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HORVÁTH JÁNOS : BERZSENYI ÉS ÍRŐBARÁTAI 
Bp. 1960. Akadémiai K. 293 1. 

Horváth Jánosnak (1878—1961) ez a 
könyve szorosan kapcsolódik ahhoz a sorozat
hoz, amely egyetemi előadásait tartalmazza. 
E sorozatnak ez a legbővebb kötete, és idő
ben a megjelentek közül a legkésőbbi elő
adások anyagát adja, melyek 1939 és 1941 
között hangzottak el az egyetemen. Berzse
nyiről Horváth már 1924-ben székfoglalót 
tartott a Kisfaludy Társaságban, mint az 
irodalmi izlés átváltódásának egy jelentős 
képviselőjéről szólt róla mint a klasszi
cizmusban a romantika előfutáráról. Könyve 
bevezetésében úgy emlékezik meg erről az 
előadásáról, mint amely a jelen mű egy előre-
bocsátott fejezete, de mostani könyve nem a 
Berzsenyi Ízléstörténeti helyét meghatározó 
tanulmányában kifejtett gondolatokat képezi 
tovább, hanem a költőhöz közvetlenebbül 
tapadó tényekhez, adatokhoz az előbbi, címé
ben is szintetikusabb igényű tanulmánynál 
sokkal puritánabbul ragaszkodó képet ad a 
költőről. Az eredeti cél az egyetemi előadás 
a csak részletekben módosított formában 
is érezhető, a könyv nem minden kérdést 
széleskörűen felölelő monográfia vagy a 
XIX. század eleji irodalmi irányok bemu
tatása. 

A művel kapcsolatban a kritika (Tóth 
Dezső: Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai 
MTA Nyelv1 és Irodalomtudományi Osztály 
Közleményei XVI. k. 1960. 1—4. sz. 429— 
435.) már kiemelte az anyaghoz való hozzá
állásban megmutatkozó példaadó szerény
séget, a hatalmas tudást, a tudósi tapasztalat 
és intuíció imponáló mélységét, mely az 
adatok mögé vonulva fejti ki a maga nagy
vonalú, eredeti — ha nem is mindenben 
teljes érvényű — koncepcióját. 

A szélesebb szintézistől való tartózkodás 
nem jelenti azt, hogy minden Berzsenyivel 
kapcsolatos olyan irodalomtörténeti kérdés
ben, . amely belefér az irodalomtörténet
írásnak Horváth János által vallott koncep
ciójába, Horváth ne hallassa szavát. A kér
dések e fenntartással is kétségtelenül széles 
körének megvitatása bámulatos anyagtudás
sal, egyben a lényeget nagyszerűen kiemelő 
és tömörítő képességgel található meg Hor

váth János könyvében, kiváltképpen ha 
hozzávesszük, hogy e súlyos anyagmennyi
séget élvezetes, a figyelmet lekötő, helyenként 
— mint régebben megjelent műveiben is — 
lendületesen áradóvá, művészien megraga-
dóvá emelkedő írásmód oldja fel. 

A mű első fele — életrajz és filológiai 
bevezetés után — inkább portré, a költői 
egyéniség jellemző vonásokkal való meg
rajzolása, beleépítve a művek biztos kézzel 
való elemzését és fölényes tudással való 
értékelését — a második a prózai művek 
tárgyalása inkább pályaképszerű, az esemé
nyek egymás után következő rendjén halad. 

E műfaji keveredés magának az anyag
nak a természetéből következik, ti. abból, 
hogy a Berzsenyi-versek kronológiája elég 
bizonytalan alapokon nyugszik, és Horváth 
János legalábbis a művek egyik — jelen
tőségére nézve pedig igen fontos — ré
szére nézve kétségbe is vonja a valameny-
nyire is hiteles időrend megalkotásának 
lehetőségét. 

A kiindulási alap ugyanis-Horváth köny
vében a kronológia kérdése. Az időrendi 
bizonytalanságok miatt Horváth János, aki 
egyéb műveiben pedig annyira a fejlődés 
izületeinek a kitapogatására törekedett, Ber
zsenyi esetében nem a fejlődésrajz módszerét 
választja. Valóban, egy költői pálya hiteles 
megrajzolásának alapja csak a hiteles krono
lógia, sőt lehetőleg a művek hiteles keletke-s, 
zéstörténete lehet. Horváth János szerint 
Bezsenyi 1808 előtti versei esetében — néhány 
kivétellel, amikor maga Berzsenyi látta el 
dátummal a költeményeit — nincs biztos 
alapunk az időrend összeállítására. Minthogy 
pedig a Berzsenyi-versek egy nagy és jelentő
ségében fontos része 1808 előtti, Horváth 
János célravezetőbbnek tartja feltevéseken 
alapuló fejlődéskép helyett, tárgykörök vagy 
pontosabban ihlető erők alapján tárgyalni 
Berzsenyi költészetét. 

Ezeket előrebocsátva azt írja, hogy „az 
időrend kérdésétől függetlenül foglalkozha
tunk már magukkal a költeményekkel". Ki
indulópontul megkülönbözteti a könnyebb 
hangú és tartalmú dalszerű típusba tartozó 

745 



és a súlyosabb tartalmakat hordozó ódái jel
legű verseket. 

A két típus azonnal felötlő különbsége 
a versmértékben van. Horváth János e sze
rint csoportosítva kezdi meg a költemények 
tárgyalását. A rímes típusról szólva a köny-
nyebb tartalmú dalszerű versekkel foglal
kozik előbb, majd a nagyobb modulációjú 
formákon át mutatja meg Berzsenyi haladá
sát az óda felé. A legnagyobb rímes verseket 
(minő a Levéltöredék vagy az Életphilosophia) 
nem különíti el a hasonlóan súlyos eszmei 
és művészi erejű óklasszikai formában írt 
lírai daraboktól. így — bár éppen nem 
programszerűen — e két fejezetben mégis 
bizonyos fejlődésképet ad, Berzsenyi igazi 
költői hangjára való rátalálását rajzolja, 
ha nem is az időrend, de a művekből kiérez-
hető pszichológiai fejlődés és írói hangtisz
tulás szerint. 

A kiért Berzsenyi versek tárgyalásának 
alapja tehát az ihlető erők szerinti csoporto
sítás. Elsőként Horváth János a horatiusi 
hatás kérdését vizsgálja, melynek jelentősé
gét nem a filológiai és verstani kapcsolások 
határozzák meg, hanem amelyet a horatiusi, 
életszemlélet, művészi alkotásmód, belső for
makialakítás elsajátításának, törekvése jelez. 
Horváth János hangsúlyozza, hogy a hora
tiusi életbölcsesség Berzsenyi számára csak 
vágyott és soha el nem ért világ. „Egy esz
ményi, költészeti, sőt képzeletbeli bölcs, nyu
godt élet formáját kínálgatja nekiVHoratius, 
boldog tagadását a valóságosnak. A meg
elégedést, a leiki nyugalmat ő nem mint 
boldog részesük magasztalja, hanem mint 
utánuk hasztalanul epedő, s ennélfogva szo
morúan lemondó, rezignált ember." Ennek 
a horatiusi bölcsességnek — az antik költőtől 
erősen eltérő módon — „a virtus kultu
szával ad erkölcsi támasztékot." E felé az 
etikussá átszínezett horatiusi világ felé ragad
ják a költő lelkét a „sugalló erők" : a Szerelem, 
a Melancholia, és a Múzsa, de azután Berzse
nyi ezzel a képpel konfrontálja a valóságos 
világot, és ekkor születnek legnagyobb versei, 
waz életről, valóságról ítélkező költemények", 
közéjük sorolja Horváth János a legnagyobb 
elégiákat, melyeknek mesteri tollal és ihletett 
beleérző képességgel való megmutatása a 
könyv legszebb részei közé tartozik. 

Horváth Jánosnak ez a Berzsenyi lírai 
énjét ábrázoló módszere erősen emlékeztet 
arra, amelyet a többi felvilágosodáskori költő 
portréjának megrajzolásában követett.Gon-
doljunk Kazinczy halálának százéves évfor
dulója alkalmával tartott emlékbeszédére, 
amelyben a Széphalom-eszményben testet 
öltött kultúrhősiességet olyan megragadóan 
állította szembe a valósággal, a bányácskai 
szűkösséggel,szüntelen küszködéssel. így raj
zolja meg Horváth Csokonainak rokoko-
álmokból, de főként rousseau-i szabadság-
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eszmékből kialakított Árkádia-koncepcióját,. 
Kölcseynek ideál-világát. Mindez arra mutat,, 
hogy ez egy kialakult módszer: vágy és való
ság ellentétére építi fel Horváth János fel
világosodáskori alkotóink "jellemrajzát. A köl
tői világkép együttérző ábrázolásakor a 
tények regisztrálásának objektív hangját el 
is hagyja, szinte azonosul ilyenkor a jellemzett 
költővel, maga is írói lendülettel festi a költő-
ábrándvilága képét. 

Hogy ezt az egyébként a tények meggyőző 
felsorolásával éppúgy mint a műbírálói bele
élés erejével megrajzolt képet mégsem érez
zük teljesnek, annak oka az, hogy Horváth 
János •— általános irodalomtörténetírói elvei
nek megfelelően — mindig a költő világán 
belül marad. Ez a belül-maradás nem vonat
kozik a szorosan esztétikai jellegű ítéletalko
tásra, ilyenkor csak csodálnunk lehet azt a 
biztonságot, ahogyan a belső beleérzést egye
síteni tudja a kívülálló, az irodalom egész 
menetét számontartó és a műalkotással szem
ben támasztott igényesség alapján mérlegelfí 
irodalomtörténész ítéletével. Ámde amikor 
Berzsenyi valóságlátásáról szól, akkor volta
képpen csak konstatál, nem nyúl le a valóság
élményt meghatározó mélyebb erőkig, azokig 
az objektív tényezőkig, amelyek többek, mint 
egyéni és alkotáslélektani indítékok. Az Ama-
thus ott szerepel a horatiusi életnyugalom 
utáni sóvárgás egyik legjellemzőbb darabja
ként, de nem mélyítené-e el magának az 
ihletállapotnak a megértését is annak a 
kifejtése, hogy a kor objektiv történelmi
társadalmi mozgalmasságának milyenféle 
appercepciója vezette el Berzsenyit az „örök. 
romolás és teremtés" meglátására? Ez pedig; 
annál indokoltabb lenne, hogy a vers a kor 
történelmi eseményeiből indul ki, és e hábor
gásokkal állítja szembe a költő békés magá
nyát. Bizonyára nem lehet elválasztani Ber
zsenyinek a horatiusi eszmék felhasználásával 
alkotott ábrándvilágát sem — hiszen annak 
fontos része a „virtus", az erkölcs — attól 
a hol ódaian bizakodó, hol elégikussá komo
rodó szemlélettől, amely a „nemzeti szem
pont" és a „felvilágosult embereszmény" c. 
fejezetekben tárgyalt költeményekben jut 
kifejezésre. 

Horváth János vizsgálati módszere tehát 
a könyv számos lapján csupán pszichológiai
esztétikai jellegű. A történetiség háttérbe
szorítását Horváth a Berzsenyi-versek krono
lógiájánakhiányosságaira alapítja. Ezek azon
ban nem olyan nagy mérvűek, hogy jogosult 
lenne a már fentebb idézett szempont, hogy 
ti. az időrendtől függetlenül lehet foglalkozni 
magukkal a költeményekkel. Horváth János 
is megállapítja, hogy az időrendi bizonytalan
ság az 1808 előtt írt versekre nézve áll fenn, 
az 1808 után keletkezetteket már pontosan 
tudjuk datálni. Sőt, az 1808 előttiekről is 
azt olvassuk, hogy némelyik közülük idő-



. ponthoz rögzíthető. így tehát az általa hite
lesnek elismert keletkezési dátumokat sem 
használja fel Horváth János a költő fejlő
désének legalábbis megközelítésére. Az a 
tisztán pszichológiai-esztétikai módszer, 
amelyet követ, úgy látszik, nem is tette 
szükségessé e hitelesnek elfogadott időpontok
nak a felhasználását. Nem azt érezzük hiá
nyosnak a könyvben, hogy Berzsenyi köl
teményeit nem időrendben, hanem az ihlető 
erők szerint csoportosítva tárgyalja, hanem 
azt, hogy e fejezeteken belül sem érvényesül
nek a lehetséges kronológia nyújtotta szem
pontok. Összefügg ez azzal is, amit azAmathus-
szal kapcsolatban már érintettünk, ti. hogy 
Horváth János nem érzi feladatának az egyes 
költemények mondanivalóját kapcsolatba 
hozni a kor problémáival akkor sem, amikor 
«rre mintegy adódik a lehetőség. 

A csupán esztétikai szempontok érvénye
sítésének igényéből fakad az a kortól, időtől 
elvonatkoztatott elemzés és méltatás, az a 
szemlélet, amely a költő magatartását általá
ban az élet különböző viszonylatai között 
vizsgálja, de mintegy elvonatkoztatva, nem 
jelölve meg, hogy mi volt az a konkrét elet. 
Mintha az Amathust Berzsenyi, lélektani 
adottságait és költői tehetségének jellegét 
tekintve, így írta volna meg mindenféle 
nyugtalanság, háború zivatarjának szélárnyé-
kaban, nemcsak kimondottan a napóleoni 
háborúk társadalomrengető éveiben. 

Ennek az elvont pszichológiai-esztétikai 
módszernek a következménye az, hogy pl. 
Horváth János ,,A nemzeti szempont" c. 
fejezet éíére helyezi a Kazinczyval a Berze-
viczy-kérdésben folytatott levélváltását, 
olyan értelemben, mintha a két levél nem 
•egy szemléletmód megváltozását, hanem 
annak két oldalát mutatná csak. A levélvál
tás azt hivatott illusztrálni, hogy „nemzeti 
érzés meg felvilágosodott világnézet Berzse
nyinek ikersajátja volt", és a két levél elvi 
különbségeit az okozza, hogy az elsőben 
Berzsenyi csak „mint magyar" ítélt Berze-
viczyről, és nem „mint felvilágosodott ma
gyar". Tehát a két levél voltaképpen egy 
álláspont két oldalát mutatja Horváth János 
szerint, két különböző lélektani pillanatban. 
Horváth János hozzáteszi, hogy magyarság 
•és felvilágosultság iker-sajátja „lett" — e szót 
ki is emeli — Berzsenyinek, de e „levés" 
folyamatát nem világítja meg, és nem érvé
nyesíti az időbeli átalakulás ilyenformán ki
mondott szempontját előző és későbbi vers
tárgyalásaiban. Horváth e fejezet elején idézi 
Berzsenyinek azt a levélbeli nyilatkozatát, 
mely szerint „culturát kellene tehát kivánni, 
nem uj constitutiót", a fejezet végén pedig 
azt az óhaját, bárha Széchenyi „Angol alkat
nak alapvonalaival lepné meg nemzetünket", 
de a szemlélet ilyenmérvü polgárosodásának 
folyamatára nem tér ki, csak utal „részben 

Kazinczy hatására", és az ellentmondást fel
oldó időbeli fejlődés szempontját nem érvé
nyesíti a verstárgyalásokban. 

A magyarokhoz első változatának fel
világosodás-ellenes jellegét is inkább a hora
tiusi hagyománnyal magyarázza, és a későbbi 
variánsokban sem regisztrálja a szemléleti 
tisztulást, hanem a változtatások eredmé
nyéül inkább a művészi diszkordancia bizo
nyos jeleit véli felfedezni a végleges formán, 
melyet e szempont miatt is esztétikailag 
mögéje tesz A tizennyolcadik század c. ódának. 
Ez utóbbit egyébként maga Berzsenyi, 
Kazinczy tanácsát követve, versei mindkét 
gyűjteményéből kihagyta. A verseknek a'kor 
problémáihoz való szoros kapcsolásának má
sodrendű feladatként történő megítélése 
lehet a magyarázata annak is, hogy Horváth 
János az egész reformkori és későbbi köz
tudattal ellentétben A tizennyolcadik század 
c. ódát A magyarokhoz fölé emeli. Tóth Dezső 
kritikájában (id. mü) találóan idézi ezzel 
kapcsolatosan azt az irodalomtörténetírá
sunkban ma már általánosan elfogadottnak 
tekinthető tételt, hogy a tizenkilencedik szá
zad eleji nemesi-rendi szemléletű íróink mű
veiben az elégikus hang mélyebb valóság
látásra vall, és így nagyobb esztétikai értéket 
képvisel, mint az ódái optimizmus, ha mö
götte illuzionista szemlélet húzódik meg. Ez 
akkor is igaz, ha az 1808 előtti Berzsenyi
versek bizonytalan kronológiajúak, sőt ha 
egyes adatok arra vallanak, hogy az elégikus 
borongás nem is követi időben az ódák illú-
ziós ünnepélyességét, hanem szinte pár
huzamosan, azt váltogatva jelentkezik. 
A magyarokhoz első fogalmazása valószínűleg 
megelőzi A tizennyolcadik századot, pedig az 
előbbinek már első változata elégikus hang
ütéssel végződik, a vers végéről később el
hagyott szakasz pedig még csak felerősíti a 
tragikus hangot. Berzsenyi egyéniségét éppen 
a végletes ellentétek belső feszültséget okozó 
harca jellemzi, klasszicizmusának alapja ép
pen ezeknek az ellentéteknek sokszor magára 
erőszakolt harmóniában való feloldása, ő az 
eseményeknek megfelelően hányódott ódái 
fellelkesülés és elégikus rezignáció között. 
A hang változásának tartalma a költő világ
nézeti reagálása, és ez felfogásunk szerint, 
nagyon is határozottan értékelési szempont 
az egyes művek hangnemének megítélésében. 
Berzsenyi — 1808 előtti korszakában — 
akkor hevül fel ódái ünnepélyességre, ha hisz 
a lényegében elavuló nemesi-rendi eszmények 
maradandóságában, és akkor válik elégikussá, 
ha megtapasztalja vagy megsejti ezeknek 
idejét múló voltát. Ezért hatol mélyebbre 
pillantása a történelmi és társadalmi élet 
folyamatába, ha elégikus, és ez az igazabb 
valóságlátás egyik fontos tényezője az elégiák 
fokozottabb esztétikai hatásának. Vörös
marty epikájának elégikussága más rendű, 
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már abból a kételyből fakad, hogy a nemesség 
képes-e a hazafiság újabb feladatainak a válla
lására— tehát a nemzeti önállóság kivívásá
ra, és éppen nem a rendi életforma féltéséből. 

Horváth János Berzsenyi felvilágosult 
ember-eszményéről írt szép és sok újat is 
tartalmazó fejezetében többször szól róla, 
hogy a felvilágosult tendenciák 1808 után 
erősödnek Berzsenyi írásaiban. Bár a költő 
hangneme, stílusa, kompozíciós tehetsége 
addigra ki is alakul nagyjában, a régebbi és az 
újabb Berzsenyi-irodalom egyaránt nagy fon
tosságot tulajdonít annak az átalakulásnak, 
amely 1808—1809 körül ment végbe Berzse
nyi lelkében. Ennek illusztrálására Horváth 
János is bőven idéz példákat a Kazinczyval 
váltott levelekből, mégis az egész szerkezeti 
felépítés következtében e fordulat nem kap 
elég hangsúlyt a könyvben, aminek követ
kezménye, hogy a korábbi versekben a felvilá
gosodás gondolatrendszeréből származó fel
felvillanó mozzanatokat túlértékeltnek érez
zük, másrészt viszont a nagy episztolák jelen
tősége —• szép elemzésük dacára —- sem 
bontakozik ki teljesen. Pedig milyen szinte 
reveláló erejű párhuzamok, elemzések, gon
dolatok éreztetik az időbeli fordulat jelen
tőségét, a könyv írójának szándékától függet
lenül i£ ! Gondolunk itt arra a mesteri pár
huzamra, melyet Horváth János A halál és 
A temető c. versek között von, vagy arra, 
ahogyan az Életphilosophia elemzése kapcsán 
Berzsenyi sztoicizmusának kifejlődését ki
mondja, és állítja párhuzamba Kölcsey Vani-
tatüm vanitásdnak eszmei mondanivalójával ! 
E lényegmegmutató elemzéseket és telibe 
találó megjegyzéseket olvasva" az az érzése 
az olvasónak," hogy Horváth János eredmé
nyei is igazolják újabb írodalomtörténetírá-
sunknak azt a megállapítását, hogy 1808— 
1809 eszmeváltó évek Berzsenyi fejlődésében, 
hogy az előbb fel-felbukkanó felvilágosult 
ember-eszménymotívumok egy alapjában vé
ve nemesi világszemléletnek csak színezőí, 
de *hogy ezektől az évektől fogva lesz a fel
világosodás eszmei és művészi irányítója a 
költőnek, ami az episztolák műfaji előtérbe 
jutásával a leginkább szembeötlő. E költői 
leveleknek — melyeknek mondanivalója, 
emelkedett hangja már több, mint klasszikus 
értelemben vett episztolái —• Kölcsey kriti
kájával szemben Szemere kéziratban maradt 
védelme már igazságot szolgáltatott. Értékük
ről Horváth János Berzsenyi-könyvében is szép 
sorokat olvashatunk, így éppen a Berzsenyi
nél oly nagy szerepet játszó erkölcs átlen
dülését az új időszakba szinte programadó 
világossággal kifejtő Kazinczy-episztola min
taszerű elemzése során. Ez évek után — leg
alábbis a Kölcsey-féle recenzióig — nem is 
olyan elégikus többé Berzsenyi hangja, s ez 
ismét magasabb fejlődési fok; már nem okoz 
számára megrendülést a nemesi kúria élet-
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formájának veszedelme. Ügy érezzük, hogy 
figyelembe véve az első időszak kronológiai 
bizonytalanságait is, teljesebb a Berzsenyi
kép, ha az 1808—1809 utáni költeményeket 
mint jól kitapintható csoportot és egy újabb 
fejlődés eredményét az előzőktől elválasztva 
külön egységként tárgyaljuk, és így állítjuk 
össze Berzsenyi újabb világképét, mely más 
vonásokból rajzolódik ki, mint az előző; mely 
a horatiusi bölcseség, erény és mértéktartás
békés, boldog világának álmából és abból a 
melankóliaból volt összenőve, mely ennek az 
elérhetetlen volta megértéséből fakadt. Ber
zsenyi új költői világában már inkább a 
ráció a sugalmazó erő, mint a melankólia, 
s ez nemcsak a Pesti magyar társasághoz írt 
episztola reformkori jelmondattá nőtt sorá
ban mutatkozik meg, hanem az olyan írások
ban is, mint a Barátnémhoz írt költői levél, 
ahol a halállal kapcsolatosan is az elmélkedés 
szólal meg a mulandóság borongása helyett. 

Az életrajz hézagai, a verstörténet és az 
időrend hiányosságai ellenére igen sok ponton 
messzebbre jutott újabb irodalomtörténet
írásunk, mint Horváth János könyve, de a 
belső elemzésben, a művészi intenzitásban a 
könyv sok versmagyarázata alapul szolgálhat 
a további irodalomtörténészi munka szá
mára is. 

A prózai munkák méltatásában kevésbé, 
érezzük a fent vázolt módszerbeli időszerűt-
lenséget, itt főleg a könyv nagy értékei állnak 
az olvasó előtt, ahogyan Horváth János össze 
tudja sűríteni nagy anyagtudását, ahogyan 
nagy irodalomtörténészi gyakorlatának ered
ményeként a leglényegesebb vonásokkal be 
tud mutatni egy-egy irodalmi művet. 

A prózai művekről írt fejezetek közül 
kiemelkedik a Kölcsey-féle bírálatról és ennek 
következményeiről írott. A Kölcsey—Berzse
nyi polémiának legigazságosabb, a szereplők 
magatartásának és lélektani állapotának le
írása és a kor irodalmi életének széleskörű 
számontartása révén legplasztikusabb törté
netét Horváth Jánosnak ebben a könyvében 
olvashatjuk. Ezt a fejezetet talán csak Sze
mere kéziratos védelmének részletesebb is
mertetésével lehetne kiegészíteni, mint meg
tette ezt Merényi Oszkár Berzsenyiről szóló 
kéziratos disszertációjában {Berzsenyi Dániel 
élete és müvei. MTA kézirattára, 1099/ vegyes 
jelzet alatt.) Külön kiemelném Horváth köny
véből a Kazinczyval való kapcsolat elhidegü-
lésének bemutatását, mely az adatokat, meg
nyilatkozásokat a szereplők belső világába 
való beleéléssé megelevenítő előadásmód is
kolapéldája. 

A prózai művek közül Horváth János 
aránylag röviden foglalkozik a Poétái Har-
monisztikával. Nem ennek a Berzsenyi-írás
nak a jelentősége miatt érezzük ezt így, 
hanem inkább azért, mert e tanulmány kap
csán a hellenika-romantika kérdés bővebb 



megvilágítását reméltük. Kölcseyvel szemben 
Berzsenyi a romantika alapjáról védte nyelvi 
sajátosságait, a Poétái Harmonisztikában vi
szont a hellenika mellett foglalt állást. 
Horváth János a Kisfaludy Társaságban tar
tott székfoglalójában döntő módan a roman
tikus vonásokat emelte ki Berzsenyi költésze
téből, és ezzel egy egész korszak irodalom
történeti újjáértékelését indította el. Klasz-
szicizmus és romanticizmus problematikájá
ról inkább csak közvetetten kapunk útmuta
tást ebben a könyvében. Nem tagadva a 
romantikát előző vonások nagy jelentőségét 
Berzsenyi költészetében, mégis inkább Meré
nyinek (Id. m. 600—602.) adnánk igazat e 
kérdésben, aki szerint Berzsenyi alapjában 
véve mégis a klasszicizmusban helyezkedik el. 
Klasszikus vonás nála az élet közvetlen való
ságától való elvonatkoztatás, az ódái magas
ságba való emelkedés, a belső ellentmondások 
legyűrése a mérséklet és a bölcsesség élet
eszményének szolgálatában, a felvilágosodás 
eredményeinek bizonyos sztoikus elemekkel 
ötvözött elsajátítása, a lírai kompozició zárt
sága, a modernebb mondanivalók esetében 
is a hagyományos műformákhoz való ragasz
kodás, az antikvitás áhítatos kultusza, a 
mitológia nagymértékű használata, mely nála 
— és több nagy európai kortársánál —- nem 
sablon, hanem a mondanivalónak az antik
vitásból vett szimbólumokon át való átélése 
és kifejezése. A klasszicizmus két nagy szá
zada — a XVII. és a XVIII. — Európában 
eleinte nem terem nagy lírát, azonban a 
XVIII. század végén a klasszicizmuson belül 
maradva, a klasszikus műfajok fegyelmét 
magára öltve megjelenik egy lírikus nem
zedék nagyobb és kisebb alkotókból. Soruk
ban talán Hölderlin a legnagyobb név, Né
meth László említi is Berzsenyiről szólva. 
Ide tartozik a Berzsenyi és általában a kor 
által annyira tisztelt Matthison. A.francia 
klasszicizmus is ekkor kap egy nagyobb lírai 
tehetséget André Chénier-ben, miután a század 
közepén másod- és harmadrangú alkotók — 
így Delille és Parny — beleöntik a klasszicisz-
tikus lírai formákba a szentimentalizmus rou-
sseau-i és egyéb eredményeit. Valamennyiről 
megállapította az irodalomtörténetírás, hogy 
a romantika előfutárai, némelyik formai újí
tásaival, de leginkább a klasszicizmustól már 
idegen elégikus hangvételben. Berzsenyi is 
kiteljesíti a klasszicizmust, s mint ennek az 
ízlésváltó kornak minden klasszikus lírikusa 
előzi a romantikát is. E világirodalmi példák
nál jeleznünk kell, hogy itt alapvető különbsé-* 
gek is vannak, hiszen más társadalmakban 
másféle gyökerű és jellegű az elégikusság, 
csak utalunk rájuk, annak jelzésére, hogy 
e korszakban a klasszikus formákon való 
belülmaradást nem zárja ki a romantikus 
vonások feltűnő megjelenése. 

Horváth János könyvében a Berzsenyi

képet sikerülten egészítik ki az írói környeze
tet megvilágító portrék, melyek a Berzsenyi
hez kapcsolódó kisebb alkotók: Kis János, 
Péteri Takács József, Dukai Takách Judit, 
Horváth József Elek és Bárány Boldizsár 
helyét jelölik ki az irodalmi életben, de az 
irodalomban is, az esztétikai értékelésnek 
azzal a pontosságával, amely Horváth János 
írásait jellemzi. Ezeken a költői arcképeken 
felül, a könyv számos részlete is újszerűen 
éles megvilágításba helyezi a kor irodalmát. 
Példaképpen említhetjük a deákos költés 
Baróti Szabótól Virágig haladó fejlődésének 
tömör és sokatmondó értékelését. 

Horváth János e könyvén érezni, hogy 
húsz évvel ezelőtt keletkezett voltaképpen, 
épp ezért elemzésekor egy letűnt irodalom
szemlélet értékeit és hiányosságait tehetjük 
mérlegre, mégpedig ennek az irodalomtörté
neti iránynak utolsó olyan klasszikus kép
viselőjétől származó művön keresztül, akiben 
a nagy tehetség, széleskörű tudás és tudo
mányos lelkiismeretesség enyhíti, bár kikü
szöbölni nem tudja e szemléletmód fogya
tékosságait, viszont felfokozottan kihasználja 
azokat a lehetőségeket, amelyeket e korlá
tozott szemléletmód engedett a kutatónak.. 
Ez az oka, hogy könyvében megtaláljuk, 
mindazokat az irodalomtörténészi erényeket 
amelyeket Horváth annak idején Riedl 
Frigyesre állapított meg, és ő maga is mara
déktalanul megvalósított, hogy ti. megállapí
tásait „nagy műveltsége, finom intuíciója, 
erős átélése, emberi és művészi, morális és 
esztétikai fogékonysága műszereivel a tények 
ismeretétől korlátozott és inspirált fantáziája 
erejével vezeti le". Tegyük hozzá még az 
irodalomtörténetírói magatartás szerénységét, 
a verselemzésben és az esztétikai ítéletben 
való biztosságot. 

Klasszikus irodalomtörténészeink egye
temi előadásait a hagyatékukban maradt 
sokszor vázlatos jegyzetek alapján ismeri a 
közvélemény. Gyulai Pál jegyzetei még kia
dásra várnak, Riedl Frigyes értékes előadás
hagyatéka könnyen hozzáférhető, hála a Vaj-
thó László szerkesztette Magyar Irodalmi 
Ritkaságok sorozatnak. Milyen jó, hogy Hor
váth János még életében maga rendezte sajtó 
alá egyetemi előadásainak anyagát, így nem
csak nagyszerű eszmevillanásait, példamutató 
elemzéseit láthatjuk ezekben az írásokban, 
hanem érezhetjük stílusának sodró erejét is, 
az objektív tudományos ténymegállapítások 
keretein belül is nemegyszer költőivé lendülő 
előadásmódját. Nagy nyereség számunkra, 
hogy Berzsenyiről és írótársairól szóló dol
gozatát is meg tudta még jelentetni, és ha 
vannak is könyvének egyes megállapításaival 
szemben fenntartásaink, ezek nem korlátoz
zák azt a tiszteletet, melyet irodalomtörténet
írói munkássága iránt e könyvvel kapcsola
tosan is érezünk. Horváth Károly 
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