
LukÀcsy SÀndor

SZERENCS°TLEN TALçLKOZçS

Berzsenyi ¢s K´lcsey

à...nem vagyok d¡h´s K´lcseyre, hogy
fÀjdalmat okozott Berzsenyinek.Ê

(EsterhÀzy P¢ter)

Inas, lÂ, zab, sonka, kolbÀsz ä indulhatunk, meg nem feledkezve a pipÀrÂl, melynek
m¢g szerepe lesz.

Berzsenyi 1810 mÀrciusÀnak v¢ge fel¢ indult el NiklÀrÂl Pestre. Nem ¢ppen nyu-
galmas idûben. NapÂleon csapatai be¡t´ttek MagyarorszÀgba, ¢s bÀr Somogy megyei
falujÀt nem hÀborgattÀk, Berzsenyi elrettentû hÁreket kap atyjÀtÂl VasbÂl, s panaszko-
dik Kazinczynak: àtele fejem hadilÀrmÀkkal, mÀrsokkal, kvÀrt¢lyozÂkkal, ispotÀlyokkal ¢s pa-
t¢ccsal [= himlûvel], kaszÀlatlan r¢teimmel, vetetlen f´ldjeimmel, csÁrÀs kazlaimmalÊ. Mind-
azonÀltal dicsekv¢sre is van oka. 1810-re jÂ term¢st vÀr, szûlûbirtokÀt vÀsÀrlÀssal meg-
k¢tszerezte, s Ágy àmÀr most egy k´z´ns¢ges falunak j´vedelm¢t adja n¢kemÊ. Pesti Ãtja sokba
fog ker¡lni, de lesz rÀ p¢nz, mert àegy falka ÀrtÀntÊ hizlal, ÀrÀbÂl kitelik a k´lts¢g. Az
Ãtra a gondos gazda k¢sz¡lûdik, hogy Ãtnak indulhasson a k´ltû.

Versei kiadÀsÀt akarja eligazÁtani. 1808 ûsz¢n csikarta ki ûket kez¢bûl Kis JÀnos, û
adta Àt Kazinczynak, aki ´r´mmel fogadja be az ismeretlen k´ltût a mÃzsafiak àszent
koszorÃjokÊ-ba: àa Te ¢nekeid nem szokott hangicsÀlÀs a magyar HelikononÊ ä de sok kifogÀ-
solnivalÂt is talÀl, hibÀs ortogrÀfiÀt, tÀjnyelvi szavakat, s k¢sz az Át¢let (melyet Âvatosan
csak Kis JÀnossal k´z´l): àsokat nyerne a maga dicsûs¢g¢re n¢mely ÁrÂ, ha egy r¢sz¢t munkÀ-
jÀnak el¢getn¢Ê.

Berzsenyi azonban nem ¢getni, hanem megjelenni akar. IrÀny tehÀt Pest. Ahol Ka-
zinczy triÀsza vÀrja: Szemere PÀl, Vitkovics, HorvÀt IstvÀn ä ¢s K´lcsey.

A meg¢rkez¢s 1810. mÀrcius 27-¢n t´rt¢nt, a talÀlkozÀs ä n¢mi kommunikÀciÂs za-
var miatt ä k¢t nappal k¢sûbb. A nevezetes irodalmi esem¢nyrûl Szemere PÀl hosszÃ
lev¢lben szÀmolt be Kazinczynak.

A Duna-hÁdon talÀlkoztak, t´bbsz´r´s tudakozÂdÀs ellen¢re v¢letlen¡l. Szemere
megszÂlÁt egy àalacsony termetü magyarÊ-t:

ä K´vetem urasÀgodat, az Ãr nem tekintetes Berzsenyi Ãr?
ä Az vagyok. S az Ãr?
ä °n Szemere PÀl.
K´lcsey, szokott f¢lszegs¢g¢vel, oldalt Àll, Szemere odainti. Berzsenyi, bÀr szer¢ny-

kedni szokott, hogy û csak àsomogyi falunlakÂÊ, àszeg¢ny nemesemberÊ, àtunguzi vad lakosÊ,
nem akar rusztikusan udvariatlannak lÀtszani, s bÂkkal fordul K´lcseyhez:

ä Kazinczy az ÃrrÂl igen sz¢pen eml¢kezett, olvastam szonettj¢t.
HÀrmasban Berzsenyi budai szÀllÀsÀra mennek, madÀrlÀtta perec ¢s szalÀmi ker¡l

elû, a vend¢gek t´rnek, harapnak. FalatozÀs k´zben Berzsenyi panaszkodni kezd:
ä Mi¢rt ellens¢ge Kazinczy a Duna-melly¢ki szavaknak? °n n¢melyeket meghagyok

belûl´k munkÀmban, mint p. o. ezt: pirholagos.
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ä S mit teszen ez?
ä Piros hÂlagost jelent.
S mÁg a k´nnyen hev¡lû Szemere lelkes csodÀlattal lapozgat a versek k¢ziratÀban,

Berzsenyi bosszÃsan mutogatja K´lcseynek Kazinczy vÀltoztatÀsi javaslatait. Ha maga
mell¢ akarta ÀllÁtani a sz¢phalmi mesterrel szemben a fiatal k´ltûtÀrsat, t¢vedett.

Egy¡tt eb¢delnek a H¢t ElektoroknÀl. Szemere figyelmezteti Berzsenyit: illen¢k el-
lÀtogatni, ha mÀr BudÀn vannak, VirÀg Benedekhez. Berzsenyi inkÀbb azt tudakolja,
hol talÀlhatnÀ meg a hÁres cigÀnymuzsikust, Biharit.

Uzsonnaidûben ism¢t perec ¢s szalÀmi, a fiatalok most mÀr csak sok unszolÀs utÀn
engednek a kÁnÀlÀsnak. K´zben meg¢rkezik Vitkovics, tisztelettûl Àthatva csÂkkal ¡d-
v´zli Berzsenyit, de nem r¢szes¡l viszonzÀsban.

ä Megengedjen az Ãr, pipa van a szÀmban, nem csÂkolhatom meg.
Szemere kommentÀrja: àVitkovics pirult, s mi olyanok lett¡nk, mint akit leforrÀznak.Ê
Este szÁnhÀz. Berzsenyinek nem tetszik a zene, Biharit hallgatnÀ. °lesedû drama-

turgiai vita:
ä °nelûttem kiÀllhatatlanok a Kotzebue darabjai ä mondja K´lcsey.
ä °n nem ismerek olyan ÁrÂt, aki szÁvemhez Ãgy tudna szÂlani, mint Kotzebue ä

mondja Berzsenyi.
TeÀtrum utÀn poharazÀs a budai szÀllÀson. Verseikbûl szavalnak. K´lcsey ¢s Ber-

zsenyi el¢gedetlenek egymÀs deklamÀciÂjÀval, kiejt¢s¢vel. Ez a k¢t ember aligha fog
valamiben is egyet¢rteni.

K´lcsey meg Vitkovics tÀvozik, Berzsenyi magÀra marad Szemer¢vel. Most mÀr alig
titkolja bosszÃs v¢lem¢ny¢t:

ä K´lcsey sok olvasÀst tud lÀttatni, vagy inkÀbb sokf¢l¢t. Sz¢p, hogy û, egy fiatal
ifjÃember, a g´r´g ¢s francia literatÃrÀt is studÁrozta. A Kazinczy vÀltoztatÀsaira tett
jegyz¢seibûl azt hÃztam ki, hogy Ázl¢se jÂl indult Ázl¢s, s f¡lei sz¢p hangzathoz vannak
szoktatva. KÀr, hogy nem tÀrsasÀgba valÂ...

MÀsnap megint szÁnhÀz, majd a Paradicsom vend¢gfogadÂ k´vetkezik. Berzsenyi,
hallva, hogy a szomsz¢d helyis¢gben Bihari heged¡l, fak¢pn¢l hagyja az irodalmat, s
Àtsiet a prÁmÀshoz, s amikor jÂ sok idû mÃlva vele egy¡tt visszat¢r k´ltûtÀrsaihoz, vi-
rÀgos Ãri kedv¢ben van:

ä Bort ide! Te pedig, Bihari, hÃzd! °nnekem a muzsika, csak magyar nÂta legyen,
igen tetszik.

°s, lÀm, mire nem jÂ a cigÀnyzene: Berzsenyi tust hÃzat a szonettek tisztelet¢re.
AztÀn ä mÀr hajnali hÀromkor ä elj´n a bÃcsÃzÀs pillanata. Szemere addig-addig
¡gyeskedik, mÁg siker¡l szÀjon csÂkolnia Berzsenyit; erre K´lcsey k¢retlen¡l is kap
egy csÂkot a somogyi tunguztÂl. EzÃttal nem volt pipa a szÀjÀban.

Szemere r¢szletes beszÀmolÂjÀbÂl kider¡l, mik¢nt tÀmadt idegenked¢s, majd mÀr-
mÀr inger¡lts¢g Berzsenyi ¢s K´lcsey k´z´tt. Nem lehetett mÀsk¢pp. K¢t szem¢lyis¢g
ä k¢t k¡l´n vilÀg.

MÀr az alkatuk is k¡l´nb´z´tt. D´brentei GÀbor Ágy mutatja be az idûsebb k´ltût:
àTermete z´m´k, k´pc´s volt, dereka testes, melle sz¢les, arca t´lt, pofÂk, szeme lÀng (eg¢szen keleti
faj), szÁne sÀrgÀsbarna, majd nagyon piros, nyaka kurta. Miv¢ teszi term¢szettûl sürü v¢r¢t a
bor, ha m¢g annak t¡ze is hajtotta volna agyveleje fel¢!Ê Szerencs¢re ä teszi hozzÀ D´brentei
ä Berzsenyi nemigen ivott (legf´ljebb, dunÀntÃli szokÀs szerint, csecses korsÂbÂl csor-
gatva szÀjÀba az italt); de ä lÀthattuk ä a pesti kiruccanÀs alatt nem vetette meg a bort:
kÁnÀlgatta, fogyasztotta, dalra fakadt tûle. K´lcseyt ellenben v¢kony, f¢lszeg, Àtszelle-



m¡lt f¢rfinak ÁrjÀk le. àEgy erûs l¢lek, t´red¢keny test lÀncai k´z´tt... SzÁntelen arcÀn ezernyi
virrasztott ¢jnek tikkadtsÀga ¡lt... szava tompa, m¢ly ¢s ¢rctelen, mint egy sÁri hang... a rÀme-
resztett szemek elûtt Ãgy Àllott, mint egy tÃlvilÀgi l¢ny...Ê ä ilyennek lÀtta-hallotta a pozsonyi
orszÀggyül¢s szÂnokÀt Kossuth; hasa kerekedni, termete k´pc´s´dni csak k¢sûbb fog,
miutÀn a diaetai szerepl¢snek k¢nyszerü bÃcsÃt mondvÀn, rezignÀlt mezei gazda lett.
HiÀba Árta egy verst´red¢k¢ben: àB¡szke magyar vagyok ¢n, keleten nûtt t´rzs´ke fÀmnak...Ê
ä ût ugyan, testi megjelen¢se alapjÀn, senki sem mondhatta àeg¢szen keleti fajÊ-nak.

K¢t k¡l´nb´zû alkat ä mÀs-mÀs ¢letvitel. Berzsenyi magyar bajuszt viselt, versben
is emlegette; K´lcsey ajka csupasz. K´lcsey a kÀv¢t kedvelte; Szemere tudÂsÁtÀsÀban
nincs szÂ rÂla, hogy Berzsenyi kÀv¢t ivott volna. Berzsenyi pipa n¢lk¡l egy l¢p¢st sem
tett; K´lcsey nem dohÀnyzott. Berzsenyi Ãrk¢nt viselkedett a vend¢gfogadÂban, ¢s
virtusosan dirigÀlta a muzsikÀt; K´lcsey iszonyodhatott manÁrjaitÂl: ahogyan magyar-
nÂtÀzott, ahogyan traktÀlni akart, ahogyan letegezte a cigÀnyt. Az idûsebb k´ltû mo-
dora taszÁtotta a fiatalt.

K¢t k¡l´nb´zû nemzed¢k ä baj volt ez is. A megismerked¢s idej¢n Berzsenyi har-
mincn¢gy ¢ves, K´lcsey hÃsz, tÀrsai alig idûsebbek. Az ¢lemedett k´ltût egy csapat ifjÃ
titÀn vÀrta. F´lajzott kÁvÀncsisÀggal ¢s nagy tisztelettel (hiszen Kazinczy dics¢rte), de
avantgarde ́ ntudattal (hiszen Kazinczy kegy¢t bÁrtÀk). S az ́ ntudatbÂl hamar f´l¢ny-
tudat lett. T´bb k´nyvet olvastak, jobb, modernebb munkÀkat, mint ez a mezei ûste-
hets¢g, aki utÀn hordÀr cipeli ugyan a k´nyvÀrusoknÀl ´sszevÀsÀrolt port¢kÀt, Schil-
lertûl Plutarchig, de ez, Ãgy lÀtszik, csak egy falusi bibliot¢ka alapvet¢se, s ki tudja,
lesz-e haszna. Mert az bizonyos, hogy a vid¢ki k´ltû tÀlentuma nagy, de makacssÀga
is: ragaszkodik avÁtt n¢zeteihez, holott rÀf¢rne Ázl¢s¢re a csiszolÀs, verseire a mügond.
A fiatalok eleinte csak vitatkoznak az idûsebb koll¢gÀval, aztÀn mÀr-mÀr kioktatjÀk.
Rajongani Kotzebue irÀnt? L¤cherlich... A leg¢lesebben a legfiatalabb vitÀzik: K´lcsey.
A kamuti szemü.

A bÁrÀlatot, mely h¢t ¢v mÃlva majd elveszi Berzsenyi kedv¢t a k´lt¢szettûl, e szeren-
cs¢tlen talÀlkozÀs sÃrlÂdÀsai elûzt¢k meg. Addig azonban hosszÃ ä ¢s keserves ä az Ãt.

M¢g valamikor a szÀzadfordulÂn Berzsenyi r´vid, de sz¢p verssel k´sz´nt´tte VirÀg
Benedeket (àJer, jer, l¢gy kalauz pÀlyafutÀsomon!Ê), de ezzel, Ãgy lÀtszik, le is tudta a tisz-
teletadÀst, s amikor 1810-ben Pest-BudÀn jÀrt, nem volt kedve meglÀtogatni àa koszorÃs
Vez¢rÊ-t, ¢s csak mÀsodik pesti Ãtja idej¢n, 1813 mÀjusÀban vizitelt nÀla. Vitkovics kÁ-
s¢rte el. Az ismerked¢s kiss¢ feszesre sikeredett. àMind a ketten csak fejeket billegtett¢k, de
mÂdi szerint nem hajoltak.Ê LiterÀtori besz¢lget¢s k´zben àegymÀst vizsgÀltÀk a k¢t koszorÃ-
sokÊ, majd a vend¢g, a lÀtogatÀs fÀradalmÀtÂl kifulladva (àm¢g k´v¢rebb, mint valahaÊ,
àa lÀba feldagadtÊ) hamarosan tÀvozott. A kapun kÁv¡l ezt a megjegyz¢st tette: àLÀtni a
szobÀjÀrul is, hogy VirÀg po¢ta!Ê ä hogy mi po¢tait lÀtott a puritÀn, sût szeg¢nyes szobÀ-
ban, nem Àrulta el.

A kil¢p¢s elûtt egy kis malûr t´rt¢nt: Berzsenyi megbotlott a fatuskÂban, mellyel az
´reg az ajtajÀt szokta betÀmasztani, megbotlott, ¢s od¢bb rÃgta. Az ´reg f´lfortyant
magÀban, ¢s bosszÃt forralt. Dalt Árt a szobaûrk¢nt tisztelt tuskÂhoz, de milyet!

à°p s eg¢szs¢ges fejed, ¢des ýr´m;
Oldalad nem fÀj, noha nagy d¡h¢ben
Pontyi lÀbÀval kirugott s letiprott
Pontyi lÀbval T¢ged az Ãtban.
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Durva patkÂjÀt s sarujÀt kiÀlltad,
Mint erûs lelkü, buta d´rm´g¢sit
KÁnaid k´zt is nevet¢d, szerencs¢s
KÁnaid k´zt is Custosom, ¢lsz m¢g.Ê

Ez egy kicsit erûs. àDurva patkÂÊ, àbuta d´rm´g¢sÊ, a szerencs¢tlen lÀtogatÂ Pontyinak
nevezve, azzal a n¢vvel, mely Bessenyei vÁgjÀt¢ka Âta a parlagisÀg c¢g¢re, rÀadÀsul az
esetet VirÀg (T¹RT°NET cÁmmel) gÃnyos po¢tai lev¢lben is elbesz¢lte, s megint Pontyi!

Nem tudni, Berzsenyihez eljutottak-e ezek a versek, aligha. Mert amikor k¢t ¢vvel
k¢sûbb Vitkovics MihÀlyhoz Árt episztolÀjÀban Ãjabb pesti ÃtjÀnak terv¢t (inkÀbb csak
k´ltûi ÀbrÀndjÀt) sz´v´gette, azok k´zt, akiket szeretne viszontlÀtni, 1810. ¢vi ismeret-
s¢gein kÁv¡l VirÀg Benedeket is megemlÁtette. Ellenben emlÁt¢s n¢lk¡l hagyta K´l-
cseyt. Rosszul siker¡lt talÀlkozÀsuk eml¢ke, Ãgy lÀtszik, fÀjt.

FÀjt mÀs is. 1813 v¢ge fel¢, n¢hÀny hÂnappal azutÀn, hogy v¢gre napvilÀgot lÀtott
Berzsenyi verseinek elsû kiadÀsa, n¢vtelen r´pirat jelent meg Kazinczy ¢s ÃjÁtÂ tÀbora
ellen: a MONDOLAT. Szerzûi a sz¢phalmi vez¢ren akartak ¡tni, de Berzsenyin vert¢k
el a port. Szem¡kben û szÀmÁtott Kazinczy leghÁvebb k´vetûj¢nek, s dunÀntÃliak l¢-
v¢n, kelet ¢s nyugat nyelvi vitÀjÀban ÀrulÂnak tarthattÀk Berzsenyit. MÂdszer¡k az
volt, hogy verseibûl kiragadtak egy-egy jellemzû r¢szt, s gÃnyos sz´vegk´rnyezetbe
ÀllÁtottÀk. Erre VirÀg Benedek im¢nt emlÁtett T¹RT°NET cÁmü episztolÀjÀban lÀthat-
tak p¢ldÀt. Berzsenyi egyik ÂdÀja (A FELK¹LT NEMESS°GHEZ) nem ¢ppen szerencs¢sen
kezdûdik: àMint majd midûn lÀngszÀrnyakon elj´vend...Ê Ezt VirÀg Benedek Ágy parodi-
zÀlta: àMinthogy hÀt mikoron nem akarsz sz¢p szÂra hajolni, Ennek utÀna midûn mikoron...Ê
AztÀn j´ttek a MONDOLAT anonimusai, s a kor nagy k´ltûj¢nek szavait seregest¡l igye-
keztek lejÀratni. P¢ldÀul Ágy: à...addig gyÃrtam az Isteneknek zsÀmolyÀt, hogy v¢gre diszlett
e mÂd, K¡prisz engem is kegyelni kezdett, az ¢rzem¢ny forrÀsit kobozomra csalta, s
a menny v¢ghetlen ¡r¢ben, a villÀmvezetû Sassal aetheri szÀrnyakon merengû melan-
cholia, csendes alkonyin sÀtoriba intett, vagy a Tempe virÀnyain SzÂkrÀt ́ l¢be. A nagy
ÀllÀspont k´re nem t´lt meg ugyan Àldozat n¢lk¡l: de itt az ¢rdempolc, mely magas, mint az
egekbe´tlû KrivÀntetû, vagy az ¢gtartÂ Pyraen¢k; melyet semmi Idûk zavarja, s forgÂ vi-
szontsÀg le nem tapod.Ê

E zavaros sz´veg tucatnyi Berzsenyi-id¢zetet zagyvÀl ´ssze (elt¢rû betütÁpussal sze-
dettem ûket), t´bbnyire sz¢p ¢s fontos versek kifejez¢seit, melyek az eredeti helyen
mer¢sz ÃjÁtÀsk¢nt eszt¢tikai gy´ny´rüs¢get okoznak, itt azonban ä a szerzûk szÀnd¢ka
szerint ä nevets¢gess¢ tesznek egy k´ltût, egy stÁlust. °s Ágy megy ez v¢gig a MONDO-

LAT-ban.
A mÃlt szÀzad elej¢n lassÃ a kommunikÀciÂ, NiklÀra csak 1814 mÀjusÀban jutott el

az ÁrÂi k´r´kben addig mÀr hÁrre kapott f´rmedv¢ny. A gÃnyiratot Berzsenyi egy
àgyerkûce marhasÀgÀÊ-nak tartja, bÀr ä Ãgy v¢li ä sok bolondsÀga k´z¢ sok igazsÀg ke-
veredett, s n¢hÀny vers¢n hajlandÂ igazÁtani. Honn¢t e b¢ketür¢s? Nem vette volna
¢szre, hogy a r´pirat fûk¢nt ût tÀmadta? Lehetetlen. Berzsenyi szerette versben, le-
v¢lben sztoikusnak mondani magÀt, ¢s talÀn csakugyan az volt; most gyakorolhatta
nemes er¢ny¢t, s a hiszt¢rikus Kazinczyt is erre buzdÁtotta. De k´zeleg mÀr az idû,
amikor v¢ge szakad b¢ketür¢s¢nek.

A MONDOLAT utÀn k´vetkezett a FELELET A MONDOLATRA. 1815-ben jelent meg;
az elûzû ¢vben k¢szÁtette Szemere PÀl ¢s K´lcsey, egy vidÀm p¢celi nyÀron, valÂszÁnü-
leg nagyokat kacarÀszva a parÂdia parÂdiÀjÀnak egy-egy jÂ szaftos tromfjÀn. Felelet-
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nek azonban furcsa ez az ÁrÀs. Sok helyt azt folytatja, amit a MONDOLAT elkezdett:
Berzsenyit csipkedi. Volt a k´ltûnek egy strÂfÀja, a sztoikus b´lcsrûl, ´nmagÀrÂl, aki
àlÀtja a virtust letapodva ny´gni, lÀtja a bünnek koronÀs hatalmÀtÊ, lÀtja mindezt,

à...¢s kebel¢t szomorun bezÀrja
S mint az ûsz¡lt kor, komor ¢s magÀnos
Rejteket vÀlaszt, szenelûje mellett
  RÀgja bajusszÀtÊ.

A MONDOLAT mindjÀrt az elsû lapon gÃnyt üz´tt a szenelûbûl ¢s a bajuszbÂl, olyan
eredm¢nyesen, hogy Berzsenyi t´r´lte a strÂfÀt; s most m¢gis mit kell lÀtnia? a FELE-

LET is a szenelû ¢s a bajusz miatt csÃfolja ä ez mÀr igazÀn sok, valÂsÀgos impertinencia!
gondolhatta a k´ltû. GyanÁtja, hogy az anonim FELELET legs¢rtûbb lapjait K´lcsey Árta.
Azt a fiktÁv nûi levelet, mely Berzsenyi pesti lÀtogatÀsÀt travesztÀlja, bizonyosan û:

à...mindjÀrt, amint szeg¢ny boldogult f¢rjem Pestre hozott, elment¡nk a Beleznay-kertbe, ¢pen
ott volt a Bihari bandÀja, m¢g most is jut eszembe, hogy ezt hÃzta:

Csak olyan mÀr a vilÀg,
Kinek szoros, kinek tÀg,
LÀm, ¢nnekem a vilÀg
Sem nem szoros, sem nem tÀg.

Eszemadta Biharija, mond¢k, csaknem felsikoltva ´r´membe, be angyali mÂdra hÃzza! Meg¢r-
demeln¢, hogy a kez¢t megaranyoznÀk. ä CincogÀsok! felele a f¢rjem, estv¢re mÀs muzsikÀt fogsz
hallani. Elment¡nk a H¢t VÀlasztÂhoz. Muzsikai akad¢mia volt. Csak k¢pzelje, ¢des bÀtyÀm
uram, egynehÀnyszor kelle ÀsÁtoznom, s egyszer bizony csak egy hajszÀlba mÃlt, hogy el nem alud-
tam. A cigÀny cincogÀsÀn gy´ny´rüs¢get lelt¢l, s itt szundikÀlsz? ten¢ked nincs Ázl¢sed a sz¢p
felûl, monda a f¢rjem. MÀsnap a teÀtrumba vitt el. OperÀt jÀtszottak, egy kar¢neken kezdûd´tt
a jÀt¢k. Hogy tetszik? k¢rd¢ a f¢rjem, s ¢n mond¢k: Valami oly sz¢pet, oly fels¢gest vÀrtam, mint
PÀpÀn a deÀkok kÀntusa, azonban itt csak holmi cifra-nyifra gornyikolÀst hallottam, m¢gpedig
muzsika mellett. Ez nekem olyba tetszik, mint nÀlunk a vak koldusok vÀsÀrkor, midûn a hegedü
mellett ezt ¢neklik: Felemel¢ KÀdÀr szemeit az ¢gre.

Istenem, hogy a kultÃra ily gyenge lÀbon Àll m¢g hazÀnkban. Micsoda gondolkozÀsok ezek?
A cigÀny heged¡l¢s¢ben Àll a magyar eredeti muzsika, s a deÀkok cantizÀlÀsa a sz¢p eredeti magyar
¢nekl¢s, s a Mozart ¢s Hayden kompozÁciÂja, jÀtszva a mesterektûl s mestern¢ktûl, semmi. így
sÂhajtott a f¢rjem, s ezzel v¢gz¢ szavÀt: Legelûsz´r is n¢met¡l kell tanulnod, sz¡ks¢ged vagyon a
kultÃrÀra...Ê

Ezt a szatÁrÀt olvasva Berzsenyi fuldokolhatott d¡h¢ben: most mÀr nem is Pontyi,
hanem egy buta lÃd nûszem¢ly, egy n¢mber k¢p¢ben gÃnyoljÀk! A kirobbanÀsra k¢sz
indulatoknak azonban jobb megÀlljt parancsolni. Berzsenyi taktikÀzik. Ha bevallja,
hogy magÀra ismert a falusi asszonysÀgban, csak nyilvÀnosabbÀ teszi a s¢rt¢st, inkÀbb
azt szÁnleli tehÀt, mintha ¢szre sem vette volna. De k¢t hÂnapos em¢sztûd¢s utÀn, 1816.
februÀr 8-Àn iszonyÃ levelet Ár Kazinczynak letargikus ÀllapotÀrÂl (an¢lk¡l, hogy okÀt
adnÀ): àMeggyûzhetetlen hidegs¢g s munkÀtlansÀg fog el naprÂl napra, s mindazon ´szt´n´k,
melyek valaha lelkemet izgattÀk, lassank¢nt kialusznak... °rzem, hogy mind magamnak, mind
az emberis¢gnek meghaltam. SzÀzszor felveszem tollamat, s szÀzszor leteszem; mit Árjak? s cui
bono? a bolondokat tegyem okosokkÀ, vagy a gazembereket jÂkkÀ?Ê

Ez az elhallgatÂ Berzsenyi portr¢ja, egy esztendûvel K´lcsey kritikÀja elûtt.



A kritikÀrÂl, mely ä Kis JÀnos ¢s Csokonai verseinek bÁrÀlata utÀn ä a TudomÀnyos Gyüj-
tem¢ny 1817. ¢vi hetedik (jÃliusi) f¡zet¢ben jelent meg, az irodalomt´rt¢n¢szek sokszor
¢s sokat Ártak, an¢lk¡l hogy a benne ¢s miatta hÀborgÂ indulatok elûzm¢nyeit ¢s sze-
m¢lyes indÁt¢kait kellûk¢ppen vizsgÀltÀk volna. A r¢gi p´r aktÀit rakosgatva jobbÀra
csak az ¢rdekelte ûket: kinek volt igaza? a kritikusnak, aki s¢rtett? a k´ltûnek, aki meg-
s¢rtûd´tt? egyiknek sem, vagy mind a kettûnek? ä mÀrmint a sz¢ptani szabÀlyok sze-
rint; mintha ebben a k¢nyes ¢s sanyarÃ emberi ¡gyben egyÀltalÀn lehetne eszt¢tikai
rûffel m¢regetni. A t´bbs¢g, fenntartÀsokkal bÀr, K´lcsey mellett voksolt ä mert kazin-
czyÀnus kritikÀt Árt, s az irodalomt´rt¢netben Ali ¢s Kazinczy kezei hosszÃak. A legta-
lÀlÂbban N¢meth LÀszlÂ jellemezte K´lcsey hÀrom kritikÀjÀt: àKisnek jutott a menny,
Berzsenyinek a purgatÂrium s Csokonainak a pokol.Ê

Berzsenyi azonban most mÀr a purgatÂriumot sem tudta szÂ n¢lk¡l elviselni. à°n
a K´lcsey goromba recensiÂjÀt csak most kaptam Somsics MiklÂs ÃrtÂl ä Árta Kazinczynak 1817.
szeptember 8-Àn. ä Ez a recensio annyira ÀltalhÀgta mind a maga hatÀrait, annyira megvet
minden illendûs¢get ¢s embers¢get, annyira elÀrulja tisztÀtalan kÃtfej¢t, hogy az okosok elûtt maga
magÀt megcÀfolja...Ê Ez m¢g a r¢gi reflex: ha Berzsenyit s¢relem ¢ri, jobbnak lÀtja hall-
gatni; de most nem teheti. àSz¡ks¢gesnek tartom magamat oltalmazni, s sz¡ks¢gesnek tartom
literatÃrÀnk javÀra n¢zve is, hogy ezen garÀzda sophistÀt szelÁdebb¢, embers¢gesebb¢ tenni meg-
prÂbÀljam.Ê Berzsenyi, azonosÁtva ¡gy¢t a magyar irodalom ¡gy¢vel, Ãgy ÀllÁtja be,
mintha k´zszolgÀlatot vÀllalna, amikor antikritikÀra vÀllalkozik: àMert az ily gorombasÀg
v¢gtelen kÀrokat fog okozni: elidegenÁti az ÁrÀstÂl a legszebb lelkeket... elidegenÁti a fûrendet...
megalacsonyÁtja a literÀtorokat... Kettûs k´teless¢gem tehÀt szÂlni.Ê

Berzsenyinek leginkÀbb az fÀjt, hogy ä Ãgy ¢rezte ä a kritikus nemcsak a verseirûl,
hanem rÂla mint emberrûl is àgorombaÊ v¢lem¢nyt mondott, s ezt azonnal (Kazinczy-
hoz Árt ugyanezen level¢ben) kem¢nyen megtorolja K´lcseyn ä versein ¢s magÀn az
emberen, m¢gpedig (ami po¢tai vitafelek k´zt v¢gk¢pp illetlen) testi mivoltÀban: à°n
ennek a pimasznak kamuti szem¢bûl mÀr akkor semmi jÂt nem n¢ztem, mikor n¢kem a pesti kÀ-
v¢hÀzban egy ´l nyekegû verseket hozott.Ê

Berzsenyi ezzel vilÀgosan megjel´lte a kontroverzia kezdûpontjÀt. A talÀlkozÀsrÂl
mint ûss¢relemrûl eddig hallgatott.

A àkettûs k´teless¢gÊ teljesÁt¢se ä vagyis az antikritika-ÁrÀs ä nem Ág¢rkezett k´nnyü-
nek. Szem¢lyes ¢rintkez¢s¡kkor Berzsenyi megtapasztalhatta K´lcsey f´l¢ny¢t olva-
sottsÀgban, elm¢leti k¢pzetts¢gben; tudta, hogy Kazinczynak û csak àf¢ltudÂsÊ barÀtja,
nem is rest tanÀcsot k¢rni tûle: jel´lje ki szÀmÀra Kotzebue hibÀit (m¢g sajog eml¢ke
a gÃnyos mosolynak, mellyel a fiatalok elint¢zt¢k az û lelkesed¢s¢t); mondja meg, ki
¢rti helyesen Goeth¢t ¢s Schillert, û vagy K´lcsey.

De ez mÀr a v¢gszÂ a tanÁtvÀny-mester viszonyban. Kazinczy hosszÃ ideig lelki me-
ned¢k is volt Berzsenyi szÀmÀra; most, amikor K´lcsey kritikÀjÀtÂl felbûsz¡lve a leg-
nagyobb sz¡ks¢ge volna rÀ, egyszerre elereszti a kez¢t. MÀr csak hÀrom levelet fog
k¡ldeni Sz¢phalomra (1820, 1829, 1831). Vajon mi¢rt?

ValÂszÁnüleg rÀj´tt a kritika olvasÀsa k´zben, hogy abbÂl Kazinczy is szÂl ä ellene.

àAlkonyati homÀly terjed
 A csillagok boltjÀra,
S pirholagos lÀnggal gerjed
 Az esthajnal sugÀra...Ê
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ä Árta egykor Berzsenyi GLYCERE cÁmü vers¢ben, s jÂl eml¢kszik, hogy Kazinczy hi-
bÀztatta a pirholagos tÀjszÂt. A pesti k´ltûtalÀlkozÀskor Berzsenyi v¢delm¢be vette Ka-
zinczy ifjÃ hÁvei elûtt, csek¢ly sikerrel. Amikor a MONDOLAT is kip¢c¢zte (bÀr errûl
igazÀn nem Kazinczy tehetett): àGl¡czi! velem kar´ltve n¢zed az est pirholagos sÃgÀrÀtÊ ä a
k´ltûben alkalmasint mÀr f´lforrt az epe. Most pedig azt kell olvasnia K´lcsey recen-
ziÂjÀban, hogy kÀr volt publikum el¢ engednie olyan provincializmusokat, mint m¢he,
pirholagos, csatinÀz, d´ng¢csel, az eff¢l¢k nem valÂk àa po¢zis fentebb nemeiÊ-be. Bizonyos,
hogy sosem korholtak k´ltût annyiszor egyetlen szÂ¢rt, mint Berzsenyit. Azt hiszem,
elÀtkozta az eg¢sz fentebb po¢zist s Kazinczy ¢s K´lcsey fenn hordott orrÀt. S kitartott
a maga v¢lem¢nye mellett: àA dunai [= dunÀntÃli] szavaknak szÀmkivet¢s¢t az igazsÀg
nem parancsolja, az okossÀg, sût n¢ha az Ázl¢s is vilÀgosan tiltjÀk.Ê

ImmÀr Kazinczy segÁts¢ge n¢lk¡l Berzsenyi egyed¡l maradt a k´nyveivel. F¢lel-
metes ellenfel¢t a sajÀt terep¢n prÂbÀlta meg legyûzni: elm¢leti ¢rtekez¢seket Árt. Nyil-
vÀn azt gondolta, amit a b¢csi mÃzeumban lÀtott MadonnÀkrÂl: àilyeneket ¢n is tudn¢k
festeniÊ.

Tudott. °SZREV°TELEK K¹LCSEY RECENSIñJçRA (hÀrom kidolgozÀsban), KRITIKAI

LEVELEK, A KRITIKçRñL, PO°TAI HARMONISTIKA: a szakirodalom magas polcra helyezi
Berzsenyi eszt¢tikai tanulmÀnyait, illû figyelemmel m¢ltatja ¢s elemzi ûket. De lÀtni
kell, hogy Berzsenyiben ä mi tagadÀs ä csakugyan volt ¢s mindenkor maradt is valami
Pontyi-szerü. Az operaÀriÀkrÂl: àAz ¢nek, melynek c¢lja az ¢rtelmes besz¢det a hanglebeg¢s
harmÂniÀs jÀt¢ka Àltal megszebbÁteni, elnyeli a besz¢dnek eg¢sz ¢rtelm¢t, s Àltalmegy az ¢rtelmetlen
muzsikÀba, a sz¢p emberi hangbÂl a f¡lemile hangjaiba, s csak akkor ¢r c¢lt, ha t¡dût repesztÊ;
a balettrÂl: àA tÀnc, melynek c¢lja mozdulataink harmÂniÀzatja s minden erûnknek gy´ny´rrel
jÀrÂ kifejez¢se, Àltalmegy a nyakszegû neh¢zs¢gekkel valÂ k¡zd¢sbe ¢s k´telentÀncolÀsbaÊ ä ezek
bizony rusztikus v¢lem¢nyek.

A modora pedig... K´lcsey s¢rtett, igazsÀgtalanul is. Amikor kritikÀjÀt azzal fejezte
be, hogy a megbÁrÀlt k´ltû verseinek egy r¢sz¢t a r¢gi ¢nekhez hasonlÁtotta:

àDebrecennek utcÀi, sÁrjatok,
Nem k¢rdi mÀr az idegen, hogy ha LukÀcs pap itthon
°s eg¢szs¢gben vagyon!Ê

ä az ANTIMONDOLAT gÃnyos hangja szÂlalt meg. Berzsenyinek ez fÀjt, a fÀjdalom azon-
ban rossz tanÀcsadÂ. àA recensio sz¡ks¢ges gonosz ä Ágy kezdi elsû haragjÀban. ä Sz¡ks¢-
ges: mert vagynak a literatÃrÀban t¢velyg¢sek, melyeket f´lfedezni s eligazÁtani sz¡ks¢g; gonosz:
mert m¢g a legtisztÀbb kezekben sem veszti el eg¢szen m¢rg¢t..Ê ä àtisztÀtalanÊ kezekben pedig
àcsupa m¢reg s gonoszsÀgnak eszk´ze, mely egyirÀnt em¢szti mind a literatÃrÀt, mind az embertÊ,
s ezt az ÀrtÂ eszk´zt t´bbnyire a àlegt´rp¢bbekÊ hasznÀljÀk, ilyen t´rpe (meg nem ne-
vezve) K´lcsey, a megbÁrÀlt k´ltû viszont àHercules a pygmeusok k´z´ttÊ. Berzsenyi m¢g
mindig szenvtelens¢get szenveleg: àa b´lcs nyugszik, mint a sÀrkÀny a szikla¡regbenÊ ä az-
tÀn m¢gis elûront a sÀrkÀny, ¢s szÂrja s¢rtû szavait: àtudÂs balgatagsÀgokÊ, àsanda Át¢letekÊ,
àmocskolÂdÀsokÊ, melyek àa literatÃrÀt baltÀzÂ betyÀrok csÀrdÀjÀvÀ alacsonyÁtjÀkÊ. Az eff¢le
kifejez¢seket sokalltÀk a TudomÀnyos Gyüjtem¢ny szerkesztûs¢g¢ben, k¢rt¢k Berzsenyit,
vegye vissza bek¡ld´tt ÁrÀsÀt, a szerzû hajlott rÀ, hogy el¢geti a àhypochondriÀs ANTIRE-

CENSIñÊ-t, de nem ¢gette el, s v¢g¡l ä nyolc ¢vvel a s¢relmes kritika utÀn ä megjelent.
K´lcsey kem¢ny hangon vÀlaszolt: àMenn¢l inkÀbb tisztelem ût mint po¢tÀt, annÀl inkÀbb

Âhajtottam volna, hogy û maga po¢tai fens¢g¢bûl egy rossz esztetikÀzÂnak alacsonysÀgÀra le ne
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szÀlljon.Ê K¢sûbb, mÀr az 1830-as ¢vek elej¢n, higgadtabban t¢rt vissza a t¢mÀra, de
ekkor is azt ÀllÁtja, hogy az ANTIRECENSIO àoly ÁrÂ fej¢ben szÀrmazott, ki sajÀt dolgozÀsait
igazÁtÂ kezek alÀ venni sem el¢g belÀtÀssal, sem el¢g t¡relemmel nem bÁrtÊ, s mivel K´lcsey
szeretett (¢s tudott) maximÀkban besz¢lni, hozzÀfüzi: àEmbernek Àrtalmasb f¢rge nincsen
az ´nszeretetn¢l.Ê BelÀtÀsra ¢s t¡relemre hiÀba hivatkozott; a vitatkozÂk a k´lcs´n´s s¢-
relmek foglyai: k¢t ¢gû seb. Enyh¡l¢st az sem hozott, hogy egy kritikÀjÀban Berzsenyi
sommÀsan megdics¢rte K´lcsey n¢hÀny vers¢t, mert az elismer¢s utÀn Ázekre szedte
ûket, kiigazÁtÂ szÀnd¢kkal, ellenjavaslatokkal ä ahogyan Kazinczy ¢s K´lcsey szokott
beleturkÀlni az û munkÀiba.

MindazonÀltal volt mezû, melyen a k¢t k´ltû ´sszetalÀlkozhatott s egyet¢rthetett
volna: az irodalmi n¢piess¢g terep¢n. Berzsenyi gy´ny´rk´d´tt a pÀsztortÀncban, ¢s
n¢pdalokat gyüjt´tt; K´lcsey elm¢leti alapvet¢st v¢gzett, ¢s àa parasztdal tÂnjÀtÊ prÂ-
bÀlgatta. A MEGISMERNI A KANçSZT elsû lejegyzûje Berzsenyi; K´lcsey ennek vÀgÀns
ritmusÀra Árta a HYMNUS-t. De ez az eszmei rokonulÀs nem volt el¢g ahhoz, hogy ki-
b¢k¡ljenek, bÀr D´brentei b¢kÁtgette ûket.

Ha k´r¡ln¢z¡nk: mint ahol vihar jÀrt, minden¡tt romok. A kritika utÀn Berzsenyi, a
k´ltû elhallgatott, s ezt az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs mint ÂriÀsi vesztes¢get tartja szÀmon,
joggal. De volt egy mÀsik elhallgatÀs is, melyet nem szokÀs emlegetni: K´lcsey nem
Árt t´bb kritikÀt (hazai ÁrÂrÂl), s ez is vesztes¢g. Amit lev¢lben mondott V´r´smarty
drÀmÀjÀrÂl: àCsongor kincs...Ê ä nem folytatÂdott tanulmÀnnyal.

VÀltozÀs csak akkor Àllt be a k¢t nagy f¢rfiÃ elromlott viszonyÀban, amikor az en-
gesztel¢st mÀr nem k´vethette engesztelûd¢s: Berzsenyi halÀla utÀn. Az Akad¢mia
K´lcseyt szÂlÁtotta fel eml¢kbesz¢d megÁrÀsÀra. Mindkettej¡kh´z m¢ltÂ szavak: àHa
k´ltû nevet csak az ¢rdemel, ki nemesÁtett ¢rzelmeket hordoz kebl¢ben, ki a term¢szetre, az emberi
szenvedelmekre vizsgÀlÂ tekintetet vete, ki a valÂ ¢letet magas szempontokbÂl vev¢ fel, s dalÀt a
sz¢pnek ¢s jÂnak s az ´r´k dicsûs¢gnek szentel¢, hogy Àltala minden ifjÃ kebel szent lÀngra gyÃ-
ladjon: valljÀtok meg, akkor a k´ltû bizonyos jÂtevûje az emberis¢gnekÊ ä ilyen k´ltû volt Ber-
zsenyi. Nincs igaza N¢meth LÀszlÂnak: àAz ilyen engesztelû szÂzat alig egy¢b szÂnoki gya-
korlatnÀl.Ê De az igaz, hogy K´lcsey semmit sem vont vissza kritikÀjÀbÂl; az eml¢kbe-
sz¢dben is a k´ltû àbotlÀsaiÊ-rÂl szÂlt, s a maga bÁrÀlatÀt àmagas szempontÃÊ-nak minû-
sÁtette, elsû ¢s egyetlen talÀlkozÀsukat pedig a megsz¢pÁtû messzes¢g tÀvlatÀban mu-
tatta fel: à¢ltem legelragadÂbb pillantatai k´z¢ tartozott... bÃcsÃztakor gyermeki odaadÀssal
cs¡ggtem kebel¢nÊ ä az ¢les szemmel figyelû Szemere semmi ilyesmit nem lÀtott.

K´lcsey persze sajnÀlta, hogy kritikÀjÀnak k´vetkezm¢nye a k´ltû elhallgatÀsa lett,
û pedig bÁrÀlÂi mer¢szs¢g¢¢rt Berzsenyi àelhül¢s¢velÊ fizetett ä de ez is sz¢pÁt¢s, hiszen
´ssze sem melegedtek. Az eml¢kbesz¢d ´nmegszÂlÁtÂ zÀrlata azonban ûszinte ¢s ne-
mes: àýsz gyermek, szÀmlÀld el a hasznot, mi ifjÃkori tettedbûl szÀrmazik! Korodra akartÀl hat-
ni? korlÀtolt, kicsiny erûdhez neh¢z akarat!... a sokasÀg jÀrja az Ãtat, merre az ezerk¢ppen vÀltozÂ
v¢lem¢ny Àrja ragadozza; a genie pedig sask¢nt felszÀll ¢s elrohan, s ́ ntudatlan szabja a t´rv¢nyt,
mit k´vetni csak û bÁr erûvel... çrny¢ka az elk´lt´z´ttnek, sÁrod felett zeng az engesztelû szÂzat!
NemsokÀra k´vetlek t¢gedet...Ê

K´lcsey halÀla utÀn barÀtai ¢s tisztelûi, V´r´smarty¢k, szobrot akartak ÀllÁtani neki,
gyüjt¢st indÁtottak. Az adakozÂk k´zt volt Berzsenyi csalÀdja is. Fejezz¡k be a szomorÃ
t´rt¢netet e sz¢p gesztus megemlÁt¢s¢vel.
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