
tése is. A Kölcseynél sokkal kevésbé elméleti 
hajlamú Vörösmarty is „mértékbe szorítá" 
„kisded vágyait, rendetlen képzeti árját," 
pedig Szauder találóan benne látja a jelleg
zetes „romantikus alkatot", és szép szavakkal 
így jellemzi alkotó képességét: „költői világa 
óriásivá nő elődeihez képest, s ez egész vilá
gon az Ő szubjektív, tulajdon, kezdettől 
végig egynemű tónusa ömlik el. . . . a költői 
szubjektivitás teljes varázslatával képes 
reagálni a világra, a tükrözésnek máris 
visszavetülő és gyullasztó fényeivel. . ." 

Rendkívül hasznos volt, hogy ezek a 
szétszórtan kiadott tanulmányok most egy 
kötetben jelentek meg. Nemcsak a hozzá
férhetőség miatt, hanem.főként azért, mert 
valóban egy nagyon alapos filológiai tudású, 
kiért ítéletű irodalomtörténésznek átgondolt, 
eredeti és az eddigi kutatási eredményeknél 
sokkal mélyebben bevilágító koncepciója 

tárult elénk a magyar romantika kezdeteinek 
olyan fontos kérdéséről. Sőt, nemcsak a kez
deteiről, a beéréséről is. Mint már utaltunk rá, 
Szauder Csongor és Tünde tanulmánya is az 
e műalkotásról írt legjobbak közé tartozik. 

Szauder József érdeklődése nem korlátozó
dik a magyar irodalomnak egy korszeletére, 
ezt szépen igazolja az a néhány finoman elemző 
esszé és értékelő tanulmány is, melyet 
Krúdyról, Babitsról, Kosztolányiról írt. Krú-
dynak álmot-valóságot, jelent és emlékezést 
egybemosó előadásmódjában is a romantikus 
költőiségnek egy kései, a túlérettség ízeivel 
ható megnyilvánulását mutatja be. 

Szauder könyvét azzal az érzéssel teszi le 
a kutató, hogy ezt még munkája folyamán 
sokszor fogja forgatni. Azt hiszem, ez a leg
nagyobb elismerés, amit elmondhatunk róla. 

Horváth Károly 

BERZSENYI DÁNIEL VÁLOGATOTT MÜVEI 
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Mayer Erika. A bevezető tanulmányt írta Mezei Márta. 
Bp. 1961. Szépirodalmi K. 536 1. (Magyar Klasszikusok) 

.Nem teljes kiadásra, amely összkiadás 
igényével lép fel, láttunk példát, de olyanra, 
amely kevés híján teljes és mégis „válogatott 
művek"-nek kíván mutatkozni, vajmi keveset. 
I t t ezzel a ritka esettel állunk szemben. A kö
tet közli Berzsenyi valamennyi versét, egy 
kivételével összes tanulmányait, drámatöre
dékét, sőt népdalgyűjteményét'is. Válogató 
munkát a szerkesztő csak a levelek között, s 
annyiban végzett, hogy a Kritikai levelekből 
és a Mezei szorgalomból részleteket ad, s mel
lőzi a bírálatokat, a Verselésről szóló rövid 
értekezést. A terjedelem nem túlságos bőví
tése árán (a leveleket nem számítva, amelyek 
szemelvényes közlése, népszerű kiadásról 
lévén szó, indokolt) a kötet könnyen teljes is 
lehetett volna. Alighanem a Magyar Klasszi
kusok szerkesztői elveihez igazodás hozta 
létre az összkiadás-válogatás e hibridjét. 
Hogy ebben a sorozatban általában váloga
tott művek jelennek meg, természetesen 
helyes, mert a nagy íróknak sem minden 
munkája klasszikus. De ez a kötet igazában 
nem szelektál, csak egyet-mást elhagy, bár 
valóban a legkevésbé lényegest. Ezzel egy
részt lemond arról a többlet-értékről, ame
lyet a teljesség önmagában jelent (s különö
sen fájlaljuk, hogy ennyire bő keretek között 
a Mezei szorgalom szövege szemelvényes), 
másrészt nem felel meg annak a gyakorlati
didaktikus célnak, amelyet a jó válogatás a 
költő java termésének felmutatásával, kieme
lésével tölthet be. 

A szöveggondozás egyébként kifogásta
lan. A szerkesztő, a népszerű kiadásoknál 
általában megszokott gyakorlattal szemben, 
bár megbízható korábbi kiadásokra támasz
kodhatott, önálló filológiai munkával, a 
kéziratokhoz is sűrűn visszatérve igyeke
zett — és sikerrel — kialakítani a leghitele
sebb szövegeket (pl. Felsőbüki Nagy Bene
dekhez, Platón). Itt-ott talán ennél is tovább 
mehetett, merészebben szakíthatott volna a 
kialakult szövegköziési hagyománnyal. Érzé
sünk szerint leginkább a Barátimhoz (Én is 
éreztem . . . ) c. vers esetében lett volna ez 
helyén. Ha a zárószakaszokat a korábbi 
változat alapján közli főszövegében, irodal
munk egyik legmegragadóbb költői fordulatát 
mentette volna ki a jegyzetek homályából 
(,,S mint az őszült kor, komor és magányos 
Rejteket választ s szenelője mellett Ragja 
bajuszát") — ezt a bámulatosan tömör 
remeklést, amely nagy szuggesztivitással 
jelenít meg egy történelmileg hiteles típust 
a maga egész atmoszférájával együtt, s 
fogalmazza meg a csalódásaiba, komor falusi 
magányába süppedt Berzsenyi portréját. 
Bár a költő a későbbi változatból maga 
hagyta el ezeket a Mondolat és más komisz 
kritikák által céltáblául vett szavakat, .ezt 
már nyilvánvalóan a megsebzett és megza
vart Berzsenyi tette. 

A szerkesztő a fontosabb szövegváltoza
tok közlésének gondját is magára vette, s ez 
Berzsenyi esetében, aki klasszicista elveihez 
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híven annyit csiszolt művein, a nem filológus 
olvasó számára is érdekes és tanulságos. 
A jegyzeteket lelkiismeretesség és következe
tes átgondoltság jellemzi. Kellő ökonómiával 
adják meg az érdeklődő olvasónak a szüksé
ges keletkezés- és szövegtörténeti tájékozta
tást, a tömör, pontos tárgyi és nyelvi magya
rázatok pedig egyaránt elkerülik a mindént 
szájbarágás és az ötletszerűség ;— Berzsenyi 
eszmekörében maradva — szcilláját és 
karibdiszét. Kár, hogy ezeket a tanulságos 
jegyzeteket a nagyközönség keveset fogja 
forgatni. Abban a Magyar Klasszikusok leg
több kötetével közös gyakorlati hibában 
részesek, amelyet, bár a sorozat lassan 
befejezéséhez közeledik, nem haszontalan 
felemlíteni. Ha ugyanis a verseket s hozzá a 
jegyzeteket nem sorjában olvassuk (már 
pedig verseskötetekben mindenki szemelget), 
a művekhez tartozó jegyzetek kikeresése 
csak bosszantóan hosszadalmas böngészés 
árán sikerülhet, s ezt bizony az átlagolvasó 
nem győzi türelemmel. A sorozat további 
köteteinek legalábbis a tartalomjegyzékében 
fel kellene tüntetni a műveké mellett a meg
felelő jegyzetek lapszámait, vagy ami még 
jobb, minden egyes jegyzet margóján utalni 
a hozzá tartozó mű lapszámára. 

A bevezető tanulmány megírásának két
féleképp is nehéz feladatát Mezei Márta 
vállalta. Berzsenyiről egyfelől azért nem 
hálás írni, mert bizonyos filológiai, időrendi 
és életrajzi problémák megoldatlanok, és 
ismert okokból kevés a remény, hogy valaha 
is megoldódnak, nem hálás másfelől azért, 
mert kevés életmű van irodalmunkban, 
amelyet annyi kitűnő elme többet és mé
lyebben elemzett volna, így újat mondani 
róla valóban nem könnyű. A tanulmány 
szembetűnő erényei a világos és logikus 
felépítés, a fegyelmezett gondolatmenet, a 
költő válságokkal szabdalt életútját meg
határozó társadalmi hatóerők elmélyült vizs
gálata, a művek és a történelmi környezet 
következetesen korrelativ szemlélete. Vezető 
szempontja (a Berzsenyi-probléma marxista 
értelmezésének egyetlen lehetséges útja) a 
költőnek a felvilágosodás eszméihez való 
alapjában pozitív viszonya, melyet a nemesi 
konzervativizmus és a társadalmi és kulturá
lis küzdelmektől. elszigetelő birtokos-nemesi 
életforma hatása keresztez és tesz ellentmon
dásossá. A szerző finom érzékkel fejti fel az 
egymással ellentétes világnézeti erők belső 
küzdelmét, s ennek ide-oda hullámzásával 
motiválja a költő-pálya szakaszainak kiala
kulását, a megtorpanásokat és előrelendülé
seket. Berzsenyi magánya, az életmű töre
dékessége, a meredeken felívelő fejlődést 
követő lassú művészi hanyatlás, majd elnému
lás végső fokon abban leli itt meggvőző 
magyarázatát, hogy a költő kezdetben csak 
felületes könyvélmények kapcsán találkozik 

az aufklérizmussal, később pedig, amikor 
főként Kazinczyval kialakuló levelezése ré
vén mélyebben magáévá teszi a felvilágoso
dást, elmúlt az a történelmi pillanat, amikor 
ez még egyértelműen felszabadító hatással 
lehetne rá. A felvilágosodás radikális kor
szaka lezárult, a kulturális programmá hal
ványodó mozgalomnak már nincs az a sod
rása, hogy világos életcélt adván neki, meg
rögzött válságából kilendítse. 

A szerző a maga igazi drámaiságában 
rajzolja fel a költő-pályát, mind a világnézeti 
tisztulásért, a közösségre hasznos társadalmi 
szerepért folytatott szívós küzdelmet, mind 
a hősi, de egy kissé mindvégig meddőnek 
maradó (mert az eszmék terén a doktrinerség-
nél, s a morál időtlen szemléleténél messzebb 
nem vezető) fejlődést. 

Abból, hogy Mezei Márta vizsgálódásai
nak középpontjába a felvilágosodást helyezi, 
következik, hogy figyelmét legmélyebben az 
eddig elhanyagolt episztolák kötik le. Tanul
mányának a költői levelekről szóló részei a 
legsikerültebbek és a leggazdagabbak új 
eredményekben. Sokoldalú interpretálása nyo
mán ezek a művek, amelyeket a polgári 
irodalomtörténetírás többé-kevésbé valami
féle idegen testnek tekintett az oeuvre-ben: 
a legösszetettebb, a költő belső harcaiba, a 
megváltozott tartalomhoz új formát kereső 
erőfeszítéseibe legtöbb bepillantást engedő 
alkotásokká nőnek. 

Általában a szerző leginkább ott van ele
mében, ahol összetett jelenségeket, finoman 
egymásba fonódó fejlődésmeneteket kell 
elemeire bontania. Érdekesen világít rá pl. a 
Religiók, a Kupa támadása, a Vandái bölcses
ség, A Pesti Magyar Társasághoz és a Döb-
rentei Gáborhoz címzett episztola szövegszerű 
és eszmei összefüggéseire; a Religiókban még 
a kereszténység történeti, szempontú relativi» 
zálása előtt megtorpanó, a későbbiekben a 
vallások kritikájába a kereszténységet is. 
belefoglaló deista felfogásra (54. 1.); vagy a 
Berzeviczi elméletét bíráló, Kazinczyhoz 
intézett levél (1809) gondolatainak tovább
élésére és továbbfejlődésére a Mezei szorga
lomban; az abban foglalt progresszív esz
méknek gondolati-megfogalmazásbeli rokon
ságára legnagyobb felvilágosult íróink egy-
egy helyével. Kissé anakronisztikusán marasz
talja el azonban a mű nacionalista tételeit, s 
nem tulajdonít kellő fontosságot Berzsenyi 
szövetkezett építkezést és termelést hirdető 
gondolatainak, amelyek nem tekinthetők az 
antik aranykor-gondolat puszta lecsapódásá
nak, mert több tekintetben, így különösen a 
székely kaláka-rendszer példájával, gyakor
lati irányba mutatnak. 

Mezei Márta tanulmányának árnyoldala 
némi intellektuális egyoldalúság. Meglehető
sen háttérbe szorul, s nem elég plasztikus 
a költő egyéniségének, emberi arculatának 
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megrajzolása (amelynek fontosságát népsze
rűsítő kiadványban nem lehet eléggé hang
súlyozni), s ami még inkább kifogásolható: 
a formai elemzés szűkre szabott volta. Nem 
mintha ezen a téren nem volnának a szerző
nek találó és eredeti megfigyelései, mint a 
Berzsenyinél gyakori jelenetezési forma eltérő 
művészi funkciójáról a zsengékben és a nagy 
elégiákban (26. 1.), a nagy ódák vers-záró 
technikájáról (24. 1.) vagy a klasszicista 
forma-elemek jellegének Kazinczy hatására 
történt megváltozásáról (31.1.). Mindez azon
ban eléggé szűk térre korlátozódik az eszmei-

ERDÉLYI JÁNOS VÁLOGATOTT MŰVEI 

A magyar irodalomtörténet újabb szép 
kötettel törlesztette adósságát Erdélyi János 
iránt, amikor a Magyar Klasszikusok sorozat
ban megjelentette. A kötet sajtó alá rendezője 
Lukácsy Sándor, az előszó írója Wéber 
Antal. 

Lukácsy Sándornak nehéz feladat jutott. 
Egy válogatott munkákat tartalmazó kötet
ben a válogatás szerepe nagyon jelentős, mert 
az húzza meg az arc fő vonásait, jelöli meg a 
pálya fontos állomásait. Az életmű ilyenfajta, 
szelektív kiadása, még ha a válogató szubjek
tív indítékaitól el is tekintünk, mindig vala
miféle torzítással jár. Elkerülhetetlen, hogy 
a legjelentősebb művek kerüljenek a kötetbe, 
ami rendszerint egyoldalúságot eredményez. 
Erdélyi János esetében különösen fennforog 
ez a veszély, mert ő az irodalóm, és hozzá
tehetjük, a tudomány területén is sokat és 
sokfélét alkotott. Lukácsy maga is tudja ezt. 
Gondos, mérlegelő válogatásával sikerült a 
helyes egyensúlyt megteremtenie. 

Különös örömmel vettük á gazdag verses 
anyagot. Erdélyiről, a költőről az utókor 
majdnem teljesen megfeledkezett. Egyetlen, 
1844-ben megjelent verseskötetén, ma már 
nagyrészt hozzáférhetetlen albumokban, fo
lyóiratokban elszórt versein kívül csak az a 
néhány tartja fenn emlékezetét, amelyet egy-
egy ritka antológia vagy iskolai, egyetemi 
tankönyv őriz. Lukácsy helyes érzékkel ezek 
helyett a „standard" versek helyett a kevésbé 
elterjedt költeményeket sorolta a kötetbe. 
Még népdalait is mellőzte, csakhogy az Erdélyi 
egyéniségére, költői világára jellemzőbb dara
bok helyet kaphassanak. 

Erdélyi, bár költészetét nem mérhetjük 
Petőfi Sándor vagy Arany János mércéje--
vei, korának elismert, nagyhatású költője 
volt. Versei az 1830-as évek végén, az 
1840-es években rendkívül népszerűek 
voltak; a korabeli almanachok, lapok, 

tartalmi tényezők vizsgálata mellett, s ez 
Berzsenyi méltatásában különösen is hiba. 
Valamennyi klasszikusunk között ő az, aki
nél a világnézet viszonylagos korszerűtlen
sége és a létrehozott magas esztétikai érték 
között a legmélyebb a szakadék, s ezt az 
ellentmondást csak nyelvteremtő géniusza 
természetének, a történelmi-társadalmi vi
szonyoktól csak részben meghatározott egyéni 
karaktervonásainak, sajátságos erkölcsi tar
tásának mélyebb vizsgálata útján lehetne 
igazán megnyugtatóan feloldani. 

Julow Viktor 

elsősorban az Athenaeum legkedveltebb 
költője volt. Költészetének sikere nyi
totta meg előtte a nagytekintélyű Kisfaludy 
Társaság és az Akadémia kapuit. Székács 
József fogalmazta meg kora ítéletét, amikor a 
Társaságba való beiktatásakor „népünk köl
tőjééként üdvözölte. Erdélyi méltán aratta 
költői babérait, mert új, plebejus tartalmat, 
új hangot hozott. A nép fia volt, népének 
érzésvilágát, gondolatait fejezte ki. Annak 
köszönhette népszerűségét, hogy a demokrati
zálódó kor eszméinek adott hangot, mégpedig 
nem elvont általánosságok formájában, el
mélkedve róluk, hanem saját élményeivel 
telítetten, őszinte spontán ihlettel, egyszerű 
nyelven szólalt meg akkor szokatlan erővel és 
hitelességgel, szakítva a „szobaköltészet" 
finomkodó hagyományaival. 

Bár Lukácsy valóban kitűnően válogatta a 
verseket, három verset mégis hiányolunk, 
mert művészi értékükön túl nagyon jellem
zőek keletkezésük idejére. A Pályaemlék a 
fiatal költő, aCornélia emlékezete az érett férfi, 
az Ilyes látnók a szabadságharc bukása utáni 
évek megfáradt, de hitét nem vesztett ember 
érzésvilágát tükrözik. (Az utolsónál bizonyá
ra terjedelmi problémák játszottak közre.) 

A kötet következő részlete a Prózai mű
vek, amelyekbe Lukácsy Erdélyinek 1844— 
1845-ös külföldi utazása során hazaküldöz
getett leveleit és 1850-ben írt naplójegyzeteit 
sorolta. Nem érthetünk egyet az úti levelek 46 
lapnyi terjedelemben való közlésével akkor, 
amikor azok nem is olyan régen (1951) kötet
ben összegyűjtve megjelentek. Indokolt lenne 
közlésük, ha sok minden egyéb dolgozatról 
— éppen terjedelmi okoknál fogva — nem 
kellett volna lemondanunk. Helyesebbnek 
tartottuk volna tehát az 1843-ban, a Regélő 
Pesti Divatlap hasábjain megjelent magyar
országi úti képek közlését, amelyek még azóta 
sem kerültek újabb kiadásra. Erdélyi úti 

Válogatta: Lukácsy Sándor. A bevezető tanulmányt írta: Wéber Antal. Bp. 1961. Szépirodalmi 
K- 619 I. (Magyar Klasszikusok) 
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