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J E G Y Z E T E K B E R Z S E N Y I R Ő L . 

«A szilaj lélek, rekeszét kitörvén 
A nap útján túl magasan csapongott, 
S mint az aetherben lakozó rideg sas 

Földre se nézett.» 
(Berzsenyi : Barátimhoz.) 

ME G D Ö B B E N T Ő torzó, csonkaságában is magas és nagyszerű mű, egeket 
ostromló hév és elégikus lemondás, önmagát emésztő kedély és 
önmagán túlszárnyaló extázis : a költő Berzsenyi derékban ketté-

törött pályája e tragikus fogalmakat és képeket idézi. Kölcsey, aki egy más 
világ érzékeny álmai, finom ábrái közt bolyongott, nem érthette meg ezt a 
lírát, mely minden nagyobb megnyilatkozásában több volt líránál, költé-
szetnél, ahogy ezt abban a korban értelmezték ; ebben a lélek az élet mítoszi 
titkait ostromolta és a kifejezés roppant erőművészetében a végső lényeget 
akarta megragadni. Kölcsey, Kazinczy és a körükhöz tartozó fiatal esztéták 
az irodalom steril környezetében éltek, a szép versek, csiszolt sorok és pallé-
rozott kifejezések üvegházában, Berzsenyi pedig valahol a valóság határ-
szelén, azokon a kozmikus vidékeken talán, ahol később Madách Ádámja 
röpül Luciferrel, «hidegtől borzongva» s ahol a Föld szellemének szava zengi 
utána a «salaktól menten magasb körökbe» vágyó, «rokon szellem beszédét» 
hallva a lét korlátait ledöntő lélek tragikumát: «Hiú ember, próbáld, s ször-
nyet bukol». 

Berzsenyi «próbálta s szörnyet bukott». Mikor már megrokkanva és 
magába roskadva az önigazolás «hagymázos» hangulatában, majd a makacs 
autodidakták kisebbségérzésétől sarkallva esztétikája bonyolult mondatait 
rótta, küzdve a prózai kifejezés fölmérhetetlen nehézségeivel, írta ezeket a 
sorokat : «A harmóniás mozgás harmóniás mozgatást tesz fel s jelenti a mozgó-
nak és mozgatónak harmóniáját, valamint a világ harmóniájának érzete a 
világ harmóniázójának érzetét; mivel pedig az embernek harmóniás moz-
gatója a harmóniát érző lélek, világé pedig a mindent meghatározó isten, 
tehát szép annyi mint harmóniás lélek és isten, annyi mint istent érző lélek». 
Jelenthetnek-e valamit e vallomás értéke szempontjából a források, a köny-
vek, német esztétikák, amelyeknek elvont okoskodásain, tekervényes logi-
káján át Berzsenyi az egyetlen, döntő és igazoló Igazságot kereste? Aligha. 
Az ő legmélyebb, talán egyetlen nagy élménye ez, amiről itt beszél, nehéz-
kesen és akadozva, hogy a gyötrelmes mondatok barbár zenéjében szinte 
hallani e sebzett lélek kínszenvedésének hörgését, e sértett tehetség acsar-
kodását azért, hogy a Kölcsey-féle higgadt elmék számára is meglelje annak 
a talán kimondhatatlan, talán csak megérezhető, roppant ritmusok sűrű 
zenéjében megközelíthető titoknak a megfogalmazását, amelyet ódák dübörgő 
ütemében, elégiák lankadó lejtésében és magyar tizenkettesek mélabús 
akkordjaiban igyekezett, és jobb napjaiban tudott is, megragadni. Kölcsey 
bírálata nemcsak egy költőt tört össze, mert ha csak a költőről volna szó, 
meg sem lehetne érteni azt a tragikus hatást, amelyet bírálata kiváltott. 
Egy egekbe ívelő eszme szárnyát lőtte át, a Föld szavát kiáltotta a felhők 
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távolában vágtató felé; tragikus paradoxon: épp ő, az eszmék és elvontságok, 
magasztos érzelmények és tiszta zenék barátja, vetett véget ez «őrjöngő 
repülésnek», a racionális és józan megfontolás, esztétikai előítéletek nevében, 
valahogy úgy, ahogy az Ember Tragédiájában riad a Szellem Ádámra : 
«Előbb való-e rózsánál az illat, — Alak a testnél, napnál a sugára? — Ó ! 
hogyha látnád árva lelkedet — A végtelen ürben keringeni, — Amint értelmet 
és kifejezést — Keres hiába . . .» Ez a «hiába» benne van Kölcsey bírálatában 
is, amikor a «gőztorlatok Alpesit» és a többi erőkifejezést kifogásolja s az értel-
met keresi bennük, a logikát egy illogikus költészet hangzataiban, a mérséklet 
és eszmélkedés jegyeit egy mítoszi arányú, kozmikus küzdelem roppant, 
lenyűgöző drámájában ! «Szép annyi, mint istent érző lélek» — s lehet-e 
számonkérni e panteisztikus, sámáni istenkeresés elragadtatásán, a gígászi 
látományok bódulatán a józanabb és kisszerűbb ritusok aprólékos szabályait? 
Az a költészet, amely Kölcsey mérlegén könnyűnek találtatott, egy szűk 
valóságból egy gazdag mennyei valóság felhői közé láboló lélek üzenete, 
gyönyörű kürtszava volt, és «gőztorlatos» kifejezéseiben a titkok megsejtésé-
nek extatikus híradása. Kölcsey egy hitet és egy mítoszt tett tönkre : Ber-
zsenyi hitét a költészetében és romantikus költői küldetésében, s e roman-
tikus költői magatartás mítoszát. 

De romantikus lehet-e a szó legszélsőbb értelmében az a költő, akinek 
munkáiban — egy ismerője és ismertetője, Halász Gábor szavai szerint — 
«a felvilágosodás legkedvesebb jelszavaival, tanításaival, meggyőződéseivel 
találkozunk» és aki a fölvilágosodás értelmében gondolja át az ész, erkölcs, 
kultúra, tudomány, művelődés, fejlődés, törvény és vallás fogalmát? Lehet-e 
elragadtatott a költészet, amely Kazinczyt így köszönti: «Az a józanság, 
mely elömli mívedet — S melytől te félsz, nekem legszebb poézis» — és a 
ráció mindenhatósága mellett tesz vallomást: «Az ész minden ! s ebből foly 
minden jó, — Nincs enélkül virtus, sem semmi boldogság?» Ráció és extázis, 
középszer és az indulatok komor túlsága : a Berzsenyi-kép belső ellentmon-
dásai ezek, s maga ez a Berzsenyi-kép meglepő paradoxon, melyben valóság 
és ideák örök kegyetlen ellentétében emésztődik s végül tragikusan meg-
hasonlik a lélek. 

A fölvilágosodás világa a föld, Berzsenyi pedig hontalan a földön. 
Mint egy esetlen óriás, bandukol a valóságban, mint egy óriás, akit hatal-
massága minduntalan feszélyez, másfajta arányérzéke, «gőztorlatos» kzho 
kozódása bizalmatlanná és gyanakvóvá tesz és aki gigászi látományotájé-
szokott szemével vaksin és a nevetségessé válás félelmével hunyorog a köz-
napi élet fényei és árnyai között. A fölvilágosodás, az ész, a haladás, a fejlődés, 
az emberméltóság és a «polgárosulás» számára nem a racionalista filozófia és 
társadalomszemlélet konkrét fogalmai, pontosan meghatározott és körülírt 
jelentéssel, hanem elvontságok, terhesek valami nagyság, méltóság, lelkesítő 
erő képzetével. Elvont ideák, «hérói» lények, és a világtól elvonult, majd 
Somogyba száműzött s csak a «hérói lelkektől» látogatott diogéneszi remete 
mord magányossága hordajában töprengve nem is foghatja föl igazi értelmü-
ket, fölnagyítja, reális kapcsolataiktól megfosztja és mítosza lengő tüne-
ményeivé nemesíti őket, oly tüneményekké, akik előtt az istenközelség tit-
kait sejtő lélek elragadtatásával borul le s áldoz. 

«Somogy nekem csak számkivetésnek helye — írja Kazinczynak — 
feloldhatatlan kötelek vonnak azon földhez, mely az én szebb korom napjait 
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látta.» Az igazi haza a kemenesi táj, mely fölött — Németh László szép 
leírása ez — «a Ság lebeg, világos kékesszürke színeivel, amögött messze 
egy még világosabb kristály : a Somló, leghátul a Pakony sötétebb vonala. 
Nyári délutánokon a föld is az égnek segít itt fényes szürke színeivel. Az 
«éter», amelyben a költő ódái «héjáztak», itt nem szólam, hanem fölöttünk 
és alattunk remegő elem». Keressük az ihletkörök kétes fonala alapján, mint 
Németh László tette szép könyve egyik legszebb fejezetében, a versek idő-
rendjét? A Berzsenyi-mű úgy, amint előttünk áll, a maga egészében szinte 
már időtlen, mögötte tájak és élmények sej lenek, de a «hordó» mindenütt 
ugyanaz és ugyanazok a hérói lelkek is. Berzsenyi Sömj énben jobban érez-
hette magát, de nem volt kevésbbé magányos, mint Niklán. E fölvilágosult 
bölcs, ki feleségét gyermeki tudatlanságban tartotta és még hivalkodott is 
ezzel, e mogorva gazdálkodó, akit «némelyek különöskének neveznek», 
Sömj énben épp úgy mint Niklán már a világ fölött élt, az éternek néha egy 
kicsit a kemenesi vidék képére formált lebegő, zöldből szürkébe, szürkéből 
kékbe játszó világában, egy mítosz világában, amelynek középpontjában 
ő maga állott, mint vátesz, félisten, hírnök és sámán, mint a végtelen har-
móniák, panteisztikus istenélmények elragadottja. Németh László szép 
lapokat szentel a Berzsenyi-mítosznak, annak, hogyan mitizálja el a költő 
multját és ifjúsága képeit, szerelmeit és erejét, tudatlanságát és elhivatott-
ságát ; de vajjon csak ebben állna a mítosz? Nem, Berzsenyi számára minden 
mítosz : a haza, a korszerű politika, a fölvilágosodás, a nemzet multja és 
jövője, a köznemesség vérében élő hagyatéka, és szinte mindegy, Márs istent 
emlegeti-e vagy Kinizsit, Pallast vagy Festeticset, a kimérákat vagy a hazája 
fölött dúló sorsharagot. Mint egy új szentágostoni látomásban, egy deista 
civitas Dei — civitas Diaboli küzdelmében látja a jó és rossz harcát, a mítosz 
ködjeibe burkolódzva a «gazok», «cudarok» küzdenek a nagyok és igazak 
ellen, Gyávaság és Alattomosság vív a Törvénnyel, Erkölccsel, Tudománnyal. 
Széchenyi, Nagy Pál, Festetics e kozmikus harc hősei és győztesei, a meg-
testesült eszmények, egy új mitológia fölnagyított alakjai. Igy újul meg 
nála a barokk köszöntő verse és mitológiája, így nyeri vissza hitelét: a szün-
telen mozgó mindenség erői a teremtő lélek roppant hevületében képvi-
selőikre lelnek e mítoszi lényekben, maguk is részt vesznek a világ kozmikus 
harcában, melyet az antik strófák hatalmas ritmusa érzékeltet; mult és 
jelen omlik egybe itt egyetlen feszült és sorsdöntő akcióban, totális világ-
élményben, melyben a mindenséget s rajta át az istenséget öleli magába a 
kitárult s remegő lélek. 

A «gőztorlatok Alpesi» és mindaz, amit Kölcsey kifogásolt, egy mitológia 
kifejezéskészlete, egy hatalmas világélmény nagyszándékú kifejezési kísér-
lete. Az elragadtatott lélek szinte félig eszméletlen kiáltása a nagyság ho-
mályos látványa előtt, orkánok és vérzivatarok képei közt «döbögő» szíve 
hangjai. 

A mítosz középpontjában ott áll a költő, mint hős és mint szemlélő. 
Nincs írónk, akinek leveleiben az «én» szó nagyobb nyomatékkal szólna, aki 
a szónak több erőt, hangulatot tudna adni. «Én» — ha Berzsenyi mondja 
ki, olyan, mintha azt mondaná : «Gallia Sándora», «chíroni lélek». Híres ön-
vallomása, melyben Németh László finoman keresi a Berzsenyi-mondát, 
úgy hat, mint egy mitológia hősdala : «Én egykorúim között legelső magyar 
táncos voltam . . . és az én első szeretőm az én karjaim közt elalélt». 
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Kazinczynak írja: «Nékem oskolai tudományom nincs... Az én szüntelen izgó 
és kalóz elmém . . .» és ugyancsak neki: «Az én egyedül való barátaim a 
magánosság és elmélkedés, én a nótáimat nemcsak énekeltem, hanem mélyen 
érzém is». Ez az «én», ez a mítoszi félisten egy remek póz pátoszában szemléli 
önmagát, a Költőt, aki valahol a mindenség csúcsain áll, kitárt karokkal, 
tüdejébe szíva a csillagok lehét, a «cudarok» és «gazok» műve fölött a «tiszta 
erkölcs» méltóságában, «fene fátumokkal» szemközt. Talán belejátszik ebbe 
a képbe a jezsuita hagyomány pedagógiai célból eltorzított horatiusi «vir 
integer» képzete is, de így is Berzsenyi legsajátabb magatartása: bukó 
Rómák s Babylonok fölött borong a «tiszta erkölcs» hősi attitűdjében, mely 
olyan reménytelen, magasztos és magányos, hogy csak az egyetemes elmúlás 
elégikus víziójában nyugodhatik meg. Babylonok s Rómák : a világ «hangya-
bolyi műve» mindez, és romlásuk a «forgó viszontság» és «tündér szerencse» 
kénye ; a Költő lábai alatt a reménytelen pusztulás, feje fölött a csodálatos 
égbolt, s ő innét is, onnét is száműzötten, a legfőbb titok előtt mindig és 
mindig csak dadogva és «bévont szemmel», elborulva eszmél emberi volta 
tragikus korlátaira s a «gazok» diadalmára, «cudarok» szerencséjére, «Látja a 
Virtust letapodva nyögni, — Látja a Bűnnek koronás hatalmát, — Sokrates 
méregpoharát, s Tibérnek — Trónusa mocskát; — Látja és keblét szomorún 
bezárja, — S mint az őszült kor, komor és magányos — Rejteket választ s 
szenelője mellett — Tépi bajuszát». A «héjázó» ódákat végtelen áradású 
elégiák váltják föl, a «bajuszát tépő» ember morc bölcselkedései, és az önnön 
világa «jégalpesi» csúcsán elboruló lélek megindító látomásai, a történelemről 
és az időről, a mulandóságról. A nagy fordulat ez, amikor a pattanásig feszült 
tüdő már nem bírja tovább, amikor az extázis csodálatosan tiszta bánatba 
hullik ; szebb vágyait soha be nem tölthette, álmait soha el nem érhette, 
önmagából soha egészen ki nem szállhatott egy nagyszerű és elragadtatott 
halálban, mire a vágytól a tettig ért, belefáradt («Oly lankadt lettem, hogy 
még Virágot sem kívántam látni» — írja ; Virágot, «honna Flaccusát», 
kinek példája «élteti mellyét»), — hogy méltatlankodtak Kazinczy fürge 
pesti barátai e «különöske, kedves Sonderling» makacs mozdíthatatlanságán ! 
— hallja a közelítő tél szelét, a mulandóság orkánját, mely elsöpri ligetek 
díszét, szerelem óráit, Rómák hatalmát, s üthet-e akármi merészség tusa-
kodva fényes utat a temető ködében? A sztoikus bölcs komor és kegyetlen 
látomása : «Látom, hangyasereg ! mint tusakodsz s tolongsz — Sírod part-
jain és porán». Elsorvad minden «a vad halál kezében», mint nyíl s zuhogó 
patak száll az idő el s a «nagy idők folyaminak» hátán némán úsznak a mult 
és jelen romjai s holtjai. 1812-ben írja Kazinczynak : «Ma rakodtam új szo-
báimba, letettem nyoszolyámat azon szegletbe, melyben én haldokolni fogok, 
elgyujtottam kandallómat, melynél életemnek örömeit, bolondságait gyakran 
vissza fogom kérődzeni s vénségemet melengetni». Mítosz? Egy egekből 
lebukott félisten haldoklik előttünk. Ahogy a Föld szelleme mondja a Tragé-
diában : «Hiú ember, próbáld s szörnyet bukol!» 

Kölcsey bírálata 1817-ben jelent meg. Németh László méltán jegyzi 
meg : Berzsenyinek nem ez volt az első összeomlása. A mítoszi föntebb világ 
mintegy elemésztette életét, valóság és «álom» ellentétében fölmorzsolódott 
ereje : «Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, — Örökre elvesztjük gyakran 
éltünk szépét — S későn hullnak könnyeink». Elfecsérlődött a nyűgös gon-
dokban, és «szilaj vágyások gigászi harcain», a magyar vidék mérhetetlen 
éjszakáiban, gyertyapazarlásért zsörtölődő asszonya mellett; trombita-
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szerű éneke elhal és az utókor csak későn, majd egy század mulva eszmél 
föl és ismeri meg művében a magyar líra talán legnagyobb teljesítményét. 

Vidéki költő volt, magyar vidéki költő, mint kortársa, Katona József. 
Ez a vidék nyomaszt és zülleszt, a tehetség fuldoklik benne, a valóság fölött 
teremt magának egy álomvilágot; az éjszakák világa ez, mely fölött vörösen 
lobog az alföldi hold, vagy hűvösen csillognak a dunántúli csillagok. Bánk 
bán háborgó elméjében nem a virrasztó Katona gondolatai forognak? a tőr 
nem azért síklik Melinda testébe, hogy ne Katona József szívét járja át? Ezek 
a tájak összenyomják az embert: vagy megadod magad, vagy az eszmék, a 
képzelet tájaira menekülsz. Vagy hallgatsz, vagy alkotnod kell, titkok után 
rontanod elveszítve gyakran «élted szépét»; egy halálból más halálba futsz : 
meghalsz a műben, hogy újjászüless benne és életet teremts. Magyar vidék? 
Talán minden vidék, és talán minden nagy lélek sorsa is. 

Rónay György. 

BENNEM MEGSZAKADTAK FORRÁSAI A MULTNAK... 
Bennem megszakadtak forrásai a multnak, 
már enen szívemet sem ismerem, 
így érezhet a fa, melyet gyökerestől csavart ki a szélvész, 
így a tört virág, a fészkétől elvert madár. 
Bennem hazugsággá váltak a megélt napok, 
megcsúfolt engem minden óra, perc, 
nincs hontalanabb, kivetettebb nálam, 
én még az emlékeket is megtagadom. 
Bennem meghaltak a szók, melyre épít az asszony: 
szerelem, barátság, szépség! Mind keserű, 
anyagtalan szavak. Téglát verni, hogy építsem 
éltem, a semmiből is jobban lehet. 
Többé már magamban sem bízhatom. Végy hát tenyeredre 
áldott, isteni Kéz, ha nem akarod, 
hogy rostádból kihulljon egy gyönge szem, 
melyet magnak szántál vetésed barázdájába. Nagy Méda. 


