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EMLÉKEZÉS

P O M O G Á T S   B É L A

Fõhajtás Berzsenyi Dániel niklai emlékoszlopánál

Ahol most állunk – és elhelyezzük az emlékezés és a tisztelgés koszorúit –,
nemzeti irodalmunk klasszikus emlékhelyei közé tartozik. Emlékhelye nagy köl-
tõnknek, Berzsenyi Dánielnek, aki elõtt tisztelegve éppen százötven esztende-
je: 1860. június 11-én állították fel a most megkoszorúzandó emlékoszlopot.
Méltán, hiszen a költõ halála után negyed évszázaddal Berzsenyit mint klasszi-
kus költõt tartotta számon és ünnepelte a magyar szellemi élet, de nemcsak ez,
a magyar nép is, minthogy feljegyezték, hogy az emlékoszlop állításakor több
száz ember gyûlt össze Niklán, nem csak Somogyból, hanem az ország távolab-
bi vidékeirõl is. És emlékhelye ez az oszlop a magyarság önbecsülésének és
történelmi emlékezetének, minthogy felállítása, alig több mint egy évtizeddel
a levert szabadságharc után, a nemzet élniakarását és szolidaritását fejezte ki.
Méghozzá az akkori hatalom ellenében, amelyet eleve zavarba hozott és meg-
rettentett az emlékmûavatásra érkezõk sokasága, kivált amidõn felhangzott
Kölcsey Himnusza és Vörösmarty Szózata. Talán az sem nélkülöz valamelyes
szimbolikus értelmet, hogy az emlékoszlopnál akkor, virtuális módon a nemze-
ti költészet három óriása: Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty találkozott.

Berzsenyi Dániel több mint három évtizeden keresztül: 1804 és 1836 kö-
zött lakta a niklai kúriát. Költészetének igen nagy része itt született, így például
A magyarokhoz, Osztályrészem, A jámborság és középszer, A felkölt nemes-
séghez, A közelítõ tél, Fohászkodás, Életfilozófia, Kazinczy Ferenchez, Wesse-
lényi hamvaihoz, Dukai Takács Judithoz címû versei és még számos további
költeménye. Nikla ilyen módon, az emlékoszloptól eltekintve is, a magyar iro-
dalom megszentelt helyei közé tartozik, akárcsak a Kazinczy Ferenc által
Széphalomnak átkeresztelt Bányácska, Sümeg, ahol Kisfaludy Sándor született
és élt, vagy Sopron, ahol Berzsenyi felfedezõje és barátja: Kis János tevékenyke-
dett, hogy csak Berzsenyi dunántúli kortársaira utaljak.

Nikláról vette fel az összeköttetést és kötött életreszóló barátságot Kazin-
czyval – érdemes felidézni ennek a – mindkét író gondolkodására és pályájára
hatást gyakoroló kapcsolatnak az emlékét. Berzsenyi 1808. december 13-a és
1831. április 6-a között (egészen a széphalomi mester haláláig) harmincnyolc
levelet postázott Kazinczynak, ezek hitelesen mutatják be a költõi pálya történe-
tének azokat az állomásait, amelyek során a „niklai remete” poézise, nem függet-
lenül a „széphalomi remete” bíztatásától és tanácsaitól, kialakult. Berzsenyi 1808
szeptemberében küldte el Sopronban élõ barátjának: Kis Jánosnak elsõ verses-
kötetének kéziratát, ez azután továbbküldte a verseket a „magyar irodalmi
respublica” mindenki által tisztelt fejének: Kazinczynak. A Széphalom magányá-
ban meghúzódó mester 1808. október 31-én keltezett levelében a következõ
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szavakkal nyugtázta a küldeményt: „Ritka ragyogású barátom! Kisünk megírta,
úgy hiszem, azt néked, hogy verseidnek kötetét tõled elkértem, oly végett, hogy
azt megolvassam, minekelõtte sajtó alá kerülnek. Azon kevés darabok után, me-
lyeket ezen halhatatlan barátunknál olvasni örömöm vala, meggyõzhetetlen kí-
vánság szállott meg a többit is olvashatni; mert valóban a te énekeid nem szo-
kott hangicsálás a Magyar Helikonon. […] nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt
csudálni fogja a haza. Te engem mesterednek nevezel. Hamis tettetés nélkül és
igaz örömmel nyomom vissza homlokodra a szent koszorút, és azt vallom, hogy
az tégedet illet, nem engemet. Elég dicsõség az nékem, hogy te engem szeretsz.”
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy akkor még nem volt szokatlan tünemény,
hogy két magyar író szeresse egymást!)

Berzsenyi erre a, mondhatni: „költõvé avató” levélre válaszolt Nikláról 1808.
december 13-án. „Nagyérdemû hazafi! – kezdõdött a Széphalomra címzett kö-
szönõ episztola. – A dicsõség ösztöne tulajdona a szebb lelkeknek, de a bölcs-
nek lángpillantása alatt hiúsággá olvad. Egy igen érzékeny jelenést, egy igen
szent innepet jegyzett az Úrnak levele az én életemnek napkönyvében, s nem
szégyenlem megvallani, hogy pár forró férfiúi cseppet nyomott ki szemeimbõl;
de érzem, hogy az nem a dicsõség csiklandásának munkája, hanem a jó szán-
dék jutalma és a jók összetalálkozásának andalodása. – Ez az én érdemem s
dicsõségem! Úgy vagyon, nem maradt elrejtve az én jó igyekezetem s törekedé-
sem.” Valójában ezzel a klasszikus levélváltással nyílt meg az út Berzsenyi Dáni-
el költészete elõtt.

Azóta, hogy a most általunk körülvett emlékoszlopot felállították, Berzsenyi
Dániel költészete otthonra talált a magyarság emlékezetében és szívében –
életének és munkásságának igazán nagyszerû és (hogy a költõ által kedvelt
Horatiusra utaljak) minden „ércnél maradandóbb” emlékmûve azokban a köny-
vekben, írásokban található, amelyek Nikla költõjének munkásságát világítot-
ták meg a magyar olvasók elõtt. Olyan klasszikus irodalomtörténet-írókra és
írókra hivatkozhatom, mint Erdélyi János, Váczy János, Horváth János, Merényi
Oszkár, Füst Milán, Németh László, Halász Gábor, Szerb Antal, Keresztury De-
zsõ és Vargha Balázs. Hadd idézzem fel közülük most végezetül Szerb Antal
szavait: „Kifejezésének csodálatos, csak a legnagyobb antik költõkhöz mérhetõ
hatalma, a magyar kar mennyköve által áll Berzsenyi azok között, akikre ha
gondolunk, magyar-voltunk valami nagyszerû, megdöbbentõ értelmet kap. Akikre
ha gondolunk, valami olyanféle érzés tölti el a magyar irodalom hívét, mint a
római költõt, mikor a görögökkel mérte össze nemzetét: excudent alii spirantia
mollius aere... Mások mélyebb bölcsességeket mondanak és hajlékonyabb
nüanszokkal fejezik ki lelkük ezer-rétûségét, ami idegen a magyar földeken; –
de Berzsenyi, ez a bennszülött óriás, még szóhoz tudta juttatni azokat az õsi
rétegeket, a heroszok és félistenek rétegét az emberben, amit utoljára Shakes-
peare és Michelangelo szólaltattak meg az európai kultúrában.”

Valóban, Berzsenyi Dániel a nemzet szellemének óriásai közé tartozott – ezt
ismerte fel az a sokaság, amely éppen százötven esztendeje elzarándokolt ide
Niklára, hogy felnézzen az emlékoszlop magasára, majd meghajtsa fejét a költõ
emléke elõtt.

(Elhangzott 2010. június 11-én, Niklán.)


