
KÖNYVISMERTETÉS. 

Németh László: Berzsenyi. Budapest, Franklin, é. n. (1938.) K„ 
8-r., Ué 1. 

Életképnek nevezhetném ezt a könyvecskét, a Berzsenyibe való el
mélyedésnek komoly, de mindenekfölött szubjektív gyümölcsét. Ezt az egészen 
egyéni beállítást nem hibának hangsúlyozom, jóllehet egészen jogosulatlanul 
vet rosszhiszeműséget, meg nem értést a «hivatalos irodalmárok» sze
mére és fölényesen mond ítéletet nemcsak Pálóczi Horváth Ádám «varkocsos 
kán tálasáról», hanem Kazinezyról, «a literátornép atyjáról, sugallójáról és 
cinkosáról», «a stüvegyész irodalmárról» is, sőt Vőrösmartyról azt írja, hogy 
«a férfiasabb tehetség is Két szomszédvár-íele rémségek s egy magyar 
mithológia torzaiban leli örömét.» Ezt az egyéni, sajátos ízlését, bár fölényes-
ségével többnyire igazságtalan is, tudomásul veszem — magántulajdona. 
El tudok vonatkozni az erotikával természettudományos színben, néha vas
kosan kacérkodó hasonlataitól, amelyek feltűnés hajhászásának okából rikí-
tanak, ésaz olyan útszéliségektöl, amilyenekül a «specarájban kotló irodalmár» 
vagy «a millenniumi hülyeség» elszólások mutatkoznak. Bántó az is, hogy 
ezektől még hősét sem kíméli meg, mikor az «eltört sódarú Berzsenyiről», 
vagy arról beszél, hogy az utókor ítéletében «Berzsenyi beledermedt a dicső
ség kocsonyájába». Úgy érzem, hogy ezeket az ú. n. nagyközönség előtt 
népszerüsködö cafrangokat egy lelkialkata szerint elégedetlenségre termett és 
kultúrviszonyainkkal, okkal vagy ok nélkül, meg nem .barátkozó ember fanyar
sága termelte ki. D, vajon ennyi munka, elmélyedés és szeretet lényegéhez 
tartozik-e, frisseséget, élvezetességet jelent-e e gyomok halmozása? Sajnálom, 
hogy Németh László, ez'a Berzsenyi-élményei szerint is esztéta-lelkületű 
író, nagyobb Önfegyelemmel, nem irtotta ki kéziratából, komoly könyvéből 
ezeket a dudvákat. Ha ezt, néki magának nem volt is ereje megtenni, könyve 
megérdemli, hogy a kritika szántsa ki őket s csak azt vizsgálja, amit valóban 
Berzsenyi-szeretete adott az író tollára. 

Mert valóban szeretettel élte át Németh László a költőt és a lenézett 
«filológusok» gondosságával böngészte végig Kazinczy levelezésén kezdve az 
egész Berzsenyi-irodalmat. Váczy Jánostól Merényi kiadványáig nemcsak ki
aknázott mindent, hanem vitatkozik is velük, névtelenül hagyott, megemlítésre 
sem méltatott íölfogásukkal : szinte lépten-nyomon felelget érveikre. Apró-
cseprŐ tévedéseit (Verseghy nem szerepel «piarista botránykrónikákban», 
Döbrentei veszprém-, és nem zalamegyei; Sárközy István csak 1810-ben 
«kémkedik» Berzsenyiről, s ez annál különösebb, mert Berzsenyi már 1809 
januárjában mint kedves ismerőseiről beszél róla és feleségéről stb.) nem 
hánytorgatva, némi változást okozott volna a képen, ha Németh László tudná 
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Merényinek azt az új adatát, hogy Berzsenyi nem 1808-ban, hanem való
színűleg már 1805-ben költözött Nikiára; a lényegetfazonban ez sem érinti. 

A lényeg, hogy Németh László nagy költőnket egész valójában megértő, 
nem egy szakembernél is elhivatottabb módon közeledik Berzsenyihez 
s a maga egyéni elgondolásával megrajzol róla egy szubjektiven latolt képet, 
amely más, mint az eddigi volt, és egyéni beállítása ellenére is figyelmet 
érdemel. Meglátja a problémákat s azokat, még ha nem értünk is vele 
mindenben egyet, legalább is tetszetősen oldja meg. Egészen közel férkőzik 
az emberhez. A soproni németes polgári kultúrvilág és a középbirtokú 
dunántúli nemes ember életmódja között az elhatározó választás, ennek 
sorsdöntő jelentősége — a testvértelenség, sok szabad idő és komor apa — 
a herculesi ifjúkor «mítosza» kitűnő ráeszméléselt. Igaz, hogy az 1795— 
1799. időből, épen a költővé érés esztendeiből, jóformán semmit sem tudunk 
a költőről, ezért kell meg nem alapozott föltevésekkel világot vetnie arra 
a fejlődésre, amelyet magából Berzsenyi költészetéből próbál elénk tárni. 
A Kazinczy-éra ellentétei, a Kölcseyvel vívott harc romboló itatása, az 
összeomlás, majd egy új magáraeszmélés lélekrajza (platonizmussal, eszté
tikával és Széchenyivel) meglepően hatnak. Nem osztozunk minden észre
vételében; helyenként vázlatos is maradt a rajz: tömörséghez s meggyőző 
erőhöz az élvonalak néhol elmosódnak. Mintha nem mindig hatolt .volna eléggé 

-mélyen a költő lelkialkatába, vagy elnagyolta volna mondanivalóját: a küz
delmek tetőpontján fáradtabb a szeme. 

A kötet legszebb és legérdekesebb fejezete a második, amelyben Berzsenyi 
költészetét igazi műértő tekintetével vizsgálja. A költői kirobbanás kérdése 
(«a kamasz Berzsenyiből alighanem egy éjtszaka lett költő»), a Horatius- és 
Matthisson-elemek szerepe, a «tíburi korszak» s a rímesversek története és 
csoportosítása finom észrevételekből kiforrott részletek. Nemes ízléssel emeli 
ki a nagy alkotások mellett elhomályosodott Levéltöredék, Az ifjúság, -Első 
szerelem, Barátaimhoz szépséges strófáit, az ülmai ütközet és a második 
Magyarokhoz érett tökéletességét. De nem mint mozaik-kövecskék szépek 
ezek a részletek: a költő ihlettségének aranykorában műhelyébe visznek, s 
a fejlődésnek egységes képét adják. 

• ' A kritikus azonban itt is meglátja az egyéni, eléggé meg nem iámasztott 
elgondolásokat. Föltevései nem mindig állnak helyt. Kis Jánoshoz A ma
gyarokhoz c. ódájának aligha az első szövegét vitte el a költő. Az egész 
«visszavetítés» kérdése kevéssé valószínű. (Virág hatását illetőleg meggon
dolásra késztet a legújabban fölmerült Hannulik-adat.) A sybarita-váz nem 
vonatkozhatik a jozefinizmusra : az első szövegezésben nincsen benne s tar
talmilag is csak a későbben kihagyott két strófát pótolja (a három együtte
sen csak a győri kéziratban van meg). Az Esterházy-ódát nehéz 1805-re tenni. 
Függvénye A felkelt nemességhez címűnek, nyilvánvalóan a király szombat
helyi látogatásának nagy ünnepeiben keletkeztek s a lelkesedés közvetlen 
szülöttei. Hogy az időmértékes verselésre Virág példája eszméltette Berzsenyit,, 
annak a Németh is emlegette «barótias harsogás» a cáfolata, s nem szabad 
mellőzni azt a körülményt, hogy Baróti Szabó Dávid épen a Berzsenyi köl
tészetében fontos Horatius-ódákat fordította le. A Festetits-ódák magyarázata 
erőltetett: jó és rossz sorok vegyülete még nem jelent «más-más réteget»; s a 
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Bachuskoz egységes gondolatát (bor-szerelem) széttördelni tiburi és bágyadtabb 
hangulatra, a «kedély geológiai töréseire», épen ilyen túlzás. Szerettem volna 
kiélezettebben hallani, hogy Berzsenyi géniusza hogyan töri át a horatiusi 
kereteket — a Gyulai előadásain való gúnyolódás csak negatívum. Végűi az 
«élet delének» elmúltáról szóló verseiben Berzsenyinek ez a hangulat
változása is több magyarázatra szorul — legkésőbben 1808-ban, tehát 32 
éves korában! 

A «kemenesaljai magas nőkultúra» bold. Vadász Norbert jóindulatú 
túlzása : a Dunántúl ebben nyilván egyszintű volt. Nem merném megtenni, 
hogy a szerelmes versek egyikét vagy másikát Perlaki Judithoz fűzve 
(DÖbrentei s a Dudi név ellenére sem) konkretizáljam. Azt hiszem, Kerényi-
nek van igaza : Berzsenyi a szerelmet szerette és énekelte meg. Rousseau 
aligha múlt el nyomtalanul a költő életszemléletében. Természetvilágának 
alaposabb vizsgálata a költemények még jobb megértéséhez vezetne. Mind
erről szívesen olvastam volna olyan szép fejezeteket, aminő a Platónnál és 
az esztétikával foglalkozó tanulmányoknak az eddiginél alaposabb megértése 
és többreértékelése : az Önigazolás című. Az utolsó, az «utóélet» vizsgálata, 
a könyv gyengéje: azzal, hogy Gyulai Pálon ütött egyet és Füst Milánt 
fölmagasztalta, a kötet nem lett jobb ! A rengeteg sajtóhibán is segíteni 
kellett volna. G Á L O S R E Z S Ő _ 

Merényi Oszkár ; Berzsenyi Dániel. Kaposvár, a szerző kiadása, é. n. 
(1938). 8-r. 240 1. 

Merényi Oszkár könyve az akadémiai Berzsenyi-kiadáshoz írt terjedelmes 
bevezetéséből fejlődött ki : annak tetemesen kibővített és szakszerű részeiben 
egyszerűsített változata. A költő rövidre fogott életrajza után müveit (kelet
kezésük sorrendjét, alakulásuk általános tényezőit s a bennük kifejezésre 
jutó főbb tárgyköröket) teszi vizsgálat tárgyává; külön-külön fejezetet szentel 
Berzsenyi nyelvének, versformáinak, müvei belső formájának, vitézi drámá
jának és prózai műveinek s végül gyors és kissé felületes pillantást vet 
Berzsenyi költői sorsának alakulására. Az Irodalomtörténeti Közlemények 
annak idején hosszasabban foglalkozott az új kritikai kiadással s elismerésre 
méltatta a kötet gondozójának lelkiismeretes munkáját. Merényi lelkes 
tárgyszeretete, teljességre és sokoldalúságra törekvő szorgalma most is 
megérdemli az elismerést. Az akadémiai kiadásban megjelent, addig 
ismeretlen versek sorát megszerzi egy-két újonnan előkerült prózai töredék
kel, Berzsenyi eléggé elhanyagolt prózai munkáit, de különösen verseinek 
alaki kérdéseit beható vizsgálat tárgyává teszi s igyekszik értékesíteni és 
összefoglalni az eddigi kutatásnak számára elérhető minden eredményét. 
Úgy látszik azonban, kritikai érzéke, formaelemző készsége, kifejező ereje 
és mértéktartása nem áll arányban anyaggyüjtő lelkességével. Könyvét túl
méretezettnek érezzük. Jellemzései általában bágyadtak s nem egyszer in
kább széplelkü, «szellemtörténeti» stílromantikájukkal, mint világosságukkal 
és határozottságukkal akarnak hatni. Fejtegetéseinek végeredménye pl. ez : 
«Berzsenyi költészetére jellemző, hogy ódái lendülete oly korszakban kezdő
dik, amikor világnézete nem metafizikai erőfeszítések, hanem aránylag egy
szerű, de megállapodott életbölcseség alapján állott. így nem találjuk meg 


