
A KONZERVATIV BERZSENYI . 

BERZSENYI konzervativizmusa politikai és irodalmi elveiben domborodik 
ki leginkább. Ezek az elvek egy erős egyéniség feleletei azokra a 
problémákra, amelyek a gondolkozó és felelősséget érző elméket ebben 

az időben hánytorgatták. 
A XVIII. század végi és a XIX. eleji lelkiélet alapvető tulajdonsága az 

önmagával való elégedetlenség. Az évszázadokon keresztül saját bajával elfoglalt 
magyarság felszabadult a különböző háborúk okozta gondoktól és a bécsi udvar 
által is sarkalva Nyugat-Európa felé fordította szemét. Kénytelen volt be-
ismerni, hogy amíg a magyarság a pusztításban látta a nemzet célját, mint 
katonai és földműves társadalom igyekezett berendezkedni, a nyugati népek 
már megkezdték az ipari és kereskedelmi társadalomba való átszervezkedést. 
A falun és a pusztán lakó magyarokat megigézte az ipari társadalom által meg-
alkotott város. Széchenyi programmjának egyik legfontosabb része Pest meg-
építése és Berzsenyi is csak dicsérni tudja a városi életet. A kor úgyszólván 
minden törekvése a város fogalma körül tömörül. Ez jelenti a műveltséget, a 
gazdagságot, szóval a magasabb színvonalú életet. A városi gyors élet Nyugaton 
és a falusi lassú mozgás nálunk : ez volt a legszembeszökőbb különbség és ez az 
elégedetlenség kovásza. 

A nyugati városok e nagy csábító erejének első következménye főuraink 
elidegenedése lett. A magasabb színvonalú városi élet kedvéért elhagyták 
magyarságukat. De a nemzeti életerő még frissen buzogott a magyarság nagy 
többségében : néhány főúrban és a köznemességben, azért csakhamar reakció 
követte ezt az irányt. Ez a friss erejű réteg nem a nyugati városokba akart 
költözködni, hanem Magyarországon igyekezett ugyanolyan életet teremteni, 
amilyent Európában megbámult. Ez a reakció a magyar fölújulás kora. Ebben 
az időben a legjobb elméket annyira megbabonázta a nyugati ipari társadalom 
mozgalmassága, hogy habozás nélkül és fanatikusan hittek mindenben, ami 
Nyugatról jött és rossznak tartottak mindent, ami itthoni. 

I. 
A fanatikusok állandó elégedetlensége és haladni akarása mellett egy 

kisebb csoport kikerülte ezt az igézetet. Ennek egyik oka, hogy néha nem is 
ismerte ez a csoport a nyugati városi életet, a másik fontosabb oka a veleszü-
letett józanság és ragaszkodás a régi életformákhoz, a konzervativizmusa és 
nem utolsó sorban bizonyos magyar dac, amely azt diktálta, hogy ragaszkodjék 
annyit gúnyolt és támadott nemzeti szokásaihoz. 

1. A kor alapvető jellemvonása az önmagával való elégedetlenség ezt a 
csoportot is áthatja. De a többiek nyugateurópai mintája helyett a régi magyar 
erkölcsök felélesztésétől várják a nemzet megerősödését. Ez a különbség azonban 
nemcsak a minta kiválasztásában nyilvánul meg, hanem nagy eltérés van a 
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magyarságról vallott felfogásukban is. Az első csoport — nevezzük újítónak — 
nézete szerint azért kell Nyugat-Európát utánoznunk, mert a magyar nép 
magában semmi értéket sem tud termelni, szüksége van az idegen segítségre, 
tehetségtelen. Berzsenyinek írja Kazinczy : «Az öreg Wesselényi, midőn Zsibón 
voltam, azt tudakozta, hogy palotájának festésére micsoda gondolatot tudnék 
adni a M. Történetekből. Megvallottam, hogy semmit és neked is ezt felelem. 
A' mi történeteinkre is ellehet mondani: Stultorum regum et populorum continet 
aestus» (Ostoba királyok és népek zagyvaságát tartalmazza). A másik csoport 
véleménye szerint a magyar nép erős és tehetséges volt, csak újabban erőtle-
nedett el; ezért kell a multat felébresztenünk. 

A két egymástól élesen eltérő vélemény sűrűn csapott össze, néha még 
magántársaságban is, ami mutatja, hogy ez a kérdés mennyire az érdeklődés 
középpontjában állott. Egy ilyen magántársaságban való vitatkozást ír le 
Döbrentei 1829. szept. 12-én Berzsenyinek írt levelében : «Kesergénk úgymint 
hogy nemzetünk odalett! Thaisz azon önbizakodásával, mellyel mindig szerete 
valami nagyobbnak látszhatót mondani s úgy hogy neki van igaza, ezt találá 
ejteni: De hát volt-e valaha nagy magyar charakter, hónáért ? Hohó ! — sival-
kodtam rá tréfásan, nem tudod-é az árpádi kort, a nagy kiterjedésű hont nem 
gyávák vívták össze. És II-dik Endrétől, játodtól a szabadságlevelet. Hé ? 
De Thaisz hánykolódott. Vitkovics Hunyadit, Bethlen Gábort, Bocskait hozta 
elé. Thaisz erre «Hunyadi inkább oláh, Bethlen francia vér,» kiáltá. Helmeczi 
eddig csak setéten hallgatva lőtte Thaiszra szeme villámát, most «Ilyenek vagy-
tok ti lutheranusok né» ordította rá, úgy hogy az ablak megreccsent belé. Én 
csaknem megpukkadtam kacagtomban : «Kis Miska; így csendesítém majd 
a m. literatura granátosát, én is itt vagyok,» s megint nevetnem kellett. Helmeczi 
hozzám «Te dunántúli vagy, azok éljenek, Kis, Berzsenyi — hanem ezek a fel-
vidékiek . . . ezek a lutheranus tótok, giskrák . . . Természet szerint békéltettük 
őket, hiszen mindeniket magyarért elbusulás kapta el.» Helmeczi általánosí-
tásai (tótok, lutheránusok) mutatják, hogy ez a vita nem véletlen és nem 
egyedül álló. 

A konzervativ csoport középpontja —mint Helmeczi mondja — Dunántúl 
és Debrecen. Az újítóké pedig a felvidék, különösen Kazinczy miatt, aki Kölcsey-
vel együtt a hevesebb újítók közé tartozik. Politikai elveiket illetőleg talán az a 
legfontosabb különbség köztük, hogy az újítók «doctrinaire»-ek voltak, köny-
vekből tanult elveket akartak megvalósítani: a francia forradalom vívmányait, 
a liberális elveket; a konzervatívok pedig, részben mivel nem is ismerték ezt a 
forradalmi irodalmat, a tapasztalatból indultak ki és csak olyan újításokra 
voltak hajlandók, amelyeket a való élet, nem pedig az elmélet követelt. Ez tulaj-
donképen a konzervativizmus induktiv és a haladó pártok deduktiv módszere 
közötti örök különbség. Az eltérés oka az, hogy a konzervativizmus az érvény-
ben levő politikai rendszert alapjában jónak tartja, az újítók pedig alapjában 
rossznak. Ezért a haladók a meglevőt egy elméletben előre megalkotott jobb 
rendszerrel akarják felcserélni, tehát deduktive járnak el, a konzervatívok 
csak elszigetelt hibákat látnak és azokat javítják, azaz az elérendő állapot 
szempontjából indukciót alkalmaznak. 

A problémákban, amelyek a kort foglalkoztatják, szintén fellelhető ez 
ellentét. Az újítók a felvilágosodás és a francia forradalom államrendszerét a 
maga egészében törekszenek nálunk meghonosítani. A nemesség előjogainak 
eltörlése és a jobbágyság felszabadítása, a Habsburg-ellenes állásfoglalások, 
amelyeknek néha antimonarchikus színe van (Martinovicsék) és a nemzeti ön-
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tudat fokozásának kérdése programmjuk fontosabb pontjai. A konzervativok 
csak a nemzeti öntudat és függetlenség fokozni akarásában egyeztek meg ezzel 
a programmal. Az újító programm alapja az ébresztő liberalizmus, tehát elmélet, 
amelyet a valóságra akarnak dedukálni. A konzervatívok fejében nincs ilyen 
előre elkészített államrendszer, megmaradunk a valóságban. A tökéletesebb 
állapot felé lépésenkint akarnak haladni. Az első ilyen lépés a nemzeti öntudat 
és függetlenség fokozása. 

2. A konzervativ csoportba tartozott Berzsenyi Dániel is. Politikai el-
veinek alapja az állandóság, az «okosság rendíthetetlen örök törvényei». «Az 
európai miveltségről, aeszthetikai tekintetben, mit mondjak egyebet — írja a 
^Kritikai Levelek»-ben — mint amit Anaxilausz a bujálkodó görög muzsikára 
monda ; esztendőnként új csudákat szül mint Lybia. Mert ami nem az okosság 
rendíthetetlen örök törvényein, hanem a divatvadászók szeszélyein épül, az 
természet szerint csak divatbáb, állandó nem lehet. Ki nem látja pedig, hogy e 
részben Európa, Madame mode capriceinek bábja.» 

Politikai ideálja az erős, középponti államhatalom, amely nem ismeri el 
az egyén szabadságjogait. Még a despotizmustól sem idegenkedik. «A Török 
politika — írja 1805-ben Kazinczynak —mely a világ három részeit elborította 
diadalmival, nem nevetséges, az ő mozdíthatatlansága az erőnek bélyege, az 
ép test nem változó.» Ezek az idézetek a konzervativizmus magját, az állandó-
ságot ragadják ki, amelyet csak erélyes, a közösség érdekeivel szemben az egyén 
javát elhanyagoló kormányforma valósíthat meg. Ezt szembeállítja a demok-
ráciák szeszélyeivel és kapkodó szabadságával. Az «ép test», az egészség 
kitartását játssza ki a hangulatok, «launék» után induló liberalizmussal szemben. 
A politikai állandóság és az erősen centralizált államforma az intellektualizmus* 
kormányzati elve a romanticizmus liberális szabadságával és decentralizálá-
ciójávai szemben. 

Az állandóság azonban nemcsak a jelen és a jövő viszonyában fontos 
számára, hanem a múlt és jelenében is. Nemcsak a jelenlegi állapotot akarja 
megőrizni a jövő számára, hanem megbecsüli a multat is, a jelent hozzá akarja 
idomítani. A mult9 mint ilyen mintakép szerepel igen sok ódájában (pl. Romlás-
nak indult hajdan erős magyar», «A felkölt nemességhez», «Eszterházy Mik-
lóshoz», «Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás» stb.), de ősei tiszteletében, származá-
sával való büszkélkedésében is megnyilvánul. Toldy Ferenc is idézi 1805. márc. 
12-én Kazinczyhoz irott leveléből azt a helyet: «Hogy én, aki eredetemet Zrínyi, 
Nádasdy és Gyulafi vérből vettem, s Jóbanyáimban Csebi Pogány Ilkót és ezüst 
medencékbe mosdó Török Magdolnát látok, hogy én mondom, egészen Diogenes 
nem lehetek, az igaz ; sőt vagynak óráim, melyekben a nagy ősi vér háborgat 's 
azon herói lelkek hordómat ostromolják.» 

A származásával, családjával való büszkélkedés azonban nem osztálygőg, 
vagy a ranggal, vagyonnal, címekkel való hencegés, hanem őseinek megbecsü-
lése, amit a magyar parasztnál is megtalálunk. Hogy pusztán a címeket milyen 
kevésre becsüli, mutatja az a válasz, amelyet Kazinczynak adott, amikor azt 
írta neki egy kicsit dicsekedve, hogy gyermekének keresztapja Vay generális. 
«Igen szeretném tudni — írja Berzsenyi — minden detail festésig, kitsoda Vay ? 
akkit Kazinczy szeret és megtisztelt, nem lehet az tsak generális.» Tehát Berzse-

* Nagy József így határozza meg az intellektualizmust (A filozófia története. 
318; l .): az a nézet, hogy csupán az értelem az ismeret forrása, továbbá a gondolkodás-
nak az akaratnál és érzelemnél többreértékelése. 
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nyi csak azért büszke a származására, mert tiszteli az ősöket, a multat: az 
állandóság elvének érzelmi alapja ez. 

3. Az állandóság egyik biztosítéka az óvatosan újító konzervativ politika. 
Hogyan lehet biztosítani a közösség életének állandóságát az egyén életében, 
hogyan helyezkedjék el az egyén a konzervativ társadalomban ? Berzsenyi azt 
feleli, hogy legyen erkölcsös. «Minden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs.» 

Az erkölcs nála elsősorban, «spártai férfikart» és Herculest jelent, akinek 
«ércbuzogány rezeg kezében.» A magyar katonai társadalom erkölcsi felfogása 
ez, amely a csatában jelöli ki a férfi helyét. A katonai társadalom egyszerű és 
kemény erkölcsét hirdeti Kazinczy Ferenchez írt költői levelében is : 

«A fényüzés és a bujálkodás 
A nagy polgártestben lassú méreg, 
De ily csekély népben, mint a magyar, 
Nem csak betegség az, hanem halál.» 

Erkölcs a hazafiság is, különösen a magyar nyelv pártolása és «elődeink 
bajnoki köntösé»-nek viselése. De nemcsak ilyen külsőségek töltik meg értelem-
mel az erkölcs fogalmát. Az erkölcstelen ember «A nemzet őrlelkét tapodja». 

Gyermeki báb puha szíve tárgya. «(Romlásnak indult . . .) Az erkölcsös 
ember ennek az ellenkezője, azaz férfias, kiforrott jellemű, kemény, nehezen 
hajlítható. 

Ugyancsak Berzsenyi erkölcs-fogalmának tartalmára következtethetünk 
Széchenyi Ferenchez írt ódájából. Saját érdeke, a vagyonszerzés,«fényes birtokai» 
nem töltik be Széchenyi életét, «terhek alá veti Atlasvállait,» közmunkát vállal. 
Az önérdek alárendelése a közösség céljainak az erkölcs másik követelménye a 
férfias szilárdság, önuralom, kitartás mellett. Tehát az erkölcs ugyanolyan élet-
formát követel az egyéntől kicsinyben, mint a közösség életében a konzervativ 
politika. A politika állandóságának és józanságának az egyéni életben a férfias 
szilárdság és kitartás, a központi erős kormánynak pedig az önuralom felel meg. 

4. A kor aktuális kérdéseire Berzsenyi ez elvek segítségével felelt. Ennek 
az időnek egyik legégetőbb problémája — ami egyúttal örök magyar probléma — 
Európa és a magyarság viszonya. Azt már láttuk, hogy Berzsenyi nem sokra 
tartotta Európát, amelyet a «Madame mode capricei» vezetnek. Az Európa-
magyarság fogalompár a kor gondolkozásában úgy szerepel, mint valami mérleg. 
Minél mélyebbre nyomja valaki az Európa-serpenyőt, annál magasabbra emel-
kedik a magyarságé és fordítva. Európa nem tetszik Berzsenyinek, tehát a 
magyarokról igen jó véleménye van. Mutatja ezt az a közismert költeménye, 
amelyben a többi nemzet táncai közt a magyarét is jellemzi, de egyenesen is 
kimondja Kölcsey recenziójára tett «Észrevételek» első kidolgozásában : «Hogy 
a magyar Európának leglelkesebb népei közé tartozik, látja, aki azt ismeri, s 
aki nem ismeri, elgondolhatja egérül s polgári alkotmányából... A magyar a 
lágy olasz és nehéz német között középen áll, férfiasabb az olasznál, tüzesebb a 
németnél, s így temperaturája oly szerencsés, hogy az semmi emberi tökéletes-
ség hijával nem lehet.» 

Az Európa-magyarság viszony ilyen szemléletéből következik, hogy félti 
nemzetünket az idegen hatásoktól, meg akarja őrizni a maga tisztaságában a 
nemzeti jellemet. Kölcsey recenziójára írt válaszát így okolja meg az első ki-
dolgozásban : «Aki dicsőségnek tartja azt, hogy a görögöket, olaszokat s néme-
teket gáncsolni tudja, szintoly gyermek, mint aki azokat oráculumokká teszi. 
Nem ez a hiúság vitt ki tehát útamból, hanem egyedül a magyar ifjúságot aka-
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rom az idegeneket bálványozó s nemzetünket csúfoló recenses mételyétül őrizni. 
Mert az idegeneknek vak imádása a nemzeti geniust elfojtja, s az eredetiséget gátolja.» 

Esetleg azt mondhatnák, hogy Berzsenyinek ez a tüzes magyarsága csak 
a Kölcsey-kritika után keletkezett, amelyet Berzsenyi tagadhatatlanúl a 
Kazinczy—Kölcsey, tehát az újító csoport részéről való visszautasításnak 
érzett. A kritika előtt valóban nem hangoztatta ezt a meggyőződést, már a Ka-
zinczy iránt érzett barátság miatt sem. De hogy ez a csend csak a magábafojtás 
csendje volt, nem pedig a mondanivaló hiányáé, bizonyítják versei, amelyekben 
Kölcsey is megérezte az ilyenfajta meggyőződést, de bizonyítja egy 1815-ben 
(két évvel a birálat megjelenése előtt) Horváth Istvánhoz írt levele, melyben 
Berzsenyi örvendezik, hogy barátja Schwartner, egy ma már elfelejtett történet-
író, ellen megvédte a magyarságot. «. . . a'ki egy csüggedő nemzetet inzultál, 
kivált ha ennek a nemzetnek tagja, megérdemli mint egy rút áruló, az egész 
emberi nemnek átkát és gyülölségét... Irj kérlek többeket is, vívj az özön 
ellen 's oltalmazd meg az ily mételytől, ha az egészet nem is, legalább a józanabb 
részt.» Tehát már két évvel a Kölcsey-kritika előtt megvannak Berzsenyiben 
azok a gondolatok, amelyeket Kölcseynek szemére hány : az ifjúságot félti a 
nemzet önbecsülését rontó idegenimádás mételyétől. 

Berzsenyi gondolatvilágában az antik görögöket és a magyarokat össze-
kapcsolja a férfiasság. Az «okosság», az erkölcs és az «állandóság» vezérli ezeket 
a férfiakat. Európa antik megfelelője Agbia, mely «esztendőnként új csudákat 
szül,» ahol a «laune» és a divat szeszélyei uralkodnak. Európai hatás alatt rom-
lottak meg a férfias magyar erkölcsök és lankadt el a nemzeti erő. Akik Európát 
bámulják, a magyarságot pedig lebecsülik, a további elpuhulás és erőtlenedés 
apostolai, a nemzet megrontói. Ezért nem ismer Berzsenyi határt, ha az idegen-
imádók ellen kell küzdenie. 

5. Politikai elveit a gyakorlati életben is meg akarja valósítani. A nyugati 
eszméket és szokásokat, a városi élettel járó fényüzést, ami az ő szemében el-
puhulás (chinai pamlag stb.) támadja és az ősi magyar virtust, a férfias jellemet 
propagálja ódáiban. Mivel pedig a valóságban alig talált olyan férfit, aki csak 
megközelítette volna ezt az eszményt, kiválóbb kortársait emelte dicsőítő ódái-
ban ebbe a magasabb, virtusban gazdagabb világba. Egyik Kazinczynak írott 
levelében maga mondja, hogy ezekkel az ódákkal nem dicsőíteni, hanem buzdí-
tani akar. Tehát nem hizelgés ez a dicsőítő ódaköltészet, hanem az eszmeter-
jesztésnek, a propagandának egyik fajtája. De azt komolyan hitte Berzsenyi, 
hogy romlásnak induló nemzetét csak ilyen általa megénekelt és sajnos csak 
ódáiban létező félistenek tudják megállítani és újra felvirágoztatni. 

Magáról tudta, hogy nem tartozik ezek közé az igazi férfiak, a nagy nem-
zetmentők közé. «Valóban gyengeség ily semminek, mint én, a nemzetről 
aggódni» — írja 1816. nov. 15-én Festetich grófnak. Ennek az önkicsinyítő 
nyilatkozatnak azonban csak egyik oka az, hogy magát az ideállal hasonlítja 
össze. A másik ok Berzsenyi egyéniségének egyik elhatározó vonása, amely arra 
készteti, hogy az általa gonosznak hitt emberek támadásai ellen úgy védekezzék, 
hogy megnagyítva maga vallja be hibáját. Van még egy oka az ilyen nyilatko-
zatoknak : észreveszi azt a különbséget, ami közte és kortársai között áll fenn. 

Büszkesége ugyan nem engedte, hogy kortársai közül magánál különbnek 
ismerjen el valakit szíve mélyén is, nemcsak udvariasan buzdító ódáiban, de 
érezte, hogy hiába zeng ódáinak érces hangú trombitája, tettekre már nem indít. 
Horváth Istvánnak írja 1811-ben : «De édes barátom, az én hazafiúi énekeim 
nem egyebek, mint ifjúi hevem ömleményei, melyeket én már most gyermek-



ségem gyengeségei közé — ámbár nemes gyengeségei közé számlálok. Rómát, 
Athént, Spartát álmodtam, a magyart nagynak képzeltem mint kalpagja, s 
fényesnek mint ruhája ; nemzetiséget kerestem, hol tán már nemzet sincs, 
polgári virtusokat kívántam gerjeszteni, melyek nekünk szükségtelenek s tán 
helyzetünkkel egészen ellenkezők. Nékünk most már egyéb nem kell, csak fab-
rika, manufactura, pénz, sőt még luxus is. Ezekről pedig én odázni nem tudok, 
s következésképen hallgatok.» 

A kora által meg nem értett költő fájdalma húzódik meg e sorokban. Amit 
Berzsenyi fontosnak tart a nemzet életében : a nemzetiség, polgári virtus, már 
nem érdekli a közönséget; fabrikáról, luxusról álmodoznak. Más Berzsenyi 
ideálja és más kortársaié. A visszautasított jóakarat, az eltaszított segítő kéz 
okozta fájdalom fojtja Berzsenyibe az ódákat. Meghallgatták, az idősebbek 
meg is tapsolták, de a nemzet cselekvő energiáit, a fiatalságot, más gondolatok 
hódították meg ; a fabrika, a városi élet és a hitel. Horváth János is ilyen elké-
sett, őszbe szorult fecskének látja Berzsenyit a róla szóló tanulmányában. 
«Berzsenyivel tetőződik az a naiv, lelkes korszak, mely irodalmat akarván te-
remteni, legott aranykornak hitte magát s Augustusokat, Perikieseket, Hora-
tiusokat látott maga körül. Őt hatották át legintenzivebben a kor főmotivumai: 
nemes emberi erkölcs és a mult dicsőségén elfogódott hazaszeretet, legtömöreb-
ben, szentenciózusan, egy már képzettebb és szuggesztiv hatalmú nyelven, ő 
tudta az eszményeket a fenség körébe emelni, a kor nemesebb törekvéseit fel-
magasztosultan megörökíteni, lelkére venni, áldozatot hozni érettök. E nemesen 
eljátszott aranykornak lelkét, erkölcsi lényegét kifejező, valódi nagy költője ő.» 

II. 
1. Berzsenyi irodalmi elvei szorosan függnek össze politikai elveivel, mert 

ő is azok közé a költők közé tartozik, akik a politikát és erkölcsöt az irodalom 
fölé helyezik. Döbrentey Gábornak írja a «stylistikerek»-ről szólva: «Azok az 
emberek nem egyebek, mint tudatlan pusztítók, még azt sem tudják, hogy min-
den emberi tudománynak legfőbb szempontjai az erkölcsi és politikai szem-
pontok.» 

Berzsenyi állásfoglalásának egyik oka az erősen kifejlett magyar politi-
záló kedv. A másik oka ennek az alárendelésnek a költészet lebecsülése. Váczy 
János így ismerteti Berzsenyi véleményét a költészetről: «... a költészet magában 
véve csak gyermekjáték, melyet Seneca lelki nyavalyának (titillatio animi) 
nevez : ő tehát ezt orvossággá s a virtusnak orgánumává akarta változtatni. 
Ha e magasztos céltól valaha eltért, azt csak az «erkölcstelen Horatz csábító 
talentumának köszönheti.» 

Berzsenyi a költészetet gyermekjátéknak, lelki nyavalyának tartja, kor-
társa és barátja, Kazinczy pedig a stílus szépsége, tehát egy igazán esztétikai, 
tisztán költészeti elv kedvéért felforgatja az egész addigi magyar nyelvet, ger-
manizmusokat importál, fantasztikus «gyököket» és képzőket talál ki, fúrja-
faragja a magyar nyelvet, hogy minél közelebb emelhesse a német irodalom 
lágy, hajlékonyabb, kifejezőbb nyelvéhez. Berzsenyi írja Kazinczynak 1817. 
febr. 27-én a Helikoni ünnep leírásában : «A gróf (Festetich) mindenkor nagy 
tisztelettel emlékezett meg rólad, csak a te németizmusodat nem szereti.» Mert 
a stílus, az irodalom többrebecsülésével együttjár Nyugat-Európa, elsősorban 
Németország fölébe helyezése a magyarságnak, amelynek irodalma fejletlenebb. 
Kazinczy természetesen nem áll egyedül ezzel a véleményével. 
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Többször szokták idézni Kölcsey ítéletét a magyar irodalomról, amelyet 
a Berzsenyi-recenzió elején közölt: «Mindazon író és nem író nemzetek közt, 
kik Európában a Névától fogva a Tájóig lakoznak, nincsen talán egy is, melynél 
a költésnek való szelleme oly későn gerjedt volna fel, mint a magyaroknál, s 
melynél az felgerjedése után is annyira nem otthoninak, annyira idegennek 
látszanék.» 

Kölcsey barátai tanácsára enyhitette a Berzsenyi-recenzió hangját. 
Amikor Berzsenyi a kihagyott részletek iránt érdeklődött, ezt a választ kapta 
Kazinczytól: «Azt mondá ott, hogy a Magyarnak usque renatas litteras (Hájnis, 
Szabó, Révay, Ráday, Orczy) nem volt Zrínyin kívül poétája, hanem csak 
Yerselgetője, s a' Magyar poetai szellemben kevesbet kapott, mint még a Morlách 
is. Ezt én ugyan így hiszem és vallom : de a Pestiek, kik irtóztató hazafiak, 's az 
igazat nem akarják megvallani, ha az fényt nem vet ránk, meg nem emészthet-
ték.» Az ilyen vélemény különleges szemléletforma eredménye, amelyet az jel-
lemez, hogy a szemlélő a megbírált tárgyon kívül és fölötte érzi magát. Mi az a 
külső emelvény, amely ilyen látványt nyujt ? 

A Kölcsey—Kazinczy csoport mintaképe a német irodalom, azt akarják 
követni és elérni. A német költészet ilyen szemléletében szinte úgy érzik, hogy 
ők is beletartoznak ebbe az általuk bámult irodalomba. Az összetartozás ez 
érzése emeli őket a külső magaslatra. Amíg csak politikáról van szó, még talál-
nak a magyar népnek mentséget (Kazinczy is így fejezi be a magyar történe-
lemről szóló, fent idézett nyilatkozatát [Stultorum regum et.]. Csuda, hogy ez a' 
lelkes nép soha sem tehete semmit: Kérded miért ? Erre felelj magadnak, mert 
könnyű felelni. —Nem engedték, hogy nagy legyen, 's önmagát rontaták vele.»), 
de amint irodalomról beszélnek a Névától a Tájóig utolsók vagyunk s ezt csak 
az «irtóztató pesti hazafiak» nem látják be. Tehát amíg csak politikáról van szó, 
ezt az emelvényt nem érzik olyan magasnak és olyan biztosnak a lábuk alatt, 
de amint irodalomra térnek át, a piedesztál megnő és megszilárdul. 

A Kazinczy—Kölcsey csoport politikai ideálja a nyugati városi élet, első-, 
sorban a német. De ebben az időben, amikor még frissen él a napoleoni háborúk 
emléke, a német ideál politikai viszonyai nem voltak irígylésreméltók, tehát a 
magyar közösség fölé emelkedett szemlélő inogni érezte ezt az eszményi tornyot. 
Irodalmi téren azonban Herder, Goethe, Schiller és néhány azóta letünt nagy-
ság : Gessner, Matthisson ugyancsak alátámasztották a bírói emelvényt és 
tekintélyt adtak a róla elhangzó ítéletnek. Az európai irodalom, jobban az iro-
dalom a legnagyobb érték Kölcsey és Kazinczy szemében, Berzsenyi számára 
pedig csak «titillatio animi», gyermekjáték. 

2. Az irodalom értékelésének ez a különbsége azonban nemcsak Berzsenyi 
viszonyát jellemzi kortársaihoz, hanem az egyetemes magyar irdalomtörténet 
szempontjából is fontos, mert Berzsenyi és a Kazinczy—Kölcsey csoport harcában 
a régi és a modern irodalmi felfogás csap össze. A régi, a naiv irodalom valóban 
csak gyermekjáték. Erre a naiv művészet- és irodalomfölfogásra legjobb példa 
a felfogás virágkora : a középkor. Abban az időben nem azért énekelték a mon-
dákat, hogy a szépségükkel gyönyörködtessenek, hanem hogy tartalmukból 
egy-egy nagy hős, vagy esemény érdekes történetét megtudják a hallgatók.* 
A régi mondákban és mesékben elszórt, modern fülnek is tetsző helyek, az ember-
ben élő ősi diszítő ösztön megnyilvánulásai, nem tervszerű és előre meggondolt 

* Néha még alantasabb okoknak köszönhették eredetüket ezek a költemények. 
Lásd G. Bédier kutatásait a «Chanson de Roland» keletkezésére vonatkozólag. 
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művészkedések. Miért tudunk olyan keveset a középkor művészeiről, soknak 
még a nevét is alig ? Miért volt gazdátlan jószág a műalkotás, amelyen a máso-
lók szabadon változtathattak, elhagyhattak és hozzátehettek ? Mert a művé-
szetet, az irodalmat nem tartották értéknek. Az irodalom nem volt öncélú, 
hanem valamilyen más eszme szolgálatában állott. 

Ez az irodalomszemlélet töretlen láncot alkot a magyar irodalomban 
Gyöngyösin, Amadén és Dugonicson keresztül egészen Berzsenyiig. A kritikusok 
Berzsenyiben ezt a régi, naiv költészetet támadják a modern irodalomfelfogás 
nevében. Erdélyi Jánosnak nem tetszik, hogy Berzsenyi formában és gondolat-
ban annyira követi Horatiust. «Tehát Berzsenyi idegen volt gondolatokban — 
írja — de miénk a nyelvben. Mind a mellett ebbeli eredetiségének is Horácz 
volt a főoka, mert. . . [nélküle]. . . nehezen találandaná el azt a tömöttséget, 
azt a sententiozus előadást, mely most bélyegzi műveit.» Noha túlzás Erdélyinek 
ez az állítása, de azt elárulja az egész kritika, hogy Berzsenyi a kortársak sze-
mében (alig 10 évvel Berzsenyi halála után jelent meg az a kritika) nem volt 
eléggé eredeti. 

A kor legtöbb írója talán még annyira sem vegyítette bele egyéniségét az 
általa utánzott külföldi író jellemvonásai közé, mint Berzsenyi, de az eredeti-
ségnek nem is az utánzás foka volt a kritériuma, hanem az utánzott író. 
A kortársak szemében eredetibbnek tünt fel az az író, aki modern költő befo-
lyása alá került, mint az, aki már egy sokszor utánzott antik költőt választott 
mintaképnek. Ha Erdélyinek az utánzás mértéke ellen lett volna kifogása, 
kereshetett volna más, sokkal alkalmasabb írót is, aki szolgaibban követte 
mesterét, mint Berzsenyi. Hogy épen Berzsenyire talált, annak oka a mintá-
ban, a klasszikus Horatiusban van. 

Mért tünt fel Erdélyi Jánosnak Kazinczy, Kölcsey vagy Szemere erede-
tibb költőnek, mint Berzsenyi. Mert Erdélyi, maga is a német romantikusok 
tanítványa, megengedhetőbbnek tartotta a németek követését, mint akármi-
lyen más nemzetét, de főképen azért, mert a németes írók, noha sokszor másol-
ják mestereiket, nem nyiltan és öntudatosan, mindenki szeme láttára utánoz-
nak : elvben eredetiek. A német költőket nem ismerte a magyar közönség, 
Horatiuszt pedig már az akkor élők dédapái olvasták. Ha német költőt utánoz 
valaki, magyar szempontból újat, eredetit adhat, de aki a közismert Horatiust 
bevallottan utánozza, legfeljebb a réginek ad uj színeket: elvben lemond az 
eredetiségről, még ha a valóságban eredetibb is, mint valamelyik elvben eredeti 
költő. Az öntudatosan és bevallottan, mindenki által tudottan Horatiust utánzó 
Berzsenyit a naiv irodalom eszmevilága hozta létre és éltette. A németes írók 
nem utánozni akarnak, hanem eredetit adni. Nem is utánoznak, legfeljebb hatá-
sokat kapnak. Néha ugyan a hatások jobban befolyásolják a gyengébb egyéni-
ségű költőt, mint Horatius Berzsenyit, de ez nem fontos a kor ujítói szemében. 
Náluk az elvi szempontok döntöttek és itt a német irodalom hatása megenged-
hetőbb, mint a bevallott utánzás. 

A naiv irodalom szerény, idegen tekintélyek alatt megbúvó művészetét 
támadja meg Erdélyi Jánossal a modern irodalom öntudata, amelynek szemében 
az újság, eredetiség már érték. A naiv író számára az irodalom nem öncél, ha-
nem más magasabb eszméket szolgál, ezért a speciális irodalmi értékek, mint az 
egyéniség kifejezése, eredetiség, nem foglalkoztatják. A naiv író elrejti az erede-
tiség legbővebb forrását, az egyéniségét, mert nem is tartja fontosnak a nagy 
eszmék mellett, amelyek irányítják. A modern író büszke egyéniségére, a belőle 
fakadó eredetiségre és leplezetlenül megmutatja lelkét. 



273 

3. A modern és naiv irodalom között egyik legfontosabb különbség, hogy 
a naiv irodalom beleolvad a mindennapi életbe, nem különül el a többi élettevé-
kenységtől. A modern irodalom mesterség, öncél, a naiv mellékfoglalkozás. 
Kölcsey írja Berzsenyi bírálatában: «Gyakorlanunk kell, így tanít Goethe, 
fejünket, szemünket és kezünket. Ez a tanítás festőnek, orátornak s poétának egy-
formán s elmulhatatlanul szükséges. Idők kivántatnak, míg a művész a maga 
mesterségének sanctuariumába léphet». Kölcsey itt először leszögezi, hogy az 
irodalomnak mesterségszerűnek kell lennie : mesterséget, sanctuáriumot em-
leget. Ezzel a modern irodalom alapelvét állapítja meg. Azután kizárja Berzse-
nyit az így meghatározott modern irodalomból. 

Berzsenyi rá is szolgál erre a kizárásra, mert csakugyan nem tartja mes-
terségnek az irodalmat. Például Szemerének így mentegeti hirtelen pesti eluta-
zását és levelének késését: «De megengedtek ti nekem, mivel tudjátok, hogy az 
üy mezei embert, mint én, a fiiemiiének csattogásai és a pacsirta tavaszi trillái 
nem költői andalodásba, hanem földi gondokba és bajokba merítik». Horváth 
Istvánnak pedig azt í r ja : «Öregszem, édes barátom és hidegszem is invita 
Minerva soha sem szerettem dolgozni. Egyébiránt is én csak téli poéta vagyok, 
nyaram gyermekeimé». Berzsenyi tehát mindenek fölött «mezei ember» és csak 
«téli poéta». A költészet csak mellékfoglalkozása. «Invita Minerva sohasem sze-
retett dolgozni», nem erőlteti a költést, bevárja, amíg szinte kényszeríti az ihlet. 
Ebben is a naiv irodalomfelfogást követi. Nemcsak az kapcsolja Berzsenyit a 
régi irodalomhoz, hogy a politikát és erkölcsöt a költészet fölé helyezi, hanem 
élete is, amelyben a költészet csak mellékfoglalkozás és költői gyakorlata is, 
amelyet nem a modern mindenáron költeni akarás, hanem a túltelített lélek 
költeményébe való naiv kiömlése jellemez. 

4. Amint az irodalom mesterséggé válik, megváltoznak a vele kapcsolatos 
elemek is. A mesterségszerű irodalom elválik a mindennapi élettől, szakszerű-
södik. A szakszerűség egyik fejleménye, az élő nyelvtől elszakadt, különleges 
irodalmi nyelv. Megalkotói Kazinczy és Kölcsey voltak, akik költeményeiket 
akarva és tudatosan olyan nyelven írták, ahogyan sem azelőtt, sem azóta nem 
beszélt senki, sőt ahogyan még maguk sem beszéltek. A fegyelmezettebb, meg-
gondoltabb írott stílus és a pongyolább mindennapi élet beszéde között levő 
különbséget megnövelték, mert a célja is más az általuk alkotott irodalmi 
nyelvnek, mint az élőbeszédnek és a hozzá közelálló naiv irodalmi stílusnak. 
Az élő beszéd kizárólagos célja a gondolat- és érzelemközlés, szépítő elemek 
csak véletlenül kerülnek bele, Kazinczynál és Kölcseynél ez a véletlenül a stí-
lusba került szépség legalább is egyenrangú követelmény az érthetőséggel, a 
modern stílus fejlődése folyamán pedig az érthetőség fölé is kerekedik majd. 

Az irodalommesterség szakszerűen kiképzett nyelvét csak az erre nevelt 
közönség értheti meg. Hogy mennyire kell nevelni a közönséget a modern iro-
dalom megértésére, mutatja az a tény, hogy napjainkban a középiskola valóban 
el is végzi ezt a nevelést. Kölcsey és Kazinczy már ilyen szakképzett közönséget 
kíván. Négyesy László állapította meg, hogy «Kazinczy. . . nem is az életnek 
írt, hanem a költőknek.» Ezzel szemben Berzsenyi így határozza meg a maga 
közönségét: «De egyébiránt is, én a poésis publicumát nem egy-két pedántban 
láttam, hanem a közönséges, középszerű, emberiségben, oly emberiségben tudniillik, 
melyből mind a felcsigázott tudós, mind a lecsigázott pár egyiránt kimarad ; 
oly emberiségben, melyet a bal cultúra még annyira el nem rontott, hogy a poé-
sist, ezt a gyermeki lelkeknek gyermeki religióját az izetlenség mesterkélt 
bábjaiban keresné s a lelkeket a fül dobjának alája vetné». Berzsenyi közönsé-

Napkelet 1 8 



274 

géből kiesnek a «pedántok», a «lecsigázott pórok», marad a magyar úri-
osztály, a nemesség, amelyet nem rontott még meg a «bal kultúra» és a «góth 
izetlenség», vagyis Kazinczyék szempontjából műveletlen, az irodalom mester-
ségében képzetlen, egyszóval még naivul szemléli az irodalmat. Berzsenyi 
közönsége számára a költészet csak mellékfoglalkozás, mint a szónoklás és 
adomázgatás. 

Ebben az időben a költészet rangját emeli az általános nemzeti felbuzdulás. 
A magyar nyelvből politikai érték lesz. A nemzet függetlenségéért, különállá-
sáért küzd. E küzdelmében nagy segítségre talál a nemzeti nyelvben, amely 
szintén elkülönítő elem. A politikát vezető osztály, a nemesség, érdeklődni kezd 
az irodalom iránt s két nagy költője is támad egyszerre: Kisfaludy Sándor és 
Berzsenyi Dániel. Megyegyűléseken ünneplik őket, a hazafias gondolkozású 
főurak barátkoznak velük : az irodalom úri foglalkozás, nemzeti érték lesz, ki-
emelkedik a tósztok és adomák köréből. 

Az újító csoport azonban nem elégszik meg az itt kinálkozó fejlődési lehe-
tőséggel. Kazinczy és Kölcsey nemcsak irodalmat akarnak alkotni, hanem olyan 
irodalmat, amilyen a nyugati népeké, elsősorban a németeké. Nem a meglevő 
valóságból akarják kifejleszteni a születő magyar irodalmat, mint Berzsenyi, 
hanem azt kívánják, hogy elméletüket fogadja el a realitás. Az induktív konzer-
vativizmus ütközik össze itt is a deduktív, elméleti haladó párttal. 

5. A két nézet Kölcsey és Berzsenyi híres vitájában csap össze. Kölcsey 
bírálatát a «Névától—Tájóig» akkorddal kezdte és — noha bizonyos elismerést 
sem tagad meg — hasonló keménységgel folytatja. Megvádolja Berzsenyit 
dagályossággal, szűkkörűséggel, kimerültséggel, tanulatlansággal. Az éleshangú 
bírálat elolvasása után Berzsenyi levelet ír Kazinczynak : «Ez a recenzió annyira 
által hágta mind a' maga határait, annyira megvet minden illendőséget és em-
berséget, annyira elárulja tisztátalan kútfejét, hogy az okosok előtt maga magát 
megcáfolja . . . az ily gorombaság végtelen károkat fog okozni: elidegeníti az 
írástól a legszebb lelkeket, azokat a lelkeket, kiknek a dicsőség semmi, a gyalázat 
pedig minden, elidegeníti a főrendet, mely sokat tett és tehet, 's megalacso-
nyítja a Literatorokat, 's azáltal azon kis tekintetet, melyet a magyar literatura 
nyerni kezdett, elrontja». 

Ezt a nyilatkozatot kétféleképen lehet értelmezni: vagy azt tételezzük 
föl, hogy Berzsenyiből a bírálat által megsértett hiúság beszél és ennek leple-
zésére hozza fel a különböző objektív érveket: a főrendek és a «legszebb lelkek» 
elidegenítését, a literatorok tekintélyének lesüllyesztését. Vagy feltételezhetjük 
azt is, hogy Berzsenyinek nemcsak az fájt, hogy őt kisebbíti a bírálat, hanem 
szószerint vesszük nyilatkozatát, nem keresünk hátsó gondolatot, személyes 
rugókat sorai mögött: elhisszük, hogy valóban elvi szempontból nem tetszik 
neki Kölcsey bírálata. Ha az ilyen vélemények csak a Kölcsey-féle bírálat után 
keletkeztek Berzsenyiben, nyilvánvaló, hogy megsértett hiúsága szed össze 
minden lehetséges és lehetetlen okot. De ha már régebben ilyen formán nyilat-
kozott, bizonyosra vehetjük, hogy Kölcsey bírálata elvi okokból nem tetszett 
neki, ha közre játszott is megsértett hiúsága. Berzsenyi 1810-ben, tehát hét 
évvel a recenzió megjelenése előtt, ezt írta Kazinczynak: «Epigrammáid igen 
elmések és férfiúi philosophiával teljesek. Te valóban mindenben útnyitónk 
vagy ! Egyedül csak azt óhajtanám, hogy nyilaid nyilván ne sértsenek, hanem 
csak titkon és látatlan, mint Apolló nyilai». 

Berzsenyi tehát nemcsak akkor félti az írói tekintélyt, amikor őt támadják. 
Az irodalom lebecsülésétől való félelem később is sűrűn visszatér műveiben. 
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«A kritikáról» című tanulmányában igy nyilatkozik : «Az írói demokratiát meg 
kell a csárdai demokratiától választani, nem pedig annyira terjeszteni és nép-
szerűtlenné tenni, hogy azt a nemzet nemesebb része, mint zabolátlanságot 
gyűlölje. Mert ha a főbb s ugyanezért becsületértő és féltő embereket a kriti-
kával az írástul elrettentjük: mit nyerünk egyebet, mint azt, hogy a nemzet 
műveltebb részére nézve, egy második és félelmesb cenzurát alapítunk.» 

E nyilatkozatai világosan elárulják célját. Az ízig-vérig nemesember 
Berzsenyi az irodalomból is úri foglalkozást szeretett volna kialakítani. Az ő korá-
ban valóban az is volt. Vagyonilag független, jómódú urak nemes passziója. 
Kazinczy és Kölcsey célja a nyugateurópai irodalmi élet, ahol nem szórakozás 
az irodalom, hanem mesterség, mert az ilyen irodalom természetesen magasabb 
fokon áll és különösen intenzivebb az élete. Hogy a magyar irodalmat is ilyen 
magaslatra emeljék, az eddigi patriarchális, minden kinyomtatott műben érde-
met látó (mert valóban érdem is írni a sok semmittevő nemes úr mellett) kritika 
helyett a nyugati szigorúan esztétikai szempontokat követő kritikát hozták be. 
De a theoretikusok szokása szerint elfeledkeztek a valóságról, arról, hogy az 
ilyen kemény kritikát eltűri a nyugati mesterember író, a magyar nemes úrnál 
azonban legfeljebb azt éri el, hogy méregbe hozza vagy elkedvteleníti, mert 
megtámadják azért, amit önként, hazafiasságból, ellenszolgáltatás nélkül, sőt 
sokszor áldozatok árán csinál és abbahagyja az írást. 

6. Ugyancsak a Kölcsey—Berzsenyi vita során került elő a kor egyik 
legfontosabb irodalmi problémája : a romantika kérdése. E korban a romantika 
szónak még más tartalma volt, mint ma. A tartalom kialakításában Magyar-
országon legnagyobb szerepe Schillernek, a kor egyik legnagyobb hatású gon-
dolkozójának volt. Schiller a modern kulturáltabb kort így határozza meg: 
«Amikor az ember kultúrállapotba jutott és a művészet hatni kezdett rá, akkor 
ez az érzéki harmónia eltünt belőle és csak mint morális egység felé törekvő tud 
kifejeződni. Az érzés és gondolkodás összhangja, amely az első állapotban való-
ban megvolt, most csak ideálisan létezik, már nem benne van, hanem kívüle, 
mint gondolat, amelynek először meg kell valósulnia, nem pedig mínt az élet 
egyik ténye. Ha most a költészet fogalmát, amely nem más, mint az emberiség 
lehető legteljesebb kifejezése, erre a két állapotra alkalmazzuk, akkor látjuk, hogy 
a természetes egybeesés állapotában, ahol az ember egész természete teljesen 
megnyilvánul, a valóság lehető legteljesebb utánzását, a kultúrállapotban pedig 
az ideál ábrázolását kell a költőnek megvalósítania».* 

Schiller meghatározása két gondolaton alapszik. Az egyik az időtől füg-
getlen, örökérvényű meghatározása a költészetnek : az emberiség minél telje-
sebb kifejezése. Azonban ez a látszólag időtől független meghatározás is a mo-
dern gondolkodás terméke, amely csak az új irodalomra illik teljesen, a régire 
csak bizonyos mértékben. A klasszicizmus nem az emberiséget akarta kifejezni 
(számára az «emberi» nem különálló valami, hanem a dolgok természetes rendje : 
csak az létezik, ami emberi), hanem harmonikus műveket igyekezett létrehozni. 
Ezt a harmóniát sem kifejezni akarta, hanem másolni. A klasszicizmus szem-
lélete szerint a harmónia nem a dolgokban rejtőzködik, amit omnan ki kell há-
mozni, kifejezni, hanem a dolgok természetes állapota. A Schiller által így meg-
határozott költészet tehát, mind módszerben (kifejezés másolás), mind anya-
gában (emberiség-harmónia) elválik a költészet klasszikus szemléletétől. A meg-
határozásnak ez a gondolata elkülöníti Schiller korát a klasszicizmustól és a 
romanticizmushoz kapcsolja. 

* Über naive und sentimentalische Dichtung. Säk.-Ausg. B. 12. S. 188. 
18* 
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A meghatározás másik gondolata a naiv költészet elkülönítése a szenti-
mentálistól a cél szempontjából. A naiv költészet célja a valóság utánzása, 
mert az érzés és gondolkodás összhangban van, a moderné pedig az ideál kifeje-
zése, mert az összhang hiánya miatt ideáljaiban valósítja meg az erre vágyódó 
ember. E másik gondolat alapján elkülöníthetjük Schiller—Kölcsey—Berzsenyi 
korának romantikáját a későbbi fejleményektől. Ez a kor még nem tartja érték-
nek a saját nyugtalanságát és határozatlanságát, hanem mint Schiller mondja, 
felépít egy ideális világot, melyben megvalósul ez a régi klasszikus harmónia. 
Ez az alap a kor minden költőjét jellemzi, Berzsenyit is, de a harmónia meg-
valósítására kiválasztott eszközökben már nagy különbség van köztük. Schiller 
az emberiség minél teljesebb kifejezését tartja célravezetőnek és ebben követi 
Kölcsey is : «A művész tehát — írja Kölcsey a Kritika és Antikritika című tanul-
mányában — nemcsak a műnek tökéletességéből, hanem a tökéletes műveknek 
sokféleségéből is ítéltetik meg. S ez az, amit Berzsenyi nem akar megérteni.» 
A romantikus Kölcsey a változatos, állandóan mozgó élet kifejezését követeli, 
a tökéletességre törekvő klasszikus Berzsenyi pedig az intellektus állandóságánál 
örök harmóniába költi át a dolgokat. 

Ugyanezt a gondolatot bővebben is kifejti Kölcsey az első Berzsenyi 
recenzióban : «Különben is a poétának nem arra kell törekednie, hogy különböző 
tárgyakat egyforma mód alá rekesszen, sőt inkább, hogy minden tárgynak saját 
hangot adhasson, s így stílusának, gondolatainak, érzelmeinek többoldalúságot 
szerezzen. Ezen tanácsra kevésnek fog oly nagy szüksége lenni, mint Berzsenyi-
nek. Ő minden kifejezésbeli bősége mellett is a gondolatokban s érzésben 
szegénynek látszatik, azaz, hogy ő némely gondolatokat, némely érzelmeket a 
lehetséges hévvel önt ugyan ki, de ezen gondolatok, ezen érzelmek szűk körben 
forognak s igen sokszor fordulnak elő.» Kölcsey e nyilatkozatában két lényeges 
pont van : Elsősorban szűkkörűséggel, gondolat- és érzésbeli szegénységgel vá-
dolja Berzsenyit. Ez a romanticizmus örök vádja a klasszicizmus ellen. Bergson 
is azzal támadja az intellektualizmust, hogy merev és szűk fogalmaiba nem fér 
bele a gazdagon áramló élet. A szűkkörűség ez érzésének kútfeje az a felismerés, 
hogy az emberi tudat milyen kicsiny és tehetetlen az ezer árnyalatú élettel és 
a tudatalatti kavargó szenvedélyeivel szemben. Ha tehát valaki költészetében 
a tudatos énre támaszkodik, szűkkörűnek, színtelennek érzik a romantikusok. 
E nyilatkozat második érdekes pontja szerint Berzsenyinél az is hiba, hogy a 
«különböző» tárgyakat egyforma mód alá rekeszti ahelyett, hogy minden tárgy-
nak saját hangot adna». Itt is a klasszikus tudatból kiindulást kifogásolja a 
romantikus Kölcsey. Berzsenyi minden költeménye egységes szemléletmódból, 
a mindig egyforma tudatból fakad ki és ez hiba a romantikus szemnek, mert 
egyénit, jellemzőt, az «emberiség kifejezését» kellene adnia, tehát folyton alakuló, 
változó valamit, nem pedig a mindig «egyforma módú» tudatot. 

Tehát a romantikus Kölcsey bírálatával kizárta magából Berzsenyit. 
Maga Berzsenyi is érezte, hogy Kölcsey ott támadta meg őt, ahol valóban 
sebezhető: a modernségnél. Ez ellen a vád ellen nem tudott védekezni. Nem 
maradt számára más, mint öntudatosan megvédeni azt, amit öntudatlanul 
választott még fiatal korában : a klasszicizmust. Kölcsey bírálatától haláláig 
Berzsenyi állandóan támadja a romantikát. Mik a kifogásai? 

7. Az első kifogás az, hogy a romantika szertelen. «Ezen principiumok 
(harmónia stb.) elfeledése tette a romantikát mind lelkére, mind kérgére nézve 
szertelenné». Nem tetszik neki a zeneiség hangsúlyozása sem, ami szintén 
ellenkezik a klasszicizmus szellemével... mi pedig még csak a góth ízetlenség 
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csecsebábjaival vívunk ; s innét van, hogy a poéta muzsikussá akar lenni.» 
(A versformákról.) Majd a romantikus siker mértékét, a hatást, állítja szembe 
a klasszicizmus emberektől független siker mértékével, az abszolút széppel: 
«Meglehet, hogy a romantika vázlelkei és boszorkányai a mi alnépünkre be-
nyomóbbak, mint a görög Charisok; de a valódi poétának nem lehet célja a 
vakot vakabbá tenni, s nem lehet a poézisban a nagy bényomás ; annak szép-
nek is kell lenni.» (Poetai harmonistica.) 

Berzsenyi a kezdődő romantikából különösen azokat a vonásokat veszi 
észre és támadja, amelyek a józan ésszel a legszembetünőbben ellenkeznek : a 
szertelenséget, az érzékekhez és nem az észhez szóló zeniséget, a harmonikusan 
elrendezett szép helyett a hatásra való törekvést. Kritikájával megegyezik 
pozitív elmélete is, az is a józan észt fogadja el alapnak. Irodalmi elmélete a 
klasszikus esztétika hitvallása, amelyet legalaposabban a «Poetai harmonistica» 
című tanulmányában foglalt össze. 

«A szép annyi, mint harmóniás vegyület és harmóniás középlét; a nem 
szép pedig annyi, mint különösség, szélsőség vagy ezeknek vegyületlen tarka-
sága.» A klasszikus harmóniával a romantika szélsősége, különössége, egyéni-
sége áll szemben. Ezt az abszolut klasszicizmust fejezi ki a «tárgyasság» és 
«személyesség» szembeállításában : «Mely tetőn lehet ugyan a költészet majd 
személyesb, majd tárgyasb, de mihelyt kizárólag csupa személyessé vagy csupa 
tárgyassá válik, azonnal leszáll a költészeti tetőről s oly egyoldalú végletbe 
bukik, mely már csak általmenetel vagy a muzsikába, vagy a festésbe . . . 
S így a dolog a naiv és szentimentális, a természetes és ideális osztályokkal is. 
Mert itt is kell mondanunk, hogy a poézis nem csupa természetes és ideális, 
hanem ezeknek harmóniás középléte, mely természetesb és ideálisb színekre 
oszolhat ugyan, de nem természetesre és ideálisra.» 

Amint a szubjektív és objektív költészetet nem ismeri el és s kettőt 
össze akarja olvasztani egy közbeeső harmadikban, Schiller naív és szentimen-
tális megkülönböztetését is harmóniába akarja foglalni. Jellemző a klasszikus, 
tehát fejletlen történelmi érzékű Berzsenyire, hogy Schiller történelmi fokoza-
tait a jelenben levő párhuzamos osztályoknak látja. Schiller szerint a naív 
költészet a történelmi fejlődés első foka, a szentimentális a később kialakult 
második fok. Berzsenyi ezeket egymással párhuzamos, egy időben meglevő 
osztályoknak nézi, amelyeket aztán már lehet «harmóniás középlétbe vegyíteni», 
míg a történelmi, más-más időben kialakult fokozatoknál ez abszurdum lenne. 

A középszernek és a középlétnek állandó hangoztatása a klasszicizmus 
alapját adó intellektualizmus egyik legjellemzőbb vonását árulja el: a való-
ságtól való elszakadást. A klasszikus költő szeme a középszeren, a harmónián 
csügg. Nem akarja a valóságot kifejezni, hanem harmonikus világot törekszik 
alkotni költészetében. Ez a valóságtól való elszakadás még jobban kiderül, 
amikor a «középszer» és «különbféleség» viszonyát fejtegeti. «Minden harmónia 
középszert és különbféleséget tesz fel magában ; mert a különbféle egymással 
ellenkező, tarkaságot adó individualitásokat csak úgy hozhatjuk mind egy-
mással, mind az emberiséggel harmóniába, ha azoknak élesebb sajátságait az 
aesthetiás középszerre szállítjuk vagy emeljük.» Tehát Berzsenyi öntudatosan 
«szállítja» és «emeli» a «különbféle valóságot» az «aesthetiás középszerre». Ezzel 
az öntudatos értelmi művelettel Berzsenyi el is szakítja magát a valódi — 
mint Schiller mondja — naív klasszicizmustól. 

8. A valódi klasszicizmus nem öntudatosan szállítja le vagy emeli fel 
a valóságot az értelem által alkotott harmonikus világba, mert naív szemléle-
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tében ez a kettő : a valóság és az intellektus által alkotott fogalomvilág egybe-
esik. Amikor Berzsenyi — számunkra nem fontos, hogy magától-e vagy idegen 
hatásra — észreveszi, hogy a harmónia, a középszer külön értelmi művelet 
eredménye, nem pedig maga a valóság, elszakítja magát a klasszicizmustól és 
megteszi az első lépést a modernség felé, amely ellen pedig nem szűnt meg küzdeni. 

Berzsenyi klasszikus akar lenni és kora a romanticizmus felé viszi: élete 
tragédiájának ez egyik oka. Mint egy öreg fűzfa, amelyet a megáradt folyó 
ostromol, áll a zúgó ár közepén. Kiszakítani nem tudja a leghevesebb lökés 
sem, de meghajlítani meghajlítja. Kortársait megigézi a nyugati városi élet 
és néha Berzsenyi sem tudja kivonni magát ebből a bűvöletből (Vitkovicshoz 
írott költői levele). Kortársai kényszerítik a naív, tehát nem tudatos Berzsenyit, 
hogy tudatosítsa törekvéseit. Eleinte Kazinczy, de különösen Kölcsey hatott 
rá ebben, az irányban. Kazinczyval való levelezése a leggazdagabb önmagáról 
szóló nyilatkozatokban : ebből látszik, hogy ő szoktatta rá a modern idők 
jellemző magatartására : az önmegfigyelésre. A megtört jeget Kölcsey bírálata 
indította zajlásnak. A modern idők fegyverével, a kritikával támadta Kölcsey 
és amikor Berzsenyi ugyanezzel a fegyverrel védekezett, elpártolt táborától. 

Berzsenyi politikai és irodalmi elveiben intellektuális, illetve klasszikus, 
de rányomta bélyegét a kor is, amelyben élt, amelyet a romanticizmus szellői 
lengtek át. Ugyanerre az eredményre jut Horváth János Berzsenyi költészetét 
és stílusát vizsgálva ; «Ime egy magyar költő, ki antik formát ölt fel, de antik 
lelket nem, csak utána való heves buzogást, s visszahatásként modern szomorú-
ságot tud beléje önteni. A szellem kétfélesége nem tetszik ki a meghasonlás 
élességével, csak melancholikus árnyalata vall rá. Kifejezése azonban titkol-
hatatlanul elárulja az érzés túluralmát, mely hatalmas mozdulatokkal lobog-
tatja a költői nyelv leplét, s annál nagyobb erőt sejtet, mert bölcseség és 
műfegyelem fékjei között járdal. A forma antik, a szellem modern visszahatással 
klasszikus, a nyelvbeli kifejezés félreérthetetlenül, erőteljesen modern : romantikus. 
Korfordulatban áll s lélekkel jelzi a változó időt.» 

9. Berzsenyinél nem a véletlen dolga, hogy mint politikai, mind irodalmi 
elveinek alapja az intellektualizmus. Az ideális államforma szerinte az erős 
monarchia. Politikai elvei konzervatívok : ha józanság, állandóság, erkölcs 
vezeti az államot, meg kell erősödnie. Ez elveket alkalmazza a kor problémáira: 
tiszteli őseit és vissza szeretné hozni a dicső magyar multat. Ellenzi a nyugati 
eszméket, amelyek az ébredő romanticizmust és liberalizmust terjesztik, tehát 
ellenkeznek az intellektualizmussal. 

Az irodalomban a naív költészet intellektuális klasszicizmusát védi a 
mesterségszerű modern irodalom romanticizmusával szemben. Az irodalom 
neki csak gyermekjáték, közönsége az egész nemesi úri társadalom, nem a 
szakképzett közönség. Kölcsey modern kritikáját is helyteleníti, mert nem az 
úri társaság tapintatos és udvarias hangján bírál, hanem a modern olvasók 
szakképzettségével és követelőzésével. 

Tehát politikai nézetei is, irodalmi elvei is az intellektualizmusból fakad-
nak. Honnan veszi Berzsenyi ezt az erősen egyoldalú állásfoglalást. Nem téte-
lezhetjük fel, hogy a tanulatlan és tájékozatlan ifjú Berzsenyi öntudatos meg-
fontolás után lépett volna erre az útra. Ha megfontolhatta volna, ha műveltebb 
lett volna a döntő években, nemzedékének többi fiatalságával együtt talán ő 
is másik irányt, a modern romanticizmust választotta volna. Intellektualizmusa 
valószínűleg nem ilyen tudatosan kiválasztott világnézet, hanem mélyebbről, 
a magyar faj lelki berendezéséből eredt. 
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A magyarság intellektuális lelki berendezését Riedl Frigyes is elemezte : 
«A magyar nép főjellemvonása a józanság, a józan értelmesség, mely néha 
közönyösségig süllyed. Innen van a magyar nép feltünő okoskodó hajlama, 
innen jogászszelleme, mely a világos, néha kicsinyes fejtegetéseket szereti.» 
Ugyanerre céloz Horváth János egyik tanulmányában: «Speciális magyar 
vonásnak látszik ellenben nagy költőinkben a tanulmányozó, reflektáló hajlam, 
mely tudós tanulmányokban, s tanszerű vagy elmélkedő szinezettel még lyrai 
költészetükben is érvényesülni szeret és tud.» Berzsenyi Dániel Riedlnél is, 
Horváth Jánosnál is a példák közt van. 

Berzsenyi ezt a magyaros intellektualizmust átvehette a nehezen elemez-
hető, századokon át lerakódott faji tapasztalatok valószínű hatása mellett, 
közvetlen környezetétől, a latinos műveltségű apjától és a hozzájuk ellátogató 
hasonló gondolkozású rokonoktól. 

Berzsenyi nemcsak a régi, nemesi világot és a naív irodalmat védte az 
újítások ellen fiatalkori ódáiban és öregsége elkeseredett polémiáiban, hanem 
a magyar faji jellemet is az idegenséggel, Nyugat-Európával, a romanticizmus-
sal szemben. De nemcsak kortársai, az utódok is alig látták meg elveinek 
roppant távlatát. Sokszor erős hangú kritikáiban, fájdalmas kitöréseiben a 
megsértett hiúság hangját hallották. 

Kortársai azt hitték, hogy csak a nyugati városi életet, az ipari társada-
lom szervezetét és az intenzívebb irodalmi életet telepítik át magyar földre, hogy 
ezzel magasabb szintre emeljék a magyar viszonyokat. De Berzsenyi meglátta 
az árát is ennek a magasabb, európai berendezkedésnek. Hiába zengett trom-
bitáinak érces, összeszorított hangja, ahogy ódáit nevezte, az eszmék megindí-
tott fejlődését nem tudta megállítani. Abban a tudatban húnyta le szemét, 
hogy nemzete vesztébe rohan. 

Fábián István. 

TALÁLKOZÁS EGY UNGI KOCSMAHÁZBAN. 

A ház a régi még s ragyog a kémény 
Barnult falán naparany, holdezüst, 
De más e tűz, mely mormol most a mélyén, 
S nem oly fehér, mint hajdan volt, e füst. 

Ostorfa nincs dőlt ágaskútja gémjén. 
Eltünt a dúc, mely az ereszen állt. 
Üres a kert a tágas utca szélén, 
Nem nyílnak ott mályvák, se rezedák. 

És bent a ház ivók tanyája mostan, 
Hol, mint fészken fióka, álmodoztam, 
Apám s anyámnak áldva két kezét. 

Hol Csipkerózsa várta a királyfit, 
Kövér kocsmároslány ma sört kinál itt 
S meghaltak mind, a drágaszép mesék. 

Szomolányi Gyula. 


