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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. 


