) 
Debrecenben erdőről ír Fazekas: ez természetes változat, helyi szín, 
nemcsak tudatos költő, de bármely népi mesemondó így tenne -
Debrecenben a Nagyerdőben történtek érdekes események. Nem tartom 
valószínűnek, hogy néprajztudósok Debrecen környékén lejegyeztek 
olyan népmesét, amelyben híd s folyópart fontos szerepet játszott 
volna. Am erdőben, erdőszélen történt kalandokról gyakorta szól a 
fáma. Fazekas hallhatott olyan változatot, melyben a hős a harmadik 
verés előtt híd alá bújt, de szívvel-lélekkel debreceni polgár volt, s ha 
mesélt, képzeletében a természetes búvóhely az erdő. A debreceni 
Nagyerdő! 

A kötetet nyitó Balassi-tanulmány legfőbb erénye: a költő életének, 
megélt sorsának és a versben rögzült élménynek egységéből próbálja 
megfejteni a Katonaének titkait. A reneszánsz poétát állítja elénk, olyan 
embert, akinek sorsa, öröme, bánata ma sem tanulság nélküli. Meg-
változtak életünk külső körülményei, nem a mezőn, végvári vitézek 
sétáló palotájában peregnek napjaink, de a közösségben otthont-találás 
élménye olyan erővel szólal meg a Katonaénekben - s Julow érzékeny 
elemzése ezt hozza felszínre - , hogy az olvasóban élménnyé forrósodik 
a múlt. A tanulmány értéke: tudós magyarázat, de olvasása közben 
kedvünk támad a könyvespolchoz lépni, leemelni Balassi Bálint verses-
kötetét, fellapozni, elmerülni a múltban. 

Julow Viktor írásai nem eltávolítanak, hanem közelebb visznek a 
műhöz. Nagy erény ez korunkban, amikor műelemzések olykor feles-
legessé teszik az eredeti alkotás olvasását, s az élmény alkotórészeinek 
tudákos intellektualizálásával magát az élményt szüntetik meg - az 
olvasás értelmét. 

Julow Viktor nem helyettünk olvas, hanem nekünk olvas. 
Vitám egy ponton van a Balassi-tanulmánnyal. Az alapos és körül-

tekintő elemzés sem győzőtt meg arról, hogy a Katonaénekben a mező 
szó kereszt- s a szép szó Krisztus-monogram-elrendezése tudatos költői 
munka eredménye. Igaz, a reneszánsz kor poétái kedvelték a költői 
bravúrfogásokat, végletekig csiszolt rímszerkezeteket, rejtett szavakat, 
átlós irányban eldugott titkos jeleket stb. De épp Julow versolvasata 
teszi kétségessé számomra, hogy a Katonaének áttekinthető és tiszta 
soraiba ilyen költői játékot rejtett volna Balassi. A megrendítő gondo-
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lati-érzelmi letisztultság nehezen egyeztethető össze a túlhajszolt költői 
mesterfogással. 

De 16. századi költőről van szó: talán lehetséges. 
Csakhogy: a véletlenszerűség ellentéte a költészetben nem a tudatos-

ság. Lehet, a szép szó roppant szabályosan helyezkedik el a verssorok 
metszéspontjaiban, de ez nem kizárólag szerkesztői tudatosság ered-
ménye lehet. Sőt, talán egyáltalán nem az. Amit az irodalomtörténetírás 
utólag tudós elemzéssel mint rendet ismer föl a mű szerkezetében, az az 
alkotás1 folyamatában - teremtő mozzanat. Amely természetesen nem 
azonos az ösztönösséggel, de nem azonos a tudósi tudatossággal sem. 
Hogy mennyire nem, azt verselemzésének első részében egyértelműen 
bizonyítja Julow Viktor. 

A szerkezet rendje alapján az utolsó sor - Julow által történt -
kiigazítása ellen ezért berzenkedem. „S mint sok fát gyümölccsel sok jó 
szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe!" - írja Balassi Bálint. Julow sze-
rint itt erősen valószínűsíthető a másoló által elkövetett szövegrontás, 
mert a szerkezet logikája a sok jó szerencsékkel helyén a szép jó 
szerencsékkel kifejezést sugallja - így lenne teljes a versben a szép szó 
által a szövegben kirajzolt Krisztus-monogram. Igen, ha Balassi a Krisz-
tus-monogram pontos elrejtésére figyelt volna mindenek előtt költe-
ménye írásakor. Ezt kétlem. Már csak azért is, mert a szép jó szó-
kapcsolat jelzői egyneműek, így a minősítés sokkal hangsúlytalanabb, 
mint a sok jó (nyelvtanilag is) különnemű többszólamúsága esetében, s 
ráadásul a sorban a sok szó kétszer előfordul, így alliterál s gondolat-
ritmust teremt — mindez költőien izgalmasabb, mint a kijavított, erede-
tinek kínált változat. Inkább a rejtett Krisztus-monogram tökéletességét 
áldoznám fel, mint a verssor többszólamú pompáját. 

Hisz épp ez a kis hiba a Krisztus-monogramban, hogy hiányzik az 
utolsó sor közepén a szép szó, épp e parányi hiány a rejtett szerkezet-
ben: élményszerűbbé teszi a versben zengő harmóniát, amely nem 
tökéletes szerkezeti elem - de életérzés, melyben mindig ott rejlik egy 
cseppnyi hiányérzet. 

Nem Julow Viktor elemzését kérdőjelezem meg. Töprengéseinek, 
elmélyült kutatómunkájának másodlagos szülötte e vitázó gondolat. De 
mint ő Szauder Józseffel, én vele perlek: mintha nagy erejű s gondolkod-
tató verselemzésének második részében felejtené a költői teremtőerőt s 
az alkotás varázslatát, amikor a vers nagyságát a szerkezeti elemek 
rendjének tökéletességével akarja bizonyítani. 

Balassi Bálint mesteremberfokot meghaladó zsenialitását mutatja: 
akár ösztönösen, akár tudatosan, de a tehetség teremtőerejével a versbe 
épített rejtett szószerkezet rendjét egy nagyon hangsúlyos ponton fel-
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rúgja, a várt szép szó helyett újat, nyerset használ, s nem csupán a 
harmóniaérzet teljességét, a vitézi élet boldogságát, de a teljességben 
lappangó fájdalmat, a hiány szomorúságát is megzendíti az olvasóban. 

Egy tanulmánykötet értékét természetesen nem a benne található 
vitathatatlan vagy vitatható állítások számszerűsége határozza meg. 
Vannak vitathatatlan érvényességű, de értéktelen megállapítások. S érté-
kes, új gondolatok, amelyeket értetlenség, tiltakozás fogad. 

Julow Viktor, könyvének legegységesebb szemléletű írásában a deb-
receniség fogalmát elemzi. Akad itt mit tisztázni. Kazinczy roppant 
elmarasztaló véleménye a város szelleméről (s Petőfié, akiről Julow 
vitatható tapintattal megfeledkezik, amikor a költő Kerényi Frigyeshez 
írott harmadik útilevelét csonkán idézi [290], mellőzve a várost s 
szellemét fricskázó Petőfi-sorokat!) mindig indulatokat ébresztett s 
ébreszt. Debrecen törzsökös polgáraiban kiváltképp. Csokonai Vitéz 
Mihály, Földi János, Fazekas Mihály, a 18. század tudós professzorai -
s velük szemben cívis-korlátoltság, kálvinista vaskalaposság, politikában 
az életbenmaradást szolgáló kétkulacsosság. 

Debrecen ellenében vagy Debrecen szelleméből táplálkozva születtek 
itt óriások? - fogalmazza meg a kérdést Julow Viktor. 

\ kérdés logikus - a válasz szükségszerűen egyoldalú, ellentéteket 
békítő: részben Debrecen eilenében, részben Debrecen szelleméből táp-
lálkozva. S vagyunk ahol a part szakad, legfeljebb az arányokról vitatkoz-
hatunk. 

Julow a város művelődéstörténetének rétegeit, összetevőit (nyelvi 
egyneműség, lakóinak gazdasági megosztottsága, árukikötő jelleg, poli-
tikai határterület, hagyományokhoz kötődöttség, egyházi és világi veze-
tés viszonya stb.) tárgyszerű pontossággal elemzi összefüggések és ará-
nyok meggyőző érzékeltetésével. De amikor városának nagy szülötteit 
mutatja be, elfogulttá lesz, s feloldja az ellentmondást. Csokonai, Faze-
kas debreceni polgárok, hibáik, erényeik a város szelleméből fakadnak. 
Tetszetős, egyoldalú igazság. Mert bár e szellemi óriások s kultúrájuk, 
látásmódjuk, életérzésük ezer szállal Debrecenhez, a szülővároshoz kö-
tődik, de nagyságuk titka épp a tett: szembefordulásuk a várossal. 
Szembefordulásuk - nem elszakadásuk. Kétségbeesetten menekülnek, s 
kétségbeesetten maradnak. Minden porcikájuk debreceni, s minden por-
cikájuk tütakozik Debrecen ellen. Semmit meg nem bocsátanak, min-
dent megértenek. Mindent elvetnek, mindent megtartanak. Pusztuló 
életük: a város áldozata. Életművük: füst, mely égre száll. 

Igaz, Csokonai Vitéz Mihály költészetéről Juhász Gézával vitázva 
(akinek páratlan anyagismeretét, filozófiai tudását Julow hangsúlyozza) 
azért képes filológiai és elvi kérdésekben tartalmasabb megállapításokig 
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eljutni, mert míg Juhász Géza Csokonai életművébe az ellentétek meg-
magyarázására - s így: eltüntetésére! - törekszik, Julow megérteni - s 
így: feloldani - próbálja azokat. Az életműben egymás mellett jelenlevő 
stílusrétegek kérdését elemezve - e tanulmányban elsősorban a barokk 
és manierista vonások tisztázására vállalkozik — vagy Sinkó Ervin Cso-
konai-portréját vizsgálva mindig visszatér annak hangsúlyozására, hogy a 
debreceni költő életében 1795 után nem beszélhetünk egyértelmű ha-
nyatlásról. Sőt: talán egyáltalán nem helyes hanyatlásról beszélni, sem 
esztétikai, sem ideológiai értelemben. Tegyük hozzá: Csokonai oly 
korban élt, amikor társadalmunkban minden értékes és értéktelen, régi 
és új irányzat, hagyomány, megszokottság, lehetőség életképesnek lát-
szik. A barokk sem csupán elavult stílus, mely váratlanul előködlik 
némely Csokonai-versben, hanem a pozsonyi diétán eleven életérzés, a 
Vitám et sangitinem! végérvényesen elavult nemesi hősködésének perc-
nyi feltámadása. De közben már lefejezték Martinovicsot és hat társát, a 
szellemi élet legjobbjai börtönben, a francia forradalom: Napóleon, a 
falvakban szegénység, az udvarházakban riadt vagy öntelt múltbameren-
gés, néhányan Kant és Goethe műveit olvassák, sokan ponyvát, kalen-
dáriumot, francia katonák magyar katonákat ölnek az olaszországi had-
színtereken s magyarok franciákat - nem olyan könnyű tájékozódni. 

Julow Viktor számos kérdést megbolygat. Néha csak a megbolygatá-
sig jut el, s kívánnám: haladjon tovább. Néha más irányban egészíteném 
ki a kérdést, vagy más kérdést fogalmaznék meg. De már 1970-ben, a 
Debrecen város művelődéstörténetéről tartott előadásában megfogal-
mazta a leglényegesebbet: „változatlanul fenntartható-e a felvilágosodás 
korára - és csakis a felvilágosodás korára — nézve az eddig marxisták 
által kétségbe sem vont felfogás, amely a haladás ügyét egyedül az 
idealizmus és materializmus harcának alakulásában látja az ideológiai 
szférában? Ha ugyanis ezt az elvet fenntartjuk, akkor a debreceni vallá-
sos-idealista kötöttségű aufklérizmus szinte egészében torz, elkorcsosult 
s lényegében retrográd felvilágosodásnak minősül. 

Egyáltalában nem vonom kétségbe, hogy a filozófia fejlődéstörténe-
te szempontjából mint a marxizmus előde a 18. századi materializmus 
az addigi csúcs. De vajon általános történeti szempontból igaz-e 
ez? S ezt a magam részéről kétségbe vonom. A mechanikus materializ-
mus társadalomfilozófiája ugyanis szükségképpen naiv, továbbá hiány-
zik belőle a felvilágosodásnak egyébként leghatalmasabb ideológiai haj-
tóereje, a fejlődéshit, mivel az emberi történelmet önmagukba vissza-
térő ciklusok sorozatának fogja fel. A társadalmi következmények 
szempontjából pedig roppant nagy fogyatékossága, hogy logikusan csak 
epikureus vagy hedonisztikus - tehát szociális szempontból közömbös 
vagy egyenesen ártalmas - etika építhető rá." (111.) 
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E gondolatból - számomra - szükségszerűen következik, hogy 
Csokonai életművében jóllehet a materialista gondolatok elhalványul-
nak 1795 után, de felerősödik a dialektikus életszemlélet, s magam is 
úgy gondolom: ez nem az életmű beszűkülését, ellenkezőleg, hatalmas 
kiteljesedését eredményezi. 

Julow Viktor kérdésfeltevése igazi termékeny gondolat, amely nem 
divatos ötletként néhány hónapra kavar szellemi izgalmat tudományos 
berkekben. Meggyőződésem: évtizedekig segíti a kutatást. Akkor is, ha 
Julow Viktor Csokonai-képétől eltérő álláspontra jutnak netán e 
kérdésben követői, utódai. 

Julow Viktor kételyei, kérdései mindig foglalkoztatni fogják mind-
azokat, akik Csokonai Vitéz Mihály életművével ismerkednek, s abban 
búvárkodnak. E gondolatokat majd vitatják s elismerik. Tudós többet 
nem kívánhat magának. (Szépirodalmi, 1975.) 

SZIGETHY GÁBOR 

Kovács Sándor Iván: JELENLÉVŐ MÜLT 

„Tanulmányok, esszék, kritikák" — írja Kovács Sándor Iván a kötet 
alcímében, s ez a műfaji meghatározás a szerző korábbi könyvéhez 
viszonyítva tematikai bővülésre utal. Annak idején megfogalmazott 
elveihez azonban következetes maradt. Három éve megjelent Pannóniá-
ból Európába című tanulmánygyűjteményének előszavában már egy-
értelműen leszögezte vizsgálódásainak célját: „Múlt és jelen állandó 
viszonyítását a régi magyar irodalom esztétikai feltámaszthatóságának 
eszméjével és programjával szeretném teljesebbé tenni." Ugyanennek a 
gondolatnak a jegyében született az újabb kötet is, azzal a különbséggel, 
hogy ezúttal a mai magyar irodalomról szóló tanulmányok is helyet 
kaptak benne, még jobban kidomborítva múlt és jelen dialektikus 
megközelítésének igényét. Nyomon követhető az egyes témáknak az 
előző - könyv- és folyóiratbeli - publikációkhoz képest elmélyültebb 
elemzése is, például Gaál Gábor Szepsi Csombor-kiadásáról vagy Szenei 
Molnár Albert XXIX. zsoltárának keletkezéséről. Egy helyen maga a 
szerző hívja fel a figyelmet arra, hogy Klaniczay Tibornak Parmeniusz-
szal kapcsolatos cikke nyomán önkritikusan föladta saját korábbi állás-
pontját (39.). S ami a legfontosabb: új könyvében minden eddiginél 
markánsabban jelentkeznek Kovács Sándor Iván kutatói módszerének 
sajátosságai. A továbbiakban elsősorban ezekről kívánunk szólni. 


