
rossz episztolánál —, de még bőviben sorol-
ha tnám a példákat. Ismeretes, hogy Ber-
zsenyi már szinte skrupulózus gondossággal 
javí tgatot t hosszú éveken á t versein. Vargha 
igen alaposan, meggondolkoztatóan elemez 
változatokat (Magyarokhoz, Barátimhoz), de 
kizárólag tartalmi szempontból, ami végül is 
semmiféle „ismeretterjesztő monográf iában" 
sem elegendő. 

Kivételt képeznek a szerelmes versek 
elemzései. Ezeket ugyanis egy itt helyesnek 
látszó koncepció alapján — a maga köré 
szerelmi illúziókat építgető Berzsenyit kere-
si —• eredetien, érdekesen tárgyal ja . 

Verstani és stiláris vizsgálódásai gondosak, 
aprólékosak. A kor egész költészetével kap-
csolatban is sok mindent megmagyaráz az az 
okfejtés, mellyel a szerző Berzsenyi rímeltetési 
technikájának tartalmi következményeit 
elemzi. Még kísérletet sem tesz azonban arra, 
hogy a különböző versformák és elsősorban 
a költő mondanivalójához korában tulajdon-
képpen kizárólagos lehetőséget jelentő, de 
egyszersmind legalkalmasabb forma, a klasz-
szikus forma jelentőségét magyarázni pró-
bálja. 

Ugyancsak nem tesz Vargha említést az 
ódaköltő stílusának romantikus elemeiről 
sem, sőt tulajdonképpen, néhány nem eléggé 
kidolgozott utaláson kívül, a romantika 
kérdését a német szentimentalizmus hatásá-
val elintézettnek véli, mégcsak nem is 
említve a tematikák dimenziói kozmikus 
méretű kitágításának ódáiban, elégiáiban 
és rímes verseiben egyaránt — persze nem 
egyenlő mértékben ! — jelentkező, igen meg-
gondolkoztató tendenciáját . 

Az episztolákkal kapcsolatos fő problé-
mákról már fentebb szó esett . Néhány vi ta t -
ható ponttól eltekintve (az Életjilozijia nem 
a felvilágosodáshoz való közeledés, hanem a 
tőle való félelem verse; a Vitkovics-levél 
kapcsán is volna megjegyeznivaló) a — mint 
mindig — gondos tar talmi elemzésekkel 
egyet lehet érteni. Annál kevésbé azzal, hogy 
csak nagyon elnagyoltan szól Vargha e köl-
teményeknek az életműben elfoglalt helyéről, 
keletkezési körülményeiről, művészi fogya-
tékosságaikról pedig egyáltalán nem. 

A prózai művek — sőt az egész monográ-
fia — elemzései közül kiemelkedik a Kupa 
támadása ú j szempontokban gazdag, Ber-
zsenyi politikai állásfoglalását taglaló tár-
gyalása. Levelezése értékelésének teljes mellő-

zésén kívül viszont különösen fájlaljuk a 
Poetai harmonistica lebecsülő értékelését. 
Már Merényi leszögezte, hogy „nem a Poetica 
ez, hanem Berzsenyi Poet icá ja" . Mint ilyen 
azonban sokkal több, kontárkodó, kény-
szerre végzett tudóskodásnál, aminek Var-
gha beállítani szeretné. Mint ahogy a mint-
egy két évtizeddel ezelőtt írt A religiok ere-
dete és harmóniá ja — egyes utalások és a 
mű címe szerint — a harmónia keresés 
tudományos, etikai síkra való vetítése lehe-
te t t , úgy e tanulmánya a harmóniakeresés 
esztétikai síkra való vetítése, életművének 
szerves része. Ezt az összefüggést igazolja 
az is, hogy a szerző lebecsülése Berzsenyi 
akadémiai székfoglalójával szemben alaposan 
megbosszulta magát . Annak ellenére, hogy 
egészen újszerű szempontok szerint, mélyre-
hatóan vizsgálta Berzsenyi és Széchenyi 
viszonyát, meggyőzően körvonalazva költőnk 
görög-angol ideálját , ez utolsó korszak ver-
seivel szemben teljesen értetlenül állt. A 
Mailáth ódát politikai aktuálverssé degra-
dálta, nem véve észre az önmagán túlemel-
kedő, emberileg most igazán naggyá váló 
költő megrendítő önvallomását, A pcezis 
hajdan és mostot viszont egyszerűen „rej-
télyesnek, szinte már ér thetet lennek" minő-
sítette, pedig — költői erényeitől itt elte-
kintve — ez végül is nem más, mint a 
Poeticái Harmonistica esztét ikájának szub-
jektív átélése és valóban pára t lan tömörségű 
megfogalmazása. 

Hadd jegyezzem meg végül, ez azonban 
már nem Vargha Balázs fe ladata lett volna, 
hogy most már végképp i t t van az ideje 
annak, hogy valaki foglalkozzék a görög és a 
német esztétika hatásával és keveredésével 
Berzsenyi esztét ikájában. Addig ugyanis a 
görög ideál és a klasszikus forma szerepének 
kérdése sem oldható meg megnyugtatóan. 

Befejezésül még egyszer azt kívánom le-
szögezni, hogy e mű elleni kifogásaim jelen-
tős része elesne, ha az „ismeretterjesztő 
monográfiák" műfaj i problémáiban Varghá-
val értenék egyet. Az őáltala körvonalazott 
követelményeknek ugyanis könyve meg-
felel. Kérdés azonban, mi a hasznossága, 
pedagógiai és irodalomtörténeti jelentősége 
az ilyen — jelentős értékeik ellenére is 
csak — hiányos ismereteket nyúj tó , fél-
tudományos monográfiáknak? 

Pör Péter 

G Á R D O N Y I GÉZA V E R S E I 

(Válogatta, bevezette : Bóka László. Bp. 1958. Magyar Helikon.) 

Egy regényíró versei mindig különleges izgatott u j jakkal lapozza á t a kö te te t : vajon 
irodalmi eseményt jelentenek, a kiadó bib- hogyan lélegzik az író egy tőle oly idegen 
liofil-köntösbe öltözteti őket, s az olvasó világ törvényei között? Ez az izgalom nem 
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minden kíváncsiság nélkül való: az olvasó 
lesi, mikor kapja ra j ta az írót egy szabály-
talan lélegzetvételen, bizonytalan mozdula-
ton, a másfa j ta világ törvényeinek meg-
szegésén. Ám Gárdonyi Géza költészetének 
jobbik felében nem sérül prózaivá a vers, 
s ha sorai vesztettek is frisseségükből, 
jobbára meg is fakul tak, akadnak színei, 
dal lamdarabjai , melyek egy-egy pillanatra 
megigézik a mai olvasót is. 

A próza morgó malom kelepe. 
A vers a szívnek hárfa éneke. 
A próza mállik, szertehull, ha régi. 
A vers örök, mint minden, ami égi ! 

(Tolsztojnak) 

- tesz hi te t Gárdonyi a vers mellett, s ez a 
vallomás nem pillanatnyi ötlet terméke, 
az író a lka ta valóban nem idegen a lírától, 
epikus haj lamában ott színesedik valami a 
költészetből is. Az elbeszélés sodrában min-
dig te t ten érhető a líraiság — hasonlítsuk 
csak össze életművét a minden sej t jében 
epikus Tolsztojéval vagy akár Mikszáthé-
val —, s felismerszik ennek a líraiságnak 
forrása és példája is: a népdal . Mert Gárdonyi 
valahogy a népdal l íraiságát hangolja á t 
epikába, a népdal hőseinek módjára formál ja 
meg a lak ja i t , még rövid mondatai is a nép-
dalra emlékeznek erős, szapora r i tmusukkal , 
s ennek, az idegrendszerében őrzött népdal-
kincsnek révén kerüli el a kor népábrázolásá-
nak buk ta tó já t , a népszínmű hazug szem-
léletét. Az elbeszélésben is lírai felhangokat 
megcsendítő író-költő t ehá t nem idegen 
világba téved, mikor verset ír. 

A múlt század kilencvenes éveiben d iva t 
volt idézni Longfellow sorai t a ,,kis kö l tők" 
létjogosultságáról. A kor önmagát vélte 
igazolni ezzel. Valóban, ez az időszak a ,,kis 
költők" kora, a magyar líra második-har-
madik vonalába igazodó tehetségeké. Va jda 
János mennydörgései már elcsitultak, s Adyék 
viharának még az előjelei sem látszottak, a 
csendes másfél évtized Makai Emil és Heltai 
Jenő l í rá jában kereste a korszerűség ú t j á t , 
és Endrőditől Szabolcskáig, a Heine-epigo-
noktól a népdal-epigonig változó akadémiz-
musban ápolta a hagyományokat . Heltaiék 
kísérlete azonban a nagy költészet számára 
zsákutcának bizonyult, az akadémizmus 
l írájába meg, a Kisfaludy Társaság felolvasó-
estéin, csak ásítozni j á r t el a költészet. 
Ennek a lírai szélcsendnek szülötte Gárdonyi 
Géza két verseskönyve is. — De hová , 
kikhez igazodik ez a költészet, merre t á jo l -
ha t juk be a Gárdonyi-verseket? Ha fel-
lapozzuk köteteit a kor majdminden törek-
vésére találunk példát. A népi-nemzeti iskola 
hagyományai érződnek helyzetdalain (Levél 
a tanyáról, Betyár átok), a parlagi epigoniz-

mus hetvenkedésére akadunk a Göre Gábor-
nótákban vagy a Huszár a mennyországban 
soraiban, Ábrányi szavalat-stílusa kurucko-
dik a Kossuth Lajos nevében, a korra oly 
jellemző verses mondáknak (gondoljunk csak 
Zempléni Árpádra ! ) egész sorozatát találjuk 
a Fűzfalevél, nyárfalevél lapjain (A magya-
rok ősanyja, A hét vezér, A budavári gyűlés, 
A bánhidai vecsernye), Heltaiék hangja szólal 
meg az Emeleti szép kisasszonyban, a kor 
életfilozófiai közkincsét hangszereli pásztor-
sípra a Bogár, a Március, Szabolcska Mihály 
népdalos egyszerűsége kap hangot A falu 
visszhangja darabjaiban. A kor konvenciói-
hoz igazodó versek közül azonban olykor 
üde strófák is villannak elő: az Éjjel a 
Tiszán, a Szeptember s a többiek, melyeket 
most Bóka László gyűj tö t t kötetbe. 

Kosztolányi Dezső,"aki először vet te igazán 
szemügyre Gárdonyi költészetét, írta róla: 
,,Ez a magyar költő a naivitásával, az ibolyás 
kellemével, a vergiliusi hullám-puhaságával, 
egytestvér azzal, akit a mai franciák any-
nyira olvasnak és szeretnek, Francis Jammes-
mal." (Gárdonyi Géza versei. Nyugat . 1914. 
ápr. 16.) — Valóban: ezekben a népdal-
ihletésű versekben valami népdalnál moder-
nebb érzékenység lüktet, egyszerűségük nem 
a „felix simplicitas", hanem a raffinált 
egyszerűség világából való. A halkan dúdolt 
melódiákból egyfajta csendes rezignációvá 
finomodott kiábrándulás hallatszik, egy érzé-
keny és sebzett lélek bánata , mint ahogy 
maga a költő fogalmazza meg az Április 
mottójaként : „Az én mosolygásom esőben 
napsugár". Kosztolányi találó megállapítását 
kell idéznünk: ,,Egy neuraszténiás ember 
idegrendszere végigrezgette magán a magyar 
népdalokat". (Id. cikk.) — Igen, csakugyan 
ez a népdalformában megbúvó leheletnyi 
dekandencia teszi Gárdonyi verseit mássá, 
modernebb, mint amilyen a körülötte ver-
selők termése. Az alkat i t t -ot t előbukkanó 
modern érzékenysége a népi-nemzeti iskola 
művelőinek nagy részétől; ennek az érzé-
kenységnek a népdal formakincsébe öltöz-
tetése pedig a Heltaiék ú t j á t járó, nyugat-
európai formákban gondolkodó költőktől 
különíti el. S így joggal m u t a t h a t rá Bóka 
László Gárdonyi költészetének jelentőségére: 
, , . . . lírája a Vajda Jánosék útkereső lírája s 
Ádyék irodalmi forradalma között , egy olyan 
lírái hangra lelt, melyben még benne cseng 
a népköltészet visszhangja, de melyben már 
benne borzong a modern ember érzékeny-
sége". 

Mi okozza ezt az érzékenységet, a népdal 
és a beléöltözött, már-már modernné változó 
lélek enyhe, de mégiscsak meglelhető dialek-
t ikáját? Gárdonyi születése és életmódja, 
gondolkozása és ösztönei elrendelésével a 
falu, a vidék embere volt, s életébe mégis a 
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város tört be egyre jobban. Ot thona már 
nem a falusi egyszerűség, de még nein is a 
városi összetettség, bonyolultság — a két 
pólus között nem talál megfelelő maga-
t a r t á s t . Falusi nosztalgiával, a város elutasí-
tásával terhes érzésvilága tragikus konflik-
tus t eredményez, akárcsak egy félévszázad-
dal előbb Arany János esetében, vagy éppen 
sa já t , városba szakadt hőseinél (vö. Az öreg 
tekintetes c. regénye). Ez a part talanul város 
és falu között té továzó állapot nemcsak 
Gárdonyié, egy egész társadalmi réteg került 
ebbe a lélektani helyzetbe a kapitalizálódó, 
városiasodó Magyarországon. A megválto-
zot t életritmusú kisvárosban lakó vagy nagy-
városba került nemzedéknek mintegy „kol-
lektív érzése" ez az otthontalanság, hajdani 
életformáját illúziókban őrzi, ezért ragasz-
kodik például ku l túrá ja egyik legjellegzete-
sebb ízéhez, a népdalhoz is. Ám a népdal 
á talakul a másfaj ta ta la jon: városi érzékeny-
séggel, a falu és a természet utáni nosztalgiá-
val telik meg. Ebbe az urbanizálódott népdal-
hangú szólamba illenek Gárdonyi Géza ver-
sei is, melyekben a városi hangulat dekaden-
ciája még csak éppen hogy valami fá rad t 
ízt ad a népdalnak, de még nem bont ja meg 
a népi formát. 

Mindez voltaképpen még nem teszi indo-
kol t tá , hogy Gárdonyi költeményeit kezünk-
be vegyük. Világuk nagyjából illeszkedik a 
korhoz, legfeljebb tehetségesebb alkotó érző-
dik mögöttük, s az ú j hang, mely felzizzen 
bennük, még nem erős, sőt másoknál, 
Vargha Gyulánál, de még Szabolcskánál is 
meghallható. Hogy költészetének mégis van-
nak máig élő darabjai , nem magyarázható a 
szöveg elemzésével, ha az esztétika és az 
irodalomtörténet objektív mérlegén mérnők 
meg e verseket, még nem tudnók meg, miért 
áll ják az időt. Ezeknek a verseknek vala-
hogy filológiailag nem ellenőrizhető varázsuk 
van: igaza van Bóka Lászlónak: Gárdonyi 
l írája irodalmunk meghit t t i tkai közé tar to-
zik. S mert ezt a költészetet m m objektív 
értékei, hanem szubjektív hangulataink avat -
ják ma is olvasmánnyá — a vele való fog-
lalkozás sem lehet elemzés, irodalomtörténeti 
és esztétikai érvek felsorakoztatása. Már 
Kosztolányi is lírával szövi át nevezetes 
Gárdonyi-cikkét, s így fejezi be sorait : 
„Nagyon szeretem Gárdonyi Géza versei t" . 
— átforrósítva ezzel a kritikai számbavétel 
tárgyiasságát . Bóka László szép bevezetőjé-

ből is így lesz elemzés helyett vallo-
más. 

Ez az előszó, csakúgy mint a kötet válo-
gatása, mintá ja lehet hasonló vállalkozások-
nak. Hitelesen határozza meg Gárdonyi 
prózájának és költészetének viszonyát, a 
versek irodalomtörténeti helyét. Bóka Lászlót 
mindig úgy ismertük, mint a magyar vers 
ihletett magyarázóját . A sorok finom rez-
düléseire is fülelve, apró rím vagy ritmus-
fogásokból, egy-egy látszólag szürke jelző-
ből is a vers egész organizmusára szokott 
következtetni, és ezek a következtetések 
mindig közelebb ju t t a t t ák az olvasót a 
költői mű esztétikailag tudatos élvezéséhez. 
A Gárdonyi-versek elemzése talán még a 
szokottnál is elevenebb: a feladat, hogy a 
megporosodott, megfakult sorokon átvilágít-

áson — egészen a mélyükön meghúzódó szép-
ségekig —, érezhetően felkeltette elemző-
kedvét. Verselemzései nyomán friss fényt 
kapnak a sorok, felvillan egy-egy megkopott-
nak látszó kép re j te t t színe, fel támad egy-egy 
jelző. — Milyen élvezetes is az például, 
mikor az „emeleti szép kisasszony" jelzője, 
az „emelet i" mögül elővarázsolja az ot t 
lappangó hangulatot , a század utolsó éveinek 
kisvárosi levegőjét, az ablakra felpillantó 
fiatalember és a könyökölő „kisasszony" 
közötti, fizikailag, „emeletben" is lemért 
társadalmi különbséget és az ennek okán 
érzett bána to t , szelíd reménytelenséget. 
Vagy mikor A falu visszhangja c. vers egyik 
szakaszát összecsengeti József Atti la hang-
jával, megmutatva , hogy igazi művész 
kezében a keresetlen egyszerűség olykor 
milyen bonyolult lelki tar ta lmak kifejezője 
lehet. Az író, esztéta és tudós professzor 
mozdulatával kelti életre ezeket a verseket, 
elemzései nyomán lélegzeni kezdenek a sorok, 
muzsikálni kezd mindaz, ami szép. — 
De még ennél is jóval érdekesebb az, mikor 
az író szeretetével, a személyes élmény 
hitelével vall Gárdonyi l írájának varázsáról. 
Az a Kosztolányi és Füst Milán indítású 
kapcsolat, mely őt ehhez a költészethez fűzi, 
a versek új ra meg újra olvastával, az ízeikre 
való rátalálás megismétlődő örömével min-
dig csak gazdagabb let t . Ezt a kapcsolatot 
építi meg előszava az olvasóban is — hogy 
Gárdonyi l í rájának varázsa ne csak kevés 
irodalomtudós, hanem az olvasóközönség 
tu la jdona is legyen. 

Pomogáts Béla 
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