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BERZSENYI ÉS A FELVILÁGOSODÁS* 

A fenti cím ürügyén most csak arról a rokonvonásról szeretnék részletesebben szólni, ami a 
Berzsenyi-életmű egyik lényeges eleme és az 1770-es évek, azaz: a magyar felvilágosodás első, 
nemesi-rendi fázisának irodalma között megfigyelhető. De - merülhet fel rögtön és látszólag jogosan 
az ellenvetés - hogyan beszélhetünk itt rokonságról, amikor Berzsenyi verseiben és egyéb írásaiban 
nincs elég sok s főleg elég biztos nyoma annak, hogy ő ismerte volna ezt az irodalmat. Sőt: a tényleges 
ismeret és a tényleges hatás tényei nemcsak hogy elenyészőeknek tekinthetők, de Bessenyei György és 
íróbarátai (első pillantásra is nyilvánvaló) költőként még csak nem is befolyásolhatták Berzsenyit, aki 
teljesen más poétikai felkészültséggel és ösztönnel, a költői kifejezésnek teljesen más eszköztárával 
alkotott, mint elődei, akik még az ő születésének évtizedében írták „franciás" modorban verseiket. Az 
a rokonság azonban, amely az 1770-es évek költői és Berzsenyi között szemünkbe ötlik, nem is 
magukkal a költői szövegekkel, hanem a költemények mögött meghúzódó, ugyanakkor a bennük 
megjelenő értékrendszerek sajátosságaival van összefüggésben - s így éppen az eltérések csábítanak a 
szembesítésre, hiszen a megfelelés nyilván annál lényegibbnek, annál inkább a valóságból származónak 
tekinthető, minél kevésbé eredhet irodalmi átvételekből. Az így megmutatkozó párhuzamos vonás 
ráadásul nem is akármilyen, részleges mozzanatban tűnik fel, hanem abban, amit Szerb Antal a költő 
„legcentrálisabb átélésének" nevezett (Az ihletett költő, Szeged, 1929. 9), ami Szauder József szerint 
Berzsenyi költészetének középpontjában áll (Ihletek, múzsák Virág és Berzsenyi között, in: Az estve és 
Az álom, Bp. 1971. 289), ahol - mint Horváth János megállapította (Berzsenyi és íróbarátai, Bp. 
1960. 83) - Berzsenyi múzsája a „legotthonosabb". Meg merem kockáztatni azt az állítást, hogy az 
emberi élet jóvátehetetlen elmúlásának a ténye - mert erről van szó - irodalmunk történetében csak 
az 1770-es évek íróira, Bessenyeire és íróbarátaira gyakorolt olyan mély benyomást, amely Berzsenyié
hez hasonlítható, s ezt nem fedheti el az sem, hogy ők nemcsak egészen más költői nyelven fejezték ki 
magukat, de távolról sem rendelkeztek a költői kifejezés olyan erejével, mint a vüágirodalmi rangú 
utód. 

Ez a rokonság már csak azért is feltűnő, mert e fogékonyságnak sem ott, sem itt nincs érvényes 
vagy inkább: látható és közvetlen „valóságalapja" - tudomásom szerint semmilyen pozitív tény nem 
cáfolja, hogy életerős, sőt, kifejezetten jó fizikai állapotban lévő, ráadásul az akkori körülményekhez 
viszonyítva is igen fiatal embereket szorongat meg a szálló idő hatalma és az élet végleges elmúlásának 
fenyegetése. Berzsenyi, aki diákkorában „tizenkét németet" hányt a város tavába, 1809-ben azt írja 
Kazinczynak, hogy „még eddig" a „mulandóságnak semmi magvát" nem érezte ereiben s csak most 
érzi először a semmiséget és a csüggedést, csak most, amikorra már körülbelül mindent elmondott - a 
legnagyobb költők színvonalán - , amit költő el tud mondani a semmiség előtti csüggedésről. De 
hasonló a helyzet Bessenyeivel és íróbarátaival is, maga Bessenyei pl. már 23-24 évesen arról 
panaszkodik egyik első (és igen gyenge) versében, hogy „A repülő idő húz koporsóm felé | Áh mi 
módon kelljen dűlni ebbe belé", alig 32 évesen pedig hosszan és szépen siratja eM holmi-t záió,A vén 
úrfiaknak ajánlott versében végleg tovatűnt fiatalságát. Nem szükséges egy teljes biográfiai-filológiai 
armatúra megmutatása annak belátásához, hogy sem ő, sem A télnek közelgetését érző Barcsay, aki 
egyébként is oly gyakran morfondírozik az időnek „tsuda természetéről" és a semmiség felé vezető 
változás hatalmáról, hogy tehát e daliás termetű „főgavallérok" egyike sem a valódi, a tényleges testi 
elmúlás fenyegetését élték át. De nem azt érezte meg a valóban korán meghalt Ányos Pál sem - őt 
Bessenyei az élet tavasza által ölelt, .jádszani, érezni" tanvló ifjúnak látja akkor, amikor az máris az 

•Berzsenyi születésének 200. évfordulója alkalmából, 1976, június 4-5~6-án, Szombathelyen 
rendezett vándorgyűlésén elhangzott előadás szövege. 
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élet és a földi örömök jóvátehetetlen, „örökség nélküli" múlandóságát panaszolja versei egész sorában. 
Minden jel arra mutat, hogy nem a romlandó test jelzéseit veszi tudomásul a gondolat, hanem éppen for
dítva: a gondolat a test érzéseitől és sugallataitól még csak nem is függetlenül, de azok ellenére küszkö
dik a szorongással, amelyet az élet elmúlása ébreszt a lélekben. Azaz: sem Berzsenyinél, sem elődeinél a 
mulandóság téma iránti vonzalom hátterében nem tételezhető fel a romantikus élményköltészetre 
jellemző közvetlen és külső életrajzi motiváció, ahogy valószínűtlennek kell tartanunk természetesen 
annak lehetőségét is, hogy valami különös véletlen folytán egy három évtizeddel később újra jelent
kező neurózis tüneteinek azonosságáról lenne e fogékonyság esetében szó. 

Pontosabb azonban annak megállapítása, hogy nem tulajdoníthatjuk ezt a vonzalmat valamely, az 
1770-es évekkel betörő irodalmi „divat" hatásának sem, amelyhez - például - a korabeli német 
irodalom is szolgálhatott ösztönzéssel és mintával. A divat elfogadásához azonban már eleve disz
pozíció szükségeltetik, és ezért nagyon is figyelemre méltó az a tény, hogy a Bessenyei nemzedékének 
működése és Berzsenyi nagy elégiáinak születése közötti húsz esztendő (az érzelmességre egyébként 
kiváltképpen fogékony) magyar irodalmában ez a vonzalom így, ilyen megközelítésben és ilyen 
hangsúllyal sehol sem jelentkezik, pedig többen is érezhették ekkor ereikben a „mulandóság magvát", 
olyanok, akik azután valóban fiatalon hunyták le örökre szemüket. Dayka Gábort, Péczeli Józsefet, 
Szentjóbi Szabó Lászlót, Kármán Józsefet vagy Csokonai Vitéz Mihályt ugyan sorsuk is fogékonnyá 
tehette volna egy, a közvetlen elődök által már bevezetett és többnyire általuk is jól ismert költői divat 
hangulataira, de annak ellenére, hogy műveikben ők is sokat foglalkoztak az élet végső dolgaival -
mégsem ők a halálfélelem költői; a mulandóság fájdalmáról nem a szegény, tüdőbeteg debreceni 
polgárfiú énekel, hanem néhány szálas gárdista énekelt korábban s a vasgyúró fiatal niklai földbirtokos 
énekel majd. 

Mi lehet akkor a magyarázat? Úgy vélem, hogy ez az ének nem a túlzott, netán beteges 
szenzibilitás éneke, mélyen a kor valóságában gyökerezik - bár e valóság alatt természetesen nem a 
hétköznapokat s különösképpen nem egészségügyi tényeket kell érteni. 

Nemrégiben megjelent dolgozatomban (A fiatal Bessenyei és íróbarátai Bp. 1976) megkíséreltem 
bemutatni, hogy Bessenyeinek és költőtársainak e mentalitásbeli sajátsága mögött egy különös és 
lényeges vonásaiban valamennyiőjük számára közös eszmetörténeti helyzet áll - feltételezésem szerint 
Berzsenyinek, az elégia-korszak Berzsenyijének az övékével ebből a szempontból rokon mentalitása 
mögött szintén egy,'az elődökével néhány, de alapvető vonásban rokon gondolkodói helyzet jelenléte 
gyanítható. A tételt nem tudom ugyan bizonyítani (legfeljebb - talán - valószínűsíteni), végig
gondolni azonban mindenképpen érdemes: egy lehetséges válasz felé közeledhetünk így a Berzsenyi 
életművével szemben szükségképpen felmerülő, de a szakirodalom által némiképpen mostohán kezelt 
kérdésre - nevezetesen: miért határozta meg oly erőteljesen Berzsenyi témaválasztásait legjelentősebb 
költői korszakában az emberi élet múlandóságának ténye. Ugy látszik, hogy a magyar felvilágosodás 
nemesi karakterű - tehát a nyitó és a lezáruló - fázisaiban egy ilyen helyzet létrejöttéhez komoly 
lehetőség volt, míg a közbülső, polgárinak tekinthető időszak nem hozott létre hasonló helyzetet és 
mentalitást. 

Megkísérlem tehát e szituáció felvázolását. A magyar felvilágosodás első nemzedékének színre
lépését a világiság erőteljes képviselete jellemzi, náluk azonban az ember evilági és testi mivoltáról 
tudott s a klasszikus felvilágosodás gondolatkincséből átszármazott eszmék úgy válnak evidenciává, 
hogy a meggyőződés ugyanakkor egy lezárulásához közeledő, de még virulens és jól kiépített intéz
ményi bázissal felszerelt későbarokk világ kulturális tömbjébe zártan, azt ugyan lazítva, sőt: belső 
erőviszonyait (végül is) alaposan átalakítva, de mégiscsak azon belül nyilatkozik meg. így a jellegzete
sen felvilágosult gondolatok - legalábbis a nemesi értelmiség egy szűk körében - érvényre jutnak 
ugyan, de ez az érvényrejutás többnyire csak önmagában, a hagyományos erkölcsi-filozófiai közeggel 
szemben védtelenül, az új ideákat támogató új filozófiai-ideológiai holdudvar szabatos kidolgozása és 
igazán hatásos jelenléte nélkül történik meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az evilági élettel, annak 
örömeivel, vonzásaival szemben a hagyományos vallásoknak a túlvilági életre vonatkozó ígéretei 
teljesen háttérbe szorulnak, viszont a földi horizontok e nagymérvű, szinte viharos és a hagyományos 
vallások transzcendens ígéreteit szinte teljesen eltakaró megnövekedése nem hozza magával azt, hogy a 
vallásos világkép kétségbevonása filozófiailag és szélesebb körben is megtörténjék: a földi igényeknek 
ezt a végletes, vad lázadását csak ritkán kíséri egy megfelelő világkép kialakítására irányuló erőfeszítés 
- ritkán, de éppen ezért annál kényszerítőbb erővel, mert e feladatra egyedül a fiatal Bessenyei 
vállalkozik s ő egész életére e feladat foglya is marad. A mulandóságra való fogékonyság szempontjából 
azonban éppen ebben - tehát: a filozófiátlanságban - van a helyzet lényege, így jelenik meg az emberi 
élet és a földi boldogság úgy, mint egyedülvaló érték (nem biztos, hogy azért, mert nincs folytatása, 
hanem azért, mert nem számít a folytatása) s ugyanakkor úgy, mint ami veszendő, ami értéktelen. Az 
őket körülvevő hagyományos világ vallásos alapzatú erkölcstana csupa tartós értékekre van építve, s így 
óhatatlanul eleve normaként áll a lázadók előtt, akik ugyan az ember evilági életét helyezik előtérbe, 
de azt még náluk semmiféle átalános érvényű és tartós értékrendszer nem tudja magához ölelni -



állandóan rombolja hát az idő, s ha nem is mindig a semmiség, de mindig a megsemmisülés fele halad s 
erre semmi nem nyújthat már tartós vigaszt. Részletes dokumentáció helyett egy miniatűr példán 
mutatnám be az e szituációból következő szemléletet. „Tsak a jelenvaló teszi életemet" - így zárja le 
az inkább pogány, de ebben is igen óvatos Barcsay Ábrahám A télnek közelgetése című versét; „Tsak 
lelkünket várja örökké valóság" - ezt pedig a vitatlanul hivő, de a világi élet örömeire világi barátainál 
is szomjazóbb Ányos írja, s ez a két „Tsak" tömören s ugyanakkor elég pontosan is illusztrálja a fent 
elmondottakat. Barcsay „Tsak"-ja az emberi létet a jelenvaló élettel azonosítja s hallgatólagosan ugyan, 
de megtagadja minden más, a jelenvalón túli lét jelentőségét; Ányos „Tsak"-ja viszont (a Virág 
Benedekhez 1777. november 15-én írott episztolájának egészéből nyilvánvaló) a másik oldal, a túlvilági 
élet felől mutatja be ugyanazt a pozíciót: ez itt a szó szoros értelmében veendő „Tsak", bizonyosság, de 
nem vigasztaló bizonyosság az evilági dolgok esendőségével, az idő hatalmának való alávetettségével 
szemben. Egy hivő részéről nyilván egy „de" illene inkább ide, csakhogy ez a „de" már nem illene 
magába a versbe: azt egyértelműen a világi dolgok jóvátehetetlen elmúlása miatti tömény szomorúság 
üli meg. Mind a két „Tsak"-ban (miként az életművekben) benne van a két irányba egyszerre való 
hiányolás, keveslés, kielégületlenség gesztusa: a földi élet itt nem épül tartós értékekre, a tartós értékek 
lehetséges birodalma - az örökkévalóság - pedig mit sem jelent az oly drága Jelenvaló" szempont
jából. A személyes élet így, ebben a helyzetben egyszerre mutatkozik meg egyedüli értéknek, de 
ugyanakkor aláaknázott, védtelen, a semmiség vagy a megsemmisülés felé folyvást és feltartóztathatat
lanul haladó, azaz: értéktelen fogalomnak. A hetvenes évek szerzőinek szemléletét ez a szituáció 
mélyen befolyásolja, ez tükröződik vissza Ányos költészetének hol hedonisztikus hangulatokat, hol 
kétségbeesést kifejező tematikájában és tónusában, ez építi, de dúlja is szét Barcsay Verseinek 
szerkezetét, és - végső soron - ugyanebből az anyagból van kovácsolva az a rács is, amelyet a fiatal 
filozófus, Bessenyei oly impozáns erővel próbál meg szétfeszíteni, de amit csak megkerülni tud s azt is 
csupán néhány, bár súlyos pillanatra. 

De éppen ezt a szemléleti sajátságot figyelhetjük meg Berzsenyi költészetben is: vissza-visszatérő s 
jellegzetesnek tekinthető belső kontrasztként találkozunk itt vele. A Merényi Oszkár által megálla
pított kronológiára hagyatkozva (Berzsenyi Dániel Összes Művei. Bp. 1968) azt mondhatjuk, hogy az 
1809-ig, de különösen a niklai magányban készült költemények egyik s leginkább szembeötlő vonása 
éppen az a hullámzás, amelynek alá van vetve a „jelenvaló" értéke. „ . . . ami jelen vagyon | Forró 
szívvel öleld", hangzik egyszer (Horác), s idézhetnénk mellé a rokonszólamokat, de ugyanígy idézhet
nénk vele szemben az ellenkezőeket is, ahol a vidámság költője számára feltáruló jelenvaló „szűk"-ké, 
elégtelenné válik tartósabb értékek ellenfényében (Melancholia). Nagy elégiái tulajdonképpen e szem
léleti átbillenés drámai pillanatait, határhelyzeteit tükrözik: a jelenvaló élet teltségét és teljességét 
fokozza le hirtelen a „szárnyas idő" Jelenéssé", „ál-orcává", azaz: látszattá, lényeg nélkülivé; ebben a 
költői világban a „boldog fiatalság rózsavirányai" természetesen alakulnak át „röpülő álomképpé és 
csalódássá" - hajói meggondoljuk, e két kifejezés Berzsenyi költői nyelvében voltaképpen: szinonima. 
A földi élet itt ragyogó színekben tündöklik, de szüntelen fenyegeti az elmúlás, „életünk arany 
tavaszát" a „vad halál keze" - a meglévő önnön hiányába tűnik át és viszont: a hiányban is ott sajog az 
imént még meglévő fájdalmas emlékezete. E két nézőpont közötti út Berzsenyi jellegzetes, számos 
poétikai követelménnyel is járó lelki útvonala, és úgy gondolom, hogy nem más, mint amit Barta János 
1935-ös, mindmáig alapvető Válasz-beli tanulmánya (Berzsenyi, 109-120.) egyfelől Berzsenyi „határ-
érzései leglényegesebb "-jenek, más összefüggésben pedig az „intimszféra bomlásá"-nak nevez. A 
„közeli életkör"-nek még viszonylagosan sincs állandósága ebben a költői világban, az mindig az 
aláaknázottság állapotában van, hiszen csak a pillanatot, a másfajta, tartósabb értékek felől nézve 
nagyon is „szűk" jelenvalót töltheti ki. 

Az itt felmerülő egyéb kérdésekre csak e dolgozat teljesebb változatában térnék ki, most - talán 
van rá némi alap - azt a tanulságot szeretném levonni, hogy Berzsenyit ezek szerint nem csupán egy 
mentalitásbeli vonás rokonítja az elődökkel, hanem egy, az emberi lét értékelésére vonatkozó szem
léleti sajátság is. Ebből kiindulva pedig megkockáztatom azt a feltételezést, hogy e párhuzamosságok 
között az elődökkel kapcsolatban felvázolt eszmetörténeti helyzet erővonalai is jelen vannak. Azt 
mondom tehát, hogy Berzsenyi azért látja első nagy alkotói periódusában az emberi életet oly gyakran 
végessége, múlandósága felől, mert a földi horizontok megnövekedését nála sem kíséri megfelelő 
bölcseleti védelem, hogy a földi élet kettős értékelése nála is onnan származik, ahonnan elődeinél: az 
oly drága földi élet neki sem épül tartós értékekre (ahogyan arra épül a hagyományos világ által 
értelmezett emberi lét), a tartós értékek hagyományos birodalma pedig számára sem jelent semmit a 
felvilágosult világiság „forrón ölelt" jelenvalója szempontjából. Ez végsőkig telített, azt is mondhatjuk: 
drámai módon feszült helyzet, olyan, amely végül is feloldásra, ha nem is választásra, de birtokba
vételre, felülemelkedésre vár - a hetvenes évek szerzői oldották is a legkülönbözőbb módokon, a 
legreménytelenebbül Ányos, a legélelmesebben Barcsay, a leghatásosabban pedig Bessenyei, akinek 
kulturális programja részben éppen e helyzettel való filozófusi viaskodás eredményeként született meg. 
Berzsenyi viszont - elődeivel ellentétben - kitartja s így éppen azzal teremti meg egy nagy költészet 



eszmei bázisát, hogy nem filozófusként viszonyul egy gondolatilag nagyon is kritikus helyzethez. Ez 
paradoxnak tűnik, de csak látszólag az. Egyszerűen arról van szó, hogy ő - a magyar irodalom nagy 
szerencséjére - „elszenvedte", átélte és (elődeinél jóval fejletebb költői eszközök és hasonlíthatatlanul 
nagyobb költői tehetség birtokában) kifejezte ezt a helyzetet, válaszolt rá, de nem akarta vagy nem 
tudta gondolatilag feloldani, jóidéig nem is tett rá erőfeszítést: „múzsájának" ez természetes közege, 
„otthona" volt. Mert ugyan súlyos tévedés lenne lebecsülni a fiatal Berzsenyi műveltségét, amely 
jelentős volt a Kazinczyval való újbóli kapcsolatfelvétel előtt is - legfrissebben Csetri Lajos Amathus-
elemzése szolgál erre vonatkozóan is tanulságokkal (Tiszatáj, 1976./6. 64-72) de azt is látnunk kell, 
hogy ez a műveltség az elégia-korszakban nem olyan jellegű és irányú volt, mint ami akárcsak 
befolyásolhatta volna a látott szemléletét és a feltételezett szituációt, verseiben sem látható nyoma 
ilyenfajta orientációnak. A költemények elég világosan tanúskodnak arról, hogy számára nemcsak 
semmiféle vallásos világképnek, de az idealista gondolat bármely típusának sincs olyan, huzamosan és 
ismétlődően érvényes, az „igazi életkör" szüntelen való keresése során nem visszavont, valóban 
következetes és megalapozott befolyása, olyan, amely - például - oldaná a földi és testi lét végességén 
érzett fájdalmat; viszont nem látjuk valamiféle materialista elmélet hatását sem, Berzsenyinél (aki 
képtelen megvigasztalódni a túlvilági élet reményével), szó sincs ilyenfajta eltökéltségről és ilyen irányú 
erőfeszítésről. Magatartását és érdeklődését ebből a szempontból pontosan jellemzik Kazinczyhoz 
1809. január 18-án írott levelének azok a kitételei, amelyekben mintegy ismeretelméleti pozícióját 
vázolja, elkülönítve magát a „systémák (értsd: a metafizikai rendszerekben történő filozofálás) hagy-
mázától" éppenúgy, mint az „előítéletek (nyilván a vallásos gondolkodás) fékjétől". A világ titkait egy 
„belső elgondolás szempillantásai" nyitják meg a Józan ész" számára, a titkokat, „mellyeket Ariszto-
telestől fogva láttak vagy ezután láthatnak". Ez - enyhén szólva - nem tekinthető filozófusi 
magatartásnak, még akkor sem, ha a „systémák" elleni küzdelem valóban a felvilágosodás egyik fő 
tendenciája volt, csak persze a XVIII. század filozófusai az „esprit de systéme"-mel szemben nem az 
ihletett szempillantásokat, hanem az „esprit systematique"-ot helyezték, a világ rendszeres, tudo
mányos és nem spekulatív megismerését. Az 1809 elején elhangzott prózai önvallomás — amelyet 
természetesen visszamenőleg kell érvényesnek és jellemzőnek tartanunk - így azt erősíti meg a 
fogalmak nyelvén, hogy Berzsenyi valóban nem filozófusként viszonyult a világhoz s így feltételezett 
helyzetéhez sem, pedig az töményen gondolkodói helyzet volt, hiszen benne egy szélsőségesen és 
egyoldalúan evilági érdeklődés és vonzalom szenved az idealista normák ellenfényében. 

Ez - ismétlem - a magyar irodalom nagy szerencséje: remekművek születtek belőle; humoros 
lenne, ha valaki Berzsenyi elégiáit odaadná a fiatal Kölcsey mégoly jelentős és izgalmas filozófiai 
kivonataiért, pedig azokban a későbbi fanyar kritikus végső soron pontosan ezzel a helyzettel vív meg 
és kivételes filozófusi fogékonyság birtokában. De - vajon nem volt e szükségszerű, hogy Berzsenyi 
kulturális érdeklődése (egy bizonyos idő után) elméleti irányba mozduljon el, hogy oldódjék, átalakul
jon ez a termékeny, de roppant feszült, lefojtott, komprimált helyzet? Ugy vélem, igen, úgy 
gondolom, ez a valódi oka annak, hogy 1809-től kezdődően (a Kazinczyval való újbóli kapcsolat
felvétel után) Horváth János szavával „katexochén, elmélkedő" tendenciák erősödnek meg nála. 
Tudjuk, hogy 1810 körül a „szünet nélkül való tanulás" ideje érkezik el s olyan stúdiumokba merül, 
amelyek gyakran igen közel vannak az imént még megvetéssel emlegetett hagymázas szisztémák 
világához is. Egy apró, de szemléletes példa erre: a Volney-féle Les Ruines alapján (fontos, hogy vele 
vitatkozva is) készülő A pogány religiónak eredete és harmóniája fejezetcímeiben éppen az ominózus 
szó ismétlődik, ő éppen „systémákat" foglal össze itt. E változásnak persze ennél fontosabb és 
jellemzőbb, azt is mondhatjuk: árulkodóbb jelei is vannak, a legfeltűnőbb nyilván az, hogy költésze
tének arculata is átalakul. Az elégiák ideje véget ér - talán az 181 l-es Életfilozófia fogható fel már 
változott hangú költői búcsúként - s egy időre a bölcselettel közvetlenebb és láthatóbb összefüggés
ben lévő episztolák kerülnek előtérbe. 1815-ben pedig megszületik A temető, amely nem egyszerűen 
Berzsenyi egyik legnagyobb verse, de amelynek kivételes helye van az ő költői útján: itt mintegy 
filozófusi szinten és távlatból foglalja össze azt a gondolkodói helyzetet, amelyből - amelyet még 
belülről átélve - feltételezésem szerint nagy elégiái megszülettek. Ez a vers annak magasrendű költői 
tanulsága, hogy a korábbi helyzet filozófusi „birtokbavétele" megtörtént, s óhatatlanul felmerül az 
első hallásra talán merésznek tetsző kérdés: vajon így nem ő maga vágta át költészetének egyik, 
természetesen nem egyetlen, de legbővebben tápláló gyökerét? Mert ha az iménti szembeállítás 
igazságtalannak tűnt a filozófiai jegyzetei fölé görnyedő fiatalemberrel, Kölcseyvel szemben - aki 
abból a műhelyből indult egy Berzsenyi legmagasabb szintjeit ugyan el nem érő, de nagyon jelentékeny 
költészet létrehozása felé - , aligha tetszik igazságtalannak, ha Berzsenyi költészetének megváltozott és 
egyre változó arculatát tekintjük: ő egyre inkább egy olyan műhely felé közeledik, azt a műhelyt, úgy 
látszik, nem lehetett megkerülni ebben a korban. 

Ezt az új évtized eleje táján kezdődő változást - az eddigiekből már nyilván látható - nem 
tulajdonítanám tehát külső tényezőknek (pl. Kazinczy hatásának), az Berzsenyi legbelső világában 
gyökerezik, termékeny, de fojtott és feszült lélekhelyzetéből szervesen következő folytatás volt, hiszen 



a filozófiai magaslatain tágabb a kilátás és hűvösebb a levegő - bár (hogy ismét Horváth János szavait 
használjam) múzsája itt már kevésbé érzi magát „otthonosan". Ebben az átalakulásban a szakirodalom 
általában a felvilágosult tendenciák megerősödését látja, nem vagyok benne biztos, hogy valóban erről 
lenne itt szó, abban viszont biztos vagyok, hogy Berzsenyi 1810 előtt már a legteljesebb mértékig belül 
volt a felvilágosodáson. A helyzet, amelyből e tanulmány feltételezése szerint nagy elégiái megszület
tek s amelytől 1810 körül távolodni kezd, a felvilágosodás egyik világtörténelmi szituációja volt: végső 
soron ő is ama „kétségbeeséssel" - a kétségbeesés egy változatával - viaskodik itt, amit (mint Antonio 
Gramsci megfigyelte) a XVIII. századi szenzualizmus oltott egyes lelkekben azokban az országokban, 
ahol ez az irány a kultúrának nem volt organikus fejleménye. Ez a krízis a magyar felvilágosodás első 
nemzedékét érintette meg először, de az ő válaszaik még inkább csak a kulturális szférában hoztak 
lényeges változásokat. Esztétikailag magas rendű kifejezése itt, Berzsenyi művének érintett részletében 
található - ama „kétségbeesés" magyar változatának s a vele való küzdelemnek ő volt a legnagyobb s 
európai jelentőségű költője. 


