
összhangra törő igényt, az egyensúlyra való törek
vést, a túlzott szenvedélyekről való tartózkodást, 
egy olyfajta bölcsességet, mely felgyúló érdeklő
déssel és lelkesedéssel köszönt mindent, ami az 
emberi életet és az élet emberségét gazdagíthatja. 
Só'tér István ebben az esszéjében voltaképp a 
maga igen termékeny, kiegyensúlyozottan s 

OROSZ LÁSZLÓ: BERZSENYI DÁNIEL 

Bp. 1976. Gondolat K. 233 1. (Nagy Magyar írók) 

A költő születésének 200., halálának 140. 
évfordulójára jelent meg a Gondolat könyvkiadó 
„Nagy Magyar írók" sorozatában Orosz László 
Berzsenyiről szóló kismonográfiája. A szerző, 
ugyanebben a sorozatban néhány éve kiadott 
Katona-könyvéhez hasonlóan, most is alapos 
munkát végzett. Ismeretterjesztő céljának meg
felelően nem kísérletezett új elméletek felállítá
sával, hanem a szakirodalom eddigi eredményeit 
összegezte, jó érzékkel rostálva ki szinte mindazt, 
amit ma már elavultnak, túlhaladottnak érez
hetnénk. 

Munkája kezdetén azonnal a Berzsenyi
kutatás hagyományos problémájával kellett szem
benéznie. Azzal ti., hogy éppen a költő első, 
termését tekintve mennyiségileg és minőségileg 
legjelentősebb alkotói korszakára vonatkozólag 
rendelkezünk a legkevesebb megbízható adattal, s 
nem ismerjük az ekkor született versek krono
lógiáját sem. Ilyen adottságok mellett szabályos 
költői fejlődésrajzot készíteni Berzsenyiről kevés 
sikerrel kecsegtető vállalkozás; Orosz, nagyon 
helyesen, nem is kísérletezik vele. Különválasztja 
az életrajz tárgyalását a művekétől, melyeket nem 
valamilyen hipotetikus kronológiai sorrendben 
elemez, hanem témájuk szerint csoportosítva 
őket. Csoportosítása - szerelmes versek, hazafias 
költemények, múzsához/ról szóló versek, elégiák 
- elfogadható, s megfelelő alapot biztosít a költe
mények tárgyalásához. Módszerének nagy előnye, 
hogy a kronológiától való elszakadás lehetővé 
teszi a hagyományos Berzsenyi-fejlődésrajz hát
térbe szorulását is. Igaz, itt-ott kísért még 
könyvében az a ma már elfogadhatatlan szem
léletmód, mely szerint Berzsenyi kezdetben 
műveletlen nemes volt, s csak később jutott el a 
felvilágosodás eszmevilágának befogadásához; 
sajnos a könyvejelző reklámszövegéül (a nagy
közönség elsődleges tájékozódási forrásául) is egy 
olyan, kihagyásokkal még jobban eltorzított 
idézetet választott a propagandista a könyv szöve-
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fáradhatatlanul munkálkodó s mind tágasabb 
összefüggéseket megragadó tevékenységének kul
csát is kezünkbe adja, oly filozofikus ösztönzé
seket sugallva, amelyek immár voltaképp jócskán 
túl is mutatnak az irodalomtörténetírás körein. 

Fenyő István 

géből, mely e régi szemléletmódról tanúskodik. 
Az egyes versek tárgyalása során azonban Orosz 
újszerűbb látásmódról tesz tanúbizonyságot. Sza
badabban fejti ki saját véleményét, nemegyszer 
eltérve a hagyományos értelmezésektől — pl. az 
Osztályrészem című verset, melyben a régi iskola 
a nemesi megelégedés egyértelmű megjelenését 
látta, Orosz jóval differenciáltabban ítéli meg. 

Elemzései persze itt-ott vitára ingerelnek. 
Nem hiszem például, hogy Bczsenyinek ,,A köl
tészetért rajongó hangjából érezhetünk valamit a 
dilettánsokra jellemző túlfűtöttségből." (94. 1.). 
Sokkal inkább a korabeli Európa viszonylatában 
is modernnek számító rajongást fedezhetünk fel 
benne az iránt a költészet iránt, amely a vágyott 
eszményi világba vezethet. Az is aligha fogadható 
el, hogy a Levéltöredék barátnémhoz nem levél
ként töredék, hanem címe ,,. . . egy helyzet, érze
lem, hangulat szinte hevenyészett, stilizálatlan, 
rögtönzésszerű közlésére utal . . ." (122. I.). 
Éppen fordítva: a vers csak a szabályos levél 
normáihoz viszonyítva töredék, műalkotásként 
befejezett egész. Nem is beszélve arról, hogy a 
verseit állandóan csiszolgató Berzsenyi aligha 
adott volna ki a kezéből valami ,.hevenyészett", 
rögtönzésszerű" alkotást. 

A részletkérdéseken túlmenően halványan 
megkérdőjelezném azt is, hogy jogosan zárja-e 
Orosz Berzsenyi első költői korszakát 1808-cal, a 
Kazinczyval való levelezés megindulásával. A 
tények regisztrálásának szintjén valóban ön
magától adódik ez a választóvonal, a mélyebb 
összefüggésekre figyelve azonban talán el kellene 
tolnunk néhány évvel későbbre, 1810 kör
nyékére. A Kazinczyhoz szóló első, önfeledt 
örömöt tükröző levelek ugyanis inkább az első 
költői korszak záróakkordjának tekinthetők, míg 
a későbbi, nem csak Kazinczyhoz írottakból 
kiolvasható elbizonytalanodás, illúzióvesztés már 
valóban új korszak kezdetét jelzi, s életművének 
egész további sorsát meghatározza. 



De akárhol húzzuk is meg az első és a második 
költői korszak határát, az kétségtelen tény, hogy 
a Kazinczyval való levelezés megindulása után 
megszaporodnak, megbízhatóbbakká válnak az 
adatok, s a levelezésből viszonylagos biztonsággal 
megállapítható a művek születésének időpontja is 
— azaz könnyebbé válik az irodalomtörténész 
helyzete. Orosz, ismét csak egyértelműen helye-
selhetóen, ki is használja ezt, s most már nem 
választja külön az életrajzot a költemények 
tárgyalásától, hanem a kettőt összekapcsolva 
igyekszik fejlődésrajzot adni. Vizsgálódása vezér
fonalául Berzsenyi Kazinczyhoz való viszonyának 
alakulását választja. Jogosan, hiszen Berzsenyi 
számára valóban a széphalmi mesterrel, s körével 
való megismerkedés jelentette a meghatározó 
szellemi élményt ebben az időben - ha közöttük 
mindvégig idegennek érezte is magát. Ismét kér
déses azonban a korszakolás helyénvalósága, 
pontosabban az, hogy érdemes-e a Kölcsey-
kritika, a Kazinczytól való elhidegülés utáni idő
szakot új szakaszként felfogni, s nem kellene-e 
inkább az ifjúkori illúziók, illetve az 1810 körüli 
illúzióvesztés egyenes következményének 
tekinteni azt is, ami 1817 után történt? Ily 
módon a vizsgálódás középpontjába az egész 
életmű legfontosabb kérdését lehetett volna 
állítani: azt, hogy a költő, aki Kazinczy révén 
végre bekapcsolódott a korabeli irodalmi életbe, s 
látszólag kedvezőbb feltételek mellett dolgoz
hatott volna tovább, miért hallgatott el mégis 
szinte teljesen, s miért fordult érdeklődése az 
elméleti munka felé? E kérdést azonban Orosz 
igazi élességgel nem veti fel; megmarad továbbra 
is a leírás szintjén. S ez érthető is, ha arra 
gondolunk, hogy a szakirodalom hagyományos 
válaszát, azt, hogy a nemesi eszményekből való 
kiábrándulás, s a felvilágosodás felé fordulás 
tünetei jelentkeztek az 1810-es év környékén, 
nyilván nem akarta elfogadni, a megfelelőbb 
válasz keresése pedig túlvezetett volna könyvének 
határain: Berzsenyit a XVIII-XIX. század for
dulójának hazai és európai viszonyai között 
kellett volna elhelyeznie. Mindkettő szinte 
teljesen érintetlen terület a Berzsenyi-szak
irodalomban, s míg az elsőt különösen problema
tikussá teszi a XVIII. század feltáratlan volta, 
addig a másodikhoz sem nyújt sok segítséget az a 
pozitivista ízű „hatásvadászat", amelyre az 
európai háttér vizsgálata mindeddig kor
látozódott - logikus következményeként annak, 

hogy a költőt műveletlennek tartották, s így nem 
is gondoltak távolabbi hasonlóságok feltétele
zésére. 

Berzsenyi azonban nem volt műveletlen (erre 
Németh László is figyelmeztetett már), s 
tévednénk akkor is, ha tágabb környezetét, a 
századforduló Magyarországát teljesen el
szigeteltnek képzelnénk el a korabeli Európa 
szellemi életétől. Az elkésett fejlődés következ
tében egymásra tolódva élt itt a sztoikus jellegű 
morálfilozófia, a felvilágosodás vele lassan egybe
szövődő és helyét átvevő erkölcstani gondol
kodása, s érződött már az a francia forradalmat 
Európaszerte követő illúzióvesztés is, mely addig 
szilárdnak hitt értékek megkérdőjelezéséhez, új 
eszmények kereséséhez vezetett, előkészítve az 
utat a romantikához,^ maga is romantikává válva 
már egy kicsit. S mindezt a megéledő nacio
nalizmus légköre vette körül. Berzsenyi munkás
ságának alaposabb vizsgálata után alighanem azt 
kell látnunk majd, hogy hazai költőink közül ő 
élte át/szenvedte el legteljesebben korának ezeket 
az ellentmondásait, s végső soron ezek alakították 
oly furcsán életművét is. Helye tehát valóban 
átmeneti volt, de azt nem a nemesi konzerva
tivizmus és a felvilágosodás, hanem a fel
világosodás és a reformkor, a klasszicizmus és a 
romantika között kell keresnünk. 

Hangsúlyozzuk ismét: az itt csak jelzett 
problémák megoldását, s talán még felvetését sem 
kérhetjük számon Orosz Lászlón. Népszerűsítő 
célzatú Jrismonográfiájában az eddigi ered
ményeket kellett összegeznie a leírás szintjén — s 
ez mentheti korszakolásának ehhez a szinthez 
való alkalmazkodását is. Munkája során jó 
érzékkel szűrte ki a Berzsenyi-kutatás számos 
disszonáns elemét, s alapvetően józan, meg
bízható tájékoztatót nyújtott azoknak, akik 
könyvét elsősorban használják és használni 
fogják: a középiskolás diákoknak, leendő és már 
gyakorló irodalomtanároknak. 

Könyve azonban indirekt formában a 
Berzsenyi-kutatás számos gyenge pontjára is 
rámutatott, s ebből le kell vonniuk a megfelelő 
következtetéseket az irodalomtörténet műve
lőinek is. Elsősorban talán azt, hogy egy valóban 
korszerű, Berzsenyiről szóló monográfia lét
rehozásának alapfeltételeit részlettanulmányok 
egész sorával kellene mielőbb megteremteni. 

Szajbély Mihály 
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