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b a t s á n y i j á n o s ' p o ê t a i m u n k á j i 

Az Akadémiai Kiadó és a Magyar Helikon gondozásában látott 
napvilágot az a fakszimile kiadás, amely Batsányi 1834-ben készült 
kéziratát tartalmazza. A kéziratcsomó - mint Keresztury Dezső írja a 
kiadáshoz mellékelt bevezető tanulmányában - kétszer is megjárta az 
utat a magyar főváros és a száműzött költő tartózkodási helye, Linz 
között. Először 1835-ben, az Egyetemi Nyomdában kinyomtatandó 
kötet szövegeként (így azonos a jelenlegi fakszimile kiadás szövegével), 
másodszor 1872-ben, amikor a költő kéziratos hagyatéka részeként az 
Akadémia birtokába került. A költő összegyűjtött verseinek nem ez az 
első kiadása, megelőzi az 1827-ben (Petrózai Trattner János betűivel) 
megjelent kötet: Batsányi János versei. A fakszimile kötet szövege, a 
Batsányi János1 poétái munká/i tehát már, mint olvashatjuk, a 
„második, megbővített kiadás" kézirata. 

A viszonyok változása, a cenzúra enyhülése tette lehetővé mindkét 
kiadást, ez utóbbi még az előzőhöz képest is szelídült (olyannyira, hogy 
a Serkentő válasznak az előző kiadásból törölt tizenkét sora is ki-
nyomtatható lett, de annyira azért nem, hogy A franciaországi változá-
sokra is megjelenhessék; ez utóbbi egyébként nem is szerepel a kézirat-
ban). A kötet élén, bizonyságul s az utókor számára okulásul ot t látható 
a cenzori engedély: admittitur ad imprimendum, Antonius Nagy, 
Censor et Revisor Librorum, egy szétkenődött vörös pecsét kísé-
retében. 

A fakszimüe kiadások sajátos varázsához tartozik, hogy a kézírás 
valami közvetlenséget, egyfajta történelmi hitelességet kölcsönöz a szö-
vegnek a nyomtatásban olvashatóhoz képest, sőt a kézírás közvetíté-
sével még némi személyességet is. Hozzájárul a „történelmi" hangulat-
hoz az idők folyamán történt elszennyeződés - más szóval patina - hív 
visszaadása, jelen esetben egy kiteijedt, háromszög alakú, az egész 
köteten végigvonuló, kontúijait némileg változtató, valamilyen folyadék 
okozta folt is. így tehát régi, autentikus, erőteljes és szép kézírással írott 
könyvet tarthatunk kezünkben, amely szinte szuggerálja az olvasót az 
olvasásra, nemcsak külső megjelenésével, hanem azzal a sajátos el-
rendezéssel is, amelynek keretében a költő verseit a nyilvánosság elé 
tárni szándékozik. 

Nem vagyunk illetékesek e recenzióban Batsányi összegyűjtött 
verseit méltatni; a fakszimile kiadás megjelenése nem erre az ily szűk 
keretben amúgy sem elvégezhető feladat vállalására ösztönöz. A friss és 
szokatlan formában történő újraolvasás egy sajátos összbenyomást 
alakít ki, ennek megfogalmazása talán nem érdektelen. Tudvalevő, hogy 
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Toldy Ferenc, aki érdemeket szerzett Batsányi költészetének megismer-
tetésében (Keresztury Dezső' is említi ezt a mozzanatot), egyebek 
mellett olyan megállapítást tesz, amelynek értelmében a költő mintegy 
elkésetten, az előző kor hangját ütve meg, jelentkezik életművével, 
amely ennek következtében nem mentes némi anakronizmustól. 
Batsányi pályafutását ismerve ez a vélemény korántsem jogosulatlan, 
még ha éppen a hányatott költői sorsra tekintve az első pillantásra 
méltánytalannak tetszik is. Nézzük meg e kérdést kissé közelebbről. 

A kötetet nyitó vers Á Magyar Lantos (alcíme: A' Mester és a' 
Tanítvány) néhány kemény sora: „Ébreszd, tanítsd az elfajűltt, / A' 
gyáva, büszke, rest, / 'S más' érdemével kérkedő, / Sok nemtelen 
nemest" - kétségkívül a régi, forradalmi gondolkodású Batsányit idézi, 
s ezt a benyomást erősíti a kötet élén elhelyezkedő vers programot 
sugalló funkciója. A vers más helyének szóhasználata, miszerint az 
említett nemes „Dőzsölve tölti napjait, / 'S barom gyanánt henyél" -
már-már Vörösmartyra emlékeztet. Megjelenik e költeményben az a 
motívum is, amelyre elsősorban az egyik kufsteini elégia kapcsán szok-
tunk felfigyelni (A rab és a madár). A madár-motívum, mint szabadság-
jelkép azonban, amely e helyütt így hangzik: „Zengj, énekelly, mint a ' 
madár, / Melly hegyre völgyre száll, / 'S tsak szíve titkos ösztönét / 
Követve hangitsál" - általános érvényűnek látszik Batsányinál, s a 
legkülönbözőbb témájú versekben bukkan elő. Kétségtelen, hogy a 
költői képek és gondolatok következetes és rendszeres ismétlése belső 
összetartó erő ebben a költészetben. Olyannyira, hogy alig vehető észre 
a stílus- és felfogásbeli különbség a késői és a fogsága előtti időből 
származó versek között. A' Hazai Nyelv és Tudományosság, a költő 
saját bejegyzése szerint 1820-ból származó, s inkább tanulmányt mint 
verset sejtető című költeménye négysarkú tizenkettőseivel, s azzal a 
gondolatával, hogy nemcsak a fegyver, hanem a kultúra (a kiművelt 
nyelv) is naggyá tehet egy nemzetet (a példa itt is, mint másoknál is 
annyiszor, Róma elmúló és el mégsem múló dicsősége) - egy még 
mindig, de ekkortájt már másképp aktuális nézetet fogalmaz meg. 

Batsányi, bizonyára valamilyen egyéni vonzalomból, igen kedvelte a 
négyes rímű tizenkettős strófákat, amely versforma pedig már az ő 
pályakezdése idején is bizonyos értelemben reform után kiáltó tradíció-
nak számított. Az újraolvasás azt a meglepetést tartogatja, hogy 
Batsányi milyen simán, gördülékenyen alkalmazza ezt a versformát: a 
régies ragrímek korántsem keltik a nehézkesség, körülményesség érze-
tét, inkább valami nyugalmasan hömpölygő, szabályosan kiteljesedő 
nagyívű gondolatmenetet szolgálnak e sorok a maguk egyformaságával. 
Batsányinak sikerült ezt a tradicionális magyar versformát a klasszi-
cizáló gondolati építkezéssel összhangba hozni. 
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E ponton ütközünk abba a magától értetődő megállapításba, hogy 
Batsányi a felvilágosult klasszicizmus képviselője volt. Ez mindenekelőtt 
abban nyilvánul meg (a tartalmi meghatározottságoktól ezúttal el-
tekintve), hogy Batsányi verseiben a gondolatok, képek egy bizonyos 
tudatossággal, a motívumok pedig egyensúlyra törekvő logikai követ-
kezetességgel bontakoznak ki (még a legszubjektívebbnek számító 
kufsteini elégiákra is jellemzőek e vonások). A fakszimile kiadás, talán a 
kéziratos szövegek keltette spontán benyomás révén, a mottókra is 
rátereli a figyelmet. A versek túlnyomó része előtt valamilyen idézet áll; 
kevés kivételtől eltekintve (Jób könyve, Janus Pannonius) a mottók 
római költőktől származnak (Horatius, Vergilius, Ovidius stb.). S noha 
Batsányit erősen foglalkoztatja a nemzeti történelem és kultúra proble-
matikája, olyannyira, hogy egyes megfogalmazások a reformkori 
témákat előlegezik - a romantikus stílus későbbi korszakában sem 
gyakorolt rá befolyást. Pedig ismerte Herder tevékenységét, foglal-
kozott az ossziáni költészettel, jellemző azonban költői pozíciójára, 
hogy Herder képe alá címen latin nyelvű versben méltatta Herder 
korszakos jelentőségét. 

Az antik versformákat s a magyaros verselést Batsányi egyforma 
könnyedséggel alkalmazta. Formaművészetének ezek az erényei óhatat-
lanul abba a kérdésbe torkollanak: mi lehetett volna Batsányiból, ha 
kénytelenségből nem kapcsolódik ki a magyar irodalom áramából? 
Ilyen kérdésre persze nem lehet felelni, de sokat sejtet pályájának 
tragikumából, hogy A' Magyar Költő (Poétái Elmélkedések) című nagy-
szabású gondolati költeményében a felvilágosult nemzeti költő külde-
tését Kisfaludy Sándornak hagyományozza, aki ennek a feladatnak 
költői-világnézeti alkatánál fogva nem felelhetett meg. 

E körülmény személyes és történeti okai ismeretesek. Am puszta 
tévedés-e. a kapcsolatok szükségszerű beszűkülése egyedüli oka-e ennek 
a vonzalomnak? Korántsem. Batsányit annak idején erős szálak fűzték 
a nemesi mozgalom hoz, amelynek tradicionalizmusa nem maradt hatás 
nélkül költészetére. Ennek egyik jele Batsányi vonzalma a magyar 
történelem egyes személyiségei és a történelmi rekvizítumok iránt. Az 
ősökről, csatákról, fejedelmekről, várakról másképp ír, mint a fel-
világosodás költőinél általában szokásos. Az említett versben is (A' 
Magyar Költő) megfigyelhető a klaszicizáló stílus sajátos egybeötvöző-
dése nemzeti elemekkel. Arról elmélkedik például egy helyütt, a szok-
ványos deákos fordulatokkal, hogy az ókor nagy városait „Hol Trója? 
hol Tírus? " örök éj homálya rejti, s így tűnt el sok nép. amelyeknek 
„ . . . hallgat a' Múzsa híréről, nevéről. / 'S nem tesz bizonyságot nem-
zeti létéről." E mozzanat szinte romantikusnak látszana, ha nem 
mondana ennek ellent a költemény aufklérista módon elmélkedő jelle-
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ge, s ha nem tudnók, hogy az ilyen fordulatokban egy régebbi típusú 
történelmi önszemlélet keveredik a szabályosan gördülő' versekbe be-
szüremlő ossziáni hangulatokkal. 

Az irodalmi köztudat hajlamos Batsányiban kizárólagosan A látó 
(amely egyébként szintén — érthetően - hiányzik a kéziratból) típusú 
versek költőjét látni. Holott őt (paradox módon őt, a nem nemest) 
éppen ez a tradicionalista oppozíció indította el a radikalizálódás útján. 
Éppen ez a különleges út, amit bejárt, s amit lírájában kifejezett, s 
amelytől eltért (jakobinizmus, szerepe a napóleoni háborúk idején), s 
amelyre magányában újra visszatérni látszik: avatja izgalmassá ezt a 
bizonyos értelemben mindmáig rejtélyes életpályát s költői személyi-
séget. 

Maga a lírai életmű, s ezt a vastag papír sem duzzasztja imponáló 
terjedelművé, a fakszimile tanúsága szerint is igen szerény. Az epig-
rammákat és a latin nyelvű verseket is beleszámítva mindössze 42 
költemény. Ennyi egy magas életkort megélt költő lírai terméseként 
nem sorolható a költői termékenység dokumentumai közé. Tartalma 
lényegében egy fontos korforduló, s annak utóhullámzása, s így a költői 
mondandó lényegében a húszas évek elejére lezárul. Toldy megjegyzése 
ebben az értelemben jogosult; a reformkorban ez a típusú költészet már 
mindenképpen a múlt tanúja. De egy olyan múlté, amelynek történelmi 
szerepe mindinkább nyilvánvalóvá lesz. Ezért talán nem véletlen, hogy a 
negyvenes évek elején Batsányit az Akadémia tagjává választják. Erről 
az eseményről Szalay László egyebek közt ezt írja Batsányinak: „Ezzel 
csak kötelességének tett eleget, és Lukács [Móric] megmondta a német 
közönségnek, hogy ezen választás eddigi elmaradása szégyenére vált az 
akadémiának." (1843. nov. 19.) Batsányi ma már nem tartozik az 
elhanyagolt költők közé, de az igazán ismertek közé sem. Keresztúry 
Dezső fakszimile kiadása így talán nemcsak (némileg drága) tisztelgés a 
költő előtt, hanem arra is ösztönözheti a könyvgyűjtőket, hogy kevés 
fáradság árán a költő ritkábban emlegetett verseit is megismerjék. 
(Akadémiai Kiadó és a Magyar Helikon - 1980.) 
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