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IDŐSZEMLÉLET ÉS NEMZETSZEMLÉLET BERZSENYI 
Ó D Á I B A N 

Az idő problémája sokoldalúan és mélyen foglalkoztatja a 
kor gondolkodóit. Véges vagy végtelen folyamat? Mérhető-e, 
meghatározható-e, s ha igen, milyen kritériumok alapján? 
Vajon a valóság objektív tulajdonsága, avagy csupán szemléleti 
forma? Ha negatív, s a dologi-természeti létezők realizálják, 
miben lelhetők meg az egyetemes idő, meg a szubjektív idő 
összefüggésének, lehetséges törvényszerűségének formái? S 
vajon a 18. század teológiai és teleológiai eszmékkel átszövött 
rendszerei miként vezettek e kételyekhez? A Kant és Hegel 
elméleteiben összegeződő dilemmákat tűnődő bizonytalan-
sággal visszhangozza költészetünk: „Oh idő, te egy egész! 
Nincsen neked sem kezdeted, se véged: És csupán a véges ész 
Szabdalt fel apró részeidre téged. Téged szűlt-é a világ? Vagy 
a világot is te szülted éppen? Mert ha csak nincs napvilág, 
nem mérhetünk időt mi semmiképpen" — írja Csokonai a 
Újesztendei gondolatok ban. — Berzsenyi nézete mintha egy-
értelműbb lenne, legalábbis az objektív időről : „Épít, ront az 
idő lelke ezer csudát Szül, s ismét repülő szárnyaival ragad", 
„Felforgat a nagy századok érckeze Mindent" — írja a Bará-
timhoz és A magyarokhoz címzett versben. A Fohászkodásban 
meg a gondviselés időket kormányzó hatalmáról szól: „ . . . a te 
szemöldöked Ronthat teremthet száz világot, s a nagy idők 
folyamit kiméri." — Költészetünk időszemléletének alapjait 
eszmetörténeti kutatásoknak kell majd tisztázniok. Berzsenyi 
nézeteit most inkább stíluseszményei felől próbáljuk megköze-
líteni, s itt is egy szempontra: a nemzetire, s egy műfajra: az 
ódára1 figyelünk elsősorban. 

1 A műfaj problémáiról A közeljövőben jelenik meg CSETRI LAJOS 

I Irodalomtörténet 
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Költészetünk időszemléletét a 18. században a klassziciz-
mus határozta meg. A klasszicizmus alapvető ideje az általá-
nosított jelen, melyet időtlen törvények, ideálok hatnak át. 
S mivel az eszmények változatlanok, örök értékűek, a múl t 
és jövő egészen hasonló a jelenhez, meghatározottságuk lénye-
gében attól függ, hogy a választott eszméket milyen mértékben 
valósítják meg : hogy valóságos, veszélyeztetett, vagy posztula-
tív módon élnek múltban, jelenben és jövőben. A múlt rend-
szerint tanulság, példa — dicsősége és bűnei egyaránt azok 
lehetnek, a nagyságot vagy a vétket zárt, polarizálható egész-
ként emelik a tökéletesedés útjait kereső jelen elé. A jövő sem 
más, mint az ideálok megvalósítója, vágyott , de az eszmék 
jegyében körvonalazható kiteljesedés. Világosság és zártság 
jellemző tehát az időszemléletre, s ugyanakkor bizonyos egy-
síkúság is : egy-egy időszakasz jellegét nem konkrét és komplex 
meghatározottságuk adja, hanem az az értékminőség, melyet 
a jelenben választott eszmény jegyében kijelölnek.2 

Berzsenyi időszemléletében is észlelhetők ez alapvonások 
— ehhez mérjük majd változatait. Kiindulásul megállapít-
hatjuk, hogy időszemléletének irányára jelene adottságai erő-
sen hatnak, s hogy a jelent, múltat és jövőt nagyjából azonos 
eszmények hatják át. Az időegységeket meghatározó érték-
minőségek elsősorban erkölcsiek: két pillére a helytállás és 
áldozat — ezek Berzsenyi morális szókincsének leggyakrabban 

t anulmánya : Berzsenyi poétikájáról ; előadásként elhangzott az I r o -
dalomtörténet i Társaság szombathelyi vándorgyűlésén, 1976. június 
5-én. 

2 A klasszika és romant ika időszemléletének általános vonásairól 
FRITZ S T R I C H : Deutsche Klassik und Romantik (oder Vollendung und 
Unendlichkeit) München 1922., 21—24., 28 — 31., 50 — 52, 218 — 219. 
Szempontjai főként a tör ténet i , konkrét adottságokkal szembesítve 
hasznosíthatók: pl. az ö rökér tékű eszmények a jelen adottságai, k ö -
vetelményei szerint erősen módosulnak, S T R I C H „mitikus je lentuda-
t a " (28) helyett inkább a valóság és az ideálok kölcsönhatása észlel-
hető B E R Z S E N Y I időszemléletének sajátságaiban. 
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használt szavai.3 Helytállás vérzivataros időkben és békében, 
csatában és politikában, fegyverrel és bölcsességgel; áldozat a 
haza, az emberiség, a tudomány oltárán, ésszel és vérrel, 
egyéni érdek fölé emelkedő elszántsággal. Sztoikus eszmény, 
közösségi erkölcs, mely az időben való cél szolgálatában 
felülemelkedik a múló időn, az egyéni érték társadalmi, 
közösségi érték, nemzeti érték és örök érték. 

* 

A múlt nagysága elsősorban erkölcsi : azokban a korszakok-
ban, azokban a nagy egyéniségekben valósult meg, amikor és 
akikben a hősi, szellemi helytállás, az áldozat a legmagasabb 
fokon teljesedett ki: Nagy Lajos vagy Mátyás korában; 
egy-egy nagy ember (Eszterházy, Széchenyi, Prónay) őseiben. 
A bölcs és vitézi erények egységét azonban ok— okozati össze-
függés szabja meg: a tudomány, a kultúra teremti a hősi, 
nemzeti nagyságot: „Bajnok, dicsőség, fényes ország A tudo-
mány gyönyörű gyümölcse" (Herceg Eszterházy Miklóshoz). 
A helytállás és áldozat „magyar, ősi erkölcs" egyszersmind, 
az általános és a nemzeti érték még harmonikus egységet alkot. 
Ami másfelől azt jelenti, hogy múltszemléletében egy klasszi-
kusan eszményített nemzetkép él. Leginkább talán Schiller 

3 „Önkén t áldoz ez életet"; „Melly áldozat volt a vezekényi harc", 
„ . . . а haza szent oltárán áldoza vérek" ; „ N é z d az igaz vir tus fel-
áldozza m a g á t " ; „A nagy álláspont köre nem telik meg Áldozat 
nélkül" ; „A nagyratermett áldozatokban é l" — A helytállás eré-
nyét többnyire képekbe foglalja: „ . . . a harc vérzivatarjain S a bé-
ke napján bölcs vezetők, atyák, S ko rmányra termett őrszemekkel 
Szélvészeket zabolázva t a r tók" ; illetve a múl tak eseményei, nagysága 
hirdeti a helytállás nemzeti létet biztosító erejét (A felkölt nemesség-
hez I. és II., Herceg Eszterházy Miklóshoz, A tizennyolcadik század, 
Az ulmai ütközet, Felsőbüki Nagy Pálhoz, A magyarokhoz „Forr a 
világ . . .", Gróf Festetics Lászlóhoz, A magyarokhoz „Romlásnak in-
dult . . . " ; — szóhasználatában is gyakori : „ . . .Az ütközet közt állni 
tudó . . ." , „ A bölcs tanács s kormány f igyelmén Állni t u d ó legyen 
a habok köz t" , „A századok bús omladékin Állva marad . . ." , „A 
szent rokonvérbe feresztő Visszavonás tüze közt megálltál". 

I * 
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államideáljához hasonló; főként a Teli társadalomrajzára 
gondolunk, melyben az erény határozza meg az állam létét, 
erejét, szabadságát, egyén és közösség problémátlan össz-
hangját.4 

Berzsenyinél az erkölcs nemzeti értékét az állami életben a 
törvény rendje biztosítja. A törvények rendszerében is az 
általánosítás, a maradandóság szabályai fogalmazódnak meg, 
de időhöz, helyhez is kötött politikai konkrétságban. A múlt 
az erkölcsi eszmények jegyében ezt a társadalmi értékteljességet 
is megvalósította: „Spártai erkölccsel s törvénnyel örökre 
lerakták A magyar alkotmány bérctalpait a maradéknak." 
(Horváth Ádámhoz). Ez a törvény az általános, társadalmi 
ellentétek fölötti szabadságot védi, a „hatalom kényével" 
szemben alkotmányos erő, s a maradandóság biztosítéka. 
„Mozdíthatatlansága az erőnek bélyege" — írta a török 
alkotmányról (Levél Kazinczy Ferencnek. 1809. márc. 12.); 
a magyar múltról pedig azt, hogy a törvények védelme terem-
tette meg a nemzeti lét alapjait: „Századokig küzdött ősi szent 
törvényei mellett, Századokig nyugszik szép diadalma után." 
(A magyar). Kétségtelen, hogy az erkölcsi alapon eszményí-
tett és elvont nemzetkép az alkotmány, az „ősi szent törvények" 
dicsérete a monarchikus nemesi alkotmány idealizálása, leg-
alábbis a múltban. Ekkor még a törvényes rend biztosította, 
hogy a helytállás és áldozat megvalósult erkölcsi érték, törté-
nelmi és társadalmi érték volt, létünk és dicsőségünk alapja. 
(Herceg Eszterházy Miklóshoz, A felkölt nemességhez, „Mint 
majd . . .", Az ultnai ütközet, A magyarokhoz. „Forr a világ..." 
A magyarokhoz „Romlásnak i n d u l t . . . " ) . 

Az idealizált múlt azonban arc nélküli s meglehetősen jelleg-
telen: az erkölcseiben nagyszerű nemzet voltaképpen bár-
melyik ország lehetne, különböző korszakai is összemosód-
nak, hiszen ugyanazon erények fényében tündökölnek. Múlt 

4 ZLINSZKY A L A D Á R A magyarokhoz „Forr a világ . . . " egy sorát 
kapcsolta a Teli bevezető stancájához (Berzsenyi és Schiller viszo-
nyához EPhK. 1900. 179 — 185.); valószínű tehát, hogy BERZSENYI 
m á r korán ismerte e drámát. 
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és közelmúlt így olvad össze az elvont, ókori színtérrel : „Egy 
Nagy Lajos bölcs szárnya alatt hazánk Rómát s Athénát látta 
felállani" (Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás), „Trézia karjain 
Köztünk Perikies napjai nyiltanak" (A tizennyolcadik század). 
A sajátos nemzeti kötelességeket, a magyar nyelv és szoká-
sok ápolását csak ritkán idézi — múltunk általános erölcsi 
értékrendjéhez tartozott „Nyelv, tudomány, magyar ősi 
erkölcs" (Gróf Festetics Györgyhez, A magyarokhoz „Rom-
lásnak i n d u l t . . ."). — Múltidézésére jellemző, hogy a nem-
zeti nagyságot teremtő kulturális értékek meg a történelmi 
helytállás korszakai határozott körvonalúak s zárt szerkezeti 
elemek a versekben: ellentétezéssel vagy az erények nagysá-
gával bizonyító alakzatok. Ezt a világosan körvonalazott idő-
szemléletet főként azokban a versekben látjuk, amelyekben a 
múlt megvalósult értékeit a jelenben még megvalósíthatónak 
tartja. (Herceg Eszterházy Miklóshoz, Nagy Lajos és Hunyadi 
Mátyás, A tizennyolcadik század, Az ulmai ütközet, A magyarok-
hoz, „Forr a világ . . . " ) 

A múlt különben a költő egyéni életében is az értékek meg-
valósulásának kora, az örömök, az érzelmi teljesség, az erkölcsi 
erő, a hit, a költői teremtés teltségének ideje — a versek fel-
sorolása helyett elég, ha most csak elégiáira gondolunk. — A 
múlt értékszintje így az eszményi kiteljesedés alapján általá-
ban a jelen fölött áll. Van ugyan néhány verse, amelyekben a 
kulturális tettek és eredmények láttán a béke és a szellemi emel-
kedés korszakát ünnepli. Festetics György, Görög Demeter 
tevékenységének, a keszthelyi Helikon alapításának fényében a 
jelen emelkedik a vérzivataros múlt fölé: „Hajdan, oh bús 
sors! nemesült atyáink Mennyi belső tűz s fene üldözések 
Ostorát nyögték! de az égbe ért már Abeli vérök. Már ma 
nem lélek..." (Görög Demeterhez); „Hogy vérrel ázott 
századaink nyomán A szent pálma arany bimbai nyíljanak, 
S e kis magyar Weimar öléből Lássa hazánk kiderülni napját." 
(Himnusz Keszthely isteneihez) — E néhány kivétel is arról 
tanúskodik, hogy erkölcsi eszményeinek jelenkori meghatá-
rozottsága, megvalósításának lehetőségei avagy hiánya szabja 
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meg időszemléletének és nemzetszemléletének irányát. Esz-
méi lényegében nem változnak, de korának konkrét adottságai 
és követelményei alapján problematikusabb lesz az érték-
teremtés útja. 

* 

A jelent meghatározó eszmények a múlttal azonosak: a 
helytállás, az áldozat spártai erénye a nemzeti lét alapja. Csak-
hogy jellege, szerepe, megvalósulásának lehetősége jóval 
összetettebb, veszélyeztetettebb és bizonytalanabb, mint a 
múltban volt. Az értéktelítettséget a jelen csak ritkán valósítja 
m e g : mint említettük, a kulturális eredményekben, vagy 
néhány költői sugallatú pillanatban, amikor a hazai táj, a ter-
mészet örök életű nagysága emelkedik idealizált jelenné az 
idill időtlen aurájában (Magyarország, A Balaton, Keszthely). 
Ezek azonban kivételes percek; a jelen általános jellemzője a 
veszélyeztetettség. A veszély egyfelől általános: morális ha-
nyatlás, a „puhaságban veszni tér t" magyarság a „nemzet 
őrlelkét tapodja", s megindult a „lassú halál" felé vezető útján. 
A veszély azonban másfelől nagyon is konkrét : az antik nevek-
kel általánosított színtereket a „Haemusokat" és „Prussziát" 
valamint Bécs és Pozsony „vivatlan érckapuit" a napóleoni 
háborúk világtörténelmi és nemzeti jelentőségű eseményei 
fenyegetik. A helytállás és áldozat örökéletű, általános erénye 
most aktuális és konkrét nemzeti érték: „Ébreszd fel alvó 
nemzeti lelkedet!", „Menj , most mutasd meg Zrínyi lelkét" 
— írja azzal a hittel, hogy az itt és most adott pillanat veszé-
lyében újjászülethet még a hanyatló nemzeti erény. D ö n t ő és 
utolsó pillanat ez a költő nemzetszemléletében s végső illú-
ziója is egyszersmind. A napóleoni háborúk után elvont és 
általános erkölcsi eszményeit a konkrét és időbeli egyedi 
sajátságokkal szembesíti ; új értékminőségek valamint kételyek 
és ellentétek jegyében differenciálódik időszemlélete és nem-
zetszemlélete. 

A hősi erények történelmi kudarca, értékének nivellálódása 
után a kulturális, a gazdasági, társadalmi emelkedés nemzeti 
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hasznosságának útjait kutatja. Jelene világában azonban a szel-
lemi teremtés értéke is jóval bizonytalanabb és problematiku-
sabb, mint a múltban. Jól látja, hogy a tudás fáklyája csak 
keveseknek világított, s kevesekhez hat le sugára most is, 
hogy a vakság, irigység, nyomor és műveletlenség aljasítja 
le az embereket — múlt és jelen értékszintje ebben a szemlé-
letben már alig különbözik egymástól (Kazinczy Ferenchez, 
Vandal hölcseség, Vitkovics Mihályhoz). 

A nemzeti létet meghatározó erkölcsi és nemzeti értékek 
köre bővül, az erkölcs társadalmi értékét is új szempontból 
vizsgálja. Már nemcsak a helytállás és áldozat spártai erényét, a 
magyar nyelv, és szokások ápolását hirdeti, hanem a gazdasági 
emelkedés igényét is. A szellem nagysága mellett a „kéz 
remekjeit" csodálja a gazdag és erős nemzeteknél (Kazinczy 
Ferenchez), s a mezőgazdaságról — melyben gazdasági életünk 
bázisát látta — azt írja, hogy „csak úgy emelkedik illendő 
tökélyre, ha azt tudományok, mesterségek, kereskedés egy-
mással kezet fogva gyámolítják." (Mezei szorgalom. VII. 
fejezet.) A társadalmi cselekvés erkölcsi értékét a konkrét 
értelmű hasznosság növeli, melyben egyéni és nemzeti érdek, 
„önhaszon" és „közjó" egysége valósul meg. Erkölcs és haszon 
e magasrendű és korszerű értékét ünnepli most Festetics és 
Széchenyi Ferenc intézményeiben: 

„Tudják, h o g y a szent erkölcs törvénye 
N e m más, mint önjavok feltétele; 
Tudják, m i szolgál honjok javára; 
Tudják, h o g y a nemzetnek sorsával 
Saját hasznok szoros függésben ál l ;" 

(Kazinczy Ferenchez) 

Széchenyiánus eszmék ezek,5 mondhatnánk, de Berzsenyi 
korábban (1809-ben) fogalmazta meg a költészetben: az erköl-
csi ideálok változásával jelzi a jövő útjait. 

5 A haszon foga lmának többértelműségéről, erkölcsi meghatáro-
zottságáról: GERGELY A N D R Á S : Széchenyi eszmerendszerének kiala-
kulása. Értekezések a történeti t udományok köréből. 62. Bp. , 1972. 
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Az új világ rendjét biztosító törvény alapja most is az erkölcs: 
„E talpon áll létünk, alkotmányunk" — írja ugyanitt, s válto-
zatlanul hisz a nemzeti létet megtartó erejében (A magyar). 
A törvények feladata a jelenben már nem az örök érvényű 
rend, a mozdíthatatlanság szentesítése; a törvény most az új, 
a konkrét követelmények társadalmi biztosítéka, a vadság, a 
barbárság világát rendező erő — fejtegeti a felvilágosodott 
államelmélet, főleg Montesquieu és Schiller nyomán a Vandal 
bölcseség és a Himnusz Keszthely isteneihez című verseiben. A 
haszon és a törvény modern egységének megvalósítóját látja 
Anglia nagyságában: „Ész, pénz ad mindent, de csak együtt 
osztanak áldást, Nép esze a törvény, mely nélkül pénze veszélyt 
hoz" (Anglia). 

Változik a nemzeti jelleg meghatározottsága is. Az erkölcsi, 
posztulatív értékek helyett most inkább a „népek lelkét s 
nemzetek izleteit" vizsgálva keresi a magyar karakter jegyeit. 
E r ő és lágyság, szabadság és természetesség, eleven szépérzék, 
melyet méltóság hat át — ezek lennének nemzeti jellemvoná-
saink® (A táncok, A német és magyar ízlés). Nem az örök érvényű 
erkölcs nevében alakított tulajdonságok ezek, hanem spontán, 
természeti adottságok — romantikus jellegű egyedi érték 
inkább, mint általános, klasszikus. A múltban az erény problé-
mátlanul egyesítette az egyetemes és nemzeti értéket (a helyt-
állás és áldozat általános erkölcs, de „ősi, magyar erkölcs" volt 
egyszersmind). Most azonban a sajátosan nemzeti jegyek nem 
okvetlenül erények, sőt, értékvesztő ellentétben állnak a tár-
sadalmi hasznosság új eszményeivel. A magyart jellemző 
lelkesedés, fantázia és a szép kedvelése gátja a hasznos tettnek 

105 — 108. BERZSENYI és SZÉCHENYI eszméinek rokonságáról, az ész 
és erkölcs társadalomformáló szerepéről, valamint eltérő nézeteikről 
u. i t t : 151 —152. 

• A nemzeti karaktert leíró versek min tha egy herderiánus szem-
lélet jegyeit, vizsgálódási irányát muta tnák , de ezt nem tud juk bizo-
nyítani, legfeljebb megfelelésnek, hazai párhuzamnak vélhetjük. An-
nál is inkább, mert azt viszont tudjuk , hogy A táncok SCHILLER ha-
sonló verse nyomán készült: M E R É N Y I O S Z K A R : Berzsenyi Dániel. 
Irodalomtörténet i Könyvtár 19. Bp. 1966. 270. 
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és a lankadatlan munkának: a magyar gazda inkább „fantá-
ziál" mint számol, nem jó, hanem cifra gazdaságot akar, 
fejtegeti a Mezei szorgalomban (VIII. fejezet); pedig a „szalma 
tüzet Vesta tüzévé" kell szítani — ez a jelen követelménye — 
írja levelében is. (Döbrentei Gábornak 1825. okt. 18.). Ber-
zsenyi szemléletében most már nem az értékmegvalósító múlt 
és a veszélyeztetett jelen időegységei polarizálódnak, hanem 
— egyre élesebben — az eszmék és a valóság világa. 

Eszme és valóság ellentétének tudatáról tanúskodnak a 
tagadó állítások egyes változatai. Berzsenyi költészetében igen 
gyakori alakzat ez; funkciójuk, nyelvtani formájuk külön-
böző. 7 Most csak azokat emeljük ki, melyekben a történelmi 
értékteljesség és a való világ ellentéteinek tükröződését látjuk. 
„A durva nép közt sorvad az emberi Legszebb tehetség, nem 
születik soha Ott Sokrates, s nagy Tulliusnak Nem szabad ott 
nemesen buzogni. Cato temérdek lelke legörbed ott , Nem 
áldhat a föld bölcs fejedelmeket, Nem támad ott Titus s Trajá-
nus: Durva Nérók vasigája büntet." (Nagy Lajos és Hunyadi 
Mátyás) ; „ N e m ronthatott el tégedet egykoron A vad tatár 
khán xerxesi tábora . . . Nem fojthatott meg Zápolya öldöklő 
századja . . . " (A magyarokhoz „Romlásnak indul t . . ."). A 
béke kora a harcok világának tagadása: „Dicső szabadság 
temploma lett hazánk, Nem dúltak ádáz pártot ütő hadak, 
A szent rokonvér nem kiáltott A babonák tüze közt az égre" 
(A tizennyolcadik század) ; „Nincs itt kegyetlen had s vesze-
delmes érc . . . Nincs itt gonoszság cimborája . . . " (Ama-
thus) — Az eszményi rend dicsérete így feszültséget hordoz és 
intenzív erőt, e tagadó állításokat ugyanis többnyire ismétlő, 
fokozó rendszerbe is csoportosítja. Berzsenyi elégikus és idilli 
verseiben is kedvelt figura ez, úgyhogy hiányát is jelentősnek 

' Néhány példa: időfolyamatot sűrít: „Nincs rózsás labyrinth . . . 
Nincs már symphonia . . . N e m búg gerlice . . . " ; gúnyoros funk-
cióval negatív jellemzés: „Magyar nem kell, mert a magyar bo lond; 
N e m tud pumit , szajkót tanítani, És nem tud lopni, sem pillét va-
dászni"; kérdésformába sűrített felszólítás: „ N e m látod Árpád vére 
miként fajul? " 
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tartjuk. N e m lehet véletlen, hogy a napóleoni háborúkhoz 
kapcsolódó ódáiban (A felkölt nemességhez „Mint majd mi-
dőn . . . " , Az ulmai ütközet, A magyarokhoz „Forr a világ . . .") 
nincs meg ez az ellentétet és feszültséget közvetítő alakzat. 
Eszme és valóság egysége ekkor megvalósíthatónak látszott, 
s ekkor élt benne legerősebben a hit, hogy újjászülető eszmé-
nyei áthatják nemzeti létünk valóságos küzdelmeit. 

A nemzeti és eszmei, a valóságos és az ideális ellentétének 
alapján már nem teremtődhet meg az egyént és közösséget 
problémátlanul egyesítő klasszikus (schilleri) társadalom 
eszménye. A nemzeti, közösségi ideál a jelen konkrét követel-
ményei között egyre erősebben individualizálódik: egy-egy 
kulturális és politikai értéket teremtő nagy egyéniségben 
(Kazinczyban, Wesselényiben, Széchenyiben), az írótársak, a 
„barátim" szűkebb közösségében. S individualizálódik a szó 
szorosabb értelmében: a saját létét, saját munkájának nemzeti 
hasznosságot, társadalmi értéket kereső és mérlegelő kételyei-
ben. Egész költői pályáján használni és tanítani akart, írta 
Kazinczynak és még sokaknak, sokszor; csakhogy az eszméit 
megformáló költészet értéke egyre mélyebben problematikus. 
„. . . nemzetiséget kerestem, hol tán már nemzet sincs, 
polgári virtusokat kívántam gerjeszteni, melyek nékünk szük-
ségtelenek, s tán helyhezetünkkel egészen ellenkezők" — írta 
181 i-ben csalódottan Horvát Istvánnak. A jelen pedig — noha 
követelményeinek társadalmi értékét jól látja — számára 
idegen, a „fabrika, manufaktúra, pénz" világában nem tud 
odázni; tárgyat, hangot, műfajt keres az eszme és a valóság, 
a régi és az új ellentétei között alakuló korban. A szépet és 
a hasznosat, költészetet és filozófiát a politikában egyesítő 
„harmóniás" egység megteremtésére még egy kísérlete van, 

— de ez már átvezet jövőszemléletének problémáihoz. 

* 

A helytállás és áldozat erényének a múltban, de különösen 
a jelen veszélyeztetett pillanataiban posztulatív értékei is vol-
tak, a spártai, nemzeti erkölcs hittel, erővel fogalmazott 
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követelménye a jelenben tendenciózusan már magában fog-
lalta a jövőt. Amikor azonban arról ír, hogy a tudomány 
teremt „Bölcset s erősebb, bajnoki lelkeket", s hogy a megújult 
erények legyőzik majd a „fene fátumok", a történelem orkán-
jainak veszélyeit, akkor voltaképpen az eszméibe vetett hitéről 
vall inkább, mint a jövőről. Az eszmék posztulatív erejét, időt-
len értékét hirdeti; a jövő, mint korszak körvonaltalan, s 
többnyire jelöletlen is, iránya van inkább, mint biztos célja: a 
dicsőség templomának „ajtaja zára lehull előtted" (Herceg 
Eszterházy Miklóshoz) ; „ N e m sokaság, hanem Lélek s sza-
bad nép tesz csuda dolgokat" (A magyarokhoz „Forr a vi-
lág . . . " ) . Az eszmék, az erkölcsi ideálok értékteljesítő kor -
szaka pedig elsősorban a múlt , s amikor bizakodó perceiben 
a helytállás és áldozat újjászületésének jegyében képzeli el a 
jövőt, ez a jövő voltaképpen „visszatérés" az eszményi érték-
teljesség tiszta és biztonságos világába. „Eldődeidnek szép 
kora visszatér", hirdeti akkor, amikor még maradéktalanul 
hisz a harcos és szellemi erények egységében (A tizennyolcadik 
század), s vallja még akkor is, amikor a szellemi teremtés ma-
gasabbrendűségének alapján várja, hogy „Kronos boldogabb 
századja hozzánk visszatér az égből" (A tudományok). 

Az eszméket megvalósító jövő határozatlan körvonalú, s 
bizonytalan a képek költői általánosításába foglalt rajz is: 
„Andrásnak ragyogó napja le nem menend", a bátorság a 
mennybe „fényes utat tusakodva tör s nyit" (A felkölt nemes-
séghez, „Él még . . . " Az ulmai ütközet). Néha még a biztatás 
sem más, mint felszólítás a reményre „Bízzál, s virágzóbb 
századokat remélj" (A tizennyolcadik század), s ezt a reményt 
itt még a gondviselés megtartó hatalmába vetett hittel is meg 
kell erősítenie. 

A jövő képe később sem lesz biztosabb és határozottabb. 
A kétely még legoptimistább vallomását is beárnyékolja. 
„Reménylek. Amit század nem tehet, Az ezredek majd meg-
teendik azt!" — olvassuk A Pesti Magyar Társasághoz címzett 
episztolájában. Ám a nyilatkozat súlyos kételyek és megvála-
szolatlan kérdések után hangzik el: 
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Hol van tehát a józan értelem, 
Hol a tudósok annyi izzadása? 
Remélhe tünk-e vájjon jobb világot? 
Gyaníthatunk-e olly időt, m i k o r 
Az ész világa minden népeket 
Megjózanít és öszveegyesít, 
S kiírt közülünk minden bűn t , s gonoszt? 

— A bizakodás első személyben magáról és magának szól; a 
teljesedés értékteremtő valóságát „ezredek" időfolyamának 
bizonytalan hullámaira bízza, s ami e távolba oldott reménynél 
több, az ismét a „Delphi égi kincseit s az értelemnek nagy 
törvényeit" hirdető kis közösség helytállása. Az itt és most 
teljesített áldozat a jövőben elveszti körvonalait, jelen idejű 
és nemzeti konkrétsága a jövő képeiben mitikus magasságba 
emelkedik : 

Előre l á tom: mint leheltek éltet 
A sziklamellbe és a holt agyagba, 
S mint j ámborodnak a vad állatok 
Előttetek, s min t omladoz rakásra 
Az ész, igazság mennydörgő szavára 
A zordon ínség óriási tornya, 
S mint hullanak le durva láncai. 

Ez volt a legbizakodóbb vallomása; idézzük fel a legtragi-
kusabbat. A jelen veszélyeztetettsége, a hanyatlás A magyarokhoz 
(„Romlásnak indul t . . .") címzett ódában már a pusztulás 
komor jóslata, a jövő: a nemzethalál.8 Ez a tragikus út az egyik 
alternatíva; az eszményi beteljesedés hite, a kétségek közötti 
bizakodás mellett tragikus végletességével tanúskodik a jövő-
kép bizonytalanságáról. — A megvalósult eredmények (iro-
dalmi, kulturális intézmények, nyelvművelés), az új kor „ba j -
nokainak" értékteremtő munkássága ugyan továbbra is érdem, 

8 H O R V Á T H JÁNOS el lentmondást látott az erkölcstelenséget os toro-
zó vád és a megsemmisülés egyetemes törvényének hirdetése közöt t 
(Berzsenyi és (róbarátai. Bp. i960. 109.). Ú g y véljük, hogy a vers-
ben inkább kapcsolatukról van szó: az erkölcsi hanyatlás sietteti a 
sors törvényét s így tanúskodik jövőszemléletének végletek közt 
hullámzó bizonytalanságáról. 
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de nagysága egy pusztuló világ romjai felett él — írja a Felső-
büki Nagy Pálhoz címzett versben, s még szebben az Elégia 
gróf Festetics György hamvaira címűben: 

„Elfolya szép élted, s veled a szép gondolat eltűnt; 
Min t ama gyenge virág, napja lehunyta után. 

Eltűntél, de ha majd palotád márványi lehullnak, 
S romjaiból valaha baglyok üvöltnek alá, 

Min t a büszke Csobánc szomorú düledékin az útas 
A múl t bajnoki kor képzeletébe m e r e n g : 

így merül el majdan magasabb rémletben az érző, 
Hamva idon hálát, könnyeket adva ve lem." 

Az eszméket, az eredményeket kételyek árnyékolják, a fejlő-
dés, a nemzet útja a jövőben ezen az alapon csak kérdés lehet: 
,,. . . tán csak csalatás minden előtörés? E nép nem veti el már 
soha fékjeit, S vak rögzése örök hályogiban marad?" (Orczy 
árnyékához ). 

A jövő személyes lírájában is értékvesztő, tragikus irányú, 
a hanyatlást jelenti, a megsemmisülést, melyet csak erkölcsi 
motiváció enyhíthet : a végső elégtételt, a megbékélés vigaszát 
adhatja a bölcsnek. A jövő azonban mindenképpen a pusztulás, 
az elmúlás, félelmetes és biztos bizonytalanság: „ . . . k o m o r 
képét előre rettegem setét ködében" — írja Az élet dele c. 
versben. 

A jövőnek elsősorban irányát, posztulátumait fogalmazta 
meg, ennek formája pedig főként a felszólítás. „Mer j ! " , 
„Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!", „Szólj és ne csüggedj a 
jók pályáján!", „Fogadjatok hát engem is barátim! Szent 
frigyetekbe . . .", , , . . . vívj dicsőén az éj süvöltő, vad hydrái-
val!", „Menj, énekeld hát e magas égi lényt!" A követel-
ményben erős a didaktikus szándék — klasszikus költőattitűd, 
mondhatnánk. Mégis, másféle tanítás ez, mint amilyent a 18. 
század költőinél és Berzsenyi kortársainál látunk. Az ő verseik-
ben inkább szentencia vagy óhajtás összegezi a tanulságokat; 
felszólításaik pedig voltaképpen formálisak; nem a cselekvés 
kötelességét, hanem egy vitathatatlan érvényű eszme győzel-
mét hirdetik, s főként ennek tudomásulvételére intenek : 
örvendezésre, megfontolásra, a megvalósulás döntő pillana-
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tára vagy a várakozásra: „Nemes nemzetem, élj, örülj!" — 
írta Baróti Szabó Dávid Abaúj vármegye ünnepe napjára ; 
„Jobb szerencsénk Hajnala kezd pirosodni, bízzunk!" — 
mondja Virág Benedek Sándor Leopold kir. herczeg palatínus 
emlékezete c. versben; „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!", 
„Vidulj gyászos elme! megújul a világ. S előbb, mint e század 
végső pontjára hág." — írta Batsányi. Az eszme diadala itt 
kétségtelen, szinte törvényszerűen érvényesül az emberek és a 
társadalmak életében; világosak a körvonalak is: a nemzeti 
politika megújulása adott időpontban és helyen, vagy a felvilá-
gosodott és forradalmi eszmék győzelme a századforduló 
forrongó világában. Berzsenyi azonban tettre int. Felszólítá-
saiban a cselekvés most kezdődik, folytatásra vár, befejezése 
még nem sejthető;9 nyomatékos erővel, emotiv telítettséggel 
nemcsak az eszmét, a feladatot hangsúlyozza, hanem a tett 
nagyságát s az erőt, melyet teljesítésük kíván. Az erkölcsi 
eszmény itt nem feltétlenül megvalósuló objektív törvény, 
hanem az emberi cselekvéstől függő, folytonos teljesítésre 
váró feladat. A felszólítások néha a versek végére kerülnek, a 
folyamatos, nyitott cselekvés irányát ilyenkor költői, képi 
általánosítás jelzi : „Menj most, vitéz faj ! nézd, mikor a vadak 
Királya felkél Júba vadonjain, Szavára megrémül az erdő, 
S futnak ezer vadak odvaikba" (A felkölt nemességhez „Mint 
m a j d . . . " ) , „Merj ! a merészség a fene fá tumok Mozdítha-
tatlan zárait átüti, S a mennybe gyémánt fegyverével Fényes 
utat tusakodva tör s nyit ." (Az ulmai ütközet). Ez a képi 
összegezés azonban nemcsak a jelen konkrét feladatára vonat-
kozik, mitikus nagysága sokértelmű és örökértelmű: minden 
idők, minden merészséget követelő helyzetére szól. A forma 
ugyan zárt, de a jelentés nyitott , s ez az ellentét a klasszikus 
befejezettség statikus élménye helyett inkább a romantikus 
költészet dinamikus erejével hat. 

9 A felszólító m ó d és a jövő idő kapcsolatáról: N É M E T H G . B É L A : 
Az önmegszólító verstípusról. Mű és személyiség c. köte tben , Bp. 1970. 
664. A jövőről , min t időtendenciáról: Még, már, most c. tanulmány-
ban u. i t t : 677. 
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Amikor Csokonai а „XX. századot képzelte", a felvilágo-
sult eszméket megvalósító jövőről szólt, a „késő század" 
elképzelhető realitásként állt előtte, a jövőnek szólt várakozása 
is: „jövel, óh boldog kor!" Verseiben az értékteljességet meg-
valósító jövő emelkedik az értéket tagadó és romboló jelen 
fölé. Berzsenyinél az eszmék megvalósulási szintje alapján a 
múlt és jelen még mint korszakok álltak szemben egymással. 
A cselekvésre koncentrált felszólításokban azonban nem a 
jelent és a jövőt szembesíti; itt a teljesítésre váró erkölcsi 
eszmény óhajtott tökéletessége áll szemben a valósággal: az 
értékvesztett jelen és az értékkereső, bizonytalan jövő való-
ságával egyaránt. Eszmény és valóság jelenben átélt élményé-
nek mélysége tükröződik felszólításaiban; ennek tudatában 
vizsgáljuk utolsó alkotói korszakának dilemmáit. 

Megkísérli még egyszer, hogy az ideálvilágot és a valóságot 
harmonikus egységbe rendezze. Alapeszménye elvont: a 
történelmi konkrétság fölé emelt görög harmónia-ideál. A 
harmónia a szép és hasznos, a kultúra és a politika, a régi és az 
új, a görög poézis és az angol filozófia harmóniája — fejte-
geti a Poetai harmonisticáb&n és leveleiben. Rendszerének való-
ságértéke azonban nagyon is problematikus. A helytállás és 
áldozat erkölcsi eszménye a napóleoni háborúkban közvet-
lenül és egyértelműen kapcsolódott a haza védelmének aktuális 
céljához. A harmóniaeszmény azonban egy diszharmóniát 
(történelmi és társadalmi ellentéteket) érlelő időszakaszban 
hangzik el. Kétségtelen, hogy e kor gondolkodói és politikusai 
is kiegyenlítést — reformokat — akarnak, csakhogy inkább a 
valóság, mint az eszmék követelményei szerint. Berzsenyi 
ideáljai csak a legáltalánosabb szinten egyesíthetők a jelent és a 
jövőt átható célokkal: az „élettökély", a „boldogság", az 
„emberszeretet" társadalmi értéke kétségtelen, de időtlenül 
elvont, s a reformkori valóság talaján megvalósításuk igen 
sokféle ellentétbe ütközik. Most csak a közte és Széchenyi 
közötti konkrét vitás kérdéseket idézzük fel. Berzsenyi üdvözli 
az Akadémia alapítását, de „az oda szánt pénzt gyakorlatibb 
intézetekre" szeretné fordíttatni; a „pályanapoktól" Széchenyi 
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gazdasági és politikai hatást várt, Berzsenyi a tánc, a játékos 
ö röm görög ünnepeinek megalapítását — olvassuk Széchenyi-
hez és Wesselényihez írott levelében (1830. febr. 25.). 

Eszményei megvalósításának mélyen átélt dilemmáiról kései 
verseiben szól. Itt nemcsak „harmóniás" ideálok, hanem disz-
harmóniás élmények rendeződnek végső összefoglalásban. 
Megírja azt, hogy az eszményi tisztaságban kiteljesített erény 
nem értékteremtő erő, hogy az egyén és a nemzet számára 
csak tragédiát hoz: „Mert az erény hatalom nélkül csak gyám-
talan árva" — írja Felsőbüki Nagy Benedekhez ; „A virtus a 
jók horga, ha céltalan . . . az kegyetlen, Aki szelid mikor 
ölni szentség" — olvassuk a Szilágyi 1458-ban c. versében az 
erény általános értékének társadalmi, történelmi dilemmái-
ról szóló sorokat. Megírja, hogy a költészetében naggyá for-
mált nemzet ábrándja szertefoszlott, s hogy az új kor új esz-
ményeit már nem tudja dalba önteni (Gróf Mailáth Jánoshoz) ; 
s megírja a „szent poézis" és a való világ tragikus, pusztulás-
sal fenyegető ellentétét s egy új, megváltó költészet teremtésé-
nek óhaját (A poézis hajdan és most). Az eszmék jegyében el-
képzelt jövő — az egyén és a nemzet sorsában — új kétségek-
kel és új bizakodásokkal telítődik. Az igazság most szentenciába 
foglalt törvény — de személytelenül („A virtus a jók horga, 
ha céltalan . . .") ; elhangzik a felszólítás a dalra — de ez magát 
kirekesztően csak másnak szól („Menj, énekeld hát e magas égi 
lényt!") ; megfogalmazza a „szent poézis" és a „dicső erény" 
újjászületésének igényét — de már csak óhajtó módban („Oh, 
a halandó lyányka szíve Emberi szép kebelén v i ru l jon . . . Gyö-
nyörre nyílt szív nyíladozza A szeretet csuda két virágit"). 

Ez a jövő nem a korai versek szép „visszatérése" az erkölcsi 
értékteljesség eszményi világába — ez nem lehetséges többé. 
Ez a jövőkép az eszme és a valóság, a személyes-költői és a 
közösségi—nemzeti sors divergenciáját hordozza — joggal 
hasonlították Hölderlin romantikus görög világához.10 Roman-

1 0 SOMLYÓ G Y Ö R G Y : Berzsenyi — Keats és Mallarmé között. Ú j írás, 
1974. 6. sz. 91—97. — TAKÁTS G Y U L A : Harmónia és Diotima (Ber-
zsenyi és Hölderlin párhuzamok) Jelenkor, 1967. 5. sz. 389 — 397. 
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tikus ott is, itt is a világ és az ideálok mély ellentéte, az erkölcsi, 
eszményi kiteljesedés vágya, a menekülés a nemzeti lét zord 
valóságából az ideák, az emlékek, a természet örök rendjének 
köreibe. Csakhogy a romantikus ellentétek alapján megraj-
zolt nemzetkép és a jövő képe mélységesen különböző a két 
költőnél. Hölderlin Németországa értékpusztító, érték-
tagadó, sivárságában tragikus: „Eleitől fogva barbárok, akiket 
a szorgalom, a tudomány s még a vallás is csak barbárabbá 
tett, teljességgel képtelenek minden isteni érzésre, csontjuk 
velejéig romlottak, a szent gráciák boldogságára érdemtele-
nek, túlcsigázottságukban és szegényességükben bántóak . . . 
tompák és harmóniátlanok . . . beérik a legszükségesebbel, s 
ezért oly sok a kontár s oly kevés az igazán szabad, derűs 
munka náluk" — mondja a Hiiperionhan.11 Sötét és remény-
telen nemzetképét nem kíséri lírai részvét, de még a lírai azono-
sulás katartikus fájdalma sem: Hölderlin—Hüperion „vendég" 
hazájában, eszméi és lírai énje teljesen a görög világba transz-
ponálódott, nemzete értékteremtésre képtelen sorsát kívülről 
szemléli és ítéli meg. „Semmi keresnivalóm nem volt többé 
e nép körében" — írja, s ha a természet tavaszban megújuló 
szépsége ott is tartja még, e nemzet jelenével és jövőjével 
nincs többé kapcsolata. — Berzsenyi lírai azonossága nemzete 
sorsával kétségtelen: az értékmegvalósító múltban a klasszikus 
általánosítás szintjén teremtett szép egység; a veszélyeztetett 
jelenben és a bizonytalan jövőben éppen problematikusságában 
mélyül el, s lesz egyre konkrétabban nemzeti és egyre mélyeb-
ben személyes, költői sorskérdés is. E kötődésből és meghason-
lottságból szövődik össze végül Berzsenyi jövőképe. Utolsó 
verseiben eszméinek és munkáinak valóságértékéről kételyek 
között szól, de hallja a „pályazajt", látja a „magas égi lényt"; 
s az „emberi szép" világában újjáteremtett és újjáteremtő 
poézis óhajával zárja pályáját. Az ő jövője nem tragikus, mint 
Hölderliné, csak bizonytalan, — sajátos formája a reformkor, a 

11 HÖLDERLIN: Hüperión. Ford . : SZABÓ EDE. Világirodalmi Kis-
könyvtár. Bp. 1958. 153. 

2 Irodalomtörténet 
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romantika előtti időszemléletnek és nemzetszemléletnek. A 
történelmi meghatározottságú és romantikus jellegű ellentéte-
ket klasszikus szellemű meggyőződéssel oldaná fel: az eszmé-
nyek költészetet és világot újjáteremtő erejébe vetett hittel. 
Más út ez, s más perspektíva, mint reformkori pályatársaié. 
Kölcsey és Vörösmarty történelemszemléletében a nemzet-
halál tragikus tudata él ; eszmei, elméleti feloldást ők nem talál-
nak, de meglelik a közvetlen közéleti, politikai cselekvés 
reményt adó útjait. 

• 

Néhány, Berzsenyi időszemléletéhez kapcsolódó formai, 
szerkezeti sajátságot szeretnénk még jelezni, melyek az átme-
neti korban épp a változás romantikus irányát mutatják. A fel-
szólításokkal kapcsolatban már beszéltünk a forma és a jelen-
tés, a zártság és a nyitottság ellentétes és dinamikus hatásáról. 
Szó volt arról is, hogy e felszólító formula jelenidejűségében 
jelöletlenül foglalja magába a jövőt, s így eleve folyamatot 
érzékeltet. 

Az idők folyamatosságának élménye12 gyakran kapcsolja 
össze a múlt és közelmúlt, a múlt és jelen korszakait is. A kap-
csolat alapja sokszor a nemzeteszményét meghatározó erkölcsi 
eszmény: a múltban megvalósult, örök értékű ideálok az ok 
és következmény szigorú rendszerével kötelezik folytatásra a 
jelenben a nemzetet és az egyént. Ezt néha szentenciába 
foglalt törvény, kijelentés rögzíti: „Csak sast nemzenek a 
sasok . . .", „Tud győzni e nép! Attila magva ez!", (A felkölt 
nemességhez I. és II.) ,,. . . nagyfényü atyád s híres ipad szerént 
Ösztönt, paizst, tőrt nyújtva munkálsz" (Báró Prónay Sándor-
hoz). A múlt másutt posztulátumként él a jelenben: „Menj , 
most mutasd meg Zrínyi lelkét" (Az ultnai ütközet), „Dicső 
előkép várja figyelmedet, Nagyságra hívnak minden előjelek" 
(Gróf Festetics Lászlóhoz). Itt azonban voltaképpen az eszmék 

1 2 B E R Z S E N Y I időélményének folyamatos jellegéről: H O R V Á T H 
JÁNOS id. mű : n o . — KERESZTURY DEZSŐ: Berzsenyi Dániel „ A kö-
zelítő tél". A szépség haszna c. kötetben Bp. Т973. 47. 
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folytonosságáról van szó, klasszikus szellemű időtlen értékek 
hatják át az idők egymást váltó rendszerét. A folyamatosság 
alapja azonban nem mindig eszmei. Vannak versei, melyekben 
a múlt egy lírai intenzitású pillanatban látomásként idéződik 
a jelen elé : „Ki vagy te, fényes csillag az óvilág Sötét ködében?" 
(Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás) ; vagy „százévek fedte porá-
ból" támadnak fel az elődök utódaik védelmére (Új Görög-
ország). A látomásos múltidézés, az ősök részvétele a jelen har-
caiban nem új költői lelemény: az ossziáni költészet lapjairól 
került át Európa poézisébe.13. Hazai költőink a felvilágosodás 
korában is szép számmal írtak ilyenféle verseket. Náluk azon-
ban a látomás és a valóság megőrizte kontúrjait: a harcra 
robogó sereg idelenn s a szemlélődő ősök odafenn; a fegyveres 
vitézek és a csatázó szellemek tettei, nagysága a versek hatá-
rozott körvonalú szerkezeti egységeibe záródnak.14 Berzsenyi 
költészetében azonban mást is megfigyelhetünk. Nála gyakran 
a jelen a látomás: ősök és utódok szellemi és valóságos ereje 
egy seregben egyesül, múlt és jelen vitézsége és erénye egy-
szerre „él" megénekelt hőseiben: „Mindannyi herost s Marst 
mutató vitéz Tüzelg szemökből: felkelend még Báthory, s 
él Kinizsink ezekben!" (A felkölt nemességhez „Mint majd 
midőn . . ."), „Él még benned ama régi Szilágyi vér" (Gróf 
Teleki Lászlóhoz). Múlt és jelen egymást átható ellentéte vagy 
éppen azonossága és hasonlósága alapján a zárt alakzatok rendje 

1 3 BERZSENYI 1 8 1 5 . dec. 3-án írja K A z i N C Z Y n a k : „Ossziánodat 
csak mostanában kaptam, de n e m valék még felkészülve annak m e g -
olvasására". Lehetséges azonban, hogy sorai csak KAZINCZY fo rd í tá -
saira vonatkoznak. Am ha korábban nem ismerte az ossziáni köl té-
szetet, közvetet t hatásával biztosan számolhatunk: BARÓTI SZABÓ, 
VIRXG BENEDEK verseit o l v a s t a . 

14 VIRÁG BENEDEK verseiből idézünk két példát : „ O h nagy Zr í -
nyiek! . . . o h dicső Nádasdiak! bátor Kemények! Hunyadiak! T ú -
riak! borostyán Ágokkal ékes régi vitézeink! Ama dicsőség szent 
palotáiból, Tekintsetek v idám szemekkel Mostani hív onoká i tok-
ra." (A győzedelmeskedő magyar sereghez török háborúkor), „ A di-
csőségnek menedékhelyéből Nézed e tenger szomorú veszélyit, M e -
lyeken f o r g u n k " (Batthyány Ferencz ifjú gróf halálára). 

I* 
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a részletekben és az egész kompozícióban is bonyolultabbá 
válik. 

Berzsenyi ódáiban főként az összetettebb retorikus szerke-
zeteket kedveli. A tétel megnevezése után a körülírás követ-
kezik (a hanyatlás vagy veszély jelzése, ennek folyamata, 
nagysága, jellege), majd a bizonyítás, melyben ellentétekkel, 
hasonlóságokkal és példák soraival világítja meg a jelenség 
okait (a hanyatlás alapja az erkölcsi romlás, a hősi, spártai 
erények elhagyása, az elődök nagyságát idézi, hazai és antik 
példákat, ellentét, bizonyítás és fokozás gyanánt), s így jut el 
a végső tanulságig, mely a kezdő tételt ismétli sokszorosan 
nyomatékosított erővel (tettre késztet, az erények ébresztésére). 
Ez az általános modell az első pillantásra is már több Berzsenyi 
versre emlékeztet (A felkölt nemességhez I. és II., Herceg Eszter-
házy Miklóshoz, Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás, A tizennyol-
cadik század, A magyarokhoz „Romlásnak i n d u l t . . . " ) s az is 
világos, hogy múlt és jelen példái miként formálódhatnak meg 
pl. az ellentét v. fokozás alakzataiban. Azokban a versekben, 
ahol a kifejtés nagyarányú s a példák és idősíkok gyakori 
váltogatásban következnek egymásután, ott a zárt retorikai 
formák is elvesztik körvonalaikat, rendszerüket nem logikai 
szabály határozza meg, hanem sokkal inkább a lírai állapot: a 
nyugtalanság. A felkölt nemességhez („Él m é g . . . " ) címzett vers 
kezdőtételébe és a körülírásba a veszélyeztetett jelen képei 
közé is belejátszik a múlt ellentétes példája; a bizonyítás során 
viszont a múlt a jelen hősiességéhez hasonló, vitézségre biztató 
kor; majd a hagyatlás ellentétes képeit idézi; — jelen, múlt, 
közelmúlt gyors váltogatásban követik egymást. így a bizo-
nyításban sok a nem okvetlenül szükséges bővítés és nagyobbí-
tás (retorikai műszóval: amplificatio), sok a hasonló jelentésű 
elem (pl. a múlt vitézségének példája), — vagyis úgy véljük, 
hogy az amplificatio ismétlő jellegű retorikai forma. 

Az ismétlés információs értéke alacsony: az új szövegkör-
nyezetben módosítja, árnyalja a jelentést, de lényegesen újat 
nem mond. Funkciója nem logikai, hanem sokkal inkább 
lírai: elmélyíti, erősíti a felkeltett érzelmeket, nyomatékosító 
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erejével a hatást fokozza.15 Az ismétlés Berzsenyi egyik leg-
kedveltebb retorikai figurája, s bár klasszikusan szabályos, 
gyakori jelenlétével egy „szabálytalanul" intenzív lírai állapo-
tot jelez. A műalkotás „vitális" hatását növeli, közvetlen, akti-
vizáló kapcsolatot teremt mű és befogadó között. így a sok-
szoros ismétlések a klasszikus távoltartással, a lezártság bölcs 
higgadtságával ellentétes lírai élményt keltenek. — Ismétlései 
poétikai és nyelvtani szempontból sokfélék: hasonlatok, 
metaforák, képek; szavak, mondatrészek, mondatformák; 
sorozatuk gyakran egy másik figurába (pl. a fokozásba) 
rendeződik. Idézzük példának A tizennyolcadik század ismétlé-
seit: „Hány századoknak szélveszes ostromin . . . Hány száz 
Charybdis s mennyi örvény . . . " ; „Már sírba szállott hajdani 
nagy nevünk, Már-már lecsüggött győzni szokott karunk. . ." ; 
„ N e m dúltak ádáz pártot ütő hadak, A szent rokonvér nem 
kiál tot t . . ." ; „Nézd, mely hatalmas népeket eltörült . . . Nézd 
mely viszontság kénye játszott. . . " ; „Mindenható kar méri 
ki sorsodat, Kar, mellyen ég s föld sarkai forganak, Kar, mely 
dicsőült őseidnek . . . " 

A versszerkezetek átalakulása szempontjából figyelemre 
méltóak Berzsenyi ódáinak kezdetei. Az erős felütés, a fel-
szólító és kérdő formula szabályos versindítás az antik, a hazai 
költészet és poétika hagyományai szerint. Az azonban már 
ritkább s jellegzetesen berzsenyies sajátság, hogy a verskezde-
tek erősen sűrítő jellegűek: a felszólítás vagy a kérdés nemcsak 
egy adott pillanatra, tettre, kötelességre vagy veszélyre figyel-
meztet, hanem egy nagyobb folyamatra, mely időbeli távlatú, 
előlegezi és összefoglalja a versen áthullámzó időélményt. 
„Él még a nemzetem istene!", „Század hanyatlik. Már küszö-
bén vagyunk Bámult korunknak . . .", „Mit hallok! Árpád 
honja határain Ágyuk dörögnek!", „Romlásnak indult hajdan 
erős magyar!" — eszmét és időfolyamatot sűrít, nem egészen a 
klasszikus verskezdetek szónokias célszerűsége, kiszámított 

15 „ A texturális retorikában az ismétlés hangsúlyoz" — S Z E G E D Y -
M A S Z Á K M I H Á L Y : A művészi ismétlés néhány alaptípusa. Literatúra 
1974/2. 118. 
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hatásossága szerint. Az ő első sorai sokkal inkább emlékeztetnek 
a zene lírai jelentést, variációs lehetőséget összegező és sejtető 
motivikus kezdőtételeire. Annál is inkább, mert az első vers-
szakokban sűrített időfolyamat aztán a versek felépítésében 
kibontakozik, egymásra játszó, egymással ellentétekben és 
hasonlóságban összekapcsolt variációs rendben. 

Szabályos retorikai formákra építi kompozícióit, s mégis, 
a vers indításától kezdve a bővítések többszörös ismétléseiben, 
a befejezés posztulatív, tettre koncentrált felszólításaiban a 
kötetlenség élményét is kelti. Versszerkezetei egyszerre való-
sítják meg a formai fegyelem és az intenzív, lírai természetű 
nyitottság, a kötöttség és a szabad áradás sajátos ötvözetét a 
klasszika és a romantika határán. 


