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BERZSENYI MEGÍTÉLÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ. 
(Első közlemény.) 

Az első kritikai hang, amely a Berzsenyi Verseinek első kiadását fogadó 
lelkesedésbe a nyomtatott betű nyilvánosságával beleszólt, a Musa predes-
trisé, a horatiusi szatíra múzsájáé volt. Virág Benedek alighanem még 1813-
ban vagy a következő év első napjaiban megírta Történet e. versét; az 
Euridice c. kötetben jelent meg (1814). Egyike a Pontyi-verseknek. Pontyi 
Virág szatíráiban a parlagi, ízléstelen vergelők képviselője. Legtöbbször mes
terkedő rímfaragásával untatja, bőszíti, kacagtatja meg a költőt. Ezúttal 
azonban «merő tűzben jő s hangos verseit önti»; meg is jegyzi rá Virág: 
«Hlyen vénádat mind eddig nem tudtam». Amit Pontyi a Történet kiadott 
változatában zeng, abban is könnyű felismerni a Berzsenyi-paródiát, paró
diáját Berzsenyi egész stíl-romantikájának is, egyes fordulatainak is, mint 
pl. a következő sorokban mindjárt a Kazinczyhoz szóló Ajánlásét: «Felemel
kedik a nagy ész, s a csillagokon jóval túl aetheri szárnyon röpdös» (v. ö. 
«merész aetheri szárnyakon felleng saselméd»; az aetheri szárny még több
ször). Ahogyan azonban Virág versét eredetileg megírta s Horvát Istvánnal 
közölte, még sokkal szembeszökőbb Berzsenyi-citátumokkal volt tele. Sze
mere 1814. január 18-án Kazinczynak írt levele szerint ott Pontyi Küpriszt, 
Bengalát, Paphoszt is emlegette, s egyik sora a «M-ijd ha midőn mikoron» 
szavakkal kezdődött, nyilvánvalóan az 1805-i A felkölt nemességhez «Mint 
majd midőn» kezdetének paródiájaként. Fennmaradt Virágnak az a levele 
is, amelyben Horváttól visszakéri kéziratát, hogy változtasson rajta, s 
figyelmezteti, hogy eredeti alakjában ne mutassa senkinek (január 13-i kelet
tel a múzeumi Irodalmi Levelestárban). 

Szemere szerint Virágban épen a Horvát ébresztette féltékenység dol
gozott : hogy u. i. újra munkára bírja, tüntetően kezdte előtte magasztalni 
Berzsenyi ódáit. De ha először történt is meg, hogy valaki Virág sajátos 
területén ért el ily nagy sikert, semmiképen nem volna igazságos, ha csak 
az irigységet látnók Virág szatírája mögött. Bármennyire az ö tanítványa 
volt Berzsenyi a klasszikus verselés gyakorlatában, nem volt költő, akitől 
művészetének lényege távolabb állt volna, mint Virág, s aki ízlésénél és 
művészi meggyőződésénél fogva annyi joggal idegenkedhetett volna e han
goktól, aki nem-klasszikus voltukat is annyira megérezhette volna, mint ő, a kor
szaknak talán egyetlen igazán egy-ízlésü írója. Azon sincs mit csodálkozni, 
hogy az ő szemében ez a «fenn, fenn» szárnyaló verselő is Pontyi. A Tör
ténetben Berzsenyi személyes látogatásának hatását is megörökíti, nemcsak 
költészetéét, s ez époly kedvezőtlen volt rá, mint mindazokra, akik csak hal
lottak addig költészetének magasztosságáról, de verseit sem ismerték, s egy
szerre előttük állott darabos-rusticus mivoltában.1 Magatartásának inurbanus 
voltára még egy versében visszatér Virág. A Történetben u. i. Pontyi végül 
mérgesen távozik s a custost, a vendég jelentésére Virág ajtajában álló fa-

1 V.o. Szemere és Vitkovics beszámolóját Kazinczyhoz Berzsenyi pesti láto
gatásairól és Kölcsey ugyancsak hozzá intézett kérését 1810. május 6-áról: 
«Berzsenyiről mi legyen Uram Bátyámnak ítélete, Szemerének hü leírása 
után kiinstáljuk, mert az a nagy ember nekünk fejünkbe nem fér.» 
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hasábot, mivel megbotlik benne, felrúgja. A custos szerencsés életbenmara
dásának örömére Virág tréfás Soteriont, megmeneküléséért hálát adó ódát 
írt, azt mondva benne: 

Durva patkóját s saruját kiálltad, 
Mint erős lelkű, buta dörmögésit 
Kínáid közt is neveted. 

De még egy mozzanata van a Történetnek, amely Virág ellenkezését 
megérteti. Pontyi, mikor a költő fellengésében gúnyolódva megakasztja, így 
leckézteti: 

Inkább példámat, ha poétái hírre sovárgasz,-
(Bár ezelőtt régen cselekedted volna!) kövessed; 
S magna sonaturum szádat tátsd nagyra, nagyobbra, 
Fel, fel! bécsi recensensünk oly messzire sulykát 
Nem vetné bizony. 

Virág bécsi recensense az Annalen 1811 szeptemberi számában a PoémáJc-
ról megjelent bírálat irója, Kazinczy, akitől Virág épen e recensiója miatt 
idegenedett el. Az ódát ambicionáló Virág kicsinylést érzett kivált abban 
a közvetlenül csak néhány sermo-jara vonatkozó megjegyzésben, hogy olya
nok, mint a mező virágai, «daß die kleineren Stücke, wie die an Vitkovics, 
Horvát' und Szemére Feldblumen gleichen, denen hohe Färbung und hocher 
Geruch zwar abgehen, die aber durch Zartheit anziehen». A megjelenésében 
parlagi vetélytárs fennröpdösését épen ő fogadhatta a legbizalmatlanabbul, 
ő érezhette a leginkább csináltnak, ugyanolyan mesterkedésnek, mint a rím
kovácsokét. Kazinczy megjegyzésétől kiváltott érzékenysége csak fokozhatta 
idegenkedését s élesebbé tette gúnyját azzal szemben, akiről úgy érezte, 
hogy épen azt becsülik benne, amit benne nélkülöznek. 

Virág verse azoknak az akkor Pest-Budán élő íróknak a körében, akik 
célzatát értették, nem maradt hatás nélkül, sőt Kölcsey bírálatára is, úgy 
latszik, az ennek kapcsán megindult viták folyamanyaképen került sor, leg
alább annyiban, hogy Berzsenyi megbírálását a Tudományos Egyesület ezért 
egyenesen rábízta Köleseyre, aki két más bírálatot már írt, s akiről tudták, 
hogy kezdettől fogva kritikával nézte Berzsenyi verseit. Már Berzsenyi első 
pesti látogatásakor a költő kérdésére, mit miért változtathatott Kazinczy a 
verseken, a húszéves ifjú fölényes, bántó tudatossággal adta meg minden 
esetben nyomban a választ, és mikor a kötet megjelent, nyíltan hangoz
tatta elégedetlenségét, hogy sok benne maradt, amit ö vagy Kazinczy kifogásolt. 

A Virág verséhez fűződő vitatkozások és Kölcseynek a bírálattal való 
megbízása közt való kapcsolatra világosság derül Szemerének azokból a so
raiból, melyeket Kölcsey kritikájáról szóló mindeddig ismeretlen Tudósítása 
elé írt. A 134 negyedrét lapra terjedő kézírat a Szemere-tár egyik rende
zetlen kötegében (III. pótkötet) található. Az említett bevezető sorok cson
kán maradtak meg: úgy látszik, a megmaradt félívbe iktatott másik két levél 
veszettel — alighanem további értékes felvilágosításokkal. A megmaradt 
rész így hangzik: ••,. ^ k 

Tudósítás. 
A' Tudományos Gyűjtemény dolgozó társainak egyesületéhez, 

Kölcsey könyvvizsgálata felől Berzsenyi verseihez. 1817. 
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Virág, ez előtt mintegy négy évvel,, talán 1814ben. — a' hozzam irt 
levelek gyűjteménye között minden esetre fenn van nyoma — közié velem 
egy versezetet, 's közié azt Horvát István és Vitkovics barátimmal is. Min-
gyárt ekkor elkezdett szó lenni közöttünk — sőt ollykor vitatkozás is, Ber
zsenyi szertelen mythologiáskodása iránt, 's annyival inkább, minthogy gyü-
lölségünk a' deák nyelv járma ellen napról napra nevekedett, 's a' mytho-
logiai virágokat éá képeket is szinte járom gyanánt tekintettük, mellyek nyel
vünk nemzetes tisztaságát kifejteni akadályozzák, 's annyival inkább, mint
hogy Kazinczy, kivált a' fiatal Wesselényihez írott verseiben a' hellen és 
római szóképek közé még német és francia nyelvbelieket is vegyítgetett, 
mi pedig fiatalabbak, kivált Virág és Kultsár serkentgetéseire a' nyelvpuris-
raus mellett kezdettünk küzdeni. Kölcsey legkevesebb részt vett közöttünk 
e' vitatkozásokban: azonban ő.volt mégis ki e' tárgy felöl leghosszasabban 
gondolkodott elmélkedett; 's míg én megfenekelve maradtam hitemben, imá-
dásomban Berzsenyi versei iránt: az alatt Kölcsey újabb és újabb gáncso
kat említgetett ellenÖk. így történt, hogy Berzsenyi verseinek vizsgáltatá-
sával Tudományos Gyűjtemény dolgozó társainak egyesülete őtet bízta meg, 
így történt, hogy Kölcsey recensióját . '. 

Valójában épen Szemerének, akinek Berzsenyiért való rajongása és 
Kazinczyhoz való hűsége ismeretes volt, csak átdolgozott formájában mu
tatta meg versét Virág. Különösen érdekes a fenti sorokban, amit a Berzse
nyivel kapcsolatban támadt vitákról, szertelen mitologizálásának kárhoz
tatásáról stb. mond. Purizmusuk miatt bántja a Virágtól és Kultsártól is 
tanuló ifjabb írókat a mitologizálás és Kazinczy nyelvének ínyenckedö tar
kasága: ez különben a legkorábbi nyom, amely a fiataloknak Kazinczyval 
szemben is kritikai álláspontjára mutat (feltűnő eréllyel jelentkezik ez magá
ban a Tudósításhaxi is) — ha ugyan Szemere emlékezete nem csal, s nem teszi a 
valónál korábbra — még a nagy harc kitörése körüli hetekből, amely még egy
szer egészen Kazinczy mögé állította őket. Kiderül még az is e sorokból, 
hogy a Tudományos Egyesületre s épen Horvátra is legkevésbbé sem lehetett 
meglepő vagy bántó Kölcsey kritikájának szigorúsága, aminthogy nincs is 
sehol bizonyíték arra, hogy ítéletének enyhítésére akarták volna bírni; csakis 
a magyar költészetről általában írt bevezetést tartották nemzeti szempont
ból aggályosnak, részben sértőnek.1 (Erről az utóbb kihagyott részről egyéb
ként Szemere Tudős'ításé.na.k megmaradt szövegében nem esik szó.) A Tudó
sítás rendeltetése a Tudományos Gyűjtemény első idejében általános szokás 
szerint az, hogy szakszerű véleményt mondjon a beérkezett kéziratról 
s az Egyesület plénumát tájékoztassa arról, kiadásra méltó-e vagy sem. 
A kijelölés ebben az esetben, úgy látszik, előre megtörtént, még akkor, 
amikor Kölcseyt bírálata megírására felszólították, s mire a bírálat elkészült, 
Szemére nem is volt Pesten. (Eredetileg az áprilisi füzetbe szánták, de bár 
Kölcsey március 23-án Szemerének írt levele szerint jórésze készen volt, az 

1 Régebben azt hitték, hogy Kölcsey enyhített is a bírálaton. Ezt a 
hiedelmet már Császár Elemér (A Berzsenyi-kritika eredeti fogalmazványa. 
IK. 1917.) határozottan megcáfolta, de a gyűlésben kivált Horvát részéről 
elhangzott kifogásokat ő is részben Berzsenyi megítélésére vonatkozóknak tartja. 
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egész nem készült el idejében; az április 23-i gyűlés foglalkozott vele.) 
Erről Szemerének a lap szélére írt megjegyzése tudósít: «Az lassan készült 
és meg meg szaggatva. Az alatt nekem el kelle hagyni mind Péczelt mind 
Pestet. Azonba a munka megvizsgálás végett Zemplénbe küldetett Lasz-
tőczra». Ott igen alaposan nekilátott a megvizsgálásnak, hogy azonban el-
küldte-e az Egyesületnek, nem állapítható meg. Közbejött, hogy nehezen 
várt kisfia halvaszületett, s ö egy időre csaknem munkaképtelenné lett. 
Ekkoriban utazott hozzájuk Kölcsey s mellettük volt a legnehezebb hetek
ben : ekkor szilárdult meg végleg s lett a legteljesebb lelki közösséggé 
barátságuk. Lehet, hogy mire a Tudósítás elkészült, Szemere sem érezte 
mindenben helytállónak s Kölcsey ellenéhen igazságosnak: legnagyobb ré
szében éles hangja már a Tudósítás vége felé enyhül, s Kölcsey szigorúsá
gának érzelmi okokkal való magyarázatában végződik. 

Maga e Tudósítás úgyszólván mondatról-mondatra haladva szedi izekre 
Kölcsey bírálatát, nem sokkal kevésbbé élesen, mint Berzsenyi ugyaniiy 
szerkezetű első Antirecensió]^.1 Az egésznek hangneme szinte ügyvédi: 
feladatának tartja halomra dönteni ellenfele állításait. Ebben annyira megy, 
hogy azt is cáfolja, aminek semmi köze.Berzsenyi megítéléséhez, csakhogy 
ellenfele hozzáértését és logikáját kompromittálja s «perbeli» állításainak 
hitelét lerontsa. Különösen igyekszik etlenmondáson kapni rajta. Néhol stí
lusa is egészen jogászi, mint pl. ahol azt mondja, hogy ha Kölcsey a tényt, 
egyes versek kevésbbé tökéletes voltat, helyesen állapította is meg, «a bün
tetést (t. i. hogy azokat ki kellett volna hagyni) nem látjuk igazságos impu-
tatióból. eredni». Valam i különös szabatosságot követel meg a kritikus előadá
sától, kivált a terminológiában, s amily megértő a költő képes beszéde iránt, 
oly mereven elutasító a kritikuséval szemben, ha még oly általánosan 
elfogadott is ; azonkívül a kritikustól minden egyes állításának, sőt még 
jelzőjének is, részletes indokolását kívánná meg. Ö maga újra meg újra más
más formában, új meg új indokolással ismétli is a maga igazi vagy vélt 
igazságát, hogy olvasóiba, a per döntöbíráiba beleszuggerálja, belvésse. 
Hosszadalmasságát növeli a rengeteg idézet esztétikusokból is, Berzsenyiből is 
— több költeményt szó szerint is kiír, ismételten parafrázisukat is adja. Sokszor 
lényeges tanulság nélkül csak hosszadalmasságát növeli az a lehetőségeiben 
értékes és a maga idejében nálunk újszerű törekvése, amely utóbb a Dalver&eny 
monstrumát hozta létre : a rokon lárgyú versek összehasonlításából szerezni 
biztos fogódzót az egyes alkotások és költők sajátosságának jellemzéséhez 
és megítéléséhez. 

Egy szóval Szemere esztétikai írásainak minden furcsasága jellemző 
már erre is. 

Mégis nagy figyelmet érdemel a Tudósítás egyfelől Berzsenyiért való 
rajongása és helyenként kivételes megértése miatt is, másfelől mint a 

1 Sokszor találkozunk Váczynak azzal a téves adatával, hogy az Anti-
recensio 1820-ban készült el; ezzel szemben kétségtelen, hogy már 1817 
utolsó vagy 1818 legelső napjaiban készen volt (1. eredeti kéziratát a Szemere-
fárban : VII. k. 44. sz.); a Tudományos Egyesület 1818. április 4-én foglalkozott 
vele. {L. a Jankovich-féle lajstromot a múzeumi kézirattár Fol. Hung. 4. sz. 
csomójában.) 
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kor magyar esztétikai gondolkodásának egyik becses emléke, egyes részletei
ben pedig szerzőjének legszebb e nemű írása. 

Mint ahogyan akkor, mikor Kölcsey a budai fogadóban Berzsenyinek 
hibáit magyarázta, Szemere saját vallomása szerint (Kazinczynak 1810. április 
-27-én írt levele1) csak lelkendezni tudott: oly föltétlen értékelését látjuk itt 
is Berzsenyi egész költészetének. Más, modernebb műveltségének is része 
volt ebben.2 Szemere benne élt kora áramlataiban, s irodalmi elvei kivált 
Herder s részben a romantikusok írásain alapultak, de általában oly mohón 
olvasott esztétikai munkákat, hogy Berzsenyi joggal jósolta meg: «Elnyomja 
magát azzal a sok aesthetikussal.» A Tudósításban is kivált herderi eszmék 
állítják szembe Kölcsey ekkori felfogásával. Herderi az a kritikusi habitus, 
amelyet Kölcseyvel ellentétben helyesnek tart: a költőt nem egy merev 
dogmatikus álláspontról ítélni meg, hanem a maga történetileg és egyénileg 
-meghatározott sajátosságában fogni fel, érteni meg s abban ismerni fel az 
értékeset. Herderre emlékeztetnek egyes nyelvesztétikai, történetfilozófiai, 
poétikai (pl. a románc lírai jellegére, a mitológia szerepére vonatkozó stb.) 
-megjegyzései is. Igen érdekesek azok a részletek, amelyek a romantikum 
iránt való fogékonyságát mutatják. Ebben a vonatkozásban" is mélyebben 
érti Berzsenyit, mint kortársai (itt-ott különben épúgy magyarázza, amit 
Kölcsey nem ért, mint maga Berzsenyi). Szép sorai vannak Berzsenyi egyes költe
ményeinek és egyéniségének görögségéről. Oly megállapításai is vannak, 
melyeket az irodalomtörténetnek ezután kell szélesebbkörü érvénnyel tisztáz
nia, mint pl. Berzsenyi gessneri ihletéről. A magyar irodalom más alakjairól 
is vannak figyelemreméltó megjegyzései: jellemző pl. Faludi értékelése, 
vagy amint Kölcsey kedvenceinek, Daykának és Kisnek, valamint Virágnak 
Berzsenyivel szemben alacsonyabbrendü voltát kiemeli stb. 

Helyszűke miatt álljon itt a Tudósítás kivonatos, az érdekesebb rész
leteket idéző bemutatása. * 

A poéta és versificator megkülönböztetését tartalmatlannak minősíti, 
inert csak hasonlattal történik. A poéták cselekedet és érzelem zengőire 
való osztását helyteleníti: «a poéta akár cselekedetet, akár saját érzelmet 
zeng, minden kigondolható esetben érzelmet fejt ki szíveinkből, vagy más 
•expressióval, mindig érzetekre ragad el, mert minden kigondolható poétái 
zengésnek, legyen az líra, dráma vagy narratív alakú, érzés a legelmúlha-
tatlanabb ingredientiája» — írja a romantikus esztétika szellemében, amely 
a mai esztétikai gondolkodásra is alapvető fontosságú (Croce stb.). Űgy 

1 Kazinczy másolata és Váczy kiadásának szövege szerint a lúdhoz 
•címzett fogadóban szállt meg Berzsenyi. Tudtommal ilyennek nincs nyoma a régi 
jegyzékekben. Kérdés, nem olvasási hiba-e lúd Aid helyett, annál inkább, 
mert Berzsenyi azért maradt Budán, mert a hidat »nég nem állították be. 

2 Erre, valamint Kölcseynest ifjúkori egyoldalúan klasszikus-franciás 
műveltségére több más közt különösen érdekes világot vet Szemerének leg
utóbb említett (1810. ápr. 27-én Kazinczyhoz írt) levele. Bármily feltűnő ez* 
Kölcsey költészete és esztétikai munkái ismeretében, az ő érdeklődése, mint 
utóbb Bajzáé is, aránylag későn, jórészt már Szemere hatása alatt, fordult 
erősebben a német irodalom s kivált épen Herder felé. Leginkább műveltségük 
kiegészülése által volt fontos része a sokkal kisebb tehetségű Szemerenek 
Kölcsey szellemi életében. 
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sem lehet érteni a megkülönböztetést, hogy «a cselekedetet zengő poéta 
túlemelkedett érzésén s magasabb néző-, vagyis érzőponton, az érzést zengő poéta 
ellenben az érzelem zajgása periódusában áll», minthogy a Csokonairól írt 
recensióban K. Schillernek Bürgerről mondott szavaihoz csatlakozva hibáz-: 
tatja, «ha a költő zabolátlan indulattal vagy ami egy, zajgó (s nem e zaj-
gásból megtisztult, megdicsőült s tehát valószínű s nem pedig valódi) érzés
sel áll elő.» Sőt ily magyarázat ellen szól az is, amit magában a Berzse
nyiről szóló bírálatban nyomban a fentiek után minden igazi költészet idea-
litásáról mond. Külön hibáztatja még, hogy a mindig szubjektív Goethét az. 
inkább cselekedeteket zengő poéták közé sorolja: 

«Homeros és Göthe, s Euripides és Schiller, mind a négyen részint 
narratív s részint drámai költők, csakhogy a két elsőbbek kevésbbé, az utób
biak inkábbá lyricusok. Egyébiránt nem lehet fel nem akadni, hogy Göthe 
a Csokonai recensiójánál Homér és Shakespeare, s itt újólag Homér mel
lett áll: Göthe ezekkel azon scálán nem állhat. Shakespearenél a neve
zetesebb komoly férfi charaktereket említve, Schilok (így!), Romeo, Othélo, Mac
beth, Hamlet, Lear és Julius Caesar legkevesebb reminiscentiával magára 
Shakespearera nézve: ellenben Göthénél Werther, Clavigo, Wilhelm Meis
ter, Fernando, Ferdinand s végre még Faust is első magvaikra nézve ugyan
azon magból nőttek föl, mint Göthe s igy még Tasso is ; Göthe a 
tárgyakat saját ingredientiájával készítette ki, mint a méh a maga celláját,. 
s innen a franczok ítélete nern olasz, hanem német Taasoja iránt, innen a 
bizarrsäg müveire nézve, melly roppant subjeclivitásra, roppant individua
litásra mutat, de olly emheriségre s minden nemzetre kiterjedöleg nem tű
nik elő, mint Shakespeare. Göthe a maga tárgyait Göthizálta inkább, mint 
idealizálta; s ez az oka, hogy a critikus által a lyrában tartatik legnagyobb
nak, legterjedelmesebbnek, nem pedig a narratív vagy drámai formákban. 
A recensens az idealizálást egynek veszi a'megszebbítéssel» — folytatja Sze
mere. — «A kettőre nézve inkább lett volna helye a megkülönböztetésnek. Az 
idealitás első foka az, midőn a való mint valószínű jelenik meg, de való
színű nem egy illyen vagy ollyan hanem a tárgy egész tömegéből az idea 
által abstrahálva, egyetemessé, azaz idealizálva a többséget pluralitás sze
rént. így a tárgy egyszersmind szebbitve is van. Mystificálást hoz elö re-
censensnél e szólás, hogy a költő nem másként, mint bizonyos varázslat ál
tal szebbit meg mindent; s annyival inkább, mert meggyöngíti, mit előbb 
e részben mondott, hogy a költő a tárgyon felül emelkedik, s ez a bizo
nyos varázslat valami hokusz pokusz gyanánt tűnik elő, kivált midőn az; 
aristotelesi in pulchriust következőleg mint egy aenigmát feloldólag mutatja 
elő a recensens: íme a titok! íme a kánon!» 

Gúnyosan szól Kölcsey nagy tapasztalatáról, mellyel meg tudja álla
pítani, hogy a Névától a Tájóig lakó népek közül a magyarnál gerjedt fel 
legkésőbb a költés való szelleme; egyékbént «nemcsak minálunk, hanem minden-
más népnél kevesebb számmal voltak a poéták, mint a versificatorok, keve
sebb számmal az Archimedesek, mint az ácsok. Azonban a recensens söté
tebb színben látja a dolgot hazánkban, mint bárhol.» Amit Kölcsey a régi ma
gyar költészetről mond, ellenörizhetetlennek tartja. «Bezzeg ha tudnók mit 
ért a recensens a költés való szelleme alatt, ha tudnók, mit tesz a költés*. 
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szelleme, otthonisága vagy idegensége; ha tudnók mi azon aesthetikai tekin
tet, melly szerint egyik verselő figyelmet érdemel, a másik pedig nem, ha 
tudnók, miket nevez a recensens fordulatoknak a Zrínyi eposzában ? s ha 
láthatnók színről szinre a Megszabadult Jeruzsálem nyomait a Sirenának 
minden fordulataiban, sőt szinte minden soraiban: de mindezek semmi tudo
mánnyal nem szerenesésít bennünket a recensens; ő állít és újólag állít, s 
a nélkül, hogy egy vagy mást bebizonyítana, s úgy látszik, szándéka nem 
az, hogy tudjunk, hanem hogy higyjünk.» 

A magyar költészetnek Kölcseytől panaszolt késői kezdetét azzal ma
gyarázza : «már hogy a gyermekded népnél, másoknál ugy mint a magyar
nál több van tenni, mint mondani való az emberben és ember körül, s több 
van mondani való, mint a mondani valót előterjeszteni: az históriai igaz
ság. A tárgytól a szemig, s ettől az ecsetig temérdek vész el: a lélekköltés-
től a nyelvköltésig, s ettől az írásbeliig, s ettől ismét a nyomtatásig vagyis 
.a literaturáig, mennyi veszett el s valóban hiányos és csonka szépliteratu-
ránkból a nép poétái hajlamára következtetést vonni éppen teljes bizonyos
sággal nem is lehet.» 

Azt is hibáztatja, hogy ha Kölcsey szerint a költés princípiuma az ideali
zálás, az aristotelesi in pulchrius: miért nem mutatja meg ennek érvényesü-
ését az egyes említett költőknél; úgy nem volna legalább ítélete motiválatlan. 

A Zrínyiről a negyedik bekezdésben mondottak kapcsán még azt is 
megjegyzi: «Csudálatos ez a szellemkölcsönzés! Melly roppanta philologu-
sok, az interprések légiója s ezek között egyetlen egy sem volt képes szel
lemet kölcsönözni.» 

Kifogásolja a láng szó képes értelmű használata iránt való praedilectióját, 
'kivált minthogy propria locutiója is érthetetlen. Leginkább Faludi mellő
zését hibáztatja, akire szerinte joggal alkalmazható Kölcsey másokról alkotott 
értékelése: «És miért nincsen itt említve Faludi ? Ez rímes verselésére nézve 
nem talált utat maga előtt s önerejével futa meg az ismeretlen pályát; ez 
a sötétben is tuda világot terjeszteni, s korának durvaságától 3 rossz Ízlé
sétől nem ragadtatott el úgy, hogy nagyságának jeleit ne adhatna; ennek 

;poesisa otthoni és nem idegen, ez a maga lámpását sem egyik sem másik 
poesis tüzénél nem gyujtogatá, sem egy sem más példánytól nem kölcsönzött 
szellemet magának, ez aesthetikai tekintetben figyelmet érdemel.» Ányos 
nevét is nélkülözi. Az egész történeti áttekintésben hibáztatja, hogy nem ügyelt 
a Csokonaival kapcsolatban hangoztatott két tételére, a poéták szamára jár
ható út sokféleségéről és a kezdődő literatúrában leküzdhetetlen nehézségekről: 

«Ezeknek visszaemlékezésével a Jiteratura előtti kort — mert Rádayig 
korunkat, bizony annak lehet nevezni — igazságosabban Ítélte volna meg, 
•s [nem] a költésnek nem csak való, hanem gyermekded, még fejletlen, 
serdülőben lévő szellemét fogta volna keresni és praetendálni. A recensens 
az első, ki költésünk történeteiről bírálva szól; s így a járatlan úton az 
ismeretlen országban nem csuda ha igen kevés tárgyat fog föl s azt is nem 
eléggé világosan és igazán. Azonban alig van valami olly fontos, mint 
valametly serdülő nemzet poesisa felől psychologiai Ítéletet mondani, s nincs 
veszedelmesebb, nemzetiséget meggyilkolóbb vagy legalább elbetegesítőbb 
-elnyomorítóbb, mint nem a nemzet saját charaktere hanem, idegen s culmi-
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natión álló költők charakterének tulajdonsága szerint szólni érdeme vagy 
fogyatkozása felől poesisának. S ez a sikamlós pálya nálunk annál inkább 
figyelmet kivan, mert egy részről a íiyelv is a genusok nem létele által 
poétikátlanságra mutat de más részről a mérték, s azon sajátság melly a 
négy rimü sorokra nézve semmi más verselökkel nem közös, s több egyebek, 
melly eket még találni nem volna lehetetlen, nehézzé teszik meghatározását 
annak, a költés való szelleme mennyire otthoni és saját vagy mennyire 
külföldi és kölcsönözött ? s mennyire tarthatá meg a könyvfordítás literaturá-
jának nemzetiséget diluáló korában sajátságát. S mind ezen tapogatózások 
még azon kérdést is felhozhatják, valljon nincsenek e a költészetnek is, 
mint a festészetnek iskoláji s valljon a magyar ez iskolák között mellyikhez 
hasonlóvá látszik magát kifejteni? Annyi legbizonyosabb e tárgyban, hogy 
a kritikusnak ki magát külföldi literaturák után képzetté s Ítéletét ezen 
képzés szempontjából teszi, s kivált pedig akkor, ha inkább hajlik az ugy 
nevezett nagyvilág mint a népvilág köréhez, maga is eszközli azt, hogy a 
poesis literatura inkább kölcsönzött mint saját, s inkább világliteraturabeli 
keverék és korcs, mint otthoni és nemzeti legyen. Kezdődő literatura az 
idegenek literaturájába jár mintegy iskolába, de az iskolás gyermek az 
életbe kilépvén saját charakterét megtarthatja, ha hogy az életben a. kriti
kusok, mint praeceptorok, útját nem állják, s azt nem cselekszik hogy a 
gyermeket önmagából serdülés helyett idegenné nem teszik» A recensensröl 
el lehet mondani, hogy e részben oíly vétkes mint Kazinczy, idegen isteneket 
imádván; s innen van, hogy Csokonait nem méltánylotta úgy, mint kellett 
volna, s a magyar költés históriáját a maga maximumában teljességei nem 
fogta föl; mert ha azon princípiumból indult ki, hogy a költő *vagy érzést 
zeng vagy eseményeket s az utolsó esetben tárgyán íelül emelkedik, e 
tulajdonság valóban Zrínyinél, Gyöngyösinél, sőt még a franczia követőknél 
is feltalálható csakhogy a tárgyon felüli emelkedést nem Homér és Göthe, 
s nem Euripides és Schiller, hanem egy gyermekköltő szelleme szerint kell 
becsülni tudni. A munka e részben össze vissza, együvé hordatlan, rudis 
indigestaque moles: de e chaosból jövendőben egy egész világ fejlődhetik 
ki. Lesz idő, s bár itt volna mentől hamarább, s bár most volna jelen, 
midőn a kritikus azt iparkodnék több és több példában előmutatni, eggyik 
és másik költőnkben s verselőnkben mi a nemzeti, mi a magyar; s ezen 
előmutatás eggyik óvó eszköz volna arra, hogy poesisunk saját magából s 
elkorcsosodás nélkül fejlődhessék ki. Nekünk Kazinczy gyámsága alól minél 
hamarabb emancipálnunk kellene magunkat, s egészen más szempontból 
venni föl költészetünket, mint a Tövisek és Virágok.» 

Berzsenyire térvén, hibáztatja mindjárt a raphaeli léleknek az Emmi 
«Iső versszakával kapcsolatban való említését: «Hiszen ez kevés oldalról s 
tehát csonkán s tehát nem raphaeli egész fölfogással tünteti elő B. poetai 
charakterét, mert B. felől legfellyebb három tulajdonságot említ: 1. szívhevet, 
érzelmi bőséget, s ezeknek ömledezését s magosabb csapongását: olly dolgo
kat, mellyek által B. poetai Charaktere raphaeli lélekkel kinyomva koránt 
sincs.» De Kölcsey ennek Berzsenyi versein való bemutatása helyett is 
«isteni functiohoz, divinatiohoz fog, sziveket és veséket vizsgál, s azt magya
rázza, mint munkálkodik Berzsenyinek lelke a költés pillanataiban.» Azon-
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magától vett lelkesedés, az önmagából folyó gondolat, szó kiemelése egyrészt 
semmitmondó, másrészt ellentétben van azzal a mindjárt következő állítással, 
hogy legjobb darabjai közt nincsen egy is, mely reflexiónak következése 
volna. 

Az általános jellemzés további részében is csupa ellenmondást lát: 
ha lelkesedés, gondolat és szó ömledez, nem csupa érzés minden; csupa 
phantasia sem lehet, hiszen K. szerint e phantasia szelid, ideális képekkel 
foglalatoskodik s a görögökhöz röpdes vissza, végül pedig stúdium, Matthisson 
éa Horatius stúdiumának resultatuma. Következik a Kölcseytől kiemelt 
költeményeknek a tőle adott jellemzés szempontjából való vizsgálata, egyik-
nek-másiknak csak idézgető parafrázisa. A Melisszához címűről megjegyzi: 
«E darabnak (!) Horatius és Matthisson versei között egyhez sem hasonlít; 
s ha hasonló, leginkább Gess.ner bevezetéséhez az Idyllek előtt; Nicht den 
blutbespritzten Held etc, etc, s azt mondja el, mit Anakreon: Akartam 
énekelni: de lantom dalol csupán szerelmet. A Gessner Daphnéhoz való 
idillje még berekesztésre nézve is megegyez: Nem kell szép Daphne, nem 
kell az én énekeimnek más jutalom, nem kell egyéb javalás, mint amely 
midőn melletted ülök, édes szemeidből mosolyg le reám.» 

«Hervad már, mond Berzsenyi, s midőn azt várjuk hogy virág hervad 
mert egyéb felől ezt mondani nem szokás, meg vagyunk lepve az által 
hogy ligetünk hervad; s még inkább meg vagyunk lepve a hervadás követ
kezései miatt» kezdi pl. A közelítő tél elemzését, majd a költemény első 
felének parafrázisa után így folytatja: «Eddig a tárgy; s a tárgyból B. 
lelkesedést vészen s reflexiónak következése, a mi következik, még pedig 
ollyan melly azt mondja, a mi különben minden emberben igy nyilatkozik : 
az idő eljár. Boldog az, mondatja Göthe Wertherével, ki midőn a fák leveleit 
hullani látja, nem gondol egyebet, mint azt, hogy közelget az ősz. így a 
mindennapi ember; a poéta nem így. B, az időt pillantja meg szárnyakkal, 
s látja Ohra fakadva, melly hirtelen repül ő, s Játja tűnő szárnya körül 
mint lebeg minden müve; s fölkiált s még világosabban adja a reflexiót, de 
poetailag: minden csak jelenés; minden az ég alatt, mint — s a múlt időbe 
röppen vissza hasonlatosságért — a kis nefelejcs enyész. 

A költő magába tér s mondja: Lassanként koszorúm bimbaja el virít... 
. . .A közelítő télben B. nem vissza röpdesett a hellének felé hanem való
ságos hellénné alakult át. Enyelgve s játszva vette az idő röptét s a világ 
múlandóságát s minden panasza egy fölkiáltás Oh ! S az egészt Lolli barna 
szemöldöke rekeszti be; kiöntötte szive gerjedését Sokrat ölébe Anakreonként.1 

1 Ugyanabban a kötegben maradt meg A közelítő tél egy másik nyolc 
lapra terjedő elemzése is, úgy látszik az, amelyet a Dalverseny részéül 
szánt. Ott is szóbahozza Werthert; egyébként is bővebb és lendületesebb 
kifejtése a már itt elmondottaknak. Befejező sorai: «miért mondanók azt, 
hogy e mü valóban hellén ? Vallás, éghajlat, korszak elferdíthetik az embert 
bennünk; de újra meg újra támadhatnak születhetnek csillárok, mellyek 
önmagukban hordván a szikrát, a ragyogást, a legsötétebb éjen is ragyogást 
terjesztenek el. S illyen B., egy nevezetes fénypont nem a magyar vagy 
nem magyar, a romanticus vagy classicus, hanem a mindent magába foglaló 
egész emberiség viíágliteraturájában ; s lehetetlen öt éldelnünk a nélkül hogy 
birtokában kevélység ne szállana meg lelkünket.» 
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Figyelemreméltó még, amit a Prónayhoz c. ódáról mond: «Prónay 
sógorával Teleki Lászlóval, mint somogyi főispáni helyettesével táblabíróvá 
nevezleté ki Berzsenyit. Ez a megtiszteltetést mint tárgyat pbetailag kapja 
föl s poetailag viszi ki. A megye ő előtte egész országgá, Graeciává terje-
delmesedik, nő . . . 

Megérdemli, hogy Virág kis darabját ezzel hasonlítsuk öszve : A Múzsák
hoz (Magyar Minerva név a. versgyűjlemény. Ebben az I. kötet Ányos a 
II. Virág Bacsányi által. Virág ennek örvend) Hová ragadtok... De melly 
prósa: Itt e magányos szent helyeken fogom... Itt vége a Feierlich-nek; 
így a Vályi geographushoz. Zeng a dicsőség temploma, vigadoz a benne 
boldog fényei közt lakó halhatatlanság s jutalmat osztogat a jeles érdemek
nek. Te is szerencsés Vályi örvendj; ezen most Lexiconod tanú. Dicsőség 
temploma és Lexicon ! . . . . » 

Az általában hangoztatott megrovásokat ellenmondónak -találja az 
általános magasztalás egyes mozzanataival. A kifejezésekbeli dagály, szó
szaporítás és értelemtől való üresség hibáztatását megokolatlannak nyil
vánítja; azért is helyteleníti, mert a harmat nem választja külön s nem 
mondja meg, hol melyik hibát követte el B. Aztán igy folytatja: «Még 
nagyobb hiba az, hogy a megróvott expressiókat lexiconi phrasisok gyanánt 
hordja föl. De már Quintilianus megmondotta, hogy omnia verba suo loco 
optima, s igy az expressiot nemcsak mint ollyant, hanem mint itt vagy 
amott állót, szükség tekintetbe venni. Erezte a szükséget a recensens, midőn 
a virágos stylus és exaltált expressio példája gyanánt nem csonka phrasi-
sokat, hanem egész verssorokat, sőt épen egész egy versszakot mutatva elő; 
így lett volna köteles cselekedni jelen esetben is ; s kimutatni okoknál fogva, 
melyik dagályos, felesleges, és értelemtől üres expressio, s nem pedig Becker 
és Cicero mondására emlékeztetni bennünket. Különben is e tárgy a Dialecti-
cának tárgyai közül való, mert ott van tanítás a terminus vacuus és inanis 
felől és a hivatkozás magára a tudományra mindig erősebb argumentum, 
mint egy vagy más íróra, s ez a Becker, ez a középszerű íróknak egyike 
különös figurát csinál itt Cicero mellett. S hát még ha tudjuk, hogy mit 
mond! Sem többet sem kevesebbet, mint egyet: Was für Gedanken liegen 
wol in dieser Stanze: 

Liebe deines Tempe Rosenauen 
Gränzen an bedornte Wüstenein, 
Und ein plötzliches Gewittergrauen 
Düstert oft der Freundschaft Aethersehein. 
Hoheit, Ehre, Macht und Ruhm sind eitel; 
Eines Weltgebietnrs stolzen Scheitel 
Und ein zitternd Staub am Pilgerstab. 
Deckt mit seiner Dunkelheit das Grab. 

Und doch frage einer die erste beste Mamsell, ob die Stanze nicht 
göttlich ist.» 

Sorra veszi a Kölcseytől gáncsolt kifejezéseket. Valamennyit megmagya
rázza iparkodva a képes beszédet szülő szemléletre visszamenni, s bizonyít
gatja, hogy a maguk helyén épen nem oly exaltáltak. A /Tündér ambrosiát 
hinteni' mentsége pl.: «Ha a recensens dagályt, felesleg valóságot s értelmi 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 24 
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ürességet nem talála e mondásokban: Álmaim tündér ligetét te hímzed 
bájos ecsettel: mennyivel kevésbbé találhat akkor ebben tündér ambrosia, 
akár ebben ambroziát hinteni. S még inkább helyén van ez, ha tudjuk, hogy 
Chloe felől mondja ezt s fölkiáltó visszaemlékezésében : Láttam, látta Ghloét 
andalodó szemem. Andalodó szemet mond, mintha Chloét az isteni szépet 
testi szemekkel látni sem lehetne, fölkiált ismét: Oh mint lenge felém, s 
újra mint valami szellemi lényt tünteti elő: s mint mosolyodt reám! Mint 
Cynthia csillaga a latmosi szép szenderedő felett; tehát ismét mint tündér 
s így igen természetes, hogy Chloe lehellete tündér ambrosiát hínte, s 
ollyant hinte, mint a következő sorok mondjak, mint a hesperi kert mennyei 
lombjai, nincs olly illat egész Tempe virányain s Callirhoe partjain. Ez az 
egész óda csupa tündér scenáriom. A költő ég és szíve elolvadott.» 

A ,pólya örömébe mártani' magyarázata: «Való, örömbe mártani nem 
lehet; való, hogy a pólyának öröme nincs : de az álomnak sincs tündérligete 
s azokat bájos ecsettel hímezni szinte lehetetlen: Azonban nem lexicograph 
czirkalommal kell mérni e szókat s nem az infinitivushan, nem gramma-
ticailag, hanem úgy és ott ahol áll. E részben a régi grammaticusok tudo
mánya a soloecismusok felől nevezetes. B. a sonettről azt mondja, hogy azt 
Laura ölén Cypris rózsalehellete nemzette. Laura öle volt tehát pólyája a 
sonettnek, s e születésnek, e pólyának örömébe mártsd te Sonett Kazinczy 
lelkét s zárd ki tőle a Petrarca busongását, vagy ismét képpel: zárd ki 
cziprusodat Kazinczy húrjaitól. S így Széphalom Vaueluse, Sophie pedig 
Laura leend. E dal egyébként a Kazinczy Szonett múzsája szerint festi 
Kazinczyt.» 

A,gőztorlatok Alpesi'-hez Csokonaiból ,e kenyér sik óceánjá'-t, Schiller
ből az .aufgewalzte Tatenberge'-t idézi párhuzamul, aztán így folytatja: 
«A gőztorlatok igenis hegyek módjára jelennek meg s mint. a tenger hullámai 
mondatnak hegyeknek, így mondathatnak hegyei a gőztorlatoknak i s . . . 
Melpomene zokogva énekli, mint jelent meg Wesselényi hazája egén, tudni
illik, mint orkán, mint olympi láng s mint illyen megrázá nem a gőzt, mert 
a gőzt rázni valóságos bombaszt volna, mert minden félig fejtett figura 
bombaszt, hanem megrázá a göztorlatok rengetegét s minthogy a rengetegnél 
még specifieusabb az Alp s tehát érzékibb s tehát poétaibb, megrázá W. 
a gőztorlatok Alpesit.» (Hivatkozik még a Felköti nemességhez c. költemény
nek jég-alpesek szavára is.) 

Tisztán fölismeri az Életphüosophia hibás nyomtatását s Kölcseytől 
való félreértését és elferdítését a «gigászi örök vár chaosa» szavakban; 
«Az örök itt nem adjectum, hanem substantivum a költeménybe nem illő 
sesquipedalis örökkévalóság . . .helyett, a vár hasonlólag nem substantivum, 
hanem ige; s az egész gondolat így van: hol a nagy a véghetetlen örökké
valóság vár reám, s chaosába elmerit, s a gondolatot széppé a gigászi 
epitheton alakítja, melly nem felesleges, hanem szükséges itt, hol rózsa
párna, Cypris ^ámbrás öle, az aranyszazad istene és pásztorai jelennek meg, 
hol isten hág Olympusra, s Dodona berke dördül, ott az örökkévalóságnak 
gigászi alakban kellett föltűnnie.» 
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