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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. 
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A réginek és az újnak egységben való szemlélete alkalmassá teszi az 
elemzőt arra, hogy sokak előtt rejtve maradó összefüggéseket pillantson 
meg, évszázadokat átívelő kapcsolatokat tárjon föl. Jellemző példája 
ennek az a merész, de meggyőző érvelés, amelynek során A város 
peremén szövegét egyrészt a reformáció korának bibliás nyelvével, más-
részt az Internacionálé\&\ veti egybe (243-244.) . Gaál Gábor 1943-as 
Szepsi Csombor-kiadásának a második világháború idején aktuális poli-
tikai célzatosságát is csak az értheti meg igazán, aki jól ismeri az 
Europica Varietasnuk „Bethlen Gábor koncepcióját vállaló Habsburg-
ellene sségé"-t (77.). A több évszázados előzmények számontartása meg-
könnyíti a határainkon túli kortárs magyar irodalom értékelését: ez a 
témakör szintén jelentős szerepet játszik a kötetben. Talán elég lesz arra 
utalnunk, hogy az erdélyi írók műhelybeszélgetései, „az író személyén s 
művén túlmutató", elvi kérdéseket taglaló, „felelősen komoly mai ön-
vallomásai" Kovács Sándor Iván jogos észrevétele szerint a 17-18 . 
századi Erdély naplóira és önéletírásaira mutatnak vissza (423., 425.). 
Hasonló előzmények fölvázolására természetesen a hazai szerzőkkel 
kapcsolatban is gyakran sor kerül: Illyés Gyula útleírásai a reneszánsz, 
illetve a reformkor utazási irodalmának hagyományait folytatják, Nagy 
Lajos Pincenaplója pedig a 20. század közepi világégés során kény-
szerűen felvirágzó börtönleveleknek, lágernaplóknak, az ostromokról 
valló krónikáknak abba a sorába tartozik, amelynek előzményeit a régi 
századok folyamán börtönben, számkivetésben készült emlékiratok je-
lentik (273.). 

Az egységben látás igénye miatt vonzódik Kovács Sándor Iván a 
bírálat egyéb típusaival szemben „inkább a bőséges viszonyításokra 
alkalmat adó pályakép és az irodalomtörténeti módszerességű kritika 
iránt" (441.). Ez teszi lehetővé - többek között - Váci Mihály objektív 
megítélését, s az általa képviselt költőmodellnek a hatvanas évek magyar 
lírájában való elhelyezéséti méltatva életművének jelentős értékeit, ám 
ugyanakkor föllépve a „kultikus túlzások" ellen s elismerve más, a 
Váciétól esetleg nagyon is eltérő költői módszerek létjogosultságát 
(342-344.). Pályaképet olvashatunk Garai Gáborról és Galgóczi Erzsé-
betről is, a Vas István Rákóczi-motívumai című tanulmány pedig, noha 
látszólag csupán egy-két részletkérdésről szól, be tudja mutatni, hogyan 
„szintetizálódott - egyetlen részletmotívum kapcsán is - e nagy formá-
tumú életműben klasszikus műveltség, marxi történelemszemlélet, nem-
zeti érzés." (175.) 

Kovács Sándor Iván elemzései az egyes alkotásokat keletkezésük 
dinamikájában igyekeznek megragadni, ezért nagy szerepet játszik mód-
szerében a hatások vizsgálata, illetve az alkotáslélektani folyamat meg-
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rajzolása. De szó sincs pozitivista értelemben vett, külsődleges, öncélú 
hatáskutatásról, sem pedig az irodalom elpszichologizálásáról: mind-
végig a belülről szemlélt művek organizmusa marad a figyelem közép-
pontjában. Ilyen értelemben érzi az olvasó hitelesnek a Zrínyi-hagyo-
mányokról elmondottakat Rákóczival kapcsolatban (113.) vagy a fordí-
tásokba transzponált szubjektivitás jelenlétét Szenei Molnár Albert zsol-
táraiban (83.). Az már a kötet jellegéből fakad, hogy az egyes tanulmá-
nyok főként a régi és a mai magyar irodalom szerves kapcsolatait 
igyekeznek föltárni, s más, „kívülről" jövő hatások néha jóval kevesebb 
figyelemben részesülnek. A Galgóczi-pályakép például megemlíti, hogy 
az írónőnek „az egzisztencializmussal való futó megismerkedése az 
inspiráció szempontjából termékeny időszakra, a válság éveire esett" 
(288.), de arra már nem tér ki, hogy ennek milyen következményei 
mutathatók ki magukban a művekben. 

„A bőséges viszonyításokra alkalmat adó pályakép", illetve „az 
irodalomtörténeti módszerességű kritika" szigorú (és igen eredményes) 
elvéből egyetlen egy - igaz, rendkívüli - esetben enged Kovács Sándor 
Iván: a Simon István búcsúztatására írt cikkében. Emberi módon, sze-
mélyes indítékok alapján tökéletesen érthető, hogy a nekrológnak a 
kötetbe való felvételével is tisztelegni akart a jeles költő és szerkesztő-
előd emlékének. így azonban, közvetlenül az igen tárgyilagos (bár 
ugyanakkor szeretetteljes, megértő) Váci-portré után ez a szubjektív 
hangvételű írás bizonyos aránytalanságot eredményez, hiszen már mű-
fajánál fogva sem alkalmazhatja ugyanazt az optikát, mint a közvetlenül 
előtte olvasható Váci-értékelés. Nem akarjuk dogmatikus módon azt 
állítani, hogy egy tanulmánykötet különböző írásai szinte mint fejeze-
tek illeszkedjenek egymáshoz, arra viszont ügyelni kellene, hogy mégoly 
érthető belső okok miatt se ítélkezzünk más-más mértékkel ugyanannak 
a könyvnek egymást követő lapjain. 

A szerző a régi magyar utazási és földrajzi irodalomnak hivatott 
szakértője, s a Jelenlévő múlt számos írását is át- meg átszövi ez a 
motívum. Nem csupán a 16-17. századi témák feldolgozását: Illyés 
Gyula vagy Sütő András műveinek elemzése ugyanúgy alkalmat nyújt 
arra, hogy világosabbá váljanak olyan műfaji problémák, mint az út-
leírásnak és az önéletrajzi vallomásnak a kapcsolata (270.), illetve a 
szociográfiai és az útirajzvonásoknak az összefüggései (402.). Kovács 
Sándor Iván vizsgálatai bebizonyították, hogy az utazási irodalom való-
ban külön tanulmányozást érdemlő témakör, hiszen egy létformát s 
ennek a létformának a változásait tükrözi. Ahogy Petrarca és Janus 
Pannonius kirándulásairól megjegyzi: a két költő „vállalkozása [. . .J 
nemcsak »turisztika«, van egy erős belső indítékuk is" (29.). A mai 
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kutatót szerencsére jobban érdeklik e belső indítékok, mint az utazás 
külső körülményei, s így munkájának eredményét nem földrajzi kurió-
zumok bemutatása, hanem az írói-költői életművek új szempontú meg-
közelítése jelenti. Ennek a módszernek a legkényesebb része (amelyen 
sikere áll vagy bukik): a geográfiai nézőpontnak és az esztétikai ítélet-
alkotásnak a viszonya. Kovács Sándor Iván itt is biztos kézzel dolgozik. 
Talán csak egy helyen tapasztalható némi eltolódás a földrajzi vonat-
kozások javára. Váci Mihály „utolsó két verseskönyve - olvassuk a 340. 
lapon - [ . . . ] a szülőföld lokális érdekű lírai tájrajzain túllépve a teljes 
haza átölelésének igényével készült. E végső pályaszakaszban a szülő-
föld izolált tájainak helyébe már a haza és a nagyvilág geográfiai és 
töftéiieiiiii egésze iépett, jelezvén Váci költői szándékainak nemzeti 
érvényességre való törekvését." Tévedés ne essék: nem Váci Mihály 
életművének fokozatos kitágulását - vagyis az idézett megállapítás 
lényegét - vitatjuk, csupán arról nem vagyunk teljesen meggyőződve, 
hogy elvi szempontból olyan egyértelműen következnék egymásból a 
földrajzi kör szélesedése és az életmű egyetemesebbé válása, mint ahogy 
azt a szóban forgó két mondat sugallni látszik. A költői nagyság egyik 
ismérve sokszor éppen az lehet, hogy még a legszűkebb, „lokális" kör-
nyezet feldolgozása is eljut ehhez az egyetemességhez. Juhász Gyula 
versei közül például azok a leginkább nemzeti érvényességűek, amelyek 
látszólag csak egyetlen kis faluról, Tápéról szólnak. Az extenzív és az 
intenzív gyarapodás nemegyszer fordítottan arányos. 

önmaga stílusát jellemezve Kovács Sándor Iván „a filosz, a kritikus, 
az irodalomtörténész »lírájá«"-ról ír (441.), amely a téma iránt inkább 
támaszthat érdeklődést, mint a hűvös tárgyszerűség. Könyvében tényleg 
szüntelenül érezhető saját személyiségének jelenléte, s az is megfigyel-
hető, hogy a korábbi publikációkhoz képest hogyan csiszolja, formálja 
kifejezőbbé tanulmányainak szóhasználatát. Régi irodalmunknak ez a 
szubjektív elemeket is fölhasználó értelmezése kissé azzal az eljárással 
rokon, amellyel Nemeskürty István esszéi hozzák közelebb a mai olva-
sóhoz 16. századi történelmünk eseményeit. A jelen sorok írója azon-
ban, bár nem kevésbé kötelezte el magát a régi magyar irodalom 
hagyományainak ápolása mellett, jóval szkeptikusabb ezen a téren. A 
történelmi folyamatokat ugyanis azok érzékletes bemutatása már ön-
magában megragadhatóvá teszi a közönség számára, régi irodalmunk 
értékeinek birtokbavételéhez viszont nélkülözhetetlen, hogy az olvasó 
magukkal az eredeti szövegekkel is megbirkózzék. Időhiányban szen-
vedő magyartanításunk, valamint nyelvi kultúránk jelenlegi helyzetében 
csak mérsékelt sikereket remélhetünk a szerző egyébként nemes törek-
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vésétől. Kulturális örökségünk társadalmi megbecsülésében alapvető vál-
tozásra volna szükség. 

Az „irodalomtörténész lírája" természetesen nem jelentheti azt, 
hogy lírai víziók deformálják a szigorúan vett tényeket. Kovács Sándor 
Iván nem először hivatkozik elismeréssel Simon István költői látomására 
„Radnóti Miklós és Janus Pannonius végső útjának »kísérteties egye-
zéséről«" (353.). Nos, a szekerezés motívuma kétségtelenül azonos, de 
az már semmiképpen sem „kísérteties egyezés", hogy valaki Mátyás 
király elől menekülve vagy fasiszta pribékek áldozataként pusztul el. 

Ehhez kapcsolódva, mintegy kiegészítésképpen, hadd utaljunk a 
kötet néhány - szerencsére kicsiny számú és alig jelentős - pontatlan-
ságára. Simon István megállapításától eltérően Radnótit nem a Duna, 
hanem a Rábca árterén gyilkolták meg, az abdai Rábca-hid közelében 
(353.). A Váci Mihálytól a 335. lapon idézett szövegben „delibáti" 
homokhátságról van szó, ez helyesen: delibláti. Ferenc József nem „a 
bukott Osztrák-Magyar Monarchia utolsó Habsburg császára" (120.), 
ez a mondat a József Attiláról szóló tanulmány korábbi szövegében még 
pontosabb megfogalmazásban szerepelt („a bukott Osztrák-Magyar 
Monarchia utolsó valamire való császára"); kár volt átalakítani. A Gon-
dolat, amelybe Darvas József 1936-37-ben írt, nem „illegális", hanem 
éppen hogy legális folyóirat volt, ez is növelte hatósugarát (277.). S még 
egy apróság: 1975-höz képest Illyés Gyula nem harminckilenc, csak 
huszonkilenc éve állott, „1946 csikorgó telén", a reformáció genfi 
emlékműve előtt (410.) A bölcsészeket úgyis azzal vádolják, hogy még 
a négy számtani alapműveletet is elfelejtik - ne adjunk tápot ennek a 
mendemondának! 

Visszatérve kiindulási pontunkhoz leszögezhetjük, hogy Kovács Sán-
dor Iván irodalomtörténészi-kritikusi módszerei - a réginek és az újnak 
egységben való szemlélete, a nagyívű pályaképek megrajzolásának igé-
nye, a keletkezés dinamikájának megragadása, a földrajzi szempont 
érvényesítése, valamint saját személyiségének hitelesítő jelenléte a tanul-
mányokban - olyan értékek, amelyekből határozott kutatói arcél bon-
takozik ki. Bíráló megjegyzéseink célja elsősorban az volt, hogy az egyes 
részterületek csapdáira figyelmeztetve megerősítse a Jelenlevő múlt 
szerzőjét az általa választott úton. (Szépirodalmi, 1978.) 
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