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B E R Z S E N Y I D Á N I E L Ö S S Z E S M Ű V E I I * 

Mintegy fél évszázadig dolgozott Merényi Oszkár Berzsenyi Dániel 
műveinek egymást követő kiadásain. E fáradságos munka egészét és 
végső eredményét - a jelen kritikai kiadást, amelynek ugyan még csak 
I. kötetét kaphattuk kézbe - egyaránt tisztelettel és elismeréssel illik 
fogadnunk, kiváltképpen ha meggondoljuk, mennyire nem egyszerű, 
jó néhány más költő művei kiadásánál bonyolultabb filológiai feladatot 
jelent Berzsenyi költeményeinek korszerű, igényes kiadása. Hiszen 
ebben az esetben különösen igaznak látszik az, hogy még a puszta 
szövegkiadás sem mentes az értelmezői tevékenységtől: Helmeczy, 
Döbrentei, Toldy, Merényi egyaránt saját költészetfelfogása, ízlése, 
poétikája és ebből fakadó életmű-értelmezése alapján konstruálta meg 
kiadásait. Ez természetesen önmagában nem baj, hiszen még a filológiai 
tények között is aligha van olyan, amely ne lenne interpretált. A kérdés 
sokkal inkább ez: mennyire korszerű és elméletileg mennyire meg-
alapozott a szövegkiadó és kommentátor költészetfelfogása, az életmű 
egészére és részeire vonatkozó interpretációja? 

Ha a korábbi kiadásokat lapozgatjuk, legszembetűnőbb hiányos-
ságaiknak talán a következőket tekinthetjük: 1. Általánosan elterjedt 
volt az a gyakorlat, hogy a versek eredeti változatát nem, vagy csak 
hiányosan tüntették fel. Némiképp kivételt képez a népszerű 1976-os 
kommentált kiadvány, amely más okokból teljesen használhatatlan 
(például azért, mert a biografikus kommentárokkal egyetlen konglome-
rátummá összeillesztett versekhez még tartalomjegyzéket sem mellékel-
tek), és természetszerűleg az 1936-os kritikai editio minor. Ám e kettő 
is híven tükrözi azt a szemléletet, amelynek helyessége e költő vonat-
kozásában különösen kétséges, hogy ti. a költői alkotások variánsaik 
során állandóan tökéletesednek, a véglegeset megelőző fogalmazványok 
nem önálló művek, inkább csak alkotáslélektani érdekességű dokumen-
tumok. E nézet szerint közölte az 1936-os KrK a szövegvariánsokat 
pusztán az eltérő szavakra, kifejezésekre, sorokra korlátozva, hátul a 
jegyzetben, nota bene még - a ma már többé-kevésbé önálló vers-
szövegekként kezelt - A magyarokhoz I. és a Majláth-óda különböző 
kéziratait is. Az 1976-os kommentárok is e szellemben íródtak: klasszi-
cista szemléletmódra és ízlésre valló fejlődésvonalakat vázoltak fel, 
eltekintvén az egyes szövegek egyediségétől. Meggyőződésem szerint 
érdemes lenne megfontolni azt, hogy például .4 magyarokhoz I. egyes 
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szövegeinek történetfelfogása sem azonos, só't az is bizonyos, hogy a 
késó'bbi szövegek nem érik el az első tragikus pátoszát; a Majláth-óda. I. 
és II. tárgya sem azonos; A közelítő tél utolsó versszakában tett (lát-
szólag csekély) változtatás megmásítja a költemény egész szerkezetét, 
költői gondolatépítését stb. Kár tehát ezeket a filológus egyéni ízlése, 
poétikája szerint eszmeileg összemosni s eszerint hierarchizálni. E 
helyett tisztázni kellene: mely változatokat tekinthetünk teljesen önálló 
müveknek, melyeket pusztán variánsnak, s ezeket hogyan lenne célszerű 
közölni? Megfontolandó például, hogy vajon nem külön művek-e a 
Barátaimhoz I., A reggel, vagy netán A felkölt nemességhez 1805. 
ősszövegei is. Akár így van, akár nem, mindenképpen megkívánhatjuk: 
szerepeljenek minden Berzsenyi-kiadásban, a népszerűekben is! A 
néhány önálló műként elismerhető szöveg és a további néhány nem 
érdektelen versvariáns visszahelyezése az életműbe jelentékeny mérték-
ben átalakítaná annak kontúrjait és súlypontjait. E teljesebb életmű 
népszerű kiadása ezenkívül széles körben tenné ismertebbé a korízlésnek 
és Kazinczy hatásának még nem engedő, nem klasszicizált Berzsenyit. 
Mindezek a problémák - mint majd látni fogjuk - az új kritikai 
kiadásban sem tisztáztattak olyan elméleti alapossággal, amelyet ez a 
vállalkozás megkövetelt volna, s amelynek eredményeként jobb, kor-
szerűbb népszerű kiadásokat remélhetnénk a jövőben. 

2. Az életmű anyagának megállapításán és rendszerezésén kívül nem 
fogadhatjuk el az eddigi népszerű kiadások szövegközlési gyakorlatát 
sem. Egyrészt azért, mert nem kezelik kellő szigorúsággal a verscímek 
autentikusságának kérdését, sőt önkényesen (újabb) címeket adogatnak 
egyes költeményeknek, ezzel mintegy illetéktelenül folytatva, ki-
egészítve a költő munkáját. (Ezek az utólagos címadások azután meg-
tévesztőén befolyásolják az olvasót: mindegyikük egy-egy allegorikus 
olvasatot sugall. Ld. pl. Döbrentei 'A poésis ha jdan ta '= Toldy : 'A 
poésis hajdan és most' = Merényi: 'Az igazi poézis dicsérete'; vagy: 
Döbrentei: 'Költér üldete' = Merényi : 'A költő és a sors'.) Másrészt azért 
- és ez a lényegesebb - , mert a szövegmodernizálás során olvas-
mányosabbá, feszültségtelenebbé, s ezáltal jellegtelenebbé tették Ber-
zsenyi költészetét. Szándékosan idegenes ejtésmóddal használt szavait 
elmagyarosították, amennyire csak lehetett. Pedig nyilvánvalóan 
nagyon is lényeges a szerepük: ezek révén is emelkedik a dikció abba a 
hellenizáló ideális poétikus szférába, amely legjobb verseinek különös-
sége, sőt nyelvi romanticizmusának is lényeges vonása ez. (Nota bene: 
utolsó versének 'Poezisz' szavát is átjavították poézisie (sic!), amely 
autentikus teljes kézirat híján is megállapíthatóan ellenkezik a mű 
szellemével: az idős, már verset alig író költő a költészetet par 

excellence idegennek, e hazában otthonosá nem tehető idealitásnak 
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gondolta, éppen e verse tanúsága szerint is. Az antikos szóalak és a 
nagy kezdőbetűs írás jelentőségét nem kell magyarázzuk.) Nem kevésbé 
hibáztathatjuk továbbá a nagy kezdőbetűk következetes átírását kicsire, 
hiszen ezek sem elhanyagolható részei a költői jelölő rendszernek: néhol 
a szó fogalmi megterheltségét, néhol emocionális telítettségét, pátoszát 
kívánják hangsúlyozni. A modernizálás illetve az ékezetek gondatlan 
kezelése végül azzal a következménnyel is járt, hogy homályossá vált 
egyes sorok metrikai képlete. (Pusztán három versből idézve: A magya-
rokhoz I. első változatából: 1978-ban:* Atilla - 1979 KrK: Atilla; и - ^ - - « 

ugyanígy: Karthago - Karthago; Majláth 1. - II . 1978: Gratia -
1979 Krk: Gratia, ill. Щоп - Щоп stb.) Mindezek megfontolásra kész-
tethetnék a szövegkiadókat: vajon helyes-e a népszerű kiadások álta-
lánosan elfogadott módszere, és vajon helyes-e Berzsenyi vonatkozásá-
ban is? Nem lenne-e célszerűbb mindig „kritikai" szöveget közölni, 
azaz megtartani a költő által követett és/vagy elfogadott helyesírást, 
legalábbis olyan költők esetében, akiknek nyelvét meg lehet érteni 
modernizálás nélkül is? Berzsenyi eredeti nyelve pedig minden külö-
nösebb nehézség nélkül megérthető ma is. 

E visszatekintés után már megvizsgálhatjuk: hogyan oldja meg a 
jelen kritikai editio a Berzsenyi-filológia ama alapproblémáit, amelyek a 
szövegközlés vonatkozásában adódnak, s amelyek részben azonosak 
vagy hasonlók a népszerű (és részben az 1936-os KrK) kiadások bírála-
tában előbb felvetett problémákkal? 1. Egy kritikai kiadás számára 
látszólag nem okozhat gondot a verskorpusz meghatározása. Hiszen az 
ultima editio elve szerint minden végleges szövegváltozat főszövegben 
közlendő, minden eltérés, variáns pedig jegyzetben. Am nagyon is 
helyesen érzékelte a szerkesztő Merényi Oszkár, mennyire nem lehet 
mechanikusan alkalmazni ezt a princípiumot sem: kivételt tett A 
magyarokhoz I. és a Majláth-6da eredeti változatainak kronológiai 
rendbe illesztett közlésével. Kérdésünk, kritikánk ezzel kapcsolatban 
ugyanaz, mint a fentiekben: milyen alapon döntötte el, hogy éppen 
ezek, és csakis ezek a változatok többé-kevésbé önállóak? (És például 
miért nem az általunk felsoroltak?) Hol a határ? - Alapvetően fontos 
továbbá annak eldöntése, milyen elvek szerint rendszerezzük, rendez-
zük el a költeményeket? A kritikai kiadások szabályzata ebben is 
egyértelműen rendelkezik: a kronológiai elrendezés elvének helyességét 
nem szokás kétségbe vonni, noha egy-egy esetben valóban bírálhatónak 
vagy egyoldalúnak látszik. Nemrégiben Horváth Iván javasolta a kritikai 
kiadások olyan módosítását, amely lehetővé tenne a kronológiai el-
rendezés mellett egy másik elrendezést is, a verseskötetek kompozíciójá-
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nak megtartását. A Berzsenyi-életmű sajátságai elsősorban más okból 
figyelmeztetnek az időrendi közlés egyedüli jogosságának kétségbe 
vonhatóságára. A legtöbb Berzsenyi-filológus köztudottan megegyezik 
abban, hogy az 1808 előtti költemények közül legfeljebb egynéhány 
köthető időponthoz, s az 1808 utániak keletkezési ideje is gyakran, 
bizonytalan vagy félrevezető. Ez utóbbi a költő sajátos munkamód-
szeréből is adódik, abból, hogy számos versén hosszú évekig, sőt esetleg 
több mint egy évtizedig dolgozott, javítgatott. Ezért úgy vélhetjük, 
helyesebb lett volna, ha maga a kiadó is több kritikával kezelte volna 
többségében hipotetikus, illetve igen szubjektív kritériumokon alapuló 
időrendi megállapításait, ha már nem mert vagy nem akart változtatni a 
kiadói doktrínán. Egyébként pedig talán szerencsésebb lett volna vala-
milyen más elvet is érvényesíteni a szövegek sorrendjének megállapításá-
ban: például jelen esetben a történeti dokumentumokhoz való ragasz-
kodást! Vagyis célszerű lett volna a Kazinczynak elküldött csomó 
anyagát az eredeti sorrendben - amely magától Berzsenyitől származik 
- közölni! E módszerrel a nagyon bizonytalan kronológiai megállapítá-
sok kizárólag a jegyzetapparátusba szorultak volna és elkerülhető lett 
volna az az ellentmondás is, hogy a szövegek ugyan mind, egységesen 
egy 1808 utáni szövegállapotot tükröznek, - a költő többé-kevésbé 
egyidejűleg, s nem kis mértékben korrigálta, változtatta meg azokat, 
nem is beszélve Kazinczynak a költő által elfogadott javításairól, átírá-
sairól — mégis 1796 és 1808 közé vannak folytatólagosan beosztva! 
Végül: bizonyára célszerűbb lett volna az eredeti kéziratszövegeket az 
egyes versek után, lapalji jegyzetben, és nem hátul, a kommentárok 
között közölni. 

2. A szöveghűség tekintetében viszonylag pontosnak, megbízható-
nak találtam a kiadványt, bár nyilvánvalóan sokkal nehezebben tudnám 
e kiadvány részletes szövegkritikáját elvégezni, mint jó néhány ebben 
jártas szakfilológus. Néhány észrevételt viszont tennék. Három nem 
meggyőző szövegvariánst észleltem, amelyek talán mind sajtóhibák: az 
Amathus-Ъап: „Nincs itt egyetlen had s veszedelmes érez . . . " - a 
kéziratban és minden más kiadásban: „Nincs itt kegyetlen had . . . " stb.; 
A felkölt nemességhez. 1805. szövegében: Mindenféle dob s tárogató 
riad" - helyesen így lenne: Mindenfelé dob s tárogató riad . . ."; végül: 
„gyűztem" áll győztem helyett a Báró Prónay Sándorhoz címzettben. 
Nem érzem továbbá minden tekintetben meggyőzőnek a Helmeczy-féle 
2. kiadás helyesírásának követelését, még ha ezt a kiadó kritikusan tette 
is. Talán nagyobb gondot kellett volna fordítani annak rekonstruálására, 
melyek azok a helyesírási sajátságok, amelyek nem felelnek meg a költő 
elveinek? Továbbá melyek azok, amelyek verstani szabálytalanságokat 
okozva minden bizonnyal a szövegközlő beavatkozására utalnak? 
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(Különösképpen gyanakodhatunk arra, hogy például az i - í és az alter-
natív e/é között nem mindig helyesen döntött a kiadó. Pl. egy adoniszi 
sorban nyilvánvalóan „véle ejiyésznek" a helyes, és nem a „vele", 
máshelyütt: „örök ídcálit" és nem „örök ideálit"! De folytathatnánk, 
(mégpedig igen hosszan) a sort. Végül nem értem: miért tömöríti ez a 
kiadás is következetesen 6 soros strófákká a jól kivehetően három-
sorosakat? (Ld. a Búcsúzás Kemenes-Aljától, Kishez kéziratait). 

Rátérve a jegyzetekre: ezek töltik meg a kötet döntő többségét 
(181-903. I. !), s lényegesen problematikusabbak, mint maga a puszta 
szövegközlés, noha kétségtelenül ugyanaz a szellem hatja át a szöveg-
kiadást és a hozzá tartozó apparátust. Legelőször is vitatható a szer-
kesztő ama törekvése, hogy jegyzeteit, kommentárjait monografikus 
igénnyel kívánta összeállítani, azaz nem elégedett meg a szövegekhez 
kapcsolható fontosabb életrajzi, történeti, művelődéstörténeti stb. ada-
tok, források és tárgyszerű magyarázatok összeválogatásával, hanem 
ezeket feltétlenül egységgé, lezárt, egységes, ellentmondásmentes, orga-
nikusan fejlődő, alakuló életművé kívánta lekerekíteni. Lényegében 
ebből magyarázható a jegyzetapparátus legtöbb hibáztatható vonása. 1. 
A kronológiával kapcsolatban már előzőleg emiitettem, hogy a kötetet 
az igen megbízhatatlan, szubjektív, gyakran a szerkesztő bírálható élet-
mű-hipotéziséből dedukált datálás jellemzi. 2. Az egyes versekhez 
csoportosított minták, költői párhuzamok, forrás értékű dokumen-
tumok összeállítása sem kifogástalan: gyakran önkényes vagy eklekti-
kus, vagy egyszerre mindkettő. Egyfelől nyilvánvaló, hogy a szerkesztő 
mindent összegezni kívánt, amit a pozitivista, a szellemtörténeti és az 
újabb kutatások — elsősorban saját monográfiája ebben a vonatkozás-
ban felhalmozott. S ez bizonyára eleve kudarcra ítélt vállalkozás, ha a 
szerkesztő nem rendelkezik egy meglehetősen koherens, modernebb 
elméleti pozícióval, amely hozzásegíthetné az egyes mintakutatások 
mögött rejlő nagyon különböző előfeltevések kritikai revíziójához. 
Ugyanez a hiányosság a másik oldalon azt eredményezi, hogy másrészt 
olyan költői párhuzamok maradtak el a jegyzetekből, amelyeknek ki-
felejtésével vagy kicenzúrázásával feltétlenül szegényedett a kötet. Igy 
például A közelítő tél jegyzetéből hiányoznak a Zubreczky György által 
felkutatott párhuzamok, vagy a Kerényi által említett Matthisson-vers 
(Wehmut). Érvényesebb, koherensebb, a Berzsenyi-szövegekre valóban 
vonatkoztatható költői párhuzamokat csak történeti poétikai mód-
szerrel lehetett volna összeállítani, azaz azon stíluskonvenciók, költői 
tradíciók kutatása alapján, amelyeket a költő újraéleszt, újraértelmez 
verseiben. A mintákkal foglalkozó szakirodalmat is e szempontból 
kellett volna felülbírálni. 3. Nehezen rekonstruálható, milyen elvek 
szerint válogattattak össze az egyes versekre vonatkozó eltérő szak-
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irodalmi álláspontok. A kötet terjedelmét tekintve kézenfekvő lenne az 
a magyarázat, hogy a szerkesztő ebben a vonatkozásban is teljességre 
törekedett. Csakhogy ennek ellentmond sok értékes interpretáció ki-
hagyása. 

így például Berzsenyi utolsó versénél kimaradt Szerb Antal és 
Kerényi Károly véleménye, A közelítő tél jegyzeteiből Kerényi, 
Szegedy-Maszák Mihály értékes megjegyzése, sőt általában is hiányol-
hatjuk Barta János, Kerényi Károly, Németh László stb. és a fel-
dolgozott újabb, évfordulós tanulmányok nem kellő súlyú idézését, míg 
ellenben Vargha Balázsra, Váczyra vagy saját magára sokkal sűrűbben 
hivatkozott a jegyzetösszeállító. Talán még súlyosabb szépséghibaként 
könyvelhetjük el azonban e szakirodalmi summák megbízhatatlanságát: 
gyakorta nem közvetítik híven az egyes álláspontokat, illetve durván 
egyszerűsítenek, vagy pedig úgy idéznek, úgy ragadnak ki belőlük egyes 
részelemeket, hogy aki nem ismeri a tanulmányt, nem jöhet rá a 
kiragadott állítás értelmére. (Csak néhány példa, találomra: egyszerű-
sítőek: Baita 401. 1., Horváth J. 446. 1., Kerényi uott . , Csetri 525. stb. 
Teljesen érthetetlen például a 628. 1. következő idézése: „Kerényi 
Károlyt . . . a költemény a szókratészi Apológia hangjára (!) emlékez-
teti, különösen ez a részlet: „Mert ha bíró, nem érhet vád. Mert ha álom 
nyugalmat ád." - ki gondolná ebből, hogy a szerző eredetileg azt 
kívánta állítani, hogy Berzsenyi halálfelfogása nagyon rokon az Apo-
logia-beli Szókratészével, sőt a halál mibenlétének e vagy-vagy-szerű 
formulázása szövegszerű utalást is rejthet magában? ) Ennek az idézési 
módnak köszönhető továbbá az is, hogy az olvasó egyáltalán nem 
érzékelheti, mennyire különbözőek, egymásnak ellentmondóak az 
idézett Ш. összefoglalt értelmezések, vagyis mennyire problematikusak, 
sokféle interpretációt megengedők, izgalmasak a költő legjelen-
tékenyebb művei! 

Végül néhány pontatlanságról. Az olyan apróbb tévedéseket nem is 
számítva, mint az „i. m." szerepeltetése olyan esetekben is, amikor már 
hosszú oldalak óta nem idézték az illető szerzőt, tehát szinte kiderít-
hetetlen, honnan származik az idézet (mivel ráadásul a hatalmas appa-
rátusból éppen a bibliográfia maradt ki), feltétlenül rontják a kötet 
minőségét a gyakori stiláris licenciák és az idegen nyelvű költemény-
szövegek prózafordításában elkövetett lazaságok, pongyolaságok, értel-
metlenségek. Stilárisan kifogásolhatjuk például a következőket: „lélek 
és természet párhuzamos mozgása vonul végig a versen" (520.); „itt 
sikerült a költőnek Horatius idilli világának tükrözése - a római költő 
saját nézeteinek összeszerkesztésével - úgy, hogy az valóban egységes 
egész legyen és eredeti költeményként hass'on, mintha maga Horatius 
szólalt volna meg . . . " (339.); „Vagyis Széchenyi a fő dolgot a vezető 
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osztályok kemény bírálatában látja, amikor a költemény szelleméről, 
mondanivalójáról beszél Crescence-nek . . ." (656.) stb. A félresike-
rült fordításokból idézve: „So versinkt im schnellen Lauf der Zeiten 
I Was die Erde trägt, in öde Nacht! / Lorbeern, die des Siegers Stirn 
umkränzen, / Thaten, die in Erz und Marmor glänzen . . . " - Merényi 
fordítása: „így süllyed el a puszta éjben, az idők múlásában a babér, 
amely a győztes homlokát koszorúzta, tetteivel együtt, amelyek ércben 
és márványban ragyognak." - helyesebben: „így süllyed bele az idő 
gyors futása során / mindaz, amit a föld hordoz, a puszta éjbe! / 
Babérok, melyek a győztes homlokát koszorúzzák, / tettek, melyek 
ércben és márványban ragyognak . . .". Vagy: „Apollons Lorbeern 
grünen wenn alles welkt! / Drum brich den Sprössling, welchen die 
Muse dir I Erzog, die seit der Vorwelt Sängern / Weniger holder als dir 
gelächelt", - Merényi fordítása: „Apollo babérjai zöldellnek akkor is, 
mikor minden hervad, azért törd le a fiatal hajtást, amely az ősidők 
énekesei óta kevesekre mosolygott nyájasabban, mint rád." - Pon-
tosabban: „Apollón babérjai akkor is zöldellnek, amikor minden 
hervad! Törd le hát a zsenge hajtást, amelyet neked fakasztott a Múzsa, 
aki ősidők óta kevés énekesre mosolygott nyájasabban, mint rád." stb. 
- Végezetül pedig nem látjuk tisztán, mi célt szolgál a kötet végén 
található mitológiai szótár, ugyanis míg például Hellas, a Hórák, Ilion, 
Patroclos, Psyche, Phönix stb. szerepelnek a listán, nem tudjuk mire 
vélni Orpheusz, Ceres, Melpomené, Léthe, Phoebus stb. kihagyását. Ha 
már ennyire iskolázatlan olvasókra számítunk, akkor legalább teljes 
listát nyújtsunk! 

Összegezésül megállapíthatjuk: a kiadás egész koncepciójából követ-
kezik, hogy szövegközlése korántsem problémamentes. Am el kell 
ismerjük: éppen ez mégis előbbrelépést jelent a Berzsenyi-filológiában. 
Bízzunk benne, nem kell újabb 43 évet várni a következő, már most is 
aktuális kritikai kiadásra! (Akadémiai Kiadó, 1979.) 

KOCZISZKY ÉVA 
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