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BERZSENYI VERSEINEK KIADÁSÁRÓL 

Kőrizs Imre Berzsenyi verseinek 1994-ben megjelent két kiadását ismertetve 
(ItK, 1996, 352-355) állást foglalt a „lényegében Berzsenyi saját kötetkompozíció
jával azonos", hat könyvre tagolt közlés mellett, a „holmi fiktív kronológiák ked
véért" ezt feláldozó sorrend ellen. 

Kétségtelen, hogy Berzsenyi költeményeinek, főként az 1808 előttieknek az 
időrendjét megbízhatóan nem lehet megállapítani. Kőrizs által bírált kiadásom 
utószavában nyomatékosan hangsúlyoztam ezt (ugyanott közöltem a könyvekre 
tagolt kiadások tartalomjegyzékét). Elfogadtam mégis Merényi Oszkár 1979. évi 
kritikai kiadásának kronológiai sorrendjét. Egyfelől az Irodalmi szövegek kritikai 
kiadásának szabályzata (1.2 pont) vezetett erre, amely a kritikai kiadások feladatai 
közt említi, hogy a népszerű kiadásoknak is alapul szolgáljanak, másfelől, sokkal 
inkább, leküzdhetetlen kételkedésem abban, hogy Berzsenyi verseinek hat könyv
re osztása valóban a költő által kialakított vagy legalábbis elfogadott kompozíci
ónak tekinthető-e. 

Mint ismeretes, amikor 1808-ban Berzsenyi a kiadás szándékával összeállította 
kötetének kéziratát, még nem rendezte a verseit három könyvbe. Ez a tagolás 
Kazinczytól való. Igaz, Berzsenyi sokat változtatott a Kazinczy javasolta beosztá
son, sorrenden, tizennégy költeménye azonban kimaradt 1813-ban megjelent kö
tetéből, részben azért, mert Kazinczy kihagyásra ítélte őket, részben mert bíráló 
megjegyzést tett rájuk. E kihagyások miatt aligha lehet a három könyvre tagolt 
kötetet Berzsenyi eredeti szándékával teljesen egyezőnek tartani, inkább Kazinczy 
tekintélyének engedő megalkuvás lehetett ez részéről. 

Nem tudjuk, az 1816-i kiadásban az első háromhoz csatlakozó negyedik könyv 
sorrendje (előbb három lírai vers, utánuk hét episztola) a költőtől vagy a kötetet 
gondozó Helmeczitől való-e. A Napóleonhoz című epigrammát mindenesetre Ber
zsenyi hagyatta ki. 

Az ötödik könyvet Döbrentei Gábor 1842-i kiadása toldotta az első négyhez. 
Ebben 1816 utáni költemények kaptak helyet a kiadó által föltételezett időrendben 
(ide került a Döbrenteitől 1820-ra datált Napóleonhoz is). 

Toldy Ferenc elégedetlen volt az előző kiadásokkal, amelyekben sem időrendet, 
sem „tárgy, tartalom és hang; sem forma vagy nemek" szerinti csoportosítást, sem 
„az olvasó képzelmét és érzését" megmozgató „kellemes hullámvonalat" nem 
talált (1860-i kiadása, Előszó). Ezért a műfajok szerinti meg az időrendi tagolás 
együttes alkalmazását választotta: az első könyvbe dalokat, a másodikba 1805 
előtti, a harmadikba 1805 utáni, a negyedikbe 1811 utáni ódákat, elégiákat tett, az 
ötödikbe episztolákat. Kiadását 1864-ben megismételte, követőket azonban nem 
talált. Kiadásainak fontos eredménye mégis, hogy műfaji és időbeli helyükre il
lesztve közölte a korábbi kiadásokból kihagyott költeményeket: tizennégyet az 
1808-i kéziratból, kettőt a Kazinczyhoz küldöttekből. Bánóczy József 1902-i kiadá
sa (Remekírók képes könyvtára, 8.) új, hatodik könyvbe sorolta ezeket, számukat 
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két Kazinczyhoz küldött verssel meg is toldva. Ez a hatodik könyv bővül Mayer 
Erika 1961-i kiadásában Merényitől fölfedezett és kiadott további versekkel. 

Ha némi fenntartással elfogadjuk is Berzsenyi költeményeinek első négy köny
vét a költő által vállalt kompozícióként, az ötödik s főként a hatodik könyvet nem 
tarthatjuk ilyennek. A hatodikban Berzsenyi költői karakterét meghatározó, ki
emelkedő fontosságú költemények jelentéktelen rögtönzésekkel kerülnek együvé, 
csúsznak így egy szinte függeléknek minősülő részbe. 

Az 1979-i kritikai kiadás időrendjét bírálva két érdekes ötlet vetődött fel. Szaj-
bély Mihály szerint: „A második kiadás négy könyvét követhették volna először 
is 1808 előtt datálással az ősszöveg ezekből kimaradt darabjai, majd a levelezésből 
(több-kevesebb biztonsággal) kikövetkeztethető időrendben a később született 
versek." (ItK, 1981, 481.) Kocziszky Éva szerint: „...célszerű lett volna a Kazinczynak 
elküldött csomó anyagát az eredeti sorrendben - amely magától Berzsenyitől szárma
zik - közölni!" (It, 1981, 1088.) Könnyű azonban belátni, hogy ezek sem lennének 
igazán megnyugtató megoldások. Szajbélyé csak az ötödik és a hatodik könyvet 
vonná össze, igaz, az időrendet figyelembe vevő sorrendben, Kocziszkyé meg 
eltekintene attól, hogy eredeti sorrendjét, Kazinczy tanácsának engedve, maga a 
költő adta fel, s fölvetné azt a kérdést is, hogy az ősszöveg sorrendjében közölt 
verseken végre szabad-e hajtani a Kazinczy javasolta változtatásokat. 

KŐRIZS IMRE 

VÁLASZ OROSZ LÁSZLÓ MEGJEGYZÉSEIRE 

Orosz László több oldalról is megközelítve pontosítja azt a mellékmondatomat 
- „Mezei Márta [...] meghagyja azt a sorrendet, amely lényegében Berzsenyi saját 
kötetkompozíciójával azonos" - , amelyet a szövegben egy bekezdéssel lejjebb ma
gam is pontosítóttam. Berzsenyi saját kötetkompozíciójáról csakugyan „csak" az 
első négy (de legalábbis az első három) könyvvel kapcsolatban beszélhetünk - és 
azt sem bánom, ha történetesen az én pontatlan fogalmazásom következtében 
beszélünk végre róla. (NB.: Mezei Márta sorrendje lényegében mégis minden bi
zonnyal megegyezik a Berzsenyiével, amennyiben - amíg van ilyen - követi a 
költő elrendezését. Az a kérdés, hogy a kötetbe nem sorolt verseket hogyan ren
dezi el, csak ezután következik.) 

Költői életművet kronológiai sorrendben kiadni azt jelenti, hogy a mű életrajzi 
alapú olvasatát tesszük a mű helyére. Ez a kulcskérdés, amit nem lehet azzal 
elintézni, hogy, mondjuk, Kazinczy belebeszélt a versek sorrendjének kialakításá
ba. Arra, hogy a - biztos vagy bizonytalan, ez mindegy - időrendben való köz
léssel az olvasókat megfosztjuk a költői kompozícióból fakadó esztétikai él
ménytől, nincs mentség. 

Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy Berzsenyi végleges kompozíciójáról - ám 
beszéljünk csak az első három könyvről - mondhatjuk ugyan, hogy nem „Berzse
nyi eredeti szándékával teljesen egyező", hogy „inkább Kazinczy tekintélyének 
engedő megalkuvás", de nem rehabilitálhatjuk vele szemben valami romantikus 
eredetiség- és zsenikultusz nevében a szegény, gyámoltalan költő un. eredeti el
képzeléseit. Arról nem is beszélve, hogy ahol valaki megalkuvást lát, ott másva
laki esetleg éppen a fokozott műgondot, a minden szót külön mérlegre tevő meg
fontolást véli felfedezni. 
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