
FRIED ISTVÁN 

VERSEGHY F E R E N C RIKÓTI MÁTYÁSA 

A K Ö L T Ő H A L Á L Á N A K 150. É V F O R D U L Ó J Á R A 

Verseghy Ferenc a Martinovics-összeesküvés egyik tevékeny 
részeseként került a börtönbe. Két új tagot szerzett a Társaság-
nak, lefordította a Marseillaise-t és a horvát forradalmi dalokat. 
Működése amúgy is gyanússá vált — Millot-fordítása miatt — 
az egyházi és a világi hatóságok előtt. A francia felvilágosodás 
filozófusaiból, illetve Herder könyveiből leszűrt eszméi nyíl-
egyenesen vezették a magyar jakobinus társaságba, ha annak 
valóban forradalmi célkitűzéseivel nem értett is egyet. A bíró-
ság előtt kénytelen volt meghunyászkodni, de a felvilágosodás 
eszmevilágát sosem tagadta meg. Még fogsága alatt írott 
műveiben sem érezzük, hogy gondolkodásának fejlődése meg-
alkuvásba süllyedne. 

Fogsága rádöbbentette arra, hogy a magyar fejlődésnek 
forradalmi társai által elképzelt útja járhatatlan. De a konzer-
vatív nemesség magatartása sem vált számára rokonszenve-
sebbé. Hiszen ő már 1790-ben érzi: ,,A kalmárságnak nem 
akarván látni divatját a Magyar, önképpen durva veszélybe 
siet", s a kereskedés elmaradásának felszámolására kalmárokká, 
mesterekké nevelné a „hazabéli nemest";1 a konzervatív 
nemesség bírálata is e néhány sor. Súlyos börtönfogsága magá-
nyában — részben olvasmányai : leginkább Herder hatására — 
ébred rá a fejlődés végtelenségére, szívet-lelket emelő táv-
lataira, s a növényi-állati világban tapasztalt, végiggondolt 
fejlődést alkalmazza az emberiség és a haza sorsára. Fogságában 

1A magyar Hazának anyai szózatja az ország napjára készülő Magya-
rokhoz ; 1790. 
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írott hatalmas távlatú, rendkívüli erejű képekben gazdag 
gondolati lírája a haladás bizonyosságába vetett hit győzelmét 
tükrözi a mulandóság okozta kétségeken. Az evolúciós elmé-
letet alkalmazza — mechanikusan, de korához képest meré-
szen — az irodalomra is, mintegy egyenlőségjelet tesz a növé-
nyi-állati, valamint a társadalmi és irodalmi élet fejlődése közé. 
Míg a kilencvenes évek elején a párizsi eseményekre vetette 
„vigyázó szemét", s maga is hitt valamiféle szabadkőműves-
felvilágosult jellegű társadalmi változás lehetőségében, addig 
börtönéletének sivár órái a szüntelen változás, a mozgás okozta 
haladás, a tökéletességre való igény gondolatainak a jegyében 
teltek.2 „Változik a földnek legkisebb része naponkint" hirdeti 
örömmel, majd hozzáfűzi: „Változik erkölcsünk, kiavulnak 
régi szokásink."3 Éppen ezért az „igazságot" teszi meg a költé-
szet mércéjévé, s tudatosan szakít saját költészetének régebbi 
gyakorlatával, az evolúciós elmélet szolgálatába állítva gondo-
lati líráját és epikáját. Hőse immár nem a mítoszok rettente 
hetetlen bajnoka, hanem korának-társadalmának gyermeke, 
akinek élete, eszmélkedése, alakulása példaképül tekinthető: 
„Bajnokot énekelek, nem mint a régi poéták, ajtatos Énéást 
vagy epével teljes Achillest, sem lator erkölcsű Sándort, hanem 
aki eszével végre megalktatván szívét, meggyőzte veszélyes 
ösztöneit. . ."4 A nemesi életérzéssel, szokásokkal szembe-
szegezi a bölcseletből leszűrt esztétikai és etikai igényt: ezt 
igyekszik hosszabb költeményeiben, de leginkább korában 
olvasottnak mondható, későbbre is ható humoros eposzában, 
a Rikóti Mátyásban részletesen kifejteni, megvalósítani. 

Verseghy már a börtönben elkezdte ezt a kelet-európai 
típusú „heroikus-komikus" eposzt (Karel Krejcí kifejezése) 

! SZAUDER JÓZSEF: Verseghy és Herder. A romantika útján — Bp. 
1961. 150. 

* GÁLOS REZSŐ : Verseghy Ferenc kiadatlan tanítikölteménye — ItK. 
1941- 77-
'HORVÁTH KONSTANTIN: Verseghy Ferenc egy ismeretlen verses 

regénye — I tK. 1930. 197. 
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írni, majd 1804-ben rendezte sajtó alá.5 Még fogsága előtti 
éveiből tudta, milyen könyvekért, milyen eszményekért 
rajong kora olvasója. Gyöngyösi István művei fogalmazták 
meg a viszonylag műveltebb, nemesi közönség számára a hős-
eszményt, és a költő formai eszközei is sokáig vonzók marad-
tak. Dugonics 1796-ban ú j kiadásban adta a közönség kezébe 
a Murányi Vénust, melynek alakjaiban a barokk nemesi világa 
kél életre. Gvadányi Nótáriusa jelentette a szélesebb réteg, 
a ponyvára terített füzetek olvasóinak „könyv"-élményét, de 
Kónyi Democritusa. s a kalendáriumok, az énekes könyvek is 
a kelendő „alkotások" közé tartoztak. Gvadányi falusi jegyzője 
a várostól elzárt, elmaradott, falujába zárkózott kisnemesség 
képviselője. A mű humorát, jóízét nem tagadhatjuk, s értékel-
jük az elbeszélő költemény sikerült valóság-elemeit, melyek 
Petőfit és Aranyt is elismerő szavakra késztették. Az alapvető 
tendencia azonban a régihez, az ősinek hitthez való ragasz-
kodás. 

Verseghy hátat fordít mind a barokkosan mitologizáló, 
mind a nemesi provinciális életérzést visszhangzó vélekedések-
nek, költészetnek, s két f ronton: az antikizálás és a parlagiság 
ellen egyaránt fölveszi a harcot. Azt hinnők, Kazinczyval 
halad majd együtt, de irodalmi-művészeti-nyelvészeti felfogása 
messzire viszi a széphalmi mestertől, kivel az antikizálás kérdé-
seiben sem ért egyet. Verseghy a fejlődésről vallott elméletét 
mechanisztikusán alkalmazta az irodalomra, s így nem is 
érthette meg Kazinczy Goethe-rajongását, az antik világ 
humanizmusa modern tolmácsolásának szándékát. 

Költőnk elbeszélő költeményének hőse: Rikóti Mátyás, 
a falusi kántor, ki költői babérokra vágyik. Földesura sokszor 
elhallgatja a félművelt kántor csacska nótáit, s jót mulat azokon. 
A kántor hallott valamit Apolloról, s elhatározza, földesura 
születésnapjára megénekli, s az ünnepség végén majd költővé 

s Ú j kiadása: V. F.: Rikóti Mátyás - Magyar írod. Ritk. XXXII . 
Bp. é. n. 
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koronázzák. Meg is írja Apollo kisasszony és Mars úr házasságá-
ról szóló művét (talán Gyöngyösit gúnyolva ki), melyet 
elő is adnak. A kántor azonban megszégyenül. E sovány 
történet a csoportrímű tizenkettősök 4 soros szakaszainak 
végtelen hullámain gördül. A költő a paródia kedvéért válasz-
totta ezt az általa unalmasnak, egyhangúnak tartott versformát, 
de beleesik saját vermébe: unalmassá válik ő maga is. 

Az elbeszélő költemény — ha részleteit és eszméit vizsgáljuk, 
vagy a belőle kiolvasható gondolatokat elemezzük — korának 
egyik igen izgalmas és tanulságos olvasmánya. Tehát két fron-
ton harcol: a parlagiság és a nemesi barokk költészete ellen. 
Elméletben a valóságábrázolás igényét szólaltatja meg, az 
igazsághoz mérve a költészet értékét: „Csak akkor van böcse 
a költött szépségnek, mikor útját járja a hitelességnek, s gyü-
mölcsit érlelvén a köz kegyességnek, bizonyos hasznokat hajt 
az emberségnek." Verseghy evolúciós elméletének költői meg-
formálása során ír a fejlődés végtelenségéről, láncszerűségéről, 
a távlatokról. Ennek megismertetése, hű ábrázolása az olvasót 
is optimizmussal kell, hogy eltöltse, ez hajt hasznot az ember-
ségnek, a köz kegyességnek. A haszon szót akár alá is húzhat-
nánk, egyszerre jelezve a vulgarizálást és a didaktikus szándékot. 
A fejlődés hiteles ábrázolását, a dolgok lényegének megérteté-
sét kéri számon Rikótitól. S a handabandázó kántorral szem-
ben egy parasztot szólaltat meg: „többre becsülöm én a tar 
valóságot, mint a felségesen kongó hazugságot, mely megrontja 
bennünk a bölcs józanságot". A történeti hűség fontos köve-
telmény, hangoztatja. Mikor István és Kupa viadalát énekelné 
Rikóti , az első magyar király korába ágyúkat helyez. (Az 
anakronizmus jellegzetes jelensége a kor irodalmának. Dugo-
nics András Etelkaja számára az „ősök" élete csak ürügy, 
átlátszó célzásai a kor politikai eseményeit idézik, „a Márssal 
társalkodó kemény Magyarok" nagyon is az író jelenének 
— példázatos — magyarjai.) Ezt az anakronizmust látja bele 
költőnk a mesékbe, a mítoszokba, ezeket — szerinte — az 
ősök találták ki, hogy „erkölcsre" csalják az embereket. De a 
„gyenge ember" „úgy kezdte tisztelni, mint valóságokot". 
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A felvilágosodás racionalizmusa emelte uralkodó helyre az 
emberi elmét, mindent alávetve a tapasztalat, az ész, az emberi 
tudás és a tudomány kritikájának. Verseghy ezért küzd azok 
ellen, kik „nem a józan észnek realitásokot, hanem a képzésnek 
alkotnak bábokot". A józan ész elsőbbsége természetesen nem 
tűri a felségesen kongó hazugságot, a valóság mégoly tetszetős 
köntösbe öltöztetett átírását. Verseghy ebben az irányban 
osztja legsúlyosabb csapásait, s a tar valóságot elhatárolja 
Dugonics olvasmányos, népszerű, népies elemeket bőven 
tartalmazó könyveinek mondanivalójától, stílusától. „Mely 
öröm volna Jancsimon megélni, hogy versben akarván, mint 
kelmed beszélni, a régit úgy tudná elő berbitélni, mint akik 
Toldirul szeretnek beszélni." Kazinczy is fenntartásokkal élt 
e valójában nemesi irodalommal szemben, Gyöngyösit sem 
szerette. Verseghyt azonban nem a neoklasszicizmus esztétikája 
vezeti, hanem a racionalista-vulgáris valóságszemléleté. (Más 
kérdés, hogy Verseghy költői gyakorlata rendszerint elvált 
az elvektől.) 

A felségesen kongó hazugság vádja a Toldiról „berbitélő" 
Dugonicsra is sújt, de még inkább azok felé, akik a pásztori 
költészet rizsporos, párfőmös világában érzik jól magukat. 
A Dámonok és Thirzisek színpadias, a rokokót idéző világa 
váltja ki — egy kissé önkritikusan is — a költő gúnyolódását: 

Ot t meg felcifrázva selyem pántlikával, 
aranyozott bottal, olasz bokrétával, 
hajporral, fodrokkal, szagos pomádával, 
egy városi pásztor ül pásztornéjával. 

Őmaga kótábul fújja furulyáját, 
míg ez eltrillázza deák eklogáját, 
a báránykák hallván szép pastorelláját, 
egy angloisnak képzik két lábon gruppáját. 

Talán keserű tapasztalatai, olvasmányai bírták arra Verseghyt, 
hogy lássa e költészet avittságát, tartalmatlanságát, e felségesen 
kongó hazugság fölöslegességét. Hisz éppen ez áll szemben a 
költészet általa meghatározott céljával: a közhasznossággal. 
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„Te csak igazat m o n d j " — tanácsolja saját magának is, korának, 
így lesz Horatius őzszerűen kecses Chloéjából az ő költészeté-
ben a 19. század elején élő, krinolinba öltöztetett pesti Klárika,® 
így lesz igazabbá és őszintébbé Verseghy lírája. Hiszen a pász-
tori költészet hazugságát az írott szó és a valóság ellentéte adja: 

így festi poétánk a lányoknak nyáját, 
Cydlinek nevezvén csordásunk Pannáját, 
mennyei Chlorisnak szűcs Pista Ilkáját, 
szép Dorisnak Persit, a ha jdúk mátkáját, 

midőn ablakjánál ülvén slafrokjában, 
kendert szőni látja Czidlit udvarában, 
ingeket fótozni Chlorist kamrájában, 
hajdúkkal borozni Dorist a korcsmában. 

Verseghy költészetében ezután jelenik meg a már említett 
Klárika, kinek a völgy ölén található a tanyája, Orzsike, kinél 
a megyében nincs szebb lányka, Rózsika, ki szemtelenül 
„kacsongat", a korosabb szépség, a tejáruló menyecske vagy 
a haldokló leány. Talán azért is fordul ily maró gúnnyal 
Verseghy a falusi élet s a valóság meghamisítói ellen, mert 
maga nem a horatius „procul negotiis" eszméit visszhangozza, 
nem folytatja az idillek költését, hanem Rousseau és Herder 
gondolatainak tolmácsolására vállalkozik. Kora társadalmának 
felszínes erkölcse, magatartása ellen fordul, nevetségessé teszi 
a Gyöngyösi-hősöket. Míg Gyöngyösi a mitológia isteneihez, 
istennőihez hasonlította műve szereplőit, azoknak ember-
feletti tulajdonságaival ruházva föl őket (Széchy Mária Juno 
gazdagságát, Cypria szépségét, Bellona szívét, Pallas bölcses-
ségét, Penelopé hűségét mondhatja magáénak), addig Ver-
seghy — a travesztált Aeneisek hatására? — az istenek torz-
képét rajzolja meg. Zeusz az égre szögezi nejét, mivel az 
állandóan , ,ugot"-ott rá, Bacchus részeg, s Ariadnét rugdossa, 
Mercurius Plútó zsebéből tolvajkodik. A tiszteletlen-dévaj 
hang csupán visszahatás a mitologizálásra. „Parnassusért ma-

•TRENCSÉNYI WALDAPFEL IMRB: Klasszikus arcélek X . (Horatius) 
- Bp. 1964. 79-
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gyár ne adja hazáját" — vallja Verseghy, s felháborodottan 
kérdezi: a magyar a Pindusra csak idegen ruhákban juthat föl? 
Költészetében számos választ találunk e kérdésre. „ H u n vérből 
eredt nemzetének" ajánlja verseit (vö.: Maecenas, atavis edite 
regibus); nem Soracte csúcsán vakít a hó, hanem a hegyek 
puszta „girincein",; a koboz dalára nemzeti táncokat lejt; nem 
Chloéhoz szól az antik költő játékos szava, hanem „az igazi 
francia abbé-típus"7 enyeleg Klárikával. E magyarítás nem a 
parlagiság magyarkodó adaptálási módszere; ahogy az antik 
reminiscenciák nem a neoklasszicizmus elvei szerint valók. 
A felvilágosult klasszicizmus egyik módosult változatáról 
van szó. Verseghy a természetesség szószólója, költészetben 
és magatartásban egyaránt, e kettőt egyszerre említve. „Mi a 
nagy világnak vélt gyönyörűsége? Az étikét lévén egész 
embersége?" — kérdezi keserűen, s ebben érezzük a pásztori 
költészetre való utalást is. „Kiki megtanulván felvett perso-
náját, szinte mint a szajkó egynehány mondóját, naponkint 
eljátssza kész comédiáját, anélkül, hogy öröm kövesse munká-
já t" — folytatja a gondolatsort. 

Verseghy az ésszerűség elvét hangoztatta, ez határozta meg 
esztétikai és a belőle következő etikai nézeteit is. Ami nem ész-
szerű, azt elveti. A természetességet ésszerűnek tartja. Későbbi 
műveiben, egy töredékes verses regényben, majd egy regény-
átdolgozásban a természetes nevelés rousseau-i képletét látjuk 
megvalósulva, s majd mint nevelő, szintén a felvilágosodás 
elveit igyekszik érvényesíteni. A világtól csak azért fordul el, 
hogy Rousseau elveihez juthasson el: 

Csak a természetet tartom én szépségnek, 
az érzékeny szívet fájn erkölcsösségnek, 
az ész gyakorlását igaz emberségnek, 
s az elmés örömet fő gyönyörűségnek; 

és azt meg nem leljük a nagyvárosokban, 
ha torkig úsznak is a gazdagságokban, 
hanem falusi barátkozásokban, 
mint legtermészetesb társalkodásokban. 

7 SŐTÉR ISTVÁN: Magyar—francia kapcsolatok — B p . 1946. 121. 
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A szentimentalizmus (érzékeny szív) így párosul a felvilá-
gosodás eszméjével (ész gyakorlása), a természetességre törek-
vés érzésben, gondolatban egyaránt fontos, érzelem és ráció 
egymásra találhat. Esztétika és etika egymást egészíti ki, az 
emberi ész tapasztalatai az érzékeny szívével egészülnek ki. 
Másutt így fogalmazza meg gondolatait: „Hol az emberségnek 
előnkbe nyög szava, ott étikét törvényt nem szabhat."8 A fel-
világosodás eszméiből leszűrt etikus magatartás későbbi költe-
ményeiben még részletesebben és alaposabban figyelhető meg : 
egy józan szerelmes versben arról vall, hogy a nőt nem omla-
dékony szépségéért szereti, hanem erkölcséért tiszteli. Csak 
az éretlen diák kérkedik eszével — hirdeti híres epigrammája —, 
a teljes eszű bölcs szerény. „Nagy erővel ügyelni embervalód-
nak céljait legnemesebb erkölcs." N e m a pénz, nem a buja 
vágy boldogítja az érzékeny szíveket, hanem az őszinte barát-
ság. (Persze, ezek az elvek mitsem zavarták költőnket abban, 
hogy a nyomdafestéket még ma sem igen tűrő verses históriáit 
papírra vesse.) A feudális társadalom szokásaival, erkölcseivel, 
ellentétes világ tárul elénk Verseghy epikájában, lírájában. 
Ez nem Verseghy leleménye, előtte például Bessenyei vagy 
Kármán is megszólaltatták a felvilágosodás klasszicizmusával 
együtt a szentimentalizmus hangjait, Kazinczy pályája során is 
innen jut el a Szauder József által neoklasszicizmusként meg-
határozott irányig. Verseghy esztétikai és etikai elvei felvilá-
gosult racionalista, a valóság ábrázolására törekvő szándékaiból 
fakadtak. Mindezek — az etikai hangsúlyok miatt is — szenti-
mentális vonatkozásokkal lettek teljesek. Költőnk ezért szegült 
szembe a Gyöngyösit olvasó közönség meghatározta maga-
tartási és költői normával ; s a kalendáriumokon és Gvadányin 
nevelkedő olvasóréteg elé új, nemesebb, pallérozottabb világ-
nak tárta ki kapuját. 

Verseghy Rikóti Mátyása, (és költőnk egész életműve) arról 
tanúskodik, hogy mélységesen hitt a haladásban. Úgy érezte, 
hogy időszerű, ha azokat a problémákat tűzi napirendre, 

8 HORVÁTH K. : i. m . 
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melyeket a francia irodalmi élet a 18. század folyamán már 
megvitatott. A Querelle des Anciens et des Modernes a maga 
korában messze túllépett az irodalom határain, a költészetnek 
tágabb lehetőséget nyitva a modern élet ábrázolását tette 
lehetővé, ezáltal a fejlődést előmozdító művészek esztétikáját 
igazolta. Verseghy a kényszerű mitologizálás, az antik forma-
kincshez való igazodás, az avult eszményekre való hivatkozás 
ellen küzdött , s ebben igazolója volt egyik magyar olvasmánya, 
Bessenyei: Az embernek próbája c. műve is.9 Bessenyei e műve 
verses előszavában Pope-ot Homérosz fölé emeli, s érdeméül 
tudja be: „ N e m üldözöd mint ők a magas egeket, Kik vesze-
kedtettek hamis isteneket." Az antik irodalom örökségének 
bírálata a racionalista Pope költészetének elismerésével együtt 
jelentkezik. „Tróját nem hirdeted, Énéást nem hordod, Nem 
hazudsz. . . " — írja alább Bessenyei,10 mintegy egyenlőség-
jelet téve a Trójáról éneklők és a hazug poéták közé. A 18. 
században — a magyar és általában a kelet-európai irodalmak-
ban — továbbélő barokk hagyomány elleni harc indokolja 
Bessenyei tagadását. Ebben az esztétikai ítéletben a barokk-
antik embereszmény elleni küzdelem is bennerejtezik. De a 
tudományfejlesztés programja is a továbblépést sürgeti. Bes-
senyei a Magyarság ban mondja ki, hogy az angol és a francia 
tudomány messze túlhaladta a rómaiakét. Bessenyei törekvései 
alátámasztották Verseghy szándékát, a Gyöngyösi-hagyomány 
s az ott megfogalmazott embereszmény fölött mond ítéletet, 
mikor a Rikóti Mátyásban, majd később lírai verseiben is 
hangot ad az antikok és a modernek vitájának, hogy e vitában 
maradéktalanul és minden kétséget kizáróan a modernek javára 
döntsön. Verseghy nem tagadja az ókori irodalmak értékét, 
ő fordította Aischylos Lebilincsezett Prometheusát, Horatiusnak 
élete végéig tolmácsolója. De példázataival hirdeti, hogy 
korában az antikvitás álláspontja túlhaladott. A forrás — fejte-
geti — oltja a szomjat, ám ha követjük folyását, látjuk kiszéle-

* GXLOS R . : Verseghy Ferenc könyvtára íSio-ben — Győri Szemle 
1932. 2 9 4 - 3 0 3 . 

10 Az embernek próbája — Bp. 1912. 24. 
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sedését, partjain városok tűnnek a szemünkbe. A víz megannyi 
gazt is visz magával, de a tengerig jutva megtisztul. így a 
görög költészet forrásértékű, ezt a római irodalom vitte 
tovább. „Csak kezdetek tehát az ó szülemények, folytatások 
pedig az új lelemények" — folytatja fejtegetését. Az ókori 
irodalom, az ókori eszmények egyoldalú dicsőítése ellen küzd. 
Egyik hősének a kezébe az újabb kor költőit adja, mire ő 
„mely szörnyen bámult ezen új világra s a benne ragyogó 
elme-finomságra". Csak egy-két angol költővel nem tud 
barátságot kötni, mivel „ú j mythost kezdettek kocsmáikban 
mérni". A „mythost" azért veti el, mert babonára vezet. 
A világ szüntelen fölfelé törekszik, s mint Herdertől tanulta, 
a világ fejlődésének kezdete olyan, mint az ember gyermek-
kora. Tehát „úgy nézvén az óra, mint gyermek korára", túl-
halad a gyermekkor képzelődésein, „mythosain", költészetén. 
N e m tagadja meg a hajdankortól sem a kezdet érdemét: 
„A régi világnak szép vagy bölcs munkái a mi kultúránknak 
legelső csírái" — vallja. De nem sokkal alább már a felvilágoso-
dásnak köszönhető hajnalhasadást dicsőíti: 

Mi köze van ( . . . ) a mai világnak 
zab istenségeihez ó Görögországnak? 
H o g y gyullassza szívét most a magyarságnak 
üdőtlen meséje a pogány óságnak? 

Vagy tán jó emberek másképp nem lehetünk, 
igaz bölcsességre nem verekedhetünk, 
nemesebb dolgokat végbe n e m vihetünk, 
hacsak Zeusz fajával nem ingereltetünk? 

A régi auktorok jól írtak azoknak, 
kik éjében úsztak a setét koroknak, 
de n e m a mostani embercsoportoknak, 
kik'hajnalodását megérték koroknak. 

A fény századának embere büszke volt tudományára, arra, 
hogy elméjével képes eligazodni a világ dolgaiban, s ezért 
sajnálkozva nézte a régebbi korok sötétségben botorkáló 
emberét A mitológiát megfosztotta a barokk korban kialakult 
s lassan manirrá fakuló emberfeletti jellegétől, emberileg vizs-
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gálta; s benne nem a tökéletesség, hanem a kezdet példáját 
látta. Ezzel szembeállíthatjuk a német klasszicizmus eszme-
világát, mely ugyan szintén emberileg elemezte a mitológiát, 
az ókori társadalmakra és a művészetre azonban mint mércére 
tekintett. Verseghyt ízlése az antikok tagadójává teszi, Görög-
ország „zab" istenségeivel ,,üdőtlen"-ségük miatt szakít. 
A görög kultúra ama sötét koroké volt, de a hajnalló mának 
más költészet kell. Verseghy azt hangsúlyozza, hogy az újat 
csak akkor tudjuk diadalra juttatni, ha szakítunk a régivel. 
Ami nála annyit is jelent, ha nem a klasszikus auctorok meg-
szabta bölcsesség szerint szabályozzuk életünket, gondolatain-
kat, hanem önállóan, a magunk gondolataival élünk. E tagadás 
jórészt a deákosok ellen irányzott; az iskolás klasszicizmusból 
kiinduló költők tükrözik a nemesi életérzéseket, ők a tolmácsai 
a nemesi életformának, erkölcsnek, s ők emelik az időtlen 
eszményiség távlatába. Verseghy már 1790-es hexameteres 
fölhívásában megpendíti a polgárosodás igényének a hangját, 
az antikizálás elleni nyilatkozataiban az újfajta életérzés, az 
érzékeny szív s az igaz bölcsesség talajáról vitatja a nemesi lét 
igazságát. Különös haraggal támad azokra, akik a Corpus 
iurist és a Bibliát tartják egyedül a versbéli törvények forrásá-
nak, de nem kíméli a haladni képtelen zsémbes véneket sem, 
kik értetlenül tekintenek a világ haladására. Már a Rikóti 
Mátyásban megtaláljuk a zsémbes vén figuráját, kit később 
önálló versre méltatott. E rosszkedvű öreg szüntelenül sopán-
kodik, hogy ősének hajdani nyomdokait elhagyja mostani 
nemzete. Úgy véli, hogy a talpig elfajult világ végveszedelmé-
hez közeledik. Verseghy tanítja ki: „világunk élemedik maga 
is naponkint", majd : „ A régi kornak jobb hagyományira épít 
az ember friss leleményeket." Végül összefoglalja tanítását: 
„Szós marha volna és nem ember, aki az ősi nyomon maradna." 

A fejlődés, a haladás gondolata hatja át a Rikóti Mátyást is, 
melynek érdekességét problémafölvetésében látjuk. A valóság-
ábrázolás és a fejlődéssel lépéstartás igénye egyszerre jelent-
kezik, együtt fogalmazódik meg ebben a humoros elbeszélő 
költeményben. Az antikok és a modernek csatájának meg-
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szoláltatásával időszerű esztétikai-etikai kérdésekre hívta föl 
a figyelmet, a deákos klasszicizmus egyoldalú mitologizálása 
ellen küzdve a nemesi életszemlélet dicsőítése, e magatartás 
időtlenné emelése ellen harcolt. 

Verseghy paródiának szánta költeményét, de képzelőerejé-
nek és megjelenítő képességének elfáradása, művészetének 
egyenetlensége miatt nem érte el a célját. Erdeme viszont, 
hogy a kántor alakját, a műveletlen-tudatlan rímfaragóét be-
vonultatta irodalmunkba. Virág Benedek talán Rikótirz 
hivatkozik, támadva a rímes versek alkotóit: „A sokaságra 
ne nézz, a régi legényre, szegényre. Ezt valamely rezgő torkú 
kántorra bocsásd s hagyd."1 1 Virág egy másik verse, a Rikóti-
nak nászdal valószínűsíti föltevésünket. De nem lehetetlen, 
hogy Vörösmarty is Verseghy elbeszélő költeményére gondol, 
mikor így bírálja saját Tündérvölgyét: „Ilyen verseket a nem 
igen bölcs kántor is írhat : N e m mindig jobb a régi, ha zrínyies 
is."12 Azt is tudjuk, hogy az elbeszélő költemény a reformkor-
ban utánzóra talált.13 

Ami ellen a négysarkú 12-söket választotta: a parlagiság és 
a terjengősség. Költőnk a ki tűnő részletek, a remek szakaszok 
ellenére ebbe a hibába esett. De a terjengősségnek nemcsak 
a szerencsétlenül választott versforma az oka. Verseghy epikájá-
nak általános hibája ez. Csak rövidebb elbeszélő költeményt 
tudott írni, tervezett verses regénye töredék maradt, e komikus 
eposzának szerkezete széteső, túlságosan részletező, hosszadal-
mas. De Horvát István mindaddig ajánlgatta,14 míg Révai 
Miklós oldalán bele nem avatkozik az y és a j háborújába. 
Akkor Verseghy szemére hányja, hogy műve a „köznép 
számára Íratott", s magáévá teszi Kazinczy véleményét: „soha 

11 Virág Benedek Poétái Munkái — Pest 1863. I. 236. 
12 Vörösmarty Mihály Összes Művei II. — Bp. i960. 154. 
13 DOBÓCZKY : Verseghy „Rikóti Mátyás"-ának egy kései hatása — 

EPhK. 1912. 
14 WALDAPFEL JÓZSEF: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből — 

Bp. 1935. 153. 
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ízetlenebb könyv még a kezembe nem került".1 5 Kazinczy 
másutt is megrója hajdani fogolytársát. A Rikóti „tele gramma-
tical és orthographiai heterodoxiával. Én belőle még csak egy 
éneket sem tudtam elolvasni".16 Később Verseghyre való 
célzást olvashatunk ki egy nyilatkozatából: „ A Poétának n e m 
Örzsikék körül kell forogni, hanem fel kell emelkedni a Szép-
nek szentebb régióiba."17 

Majd felvilágosodás kori irodalmunk teljes föltérképezése, 
a magyar esztétikai gondolkodás megnyugtató földolgozása 
dönti el, milyen mértékben volt igaza Kazinczynak. Minden-
esetre elemzésünk azt szerette volna bizonyítani, hogy Ver-
seghy elbeszélő költeményét számon kell tartanunk, érdekes 
gondolatait alaposabban kell majd beállítanunk a felvilágosodás 
magyar irodalmába. Verseghy célja az volt , hogy a felvilá-
gosodás eszméit érvényre juttassa a maga szűkebb világában, 
ha a tágabban kényszerű kudarcot vallott. Használni akart : 

A köz szükségnek igaz szépítése 
akármely nemzetnek legjobb nevelése. 
Felébred ezáltal nemesebb érzése, 
s naponkint e lőbbre megy kegyesedése. 

15 [HORVÁT ISTVÁN]: Vérségi Ferencznek megfogyatkozott okoskodása 
— Pesten 1806. 16., 136. 

16 Kazinczy levelezése III. 257. 
17 U o . IV. 376. 


