
BERZSENYI POÉTIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL* 

Célom, hogy vázlatosan összevessem Berzsenyi esztétikájának és poétikai természetű nyilatkozatai
nak néhány tételét egyrészt a rá is ható korabeli poétikai gondolkodás egyes elemeivel, másrészt saját 
költészetében bontakozó ún. immanens poétikájának néhány jellegzetességével, hogy illusztráljam, mit 
sikerült az általában 1-3 évtizeddel később megfogalmazott elméleti irataiban saját költészete termé
szetéről és legmélyebb törekvéseiről felismernie. Leveleiben megfogalmazott nézeteit csak egy-két 
alkalommal idézve, explicit poétikáját az 1818-ban írt első Antirencenziójától a Kölcsey bírálatára 
adott végleges válaszon, a versformákról írt értekezésén, kritikai levelein és kritikáin keresztül eszté
tikai és poétikai rendszere teljes kifejtéséig, az 1832-ben befejezett Poétái harmonisticáig kísérve 
először is az alaptételek rendkívül szívós és következetes ismétlése tűnik fel. 

A Poétái harmonistica legfontosabb esztétikai tételei a következőkben sorolhatók fel: a legtökéle-
setesebb lét és szépség a harmónia, mely különbözőségeiből formálódik egésszé. Nem fogadja el a 
hagyományos esztétika „egység a különféleségben" értelmezését, mert , , . . . a harmónia . . . nem 
egységet akar és tesz föl, hanem csak összeegyezést. Az ideál összeegyez a természettel, de azzal eggyé 
nem lesz, s a poéta követi a természetet, de nem másolja . . . a különfélék szerközetét csak az teszi 
harmóniás egésszé, csak az menti meg a tarkaságtól, ha a különbségek ellenkezetei és tarkaságai az 
összefolyás pontjainál egymásba folyó középszíneik által összeolvadnak és vegyülnek." 

A szép: harmóniás vegyület és középlet. A legszebb nem az egyes színben, hanem különféle színek 
harmóniás vegyületében van. Példája: a reggeli és alkonyati fél-fény: azaz sötétnek és fénynek 
középvegyülete szebb, mint a napfény (lásd ihlető napszakait: A reggel és az Amathus c. verseiben 
stb.). 

A legmagasabb rendű szépség a meghatározott harmóniás mozgású élet, mely határozottságnak és 
szabadságnak egysége. Ezt fejezik ki a legmagasabb rendű, mert emberképző, lelkesebb életre emelő 
művészetek: az ének, muzsika, tánc és poézis. Maga a világ és a lelkes ember is meghatározott 
harmóniás mozgás. A poézis szülőjének Platón Diotimájával együtt a lelki szerelmet, a test fölé 
emelkedett lélek nemzőképességét tartja: Legemberibb szép az emberszeretet, a kölcsönös szerelem, 
családi érzés és barátság.1 A poézis a képzőszellem megszebbített testi-lelki világa, az igazi poézis szép 
religio, akár a görög volt. így fogalmaz: „ . . . úgy vélem, nem fogok nagy idealizmussal vádoltatni, ha 
mondom, hogy a képzőszellem oly isteni tulajdona az emberiségnek, mely nemcsak egész földi 
életünket megszebbíteni s azáltal boldogítani ösztönöz bennünket; de egyszersmind ösztöne valami 
szebb életnek és religiónak . . ." 

A képzőszellem legfőbb ideáljai a szép emberek, mert a görög istenek is csak szép emberek voltak. 
Az emberlét szélsőséges lehetőségei a filozófusi, s a harmóniátlan osztály; előbbi magasrendű értelmi 
képességgel, utóbbi az alsóbb, testibb érző és képzelő erők emeltségével rendelkezik. A poétái a 
középső, de a kettőt egyesítő és ezért legmagasabbrendű állapot. 

A görög ideál s egyúttal az emberiség örök és legfőbb ideálja az emberistenített szép test világa. A 
testiből foly a lelki szépérzet s ez ragadja fel az embert a szép lelkivilágba, hol, mint egy isten, minden 
földieken fölül lengve mosolyog.2 Az ohmpiai játékok jelképe, a leereszkedő delfin és a fölemelkedő 
sas „csak azt akará mondani: le a hal- és hasemberrel, s föl a saslélekkel!" 

* A B,er,zsenyi születésének 200. évfordulója alkalmából, 1976. június 4-5-6-án, Szombathelyen rendezett 
vándorgyűlésen elhangzott előadás szövege. 

1 Mily megdöbbentő', hogy ez a társadalomból, még az osztályából is „kivadult" magányos bölény, akinek a 
szellemi barátságba vetett várakozásai is többszörösen és súlyosan megcsalattak, még szellemi végrendeletében is 
mily magasra helyezi értékrendjében a társas élet kapcsolatformáit. 

2 Fiatalkori lírájában is gyakori kép, sőt szó ez; az aetherben héjjázó vagy játszva fellengő lélek. 

38 



A széplélek fogalmához első fokon hozzátartozik az érzelmi, gondolati és képzeleti tökéletesség, de 
másodfokon az erkölcsi nagyságnak, a harmadikon az isteni fönségnek és a religióból folyó vidám 
nyugalomnak is hozzá kell járulnia. A régiek a lelki szépérzet vagy szerelem istennőjét, Venus Urániát 
egyszersmind a halál istennőjének tartották; érezték, hogy valami lelkibb és szebb életnek érzője és 
homályos látójaként nem elégszünk meg a földi élet kellemeivel, hanem valami szebbet sejtünk és 
óhajtunk, elannyira, hogy a világnak gyakran élve meghalunk, vagy csak félig élünk: a lélek e legfőbb 
érzelme nem egyéb, mint a legfőbb értelem és legfőbb célérzés harmóniája. Ezt érezték meg a görögök, 
amikor a lélekképzés egész munkáját a muzsikára és poézisra alapították, s ezért féltették a muzsika 
legkisebb változásától az egész görög alkotmányt. 

A képzelet fokozatairól beszélve a fikciót már oly szabad lelki tevékenységnek tartja, mely 
nemcsak szabadon kombinál, de módosít s új alakot formál; a külvilágon és benyomásain uralkodik, 
költ, azaz - idealizál. De valódi poétái erővé csak a harmadik fokozat, a képző szellem által lesz, mely 
a szépérzetet és értelmet egyesíti. A játékösztön is csak ezekkel együtt lesz képző játékká. A szép 
játékhoz ok és cél, az emberiség boldogítása, a realitásával való összeműködés hozzátartozik, ezért a 
poétái szép, a játék és valódiság harmóniája, a valódiság dominanciájával. Ezért csak az szép, ami 
egyszersmind hasznos, de a legideálisabb értelemben, az ember tökéletesítésének értelmében. De 
nemcsak az esztétikai érdeknélküliség elméletétől határolja el magát. Vitát folytat Platónnál, amiért a 
poézist a filozófia alá rendeli, hisz nemzetének egész dicsősége a szép kultúrától függött, s a német 
racionalista esztétikusokkal is, akik a lélek alsóbb tehetségeire szorítják a költészetet. Polémiát folytat 
Schillernek a naiv és szentimentális költészetről szóló tanával is. Szerinte a görögség nem valamüyen 
naiv állapot, hanem a művészetek és tudományok összehangzása a poézisben és poétái kultúrában, ami 
a testnek és léleknek, a szívnek és főnek harmóniája az emberben, azaz: élettökély. A modern kori 
viszont az egyoldalú kultúra; amit egyrészről épít, másrészről elrontja. 

A szép görögség és a szép emberség esztétikájának alaptételei ugyan több évtizedes tanulmányozás 
eredményei, melyeknek során Berzsenyi megismerkedett a német neohumanizmus és a Winckelmann 
nyomán kibontakozó weimari klasszika, valamint Herder, Jean Paul és Bouterwek görögségkultuszával, 
Krug esztétikájával, de Home Elements of Criticism-jének német fordításán keresztül az angol 
assszociációs esztétika preromantikus ízű művészetértelmezésével is. Platónt szintén német fordításban 
olvasta. így a soproni diákéveiben, majd magányos versolvasásaiban Matthisson és Schiller költészetén 
keresztül szerzett korai hellenisztikáját tudós érvekkel egészíthette ki. Schiller idealista „szentimentaliz-
musával" és Platón művészet-kritikájával, valamint egyes korabeli esztétikusokkal, főleg Bouterwekkel 
folytatott időnkénti vitája nem felejtetheti el azt, hogy mily sok vonatkozásban adósuk, egy azonban 
kétségtelen: ez az elkésett hellén-rajongás3 egyúttal sok vonatkozásban előreszaladó, dialektikus 
művészetszemlélet csíráit hordozza. Nem hajlandó elismerni a művészeti tudatforma autonómiáját, 
de azért, mert nem hajlandó a többi tudatformától elszakítani azt a szellemi létformát, amelyet 
valamennyi közül a legtökéletesebbnek tart. Ha a Harmonistica szellemtörténéti helyzetét a schüleri 
esztétika fejlődési fokaihoz hasonlítva akarjuk érzékelni, tipológiailag legközelebbinek az esztétikai 
nevelésről szóló levelek fokához tűnik, s e fokról folytat vitát nemcsak Schiller esztétikai gondol
kodása fejlődésének következő szakaszával, mely igazolja az antikvitás utáni európai „modern" 
kor szentimentálisnak nevezett, ideálisba túlszaladó művészetét, hanem a romantikus individualitással, 
a szélsőségek érvényesülésének tendenciájával is, az antikos középszer alapján állva. Ugyanakkor 
viszont a kiteljesedett, szép ember egyszerre egyéni és társadalmi szempontú eszménye alapján, a 
poézis mint népreligió vágya alapján osztozik a klasszika és romantika európai „művészi korszakának" 
illúziójában, mely a művészetet tekinti a szellemi értékek szférájának csúcsán elhelyezkedő, tökéletes 
és boldog emberi életet megvalósítani is képes hatalomnak. 

A hellénika nem a múltba menekülés, hanem a jövőteremtés útja számára; a művészi egyszerűség 
követelményének egyik legfőbb érve, hogy a nép- és emberképző művészetnek olyanokhoz kell szólnia 
elsősorban, akiket felemelhet egy közös művészeti kultúrába, akik hajlandók befogadni és gazdagodni 
általa, nem olyanoknak, akiket az egyoldalú modern műveltség elrontott s akik csak gyönyörködnek 
benne. 

Az értelem és érzelem célszerű és mégis szabad, játékos együttműködése alapján létrejött legmaga
sabb értékek szemlélete más típusú, mint a felvilágosodás észkultusza, amellyel összefüggésbe szokták 

3 TAKÁCS Gyula a szombathelyi vándorgyűlésen elhangzott hozzászólásában tiltakozott az „elkésett hellénika" 
minősítés ellen. Ugy érzem, ellenérvei (Hölderlinre hivatkozása, akinek hellenikája a XIX. század első évtizedében 
nyert teljes kibontakozást, Shelleyre és Keatsre való utalása, akik a Harmonistica előtt egy évtizeddel már halottak 
voltak) nem teljesen meggyőzőek. Európában s ekkor már egy évtizede Magyarországon is, a romantika, a nemzeti 
mitológia teremtése volt az időszerű s Berzsenyi, aki az Antirecenziója végső változatában - legalábbis költői stílusa 
igazolására - hajlandó volt önmagát is romantikusnak tekinteni, itt tudatosan szegül szembe az árral, s válik még 
tragikusabban elszigeteltté. De az előadásban elhangzott mondatom másik fele, mely talán elkerülte figyelmét, 
érezteti e hellénika elkésettségének dialektikáját: ami ennyire kimarad az időből, ennyire nem enged kora divat
hullámainak, furcsa módon egy eljövendő művészeti korszak szemléletének csíráit is hordozhatja. 
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hozni Berzsenyi századvégi ódáinak tudománykultuszát és - több joggal, Volney hatása miatt - az 
episztolák korának vallomását: „Az ész az isten, mely minket vezet." Azt hiszem, ezt az ész- és 
tudománykultuszt nem lehet azonosítani a felvilágosodás korának domináns áramlataival, a többnyire 
mechanisztikus szemléletű racionalizmussal és a vele gyakran összefonódó empirizmussal, hanem egy a 
felvilágosodást színező jóval régibb típusú filozófiai árarniatnak, a platonizmusnak Shaftesburyn és 
Leibnizen át Herderig, Schillerig, Goethéig és a romantikáig>hagyományozódó dinamikus, sokszor 
pantheisztikus jellegű változatával rokonítható tipológiailag. Idealizáló művészi gyakorlata is dinami
kus; nem valamilyen statikus, a világ fölött álló ideálhoz közelíti a valóságot, hanem a valóságra 
mintegy rákényszeríti, belelátja és beleábrázolja a virtus és a szép emberség eszményét.4 

Ha most föltesszük magunknak a kérdést: ez a szép- és művészeteszmény, amelyet legteljesebben, 
bár erőltetetten nyelvújító terminológiája miatt talán nem könnyen érthetően itt fejtett ki, a Poétái 
harmonisticában, de korábbi tanulmányaiban, sőt leveleiben is vissza-visszatér, csak utólagos tanulság 
eredménye, vagy költészetére kezdettől fogva jellemző volt, akkor azt kell megállapítanunk, hogy 
néhány gyengébb korai - a Merényi által gessneri stílusfázisba tartozónak nevezett - szerelmi dal 
kivételével a korai versekben is ez az eszmény érvényesült. Az igényesebb szerelmi költészetben a lelki 
szépség és szeretet követelése, gondolati verseiben az eszményi élet, közösségi-poütikai verseiben a 
használni akarás szándéka által irányított, ostorozó vagy ujjongó hazaszeretet, melyről utóbb így vall 
Horváth Istvánnak 1811. jún. 15-i levelében: „ . . . az én hazafiúi énekeim nem egyebek, mint ifjúi 
hevem ömleményei, melyeket én már most gyermekségem gyengeségei közé - ámbár nemes gyenge
ségei közé - számlálok. Rómát, Athenát, Spártát álmodtam, a magyart nagynak képzeltem, mint 
kalpagja, s fényesnek, mint ruhája; nemzetiséget kerestem, hol tán már nemzet sincs, polgári virtusokat 
kívántam gerjeszteni... De . . . én a nemzetiség iránt már egészen kétségben estem" - folytatja s ezzel 
nemzet- és hérosz-eszményének ugyanazt a kiüresedését jelzi, ahogy egyéb eszményei is (az elégikus 
válság korszaka után) rezignációba torkolltak (pl. Barátimhoz). Hogy ezek az eszmények zseniális 
önnemzés vagy lényeglátó intuíció útján jöttek-e létre, ahogy ő fogalmazta meg Kazinczynak 1809. 
jan. 18-án írott levelében: „ . . . nem a sillogismusok hanglépcsőin, hanem egy belső elgondolásnak 
szempillantásain... ha én itt a bizonyos álláspontot elmém első fellobbanásában el nem találtam 
volna, nehezen mártottam volna ajakimat Aganippe cseppjeibe . . . " - vagy pedig egy filológiailag nem 
igazolható, mégis valószínűsíthető korai tanultságnak is szerepe lehetett benne, ez kérdés. Mindenesetre 
figyelemre méltó, hogy korai stílusának a később általa ideálisnak tartott görögös egyszerűségűtől való 
eltérését utolsó elméleti írásaiban Schiller és Matthisson hatásának tulajdonította, hogy a 10-es évek 
elején még egyedül Schiller képe áll dolgozószobájában,5 s hogy ily módon Plutarchosz hérosz-
eszménye mellett ideálvilágának másik legfontosabb összetevőjét, a legkorszerűbb német klasszika 
görögös szépségeszményének lényegét számára a nagy esztétikai tanulmányok olvasása nélkül is 
közvetíthették Schiller nagy gondolati versei, a Die Künstler, a Die Götter Griechenlands stb. Nem 
szabad megfeledkezni kulturális értelemben is ihlető kemenesaljai környezetéről, nemcsak Káldy Pálról 
és Kis Jánosról, de Perlaky Judit Göttingát járt lelkészapjáról sem. 

Bizonyos értelemben jelent egyfajta ideált, egy jellegzetesen rokokó-szentimentális Árkádia
eszményt Gessner korai hatása is, de hogy a privatizálás idillje az eszmények költészete által meg
szentelt, magasabb rendű vidámság idilljébe, Schiller megfogalmazása szerint Árkádiából Elysiumba 
csapjon át, ahhoz ezeket az eszményekét ki kellett vívnia magának, akárcsak a hérosz-eszményt (A 
felkölt nemességhez) vagy a hellén-matthissoni módra látott magyar világ igényét (Magyarország, 
Balaton, Keszthely), hogy ezt láthassa bele abba a magyar életbe, melyet előzőleg keserű, szatirikusba 
átcsapó pesszimizmussal ábrázolt a Magyarokhoz I. első változatában, a Kesergésben. De hogy az 
eszményekhez való viszony alapján mennyire nem lehet Berzsenyi-kronológiát csinálni, azt szépen 
illusztrálja az, hogy a pálya elején a Kesergés ostorozó-nyugtalan reménytelensége, majd a szombat
helyi táborra született versek hite, az Amathusban az elfordulás a világtörténelmi cselekvés értelmétől, 
későbbi háborúk idejében újra fellángoló lelkesedés a hősi cselekvés iránt, majd visszatérés a Romlás
nak indult hajdan erős magyar... lehorgadásához inkább az eszményekhez való viszony hullám
mozgását mutatja, mintsem valamilyen egyértelmű és egyirányú mozgást az eszményekben való hittől 
a kiábrándulás és a rezignálódás felé. 

4 Schiller a naiv és szentimentális költészetről írott tanulmányában zseniálisan elemzi a realista és az idealista 
sajátosságait. Az idealistáról adott jellemzései megdöbbentően közvetlenül alkalmazhatók a Berzsenyi-rejtély meg
fejtésére, de még észkultusza forrásában is közvetlenebbül eligazítanak: „ . . . [ti. az idealistának. Cs. L.] a dolgokat, 
amelyeknek a realista aláveti gondolkodását, alá kell vetnie magának, saját gondolkodóképességének. S ebben teljes 
jogosultsággal jár el; mert ha az emberi szellem törvényei nem volnának egyúttal a világtörvények, hanem az ész 
végül maga is a tapasztalat alatt állna, akkor tapasztalat sem volna lehetséges." Schiller válogatott esztétikai írásai. 
Bp. 1960. 365. 

5 „Az én szobámban a Te képed Schiller képe mellett függ, s ha még Flaccust kapnék, azt is melléd 
függeszteném, mert ez a három nékem egy." Kazinczyhoz 1812. ápr. 2-án érkezett leveléből, Berzsenyi összes 
művei. Bp. 1968. 393. 

40 



Az egyéni eszményi kor, az ifjúság és lángoló költészet aranykora is hamar elmúlással fenyeget 
(Horác, Tavasz). Közbevetőleg megjegyezve, az ősi közhely, a Horác nyíl-hasonlata Schillernél is 
előfordul: „Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen" (Sprüche des Konfuzius). A közelítő tél „gyönyörű 
korának" elmúlását ugyanaz a fájó nosztalgia kíséri, mint Schillernél az eszmények elmúlását a Die 
Ideale-bm: 

. 
Kann nichts dich, Fliehende, verweilen, 
O meines Lebens goldne Zeit 
Vergebens, deine Wellen eilen 
Hinab ins Meer der Ewigkeit. 

Mégis, és közben újra és újra, ezeknek az eszményeknek nevében ujjong fel költészete, hogy amikor 
már-már a rezignációig jutna el (Schiller erről is írt gyönyörű költeményt, melynek nagy kultusza volt 
a korabeli Magyarországon, az Árkádia-per egyik kiváltója is volt kezdő sorával: „Auch ich war in 
Arkadien geboren. . ."), Kazinczyval való kapcsolata hatására, most már józanabb és felvilágosultan 
hasznosabb színezettel újra meghódítsa őket episztoláiban, s a lélek eme szisztólés-diasztólés mozgását 
még egyszer megismételve, a Kölcsey recenziója által kiváltott végletes rezignációból újra felküzdje 
magát, de most már nem a költőgénusz szárnyalásával, hanem az elmélet teremtésének prózai és 
fáradságos útján, lényegében ugyanezeknek az eszményeknek a visszahódításához, a Poétái Harmonisti-
cában. 

Ha kronológiát nem is lehet általa készíteni, költeményeinek vizsgálata nagyon termékeny lehet az 
eszményeihez való viszony alapján. Schillernek a naiv és szentimentális költészetről szóló tanulmánya a 
modern, vagyis az általa szentimentálisnak nevezett költészet három alapvető érzésmódját különböz
teti meg az eszmény és a természet egymáshoz való viszonya alapján, a szatirikusát, idillikusát és 
elégikusat. Ha szempontjainak alkalmazását megkíséreljük Berzsenyi költészetére, nem szabad elfeled
nünk, hogy e történeti-tipológiai alapvetésnek mit köszönhet az utóbbi másfél évszázad poétikai 
gondolkodása.6 E tanulmány mondta ki nagy nyomatékkal a hagyományos klasszicista műfajelméleti 
tudattal szemben, hogy a szentimentális (vagyis a modern) költészet korában minden régi műfaj 
átalakul, s e három alapvető magatartásforma és stílusa hatja át. Berzsenyi is tudja pl. az ódáról, hogy 
az antikoknál csaknem az egész lírai költészet körével volt azonos. Berzsenyi többnyire klasszikus 
monódikus formákban írta azokat a verseit is, melyeket ma legszebb idilljeinek (Amathus, Osztály
részem) vagy elégiáinak (A közelítő tél) érzünk, saját kora viszont még ódának tartotta őket. Ha viszont 
most visszatérünk Berzsenyi elméleti irataira, ezzel kapcsolatban is érdekes felismerésekre találhatunk. 
A Poétái harmonistica utolsó két fejezete teljesíti be azokat az elméleti útkereséseket, melyek a 
Kölcsey bírálatában őt sértőnek vélt műfajelméleti skatulyarendszerrel szemben saját költői eljárását 
igyekeztek védeni és igazolni. Gyakorlatilag ez ellen berzenkedik a francia kert szabályossága helyett 
az angol kert szabadsága mellett kiálló hasonlata is az utolsó fejezetben. (Megjegyzem: a Gartenbau, a 
kertépítés elmélete a kor esztétikáiban általában önálló fejezetet kapott, külön foglalkozik vele a 
Berzsenyi által sokat forgatott művek közül Jean Paul, Bouterwek, sőt Krug esztétikája is.) 

Az előző fejezet szinte staigeri reminiszcenciákat ébreszt, amikor kimondja, hogy drámát, epikát és 
lírát mereven szétválasztani nem lehet, sőt az igazán jelentős költészet minden művében mindegyik 
jelen van, harmóniás vegyületben. Utolsó fejezete a szomorú és víg költészetnek szetvalhatatlansaga 
mellett érvel, s itt jut legközelebb Schiller gondolatmenetéhez. Már korábban, az Antirecenzió első 
változatában is, elsősorban provinciálisnak minősített szavait védve így érvelt: „Azok nem egyebek, 
mint idilli szavak. Az óda pedig nemcsak megszenvedi az idilli érzéseket, hanem azoktul nyer legszebb 
vegyületet, s ha tehát megszenvedi az idilli érzéseket, megszenvedi az idilli szavakat is, mert ezek nem 
egyebek, mint megtestesült idilli érzések és gondolatok." A Harmonisticában pedig, a görög tragédiára 
és komédiára, Horatiusra és Goethe Egmontjára, hivatkozva az érzelmi vegyület mellett kardoskodik, 
sőt még a prózai színt is megengedi a változatosság kedvéért. S épp Schillerrel vitázva, Goethe 
Egmontjának Klárika-jelenetét védve fogalmazza meg azt a magasabbrendű, a schilleri magatartás-

6 Schiller tanulmányának jelentőségére Berzsenyi költészete értelmezésében, Szauder József szegedi egyetemi 
előadásai, majd a belőlük született „Ihletek, múzsák Virág és Berzsenyi között" c. tanulmánya hívták föl figyel
memet. SZAUDER József: Az estve és az álom. Bp. 1970. 289-290. További jegyzetek helyett hadd utaljak itt 
azokra a szakirodalmi tanulmányokra, melyek ezenkívül hozzájárultak koncepcióm kialakulásához: MEZEI Márta: 
Vörösmarty és Berzsenyi c. értekezése az IT 1975/4. számában a Harmonistica jellemzésében, hazafias ódaköltészete 
eszményi alakjában, erkölcsi eszményi rendszere és a valóság viszonyában stb., SZEGEDY-MASZÄK Mihály: A 
poétái harmonistica európai háttere ITK 1974/5, Berzsenyi esztétikájának értelmezésében, bár érzésem szerint 
túlzottan az európai romantika gondolatvilágához közelíti a költő művét. Végül a Berzsenyi-versek kontrasztos 
szerkezetére MERÉNYI Oszkár 1938-as Berzsenyi-könyve Belső formák c. fejezete utalt először nyomatékosabban, 
viszont más szavakkal ugyanennek a lényegét emelte ki BARTA János Berzsenyi-tanulmánya, Válasz, 1935. 118. 
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formák csúcsán álló elysiumi idillt, amely oly sok nagy Berzsenyi-versre is jellemző' s mely: „ . . . a 
fojtó és kínzó valóságból egy szebb tündérvilágba emel, és a leverő fájdalmak után enyhültén bocsát 
e l . . . melyben a fájdalomnak mindenkor valami édessel és szívemelővel kell vegyülve lenni. . ." A 
Poétái harmonistica utolsó sorai ezt a művészi hitvallást fogalmazzák meg: „így midőn Egmontban az 
erényt dűlni, a bűnt dúlni láttuk, csupa leverő, csupa prózai komoly lett volna látásunk, ha azt Goethe 
az ideális világ és egy szebb jövendő látásával nem vegyíté vala. Az ily szép csuda és szép lélekjelenetek 
már magokban poétái szépek, mivel azok már magokban religiói benyomással vágynak összekötve, itt 
pedig Klárikában a szerelemnek, szabadságnak, az erénynek és egy szebb életnek érzelmei össze
folyván, Egmont tömlöcét templommá dicsőítik, s oly égi fényt vetnek sötét szíveinkre, mint a 
zivataros felhők közül egyszerre kimosolyodott hold Schiller koporsójára." 

Ahogy Berzsenyi nagy verseinek legtöbbjében valóban mesterien kezelt drámai és epikus elemek 
váltogatják és színezik a lírai alaptónust, ugyanúgy az érzésmódok vegyülését is láthatjuk. Milyen 
művészien váltja egymást az eltűnt hősi erényeket visszafájó elégikus nosztalgia és a jelen romlását 
ostorozó erkölcsszatíra a Magyarokhoz /.-ben, de már első változatában, a Kesergésben is. Miként süt 
fel a világtörténelmi méretű háborús zivatar hátteréből az Amathus elysiumi idillje. De még az olyan 
uralkodóan elégikus tónusú versben is, mint A közelítő tél, milyen művésziek a kontraszthatások; az 
első két strófa 8 sorából az első kettő és a 8. a sivár, pusztuló természet képével fogja körül a 3-7. sor 
nosztalgikus múltidézését, a negatív festés képeivel e nosztalgia dinamizmusát még inkább éreztetve. A 
3. strófa 1. és 4. sorának jelenképe újabb zárójelbe fogja a 2-3. sor szintén negatív festésű megidézett 
szép korszakát. Aztán a 4. strófa végtelenbe lendülő, általánosító reflexiója, s az utolsó kettő önmagára 
forduló, önmagára érvényesített tanulsága.7 

Itt már csak az a kérdés, helyesen fogta-e fel saját művészi eljárásának lényegét Berzsenyi, amikor a 
műalkotás egységét tagadta, nem egységnek, hanem harmóniás vegyületnek tekintette. Nem vitás, hogy 
az additív szerkesztésmód, a különböző tónusú és érzületű elemek művészi összeszerkesztése költésze
tének egyik uralkodó jellegzetessége, de hitem szerint, legsikerültebb verseiben éppen ennek a kont
rasztos szerkesztésnek segítségével mégis sikerült megteremtenie a magyar költészet első igazán 
organikus verseit. 

Berzsenyi poétikája és immanens poétikája, melyből kora magyar poétikai gondolkodásának egyik 
legszínvonalasabb s legegységesebb rendszere rajzolódik ki, megérdemli az alaposabb kutatást. Az itt 
elhangzott gondolatok csak néhány aspektus szerény és kezdeti megközelítését jelentik, s minden
képpen folytatásra várnak. 

7 Nem akartam részletesebben belebocsátkozni annak fejtegetésébe, mi klasszicista és mi romantikus a Poétái 
harmonisticábin. Ezek a fejtegetések is gyakran tartalmaznak antiromantikus tendenciájú polémiákat, s kétségtelen, 
hogy Berzsenyi esztétikai fó'művében újra felerősödtek a klasszicisztikus elemek. De épp az utolsó két fejezet 
tendenciája erősen romantikus ízű, hisz, mint Ernst BEHLER fejtegeti a Zum Begriff der europäischen Romantik c. 
tanulmányában: „Das Romantische äussert sich in der Verschmelzung heterogener Bestandteile, der Verschlingung 
von Stilen, der Mischung von Tönen und Empfindungen wie des Elegischen und Idyllischen, des Phantastischen und 
Sentimentalen, auch des Minischen Der "romantische Imperativ" fordert die Mischung aller Dichtarten, die 
Vermischung aller klassischen Bestandteile." Die europäische Romantik. Frankfurt, 1972. 20. Igazolásul hivatkozik 
Friedrich Schlegel: Literary Notebooks. Toronto-London, 1957. 185, 289, 327, 567, 718. 
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