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BÁTHORI CSABA

Mithras Niklán
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Vannak versek, amelyekről úgy érezzük, minden egyes szavukat szívesen szemügyre ven-
nénk, hogy pontosabban „átvehessük” tartalmukat. A költészet, úgy tűnik, mégiscsak a szavak 
különös használatának terepe: itt minden eltér a hétköznapoktól – még a pont és vessző jelenté-
se is –, és minden fordulat különös pótlólagos jelentéssel kecsegtet. Közel kell hajolni egyenként 
a szavakhoz, szemügyre kell venni a göcsörtös szellemi kalligráfiát, rá kell fújnunk a tudásunkra 
s a művekre rakódott porrétegekre, és szélesebb tudást kell mozgósítanunk, ha a rég ismert szö-
vegeket új fényben kívánjuk elsajátítani. A német umschaffen ige (alkotás útján újrateremteni, 
„átalkotni”), talán az fejezi ki a legpontosabban szándékainkat: ahogy elégikus feledéssel emlé-
kezünk régi kedvenceinkre, egyre inkább úgy érezzük: ha nagyobb – egymástól távoli elemek-
ből táplálkozó – elemekből szedjük össze új benyomásainkat, új verset is teremtünk magunknak. 
Más szaktudás, más szemszög, más ihlet fénye: mindez más verset hoz létre bennünk, mint a szo-
kásos tudásanyag. Ha másról beszélünk egy vers olvasása közben, mint egy irodalomtörténész 
(mondjuk: nem csak a korszak történelmi eseményeiről, a szerző életrajzi adatairól, az irodalom-
történeti kategóriákról), akkor más vers, más tükröződés jön létre bennünk, mint amilyet addig 
birtokolni véltünk. Tapasztalatom az, hogy minden – a szövegtől távol állni látszó – szakismeret 
megváltoztatta, kimozdította helyéről eredeti kedvenc szövegeimet, az oldás más kötést terem-
tett, a múzeumi gondolkodást felváltotta a személyes vonzalom szókincse, a történeti rétegeket 
átvilágította az intuíció röntgensugara, s most már pl. a Fohászkodásról is elmondhatom: ugyanaz 
maradt, ami volt, és teljesen más kézbesítést nyert, mióta új ismeretanyag keretében beszélek róla. 
Minden versben több van, mint amennyit saját kora, egy-egy későbbi kor vagy egy-egy értelme-
ző ohajtva sejthet. Éppen a legmélyebb versek vonzzák a legtöbb jelentéskeresőt – mint ahogy az 
óceán vonzza az átrepülőket, Szerb Antal pompás hasonlata szerint. Ha egy fajankó pillantja meg 
a Mona Lisát, nem lát semmit (csak az előtte nyüstető, érdeklődő, de egyben vak tömeget), ha 
ellenben, mondjuk, Erwin Panofsky áll oda a képhez… nem csak mást fedez fel a képen, hanem 
másként tudja elmondani… és ha másként, már mást is mond… Hiszen ugyanarról más szavak-
kal beszélni, az már a megtaláláson belül történő feltalálás mozzanata. Azt hiszem, bátornak kell 
lennünk az értelmezésben, hiszen a művekben soha nem találhatunk meg mást, mint saját anya-
gaikat. Itt még a tévedés is teremtő erőt sugároz, még a cáfolat is közelebb visz a lényeghez, 
hiszen mindig visszatéríthet minket bárki a szűkösebb feltételezések zártabb területére. A korlá-
tozó tulajdonítás többnyire túlsúlyba kerül a kihágáshoz képest, de közben mégis felforrósítot-
tuk a műveket. Goethe egyik szelíd xéniájában arra bátorít: Im Auslegen seid frisch und munter! 
/ Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter (alig fordítható tartalma: a kifejtésben legyetek frissek és 
éberek! / Ha nem fejtitek ki, akkor is dúcoljátok alá). 

Mielőtt „kétkezi” elemzésbe kezdünk, azaz kézbe vesszük a szöveget, megpróbáljuk kipuha-
tolni eredetvidékét, térfogatát, viselkedését, s némi ásatási munkát is végzünk a kortárs világköl-
tészetben, idézem a verset (a szöveg lemásolása sokszor olyan ideákat szül, amelyeket másolás 
nélkül nem érzékel az elme):

     FOHÁSZKODÁS
 
   Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
   Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
    Léted világít, mint az égő
     Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

   A legmagasb menny s aether Uránjai,
   Mellyek körülted rendre keringenek,
    A láthatatlan férgek: a te 
     Bölcs kezeid remekelt csudái.

   Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
   A semmiségből, a te szemöldöked
    Ronthat s teremthet száz világot,
     S a nagy idők folyamit kiméri.
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   Téged dicsőít a Zenith és Nadír.
   A szélveszek bús harca, az égi láng
    Villáma, harmatcsepp, virágszál
     Hirdeti nagy kezed alkotásit.

   Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
   Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
    S hozzád közelb járulhat, akkor
     Ami után eped, ott eléri.

   Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
   Rendeltetésem pályafutásain,
    A jobb s nemesb lelkeknek útján,
     Merre erőm s inaim vihetnek.

   Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
   Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
    Mert a te munkád; ott is elszórt
     Csontjaimat kezeid takarják.

   (1804–1808 között.
   Végleges forma: 1810-ben)
   
Berzsenyi verse amolyan középhelyet foglal el a megszólító, valóban fohászkodó és 

a leíró versek között – egyszerre megszólító és a leírásban megvalló vers. A fohászko-
dás szó itt nem kérést, könyörgést fejez ki, hanem odafordulást, és szinte hitetlenkedő 
önbiztatást takar. Ezt mutatja az első szakaszban az, hogy ugyan megszólítja Istent, de az 
igék egyes szám harmadik személyben állnak, az objektivitás súlyával jelennek meg sze-
münk előtt. Ez a versszak a magyar líra egyik legtökéletesebb szakasza. Mi teszi azzá? 
Nem tudjuk. Talán ezek a jegyek: hibátlan antik forma, a magas hangütésben is megnyil-
vánuló emberi méltóságtudat, az alázatban megbúvó büszkeség, a hitetlen ember hívőkére 
hasonlító tónusa, a pogány mellékízek, és sok minden más. Nem is sejtenénk, ez a bámu-
latos vers milyen komoly szülési fájdalmak árán került napvilágra. A kortársi vakságnak, 
kánongörcsös megmondhatnéknak és aránytévesztésnek egyik intő példája, hogy Kazinczy 
és Kölcsey nem ismerik fel az igazi költői nagyság megjelenését, s például mindketten el-
elmarasztalják Csokonait, miközben Kis Jánost jelentős poétaként ünneplik. Németh László 
nagy Berzsenyi-tanulmányában (1937) találóan mondja, hogy ha egymás mellé helyezzük 
Kölcsey három kritikáját, akkor Kis Jánosnak jut a paradicsom, Berzsenyinek a tisztítótűz, 
Csokonainak pedig a pokol. A széphalmi széplélek alig rejti véka alá fanyalgását, s 1808. 
október 23-án ezt írja Berzsenyinek: Ezeket (pl. a Fohászkodást sem) nem vettem fel a gyűj-
teménybe, mert ártanának az egésznek (…) (A Fohászkodás) messze alatta van a tárgynak. 
Még két esztendővel később is javíthatatlannak bélyegzi a verset, s noha elismeri, hogy igen 
szép a Fohászkodás is, mind philosophisch mind poetisch. De Berzsenyi a Vers egész köteté-
ben nem volt religiosus Poeta. Ez hagyatá ki velem a darabot. Kazinczy tévedését, esetleg, 
egy dolog menthetné: más formában ismerte a szöveget, mint mi. De ezt a kérdést ma már 
nem tudjuk megválaszolni.

Az első szakasz rögtön végtelen távlatokat vetít elénk az Isten-lény két olyan tulajdonságá-
nak említésével, amelyet a régi egyiptomi himnuszokból ismerünk: az Isten nyilvánvaló és rejtett 
egyszerre és egyidejűleg, s e tulajdonságok állandó átmenete egymásba, ez lenyűgöző hatásának 
egyik titka. (Futólag utalok csupán arra, milyen korán megjelenik és megerősödik Goethe kép-
zetvilágában ez a fogalompár: offenbar und geheim, offenbares Geheimnis). Jan Assmann egyik 
régi tanulmányában ugyancsak kiemeli ezt a két vonást, és hozzáfűzi: az, hogy az ember felnéz a 
Napba, megvilágítja, de el is sötétíti látását. Átkelsz az égen, és minden tekintet reád szegeződik, 
/ járásod útját azonban arcodon nem látja senki. /… / Sugaraid arcunkon vannak, de nem isme-
ri fel őket senki /… / Imádkozom hozzád, Szépségednek szememben élő fényéhez, / ragyogásodat 
áldom arcomon (míg be nem töltöm a 120 évet). Látjuk: a kései egyiptomi XVIII. dinasztia nap-
himnuszainak (tébai sírokban megtalált) szövegei ugyanazokat az ihletelemeket mutatják, mint 
a Berzsenyi-vers kezdete. 

A vers már kezdettől fogva sejteti, hogy itt nem valamiféle tételes vallásos hitvallás követke-
zik, hanem a bölcs magasztalása, aki tudatunkban más osztályhoz szít, mint a vallásos rajongó. A 
panteista himnusz rögtön megráz azzal, hogy az isteni lényt az emberi szemmel hozza összefüg-
gésbe, azonnal megemlíti a lélek jelenlétét (a szó a versben még kétszer visszatér), s aztán per-
sze utánozhatatlan kis nyelvi fénytöréseivel. Hogy ezt mondja, rövid o-val: ohajtva sejt. Hogy a 
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lángészt egyes szám harmadik személyű birtokos raggal mondja: lángesze (ilyet még soha nem 
hallottunk). Hogy azt mondja a Napról: égő. Mondunk ilyet mi is? Soha a Napról. De itt ez a 
jelző örökre felmagasodik a költészetben. És figyeljük meg ezt is, ezt a bele határozószót: bele-
tekint, ez csak ebben a versben állja meg a helyét, de itt mozdíthatatlan szuverenitással. S akkor 
még nem is hoztam szóba Dsida Jenő mágikus költeményét, az Elárul, mert világít címűt, amely 
az utókorból fényt vet a Berzsenyi-szövegre is (lehet, hogy ez a két vers testvér Isten emlékeze-
tében): A szív elárul, mert világít, / illatoznak a szemgolyók. / Aki él, nem rejtőzhet el. / Jön. Itt 
van már. Egész közel.

De a legnagyobb meglepetést szinte észre se vesszük, nevezetesen azt, hogy Berzsenyi a 
negyedik sorban az Istent (igaz, egy hasonlat tagjaként) a Naphoz hasonlítja. Ezzel a váratlan 
fordulattal viszont kettős fordulatot hajt végre: 1. furfangosan a Naphimnuszok népes sereg-
letébe iktatja versét, és 2. ismereteink lappangó vallástörténeti tárházában pogány képzete-
ket rebbent fel. A versnek Matthison- és Salis-reminiszcenciái közismertek – hadd hozzam 
itt közelebb a szöveget az egyik Napisten-tisztelet, a Mithras-kultusz tartalmaihoz és aztán a 
Goethe-i világ egyetemes adataihoz, hiszen annak félelmetesen éleslátó, a legmagasabb távla-
tokat rejtő beszédmódja ragyogást hoz a magyar vers aurájába is. 

És miért ne? Istenek egész sora hordozta a napisten jegyeit (hogy a régebbi napimádatról, 
Ekhnaton és Mózes egyistenhitéről ne is beszéljünk): Jupiter, Apolló, Baal. Keresztények, még 
a negyedik században is, a Napnak mutatták be áldozatukat. Pegaziosz püspök 355-ben beval-
lotta, hogy titokban Hélioszhoz imádkozik. De aztán Krisztus örökölte a napistenek díszeit és 
címeit… Hogy aztán a liturgia megőrizze a mai napig a kultusz gyönyörűségeit. Ki gondol-
ná, hogy a Nap tisztelete még ma is mutatkozik a kereszténység szokásaiban? A rítus tárgyai-
nak, pl. az oltáriszentségnek Nap-formája ugyanerre a tényre utal. És mi mást imádunk, mint 
a Napistent a téli napforduló napján, december 21-én, ebben az antifónában: Ó, kelő Nap, / 
örök fényesség ragyogása / és Igazság Napja, / jöjj és világosítsd meg azokat, / akik sötétség-
ben ülnek / és a halál árnyékában. 

A fény Istene, Mithras a Nap megszemélyesítése. Ma már elképzelhetetlen, hogy a korai szá-
zadokban éppen ez az Isten milyen erős és győzelemre esélyes vetélytársa volt Jézus Krisztusnak. 
Ma már köztudomású, hogy szoros kapcsolat áll fenn a Mithras-kultusz és Pál apostol igehir-
detése között. Mithras is az égből jött közénk, pásztorok imádták születésekor, majd felszállt a 
mennybe és a Napisten trónjára ült, már a Szentháromság tagjaként. Hívei úgy tudták, hogy vala-
ha visszatér és feltámasztja a holtakat. Ő is istenember volt, közvetítő ég és föld között, Üdvözítő 
és Megváltó. De aztán leáldozott a Napja… A keresztények hadjáratot indítottak hívei ellen, 
szentélyeit feldúlták és lerombolták, papjaikat megölték. Kutatók igazolták, hogy a Mithras-
kultusz kiirtása a keresztényeknek csak azért sikerülhetett, mert templomaikat a régebbi Mithras-
kegyhelyek fölé építették. Rómában, a San Clemente-templomban még ma is érzékelhető az 
istenirtásnak ez a gyakorlata: látható minden pogány kultikus réteg, legfelül a diadalmas keresz-
tény alapozás: a katolikus oltár pontosan a pogány oltár fölött található. 

Berzsenyi mintha egy pillanatra megemlékeznék a dunai provinciákban annak idején 
rendkívül elterjedt Mithras-kultuszról, amikor Istenét, a Legfőbb Lényt a Nappal azonosít-
ja: egy pillanatra – lehet, hogy pár évre, egy Berzsenyi-életnyi időre – mintha Mithras buk-
kanna fel Niklán s köszöntené utolsó hívét az üdvtörténetben. De köszönthetné egy másikat 
is, mégpedig Weimarban Johann Wolfgang Goethét, aki egész életében a Napfény tisztelő-
je volt, rendületlen panteista, színeket kutató misztikus, aki az emberi szem és a Nap kap-
csolatait csodálatos párhuzamokban elemezte. A Faust Prológusában is felhangzik a Nap-
hit, alig üt el Berzsenyitől: Die Sonne tönt nach alter Weise / In Brudersphären Wettgesang, 
/ Und ihre vorgeschriebene Reise / Vollendet sie mit Donnergang. / Ihr Anblick gibt den 
Engeln Stärke, / Wenn keiner sie ergründen mag; / Die unbegreiflich hohen Werke / Sind 
herrlich wie am ersten Tag (A Nap a régi módon / versenyt énekel a testvéri szférákban, / 
és előírt útját dörgéssel teljesíti be. / Megpillantása erőt ad az angyaloknak, / noha egyikük 
sem képes megindokolni; / A megmagyarázhatatlanul fenséges művek / olyan nagyszerűek, 
mint az első napon). Az ég s a föld minden fényforrása a Napot dicsőítik titokban, s ahol 
akármi kis láng fellobban, földi napocskák nyomait látni. A Divanban (Buch der Parsen) ezt 
mondja: Schleppt ihr Holz herbei, so tut’s mit Wonne, / Denn ihr tragt den Samen irdischer 
Sonne… (Hordjatok be fát, s tegyétek ezt gyönyörűséggel, / Mert földi Napok magvait hoz-
zátok elő…). A Nap-Isten Berzsenyi versében személyes tulajdonságokat, emberi vonásokat 
mutat – a te bölcs kezeid (a bölcs jelző másodszor: az ember is bölcs, az Isten is bölcs…), 
te hoztad, a te szemöldöked, nagy kezed, kezeid (Isten keze is háromszor fordul elő a rövid 
versben…). Goethe ezt a maga tüneményes objektivitásában fejezi ki, miközben azt mondja 
Riemernek 1808. augusztus 28-án: Die Sonne selbst ist ein Individuum, ob sie uns gleich als 
das reinste Objekt erscheint, da sie mit nichts zu vergleichen ist (A Nap maga is egy egyé-
niség, noha alkalmasint a legtisztább tárgynak tűnik számunkra, minthogy nem hasonlítha-
tó össze semmivel). 
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A Napot ésszel fel nem érjük, lélekkel is csak megsejtjük, de szemünkkel mégis (noha nem 
nézhetünk hosszan a napfénybe…) hozzáférhetünk a Kozmoszhoz, amely Értelem, Fény és 
Mindenség. Berzsenyi verse éppen cáfolja a későbbiekben az első szakaszt: a mindenség leírá-
sa ellensúlyozza az első strófa agnosztikus mellékzöngéit, és a szemmel látott nagy és apró 
dolgok sorolásával a Nap magasztalásának köpenyében mintegy a Szem himnuszát is előad-
ja. Ha nem érzékelnénk a láthatatlan férgeket (a szónak itt nemigen van negatív értelme, csu-
pán a kicsiny lényeket jelenti), a harmatcseppet vagy a virágszálat, amelyet a világosság hoz 
tapasztalati körünkbe, nem dicsérhetnénk a Napot, a hatalmas, de „láthatatlan” energiaforrást, 
amely minden földi dologban jelen van részlegesen. De hogy a szem a Nap letéteményese a 
földön, Berzsenyi ezt is sugallja, épp érzékletes tárgyi objektumaival. „Und was sich zwischen 
beide / All und Sterne / stellt?” / Dein Auge, so wie die Körperwelt, mondja a Gott, Gemüt und 
Weltben („És mi helyezkedik a Mindenség és a Csillagok közé?” / A szemed, úgy mint a fizikai 
világ). És ahogy a Berzsenyi-vers a Mindenség felől közeledik a személyes létvilág eszméleté-
hez, s mintegy a benső fény felől ünnepli a világegyetem harmóniáját, úgy ábrázolja ezt a sokol-
dalú Tükröződést Goethe ördöngös tárgyilagossággal: A szem a fénynek köszönheti létét. A fény 
közömbös állati segédszervekből olyan szervet teremt, amely hasonlítani kezd hozzá; és így képzi 
magát a szem a fényben a fény érdekében, hogy a benső fény ellenértéket képezzen a külsővel 
szemben (Entwurf einer Farbenlehre, Einleitung). A szem mindenségigényét és a Naphoz kötő-
dő teljességét, a Nappal rokon isteni lobogását hangsúlyozza két másik betét: Das Auge verlangt 
dabei ganz eigentlich Totalität… (Entwurf einer Farbenlehre), és a Szelíd xéniák feledhetetlen 
négy sora: Wär nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt es nie erblicken; / Läg nicht in uns 
des Gottes eigne Kraft, / Wie könnt uns Göttliches entzücken? (Ha nem volna Napszerű a szem, / 
soha nem tudná megpillantani a Napot; / s ha nem volna bennünk Isten saját energiája, / hogyan 
is ragadhatna meg minket bármely isteni dolog?). 

De térjünk vissza a vershez! Az első rész, az első négy szakasz a világegyetemet létrehozó 
és igazgató Istent ábrázolja, antropomorf öltözetben, minden egyes szavával költőileg és szem-
léletileg egyedi formálásban. A teremtő, nem a gondviselő Isten áll előtérben itt: ismét láthat-
juk Berzsenyi gigászi képzeteket görgető, az időmérték medrébe szorított verbális áradását, a 
bazaltkeményre kalapált fordulatok zuhogását, a minden egyes zöngét egyedi módon model-
láló ihlet erőfeszítéseit. Berzsenyi nem hömpölygő szavú, bő szókincsű költő. Hatása abban áll 
(mai szemmel nézve), hogy régies nyelvhasználatát csak annyira tekintjük réginek, amennyiben 
érdekes ráadásjelentést kölcsönöz a kis részleteknek. A régies fordulat önmagában nem lassú-
dást, hanem gazdag időtöltést okoz az olvasásban – mire elgondoljuk, mit jelenthet a legmagasb 
menny vagy a szélveszek bús harca, már örömet is leltünk a különc fordulatok közt, és úgy érez-
zük, meg kell keresnünk a háttér érdemleges jelentéstartalmait. A vers a költő személyes, a val-
lásos megilletődés ihletével határos csodálatot fejez ki, mégis van benne valami, ami a szöveget 
a természettudósok lángoló objektivitása felé közelíti. Ha az ember Newton vagy Kepler műveit 
olvassa, meghökken, micsoda gyermeki-ártatlan szakrális szemszögekből nézték ők is a világot, 
s micsoda hívések és hiedelmek rejlenek e két tudós egyedülálló tárgyi felfedezései mögött, az 
objektív törvényi leírások tőszomszédságában. Berzsenyinél a költészet kifejezésmódja uralko-
dik, de egy jó adag természettudományos igény is. El-elmozdulnak a szavak a szilárd szemléle-
ti koordinátapontokról, s külön figyelmet követelnek. Miért mondja, hogy Uránjai, többes szám-
ban? Hiszen az Uránus egyetlen bolygó, amely a Nap körül kering. És van a mennyek szintjei 
között különbség? Van legmagasb menny és van alacsonyabb? A skolasztika bizonyára ismerte 
az angyalok és az egek rendjeit, síkjait és hegyláncolatait, de nekünk, ma már csak az a gyönyör 
maradt, hogy a jelzős szerkezetben a túlfokozás villogását csodáljuk, a mértékletes mértékvesz-
tés lírai hullámzásait. Mi az, hogy rendre keringenek? A hatalmas kozmikus szerkezetet látjuk, 
a mozdíthatatlan űrbeli-térbeli gyémántrudakat, amelyek körül kering az egész csillagminden-
ség. És akkor hirtelen felkunkorodik a legkisebb lélegző lények raja: a férgek. És a költő ismét, 
egy újabb zárt strófában felrajzolta a legmagasabb és legalantasabb élőlények univerzumát. (A 
férgek Berzsenyi első ódájában, a Kesergésben így jelennek meg: Most lassu méreg, lassu halál 
emészt, / S mint egy kevély bikk, mellyet az éjszak / Szélvész le nem ront, benne termő / Férgek 
erős gyökerit megőrlik). 

Az ellentétek lengetése a költészet egyik alig észlelt trükkje: még ott is ellentétek éltetik a szö-
veget, ahol egyenletes, síkszerű az ábrázolás. Nézzük csak: a bölcs lángesze nem éri fel az Istent; 
érző ohajtva sejt; égő Nap, de nem látjuk; a legmagasb menny és a férgek; Mindent a semmiség-
ből; ronthat s teremthet; ezer és száz; nagy idők folyamit kiméri; Zenith és Nadir; buzgón leom-
lom stb. Napnál világosabb: Berzsenyi az ellentétes felvitel egész orgiáját kínálja; de ellentétele-
zései a lehető legszűkebb és versszakperemekkel átfogott lendület belső torlódásait rögzítik, és 
öntudatlanul is tükrözik ennek a tépelődő, férfiasan komor és hitre alig hajló szellemnek vívódá-
sát. A szöveg amúgy is inkább verbális felületeivel és izgalmas nyelvi gomolygásával hat (és nem 
ideáival, intellektuális töltetével, mint akár Ekhnaton, akár Szent Ferenc fohászkodása), s ezek-
kel kapcsolatban szinte csak kérdésekkel közelíthetünk rejtelmeihez. Rögtön a negyedik sorban 
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eltöprengünk a bele határozószó érdekes, késleltetett bukkanásán és helyezkedésén: mihez kötő-
dik ez a szócska? Istenre? de hiszen az imperativusz. A Létedre? De hiszen az egyes szám máso-
dik személyű alak, s akkor úgy kellene mondani: beléd. Az égő Napra? De hiszen az a hason-
latnak hasonlítottja csupán. Nem akadunk meg mégsem, mert a sodrás maga nyűgöz, a sajá-
tosan kemény szófelrakás foglalkoztat. Aztán a második szakaszban megtorpanunk a menny s 
aether Uránjai kifejezéseken. Milyen tartalmat képzelünk el itt? Csupán a magasság boltozódá-
sát, magasztosságot? Hiszen a menny szakrális, nem szellemföldrajzi kifejezés. De az aether már 
megint görög szellőt fújkál a sorba, s az 1781-ben felfedezett Uranus többes száma elgondolkoz-
tat. Uránjai? Az aether értelmét más Berzsenyi-versek (Barátimhoz, Ajánlás, Phyllis, Amathus, 
A reggel, A szerelemhez) csak halványan árnyalják. S a lelkes élet játszva felleng / Hesperidák 
bibor aetherében (Amathus); vagy a Kazinczynak szánt Ajánlásban: mérész aetheri szárnyakon 
/ felleng sas elméd Delphi dicső egén. A kifejezés Berzsenyi nagy német kortársánál, Friedrich 
Hölderlinnél súlyos etikai, szellemi-lelki tartalmakkal telítődik, a fény- és tűzitatta magasságot 
jelenti, az égi hazát, a magasság elemi vonzását, ahová az egész közönséges földi világ törek-
szik, s ahol a hatalmas sóvárgás, a titokzatos szerete, mondhatni, gyökeret tud verni (mondhat-
nánk: ezek Hölderlin szellemi léggyökerei). Az An den Aetherben ez áll: auch den edeln Tieren 
der Erde / Wird zum Fluge der Schritt, wenn oft das gewaltige Sehnen, / Die geheime Liebe zu 
dir, sie ergreift, sie hinaufzieht (a Föld nemes állatainak is / repüléssé válik a lépés, valahány-
szor az irántad érzett hatalmas sóvárgás, / a titokzatos szeretet megragadja s felfele vonzza őket). 
A Der Wandererben – miután a költő búcsút vett apjától, anyjától, barátaitól – ezt állapítja meg: 
Und so bin ich allein. Du aber, über den Wolken, / Vater des Vaterlands! mächtiger Aether! Und 
du / Erd und Licht! ihr einigen drei, die walten und lieben, / Ewige Götter! mit euch brechen die 
Bande mir nie (És így magányos vagyok. De te, a fellegek felett, / Hazám Atyja, hatalmas Éter! 
És te / Föld és Fény! Ti hárman egyek, akik uralkodnak és szeretnek, / örök istenek! A hozzá-
tok fűződő kapcsok soha nem szakadnak el). Berzsenyinél a kifejezés nem telítődik, de jelzi a 
magasságot. Az Uránjai pedig – miután többesbe kerül – metaforikus színezetet kap, zúgó zen-
gést (az r hangok fokozzák a megcsendülő égi-világűri harmóniák roppant átható-néma muzsi-
káját – gondoljunk Kepler fennkölt csendüléseket megsejtő hallomására), s égföldrajzi fordu-
latával ismét felerősíti az isteni képzet pogány gondolatkörét, a Napisten jelenlétét. Erősödik a 
leírás elemi ereje, az azonos ihletgörbén haladó állítások felfűződése, az azonos szellemi szem-
szög részleteinek szemléltetése. A nyelvi összetevők a kolorit ragyogását fokozzák, a nagy hord-
erejű látomások a természetrajongás nyelvén magasztalják az emberi tulajdonságokkal felru-
házott, mégis furcsán távoli (nem a hit, hanem inkább a bizalom idegvégződéseivel felfogott) 
Mindenhatót. A verbális tökéletesedés megfogja az olvasót, s az olvasó hajlandó volna az intel-
lektuális tágasság konkrét pontjait is leltárba venni… mint azt megszokta más Naphimnuszok 
esetén. Csak néhány ilyen pontot idézek például Ekhnáton Naphimnuszából: Az emberi arcok-
ra sütsz, de utad kifürkészhetetlen; ha leszállsz a nyugati szemhatáron, / akkor sötétbe borul a 
világ, / a halál állapotába… Egyetlen szem sem látja a másikat /…/ Minden út megnyílik ha te 
fénylesz /…/ Berzsenyi szemlátomást nem a részletek halmozására törekszik, hanem a süvítő sza-
vak mozgatását tartja fontosnak, az alapgondolatot ismétlő, megmásítva ugyanazt sugalló kép-
zetek gyarapítását. Költeményében ezért is érzékeljük a statikus kifejezésmód diadalát, a kevés 
szóval hatalmas energiát gerjesztő géniusz működését, a takarékos súlyosság nagymesterének 
kezenyomát. A bölcs szót pl. már a második szakaszban megismétli, a szemünk mindjárt vissza-
tér a szemöldökedben, majd a könnyeimet fordulatban s a tekintem igében. A fokozást is volta-
képp egyszerű eszközökkel, az első választásból eredő jelzőkkel, nem látványos pöttyözéssel éri 
el. A tekinthet visszatér a tekintemben, a vers végén, az ezer után következik a száz (ahogy A Pesti 
Magyar Társasághozban: Amit század nem tehet, / Az ezredek majd megteendik azt), fakó jelzők 
sorakoznak: bölcs kezeid (jó jelző ez a kézre?), a nagy Minden (jó jelző ez a mindenségre?), nagy 
idők (újra ismétlés), nagy kezed (már harmadszor tolul elénk ez a nagy…). Ezeket a kopárabb 
foltokat ellensúlyozzák azonban Berzsenyi csodálatosan szikrázó, tündöklő, őskori frissesség-
gel csillámló kifejezései. Ezek teszik feledhetetlenné a verset (amellett, hogy esetleg csorbítják 
az egész hatásmechanizmust). Ehhez a „megörökülés”-hez néha elegendő elhagyni egy ékezetet: 
állítom, hogy aki egyszer olvasta ezt az ohajtva sejt kapcsolatot, az soha életében nem felejti el. 
Vagy vegyük ezt a remekelt csudáit: a remekbe szabott értelemben használt szót az teszi nagy-
szerűvé, hogy folyamatos melléknévi igenévként bukkan fel, s csak itt, egy költeményben tudja 
megállni a helyét. Még az is közrejátszhat, hogy úgy észleljük a szerkezetet, mintha azt monda-
ná: bölcs kezeid által remekelt, létrehozott dolgokról van szó. Kezeid remek munkát végeztek. S 
már meg is feledkeztünk a bölcs kissé halovány találati értékéről… Nem is szólva a csoda helyett 
ideékelt csuda varázslatáról. 

A vers második nagy egysége (5–7. szakasz) váratlan fordulatot vesz, s a himnikus témát, 
a magasztalás ihletét személyes síkra tereli. Az első részből, mi tűrés-tagadás, nem követ-
kezik a második, sőt a kettő majdnem szemben áll egymással. Akit ennyire elragad Isten 
nagyságának természeti látványa, az miért gondol arra, hogy nemsokára a sírgödör várja? 
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És vajon mi után eped? Vár valamit a túlvilágtól? A Dicső helyett eredetileg Atyám állt, s 
azt hiszem, a végleges változat még meghökkentőbb megtorpanást indokol: miért juthat-
na közelb a halandó ehhez a hatalmas Lényhez épp halálában, akit még Atyának sem mer 
szólítani életében? A második rész a rendeltetésről tett hitvallás: a lírai alany letörölt köny-
nyekkel fut tovább azon a pályán, amelyet meghatároz számára az eddig áldott éteri Lény. 
Isten hozta a mindenség ezer alakzatát, a halandót pedig viszik, viszik erői s inai egészen a 
sirom éjjeléig… A két csodálatos költői érzékkel választott, ugyancsak az egyszerűbb véte-
tésből eredő ige széles röppályát szab a szövegnek, noha a röpív amolyan ikaroszi véget ér, 
s oda vezet, ahol a láthatatlan férgek is lakoznak, s velük együtt majd az ember csontjai is. 
(A másik nagy csontmisztikus, Jékely Zoltán korai lírája jut eszünkbe, a napkelet felé néző 
hosszucsontú inkákkal a sírban…). Keresztény eszméletű európaiak, azt gondolnánk, hogy 
itt valami közvetett feltámadáshit kap hangot, amely a véget, a halált, a rosszat is jó remény-
séggel tudja elviselni. S ha eddig az a kérdés motoszkált fejünkben: vajon a hit, a remény 
vagy a szeretet verse-e a Fohászkodás, most hirtelen habozni kezdünk: mert ez a befeje-
zés, semmi kétség, valami véglegeset, hogy úgy mondjam: oltalmazott végállapotot sejtet-
nek. Isten munkája a halál is, de nem látni onnan a többit, az út homályos részét, az éte-
ren túli kanyarokat. Berzsenyi nem religiosus Poeta, mondja Kazinczy… És a vers igazolja 
ezt a gyanút. Berzsenyi verse az istenhit szótárát használja, de nem az istenhitről szól: hisz 
az erkölcsi törvényekben, egy maga fölé emelt morális rend érvényében, de az Istent vala-
mi hatalmas Erőnek tételezi csupán, aki élet s halál ura ugyan, de semmi konkrétumot nem 
kínál az embernek nyomorúsága idején. A költő, igaz, önmaga fölé emel valamilyen fen-
sőbb törvényt, de csak bízhat abban, hogy erkölcsi igyekezete helyes pályákon mozgatja, s 
holtában is kapcsolatban marad ezzel az erkölcsi szférával. A gondolat, miért ne említeném, 
megjelenik Goethénél is, épp ilyen naprendszeri-napfényes összefüggésben. 1785 júniusá-
ban, keserves fogfájások és Hamlet-stúdiumok közepette, azt írja Charlotte von Steinnek: 
Diese Tage sind fast ganz für mich verlohren. Ausser daß ich Hamlet studirt habe. Heut ist 
das schönste Wetter von der Welt. Ich erlaube mir kein Murren. Wird die Sonne doch schön 
leuchten wenn wir im Grabe liegen, warum sollt es uns verdrießen daß sie ihre Schuldigkeit 
thut, wenn wir Stube und Bette hüten müssen (Ezek a napok szinte teljesen elvesztek szá-
momra. Hacsak nem hogy a Hamletet tanulmányoztam. Ma a világ legszebb napja van. Nem 
is engedek meg semmi morgást magamnak. Ha a Nap gyönyörűen fog ragyogni, ha majd 
a sírban fekszünk, akkor miért nyomasztana, hogy teszi a kötelességét, amikor szobánkban 
nyomnunk kell az ágyat). A pogány gondolat, a Naphimnusz hitvallása itt is rendületlen: ha 
mi már nem leszünk is, a Nap fénye akkor is élteti majd a világot, sőt a csontjainkat (teszi 
hozzá a magyar költő). A vers születése után keletkezett, Kazinczynak küldött egyik levelé-
ben, 1812. április 2-án kelt, éppen a religióval, sőt az ember sírbéli elhelyezkedésével kap-
csolatban ezt írja gyermekeiről: Valamint te Dencsidet tanítgatod, úgy tanítottam én Lidimet, 
Farcsimat, kik már most jó olvasók, noha mindössze sem tanítottam őket tán 24 óráig is. A 
religióról még legkevesebbet tudnak, mert még eddig nem tudtam magamat meghatározni, 
hogy e részben mely princípiumokra építsek. Farcsim, a minap hallván, mennyi himlős gyer-
meket ásnak el naponkint, térdeimre dűlve kérdé tőlem, hogy mi lesz ott a földben azokból 
a szegény gyermekekből. Megrettentem, de kellett felelnem: „Azok onnét felébrednek, és az 
égbe mennek.” S hát az égbe hogyan mennek, mit csinálnak, s mit esznek? Minden módon 
kívántam őt megnyugtatni, de igen kevésre mentem vele, sőt minden vigasztalásom után is 
csak azt vallotta sohajtva és könnybelábbadt szemmel, hogy ő mindig itt szeretne élni énve-
lem és Toncsi komájával (így szokták testvérjével egymást nevezni) s meg kellett néki ígér-
nem, hogy mi együtt fogunk vele meghalni és az égbe menni. Megrázó ez a levélrészlet. 
Gondoljuk el: a gyerek olyat kérdez, amire az apának nincsen válasza. Képzelete zabolát-
lanul és feltétlenül kíváncsi, s azt szeretné tudni, milyen sors vár ránk a földben… És azt 
kérdezi: mit esznek a halottak? Továbbá: kicsiklandozza a szókratészi nem tudomot az apjá-
ból, aki csak hebeg-habog, s kénytelen aether-képzeteit egészen meztelenül, verbális díszek 
és mimikri nélkül szavakba önteni. Hát, mondja, nincs jobb válaszom: megígérem, együtt 
fogunk felmenni majd az égbe… Mit mondjunk? Nem nagy civil meggyőződés… Berzsenyi 
a fiának nem hazudhat. Meg kell vallania: kisfiam, nem hiszek én sem, hogyan tudnálak 
hitre bíztatni. És újra és újra láthatjuk: a költészet tartalma nem azonos a személyes lélek-
tartalmakkal, pontosabban: a művészet törvényei más tartalmakat faragnak az életben meg-
tapasztalt tartalmakból, s néha igékkel és főnevekkel hosszabbítják meg evilági valós két-
ségeinket. Mintha a földi gnoszticizmust panteizmussá dajkálná a művészet… Berzsenyi 
saját szókészletével újra modellálja a Matthison-verset, vagy Szent Ferenc Naphimnuszát, de 
nem egészíti ki saját ideával, nem hajlítja a többiekétől eltérő gondolati irányba saját szöve-
gét, hanem egyszerűen berekeszti a síron túli bizalom hangoztatásával. Feltűnő, hogy Szent 
Ferenc is, miközben a keresztény feltámadáshitre utal, a halál, a „második halál” képzeté-
vel zárja: Dicsérjen testvérünk, a testi halál, / akitől emberfia nem menekülhet – / jaj annak, 
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kit a végső perc halálos bűnben talál! / Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak: / 
a második halált nem kell elszenvedni azoknak (Képes Géza fordítása). Berzsenyinél ez az 
eltökéltség csak a lélek túlélésének formájában tűnik fel (ha lelkem záraiból kikél), de ezt a 
túl-életet szinte maga alá gyűri az utolsó két strófa borongása, túl hangosan mondott bizony-
kodása, habozó igenlése (merre … vihetnek; oh nem, nem lehet az gonosz). 

Berzsenyi verse alkaioszi strófákban szól, s ma, hangsúlyozom: ma, úgy érezzük, szinte meg-
akadályozza, hogy vallásos tartalmak hordozójának tekintsük. Amennyire szoborszerűvé teszi a 
felületet, annyira ellenkezik a fohász tónusával – amolyan gőgös, ellenszegülő a forma, s amo-
lyan megalázkodó, „lelkeskedő” a tartalom. Tudjuk, a költő számára az antik időmérték volt az 
a formavilág, amelyben új mondandóit meg tudta fogalmazni. Sőt az irodalomtörténetből azt is 
tudjuk, Szerb Antal is megerősíti: ez volt az az új tömlő, amelybe az új bort, a magyarul még 
nem dalolt, preromantikus „berzsenyis” tartalmat önteni kellett. Horváth János is ezt a felfogást 
vallja: az antik forma volt az „új, szűzi romantikus forma”, a merész újítás – annak idején ez a 
formarend még nagyobb újítást jelentett, mint a szabad vers forradalma a XIX. század végén, és 
sokkal nagyobb ellenállást is váltott ki. Az időmérték nem a kötöttséget jelentette, hanem a sza-
badságot: felszabadította a költészetet az alexandrin-költészet konvencióinak, sémáinak ural-
ma alól. Az antik ritmus asszociációkiváltó erejét az is megalapozza, hogy élesen ellenkezik a 
logikus gondolkodással általában, s a magyar nyelv logikájával különösen. Berzsenyi energi-
ás beszédjét a tömörítés, az állandó szótagszámlálás, a sokoldalú mérlegelés megóvja a terjen-
gősségtől, s ráadás-varázzsal töltik el. Henri Bremondnak igaza lehet (Prière et poésie, Paris, 
1926): „a szavak sokkal többet jelentenek itt, mint egy fogalmat: a fogalommal együtt maguk-
kal hoznak valamilyen erőt, mágikus hatalmat, ami az olvasót emelkedettebb életkörbe helye-
zi át”. Berzsenyi képei többnyire nem festői elemeikkel hatnak, hanem nyelvi alakzatukkal (égi 
láng, azt mondanám: égi tűz helyett), helyzetükkel, a jelzők és főnevek szokatlan kapcsolódásai-
val (a szélveszek bús harca, bősz helyett), a szavak éles helyezésével (Merj! A merészség a fene 
fátumok / Mozdíthatatlan zárait áltüti), a szórendi nyomatékokkal (ott is elszórt / Csontjaimat 
kezeid takarják, mintha azt sugallná: csontjaim mindenütt el vannak szórva), a régies jelentés-
árnyalat alkalmazásával (férgek), az óvatosan használt nyelvújítási neologizmusok bevetésével 
(szélveszek), egyéni szóhasználati jegyekkel (lángesze, lelkem záraiból kikél, láthatatlan férgek), 
a nem-plasztikus jelzők halmozásával (Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását / S ácsorgó ajakam 
első mosolygását; hangyabolyi világ). Különösen furfangos mestere Berzsenyi az igék mozgatá-
sának, főleg hátravetéssel, késleltetéssel elért hatásfokozásának. Versünkben rögtön az első sza-
kaszban három sorban is (az igenévvel együtt négy sorban: égő) a végén csattan az ige, mond-
hatnánk: fel nem ér, ohajtva sejt, égő, tekinthet. Vagy: milyen döndülve cseng a harmadik stró-
fa végén ez a kiméri. Általában is megfigyelhetjük: a halogatott, elodázott igék a Berzsenyi-vers 
legfontosabb hatáselemei. Nem számolom meg őket itt… de a vers utolsó sora is, mi lehetne 
más, ige: takarják. 

A Fohászkodás a világegyetem bizalmat ébresztő, nagyszabású rendjétől az életpálya fordula-
taiban, a halálban és a megsemmisülésben való megnyugvásig jut el. Mintegy leteszi életét ebbe 
a világokért felelős kézbe. S miközben átérezzük a lírai halandó szorongását, mi is részesedünk 
ebből a könnyítő, odaadó, békességes megnyugvásból. Rodin Manus Dei szobra dereng fel emlé-
keinkben: a Kéz tart, kinyílik, emel és ejt, bánik velünk, de (ha hitünket nem is) létbe vetett bizal-
munkat megalapozza. Később Babits, a nagy katolikus költő az imádságban, az Elrendelésben 
a szabadságot is képes megpillantani, Az elbocsátott vad című versében („Vezessen hozzád a 
szabadság!” / így kérem olykor, aki vár, / mert nem annak kell az imádság, / ki Istent megtalál-
ta már). Fohászkodásból imádság lett, látjuk. Babits hite is olyan, mint az evangéliumi fohász-
kodóé: Hiszek, segíts hitetlenségemen! (Márk, 9, 24. vers). És Berzsenyi hite sem hosszabb. De 
hatalmas erővel, a sulykolás lenyűgöző gesztusaival tudja új változatban elmondani nekünk ezt 
a századoktól örökölt ráfogást. 

Hogy csak magának akart-e meghalni? Nem tudjuk. A Fohászkodás hitvallása (se nem hite, 
se nem vallása) nem örökölt keresztény meggyőződésünket erősíti, hanem a definitív hitet nél-
külöző erkölcsi világrendbe vetett bizalmunk költői tanúsága. Olyan jel, amelyet az egyik lélek 
küld a másiknak. Ugyanolyan megrendítő lehet, ha egy ember ragaszkodik ahhoz, hogy hitről 
és hitetlenségről – akár költői formában – beszéljen, mintha hitét vallaná meg nekünk. A hullám 
vízből áll és halad, tódul előre. De nem halad, nem tódul maga a tenger. Valahogy a hívő alkatú 
lélek is így viszonyul hitének nagy valóságaihoz: napról napra átéli a hitetlenség hullámait, de azt 
is tudja, hogy hitének egésze rendületlen. Ugyanezt sejteti Berzsenyi is a Fohászkodásban. Vagy 
talán azért értjük így, mert mi is pontosan ugyanilyenek vagyunk.


