
Bizonyos kérdések — pl. a Gulliver világ-
irodalmi ha tása — i csak futólagos említés 
formájában merülnek fel, a Gulliver magyar-
országi fogadtatása pedig még így sem, 
pedig nem á r to t t volna megvizsgálni a 
hazai véleményeket s nem utolsó sorban a 
fordításokat, fölvetve azt a kérdést, hogyan 
igyekeztek nálunk, mintegy a keserű és 
»mizantróp« Swift ellensúlyozásaként, a világ 
egyik legnagyobb szatirikusát — ifjúsági 
kiadások örve alat t — ár ta lmat lan mese-
mondóvá szelídíteni? 

Általában jobban sikerültek az életrajzi, 
mint az elemző' fejezetek. Szerencsés meg-
formálásával kiemelkedik a Swift—Stella, 
Swift—Vanessa kapcsolat ismertetése, a 
Stellához írt napló példásan mértéktar tó és 
mégis sokatmondó felhasználása. 

Lutter egészében helyes, arányos fejlődés-
képet és megbízható korképet ad. Kiterjesz-
kedik számos, nálunk teljesen ismeretlen 
Swift-műre, beszámolója mégsem válik se-
hol száraz katalógussá. A Könyvek csatája-ról, 
a Szövetségesek magatartásáról, a Káromkodás 
bankjáról, a Posztókereskedő leveleiről és 
Swiftnek még egész sor prózai írásáról olyan 
tájékoztatást kap a magyar olvasó, amely 
bizonyára felkelti vágyát , hogy ezeket a 
műveket egy Swift-antológiából közvetlenül 
is megismerhesse. A könyv filológiailag meg-
bízható, legfeljebb azt a fogyatékosságát 
említhetjük, hogy bizonyos adatok proble-
matikusságára — pl. Swift és Stella házas-

ságának megtörténtére — nem figyelmez-
te t i az olvasót. Mint olvasmány közvetlen, 
a nem szakemberek számára is megnyerő. 
Az ilyesfajta művek igazi hangját azonban 
mégsem találta el Lut ter , s ez a fogyaté-
kosság felhívja figyelműnket az irodalmi 
t á rgyú népszerűsítő könyvek stí lusának kér-
désére. A szárazság, az ál tudományos nagy-
képűség kerülése helyes dolog, erre szemmel-
láthatólag törekedet t Lutter is. De a köz-
vetlenségnek nem szabad olcsóságba, a 
könnyedségnek- lazaságba és hanyagságba 
átcsapnia. S ezeket a veszélyeket Lut ter 
nem tud ta mindenüt t elhárítani. Már egyes 
fejezetcímeinek megválasztásában érvénye-
sült némi sablonos »regényesség« — »A sze-
gény rokon«, »Politikai harcok tüzében«, »Tory 
vizeken« — s ez a hangütés aztán szükség-
szerűen csúszott á t egy-egy óvatlan pil lanat-
ban az elkoptatot t frázisok dal lamába : 
»A győztes toryk bosszúért lihegtek« (46. 1.), 
»a politikai berkeiben« (48. 1.), »Vanessa 
ki já tszot ta utolsó kár tyájá t« (170. L). 

Mindent összevéve : A Művelt Nép 
Könyvkiadó »Kultúra Mesterei«^ sorozatát 
Lu t t e r Tibor érdekes, hasznos köíe t te l gya-
rapí to t ta . Kívánjuk , hogy a második ki-
adásban vagy méginkább egy nagyobb-
lélegzetű Swift-monográfiában a lka lma ' nyíl-
lék kiegészíteni és kijavítani, ami út törő 
jellegű kis könyvében még hézagos vagy 
nagyon is v i ta tha tó . 

Kéry László 

BERZSENYI DÁNIEL VÁLOGATOTT VERSEI 

Válogatta és bevezette Vargha Balázs. Szépi 

Berzsenyi nagyobb költőink közül a fel-
szabadulás óta egyike a legelhanyagoltabbak-
nak. Nemcsak kiadások, nemcsak tanul-
mányok nem hívták fel rá a figyelmet, de 
még az iskolai tanításban is a harmadrendűek 
közé szorult. Ezért is örülünk, hogy a 
Szépirodalmi Könyvkiadó válogatot t versei 
kibocsátásával szélesebb körben kívánja meg-
ismertetni. 

Berzsenyi költészetének értéke, jelentő-
sége ugyan aligha vonható kétségbe, osz-
tályhelyzetéből adódó nyilvánvaló korlátai, 
sőt haladásellenes nézetei mégis proble-
matikussá teszik értékelését. É p p ezért nagy 
feladat állt a kötet szerkesztője, Vargha 
Balázs előtt mind a válogatásban, mind 
a költőt bemutató , értékelő bevezetés meg-
írásában. A válogatás volt aránylag a köny-
nyebb : az irodalmi közízlés csaknem más-
fél évszázad alat t kiválogatta már a feltét-

adalmi Könyvkiadó. Budapest, 1954. 

lenül időtállót Berzsenyi költészetéből, s 
Vargha Balázs feladata inkább csak az volt, 
hogy ezt a válogatást ellenőrizze, s a kötet 
terjedelménél mindenesetre kisebb »stan-
dard«-anyagot kiegészítse. Nehezebb feladat 
vol t azonban a költői arckép megrajzolása. 

Berzsenyi költői fejlődésének nyomon-
követését igen megnehezíti, hogy versei 
időrendjének és életkörülményeinek elég 
hézagos ismerete, példaképeihez való, mai 
szemszögből nézve néha túlságosan szoros 
ragaszkodása és lassan érlelő költői alkotás-
módja miatt csak kevés költeményénél 
t u d j u k az élményt és a művet megnyugta tó 
módon összekapcsolni, életét és költészetét 
ugyanazokkal a határkövekkel korszakolni. 
Vargha Balázs tanulmánya ezt a nehéz-
séget igyekezett legyűrni. Arra törekedet t , 
hogy Berzsenyi élete és kora jelentős ese-
ményeit és költészetének fordulat jelző d a -
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r a b j a i t összekapcsolja egymással. Ez azon-
ban nem mindig sikerült — a tanulmány 
szűkreszabott terjedelme miat t sem sikerül-
he t e t t — kétséget kizáró módon. Hiányos-
sága a bevezető tanulmánynak az is, hogy 
Berzsenyi világnézeti fejlődésének rajzát 
nem kapcsolja össze eléggé költészetének 
esztétikai értékelésével, bár ez utóbbival 
kapcsolatban is vannak észrevételei-, mon-
danivalói. 

* 

Vargha Balázs két helyen is említi tanul-
mányában , hogy a »magyar felvilágosodás«, 
»a jakobinus per előtti magyar költészet 
hagyománya«, amelyet soproni diákként 
ismert meg Berzsenyi, már fiatalkori versei-
ben is megjelenik. Az Esterházyhoz írt ódá-
ból idézi bizonyításul a Kazinczy tanácsára 
kihagyot t , Angliát és Franciaországot di-
csérő versszakot és A reggel-ből három 
olyan szakaszt, amelyekben az éjt és a 
reggelt a felvilágosodott költőktől meg-
szokott módon áll í t ja szembe. Mindez bizo-
nyít annyi t , hogy felvilágosodott szellők 
meglegyintet ték már a fiatal Berzsenyi lelkét 
is, befolyásolták frazeológiáját — furcsa 
lenne, ha nem így tör tént volna — azt 
azonban merész következtetésnek tar tom, 
hogy már ekkor átérezte a nemesi szemlélet-
mód és a felvilágosodás ellentmondását, s 
hogy már ekkor »készíti fegyvereit a babo-
nás vakbuzgóság ledöfésére«. 

A nemesi erő és erkölcs illúzióját nagy-
szerűen megszólaltató ódákról' keveset s 
igen általánosan szól Vargha Balázs. »Eszméi 
zavarosak, de pátosza nem hamis« — ez a 
legkifejezőbb megállapítása velük kapcso-
latban. Talán költői pályakezdésének len-
dülete, ta lán nemesi korlátai ellenére is 
őszinte hazafisága te t ték igazzá pátoszát. 
Vargha Balázs mindkettőre céloz, de egyi-
ket sem mondja határozottan. Részletes 
elemzésbe természetesen nem foghatott rö-
vid tanulmányában, pedig i t t arra lenne 
szükség. 

Költészetének idilli »korszakát« részle-
tesebben s helyesen, némileg Horváth János 
Berzsenyi-tanulmányára emlékeztető módon 
így jellemzi : »azt a nyugalmas, boldog 
életet dicsőíti, amely nem adato t t meg neki, 
s azt az életmódot u tas í t ja el, amelyet 
szívesen ot thagyna — ha tudna.« A probléma 
it t a fejlődésrajz szempontjából az, hogy 
tényleg »korszak«-e az idilli verseké, s hogy 
tényleg a Vargha Balázs által forduló-
pontra t e t t Barátimhoz című verssel zárul-e, 
melyben szerinte végleg leszámolt az idilli 
illúziókkal éppúgy, mint az aulikus-poli-
t ikaiakkal. Erre a kérdésre a kronológia 
hiányossága miat t nem tudunk biztos választ 
adni, de valószínűnek t a r tha t juk . Persze 

a fordulatot nem egyedül a Barátimhoz 
című vers jelenti, hanem a benne kifejeződő 
szomorú, k iábrándul t - hang ' lassú elural-
kodása Berzsenyi költészetén. Ez már ko-
rábban, az idilli versek idején is megcsendül 
lan t ján (néhány példát emlí tek csak : 
A melancholia, A halál, Magányosság, Búcsú-
zás, Barátomhoz, Az élet dele), a Barátim-
hoz keletkezésének feltételezett idején pedig 
egész érzelemvilágát á t járva legszebb költe-
ményeire ihleti (A közelítő tél, "Levéltöredék 
barátnémhoz, Búcsúzás Kemenesaljától.) 'Jól 
mondja Vargha Balázs, hogy az élet való-
ságára talál rá Berzsenyi ebben az időben : 
ez okozza költeményeinek szomorú hangu-
la tá t , de ez okozza a lélek és a t á j festésében 
megnyilatkozó nagyszerű realizmusukat is. 

Vargha Balázs Berzsenyi hangulatának 
ezt a fordulatát az 1805—7-es belpolitikai 
eseményekkel magyarázza, jelentős szerepet 
j u t t a t véleményei változásában új , somogyi 
jobbágyainak is. Azt hiszem, kissé túlozza 
mindket tő jelentőségét, ámbár részletesebb 
tanulmányban ismeretlenebb vagy kellő fi-
gyelemre nem mél ta to t t összefüggésekre is 
u ta lhatna esetleg ezekkel kapcsolatban. (Az 
uralkodóhoz — Vargha Balázs állításával 
ellentétben — 1807 után is vol t hódoló 
szava Berzsenyinek, 1817-ben, Felséges ki-
rályunknak Keszthelyre váratásakor című, 
egyébként gyenge ódájában.) 

Vargha Balázs Berzsenyi életének és 
költészetének fentebb említett fordula tá t tel-
jesen pozitívan értékeli. Ebben nyi lván igaza 
is van. Fel kell azonban figyelnünk valamire. 
A fentebb emlí tet t versek költői csúcs-
pont ja u tán, a Nikiára való költözés, a Ka-
zinczyval való levelezés megindulása után 
jóval kevesebbet s általában gyengébb köl-
teményeket írt ßerzsenyi, mint eddig. Annál 
furcsább ez, mer t épp most került be az iro-
dalom eleven á ramába , s világnézete ekkor 
t isztult , ekkor vá l t haladóvá, elsősorban 
Kazinczy hatására. Régebben a sok rázú-
duló bajnak, csapásnak tu la jdoní to t ták köl-
tészetének ekkori hanyatlását, ú j abban — 
kiemelve ezen ba jok egyikének-másikának, 
pl. a devalvációnak szemétnyitogató jellhtő-
ségét — a tízes évek nagy episztoláira 
muta tnak , mint Berzsenyi költészetének új, 
ta lán az eddigieknél is "nagyobb tetőpont-
jaira. Ezt teszi Vargha Balázs is. Kétség-
telen, hogy az episztolák eszmei tisztaság 
szempontjából a legtámadhata t lanabbak, ta-
lán az egyedül támadhata t lanok Berzsenyi 
költészetében, az is kétségtelen, hogy a ma-
guk műfajában igen szépek, de korábbi 
költeményeivel összehasonlítva lehetetlen 
nem érezni bennük valami vérszegénységet, 
helyenként kényszerűnek ható kimértséget, 
lehetetlen nem érezni, hogy Berzsenyi élet-
művének egészében a nagy ódák és elégiák 
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mögött csak a második vonalban van a 
helyük. S ha az értékkülönbséget elhanyagol-
juk is, fel kell f igyelnünk fá, hogy Berzsenyi 
ekkori költészete pusztán ter jedelemben is 
elmarad az 1808 előtti évekéhez képest. 

Esze, becsületessége s nem utolsó sorban 
Kazinczy segítsége elvezette Berzsenyit a 
felvilágosodáshoz, de nem tudta a felvilá-
gosodás olyan mére tű költőjévé tenni , mint 
amilyen méretű költője illúzióinak s el-
keseredéseinek volt . Kazinczyék ebben az 
időben már — ismeretes okok miatt — nyelvi, 
formai , esztetizáló felvilágosodása nem kí-
nál t ódai tárgyat számára. Bátortalaní tóan 
ha tha to t t rá a felismerés, hogy életmódja , 
műveltsége, eddigi költészete mél ta t lan a 
megismert újhoz. A polgárosodás kivívásá-
nak szűk lehetőségekhez mért kis feladatai , 
»aprómunkái« nem az ő egyéniségéhez illet-
t ek . Költői önbizalma megrendült, költé-
szetét lezártnak érezte, befejezettként szem-
lélte. Egyik levelében így nyilatkozott erről : 
» . . . az én hazafiúi énekeim nem egyebek, 
mint ifjúi hevem ömleményei, mellyeket 
én már most gyermekségem gyengeségei 
közé — ámbár nemes gyengeségei közé — 
számlálok. Rómát, Atheriát, Spártát álmod-
t a m , a Magyart nagynak képzeltem, mint 
kalpagja s fényesnek, mint' ruhája, nemzeti-
séget kerestem, hol t án már nemzet sincs, 
polgári virtusokat kívántam gerjeszteni, 
mellyek nékünk szükségtelenek s t á n hely-
hezetünkkel egészen ellenkezők. Nékünk már 
most egyéb nem kell, csak fabrika, manu-
fak tú ra , ' pénz sőt még luxus i s ! Ezekre 
pedig én odázni nem tudok, s következés-
képpen hallgatok.« (Levele Horvát Is tván-
hoz 1811-ben.) 

Berzsenyi költészete — véleményem sze-
r in t — a magyar felvilágosodás Martino-
vics-pör utáni »nyomorúságának« áldozata. 
Kazinczyék irodalmának kényszerűen szűk 
terüle tén nem talál ta meg a helyét, a nyelvi 
v i t ák jelentőségét nem ismerte fel, a fel-
világosodott eszmék túlságosan elvontak 
marad tak számára ahhoz, hogy költői ter-
mészetének megfelelő nagy költészetre ih-
lessék. (Kivétel sa já t földesúri helyzetével 
való elégedetlenségének tudatosodása, ame-
lye t legjobb episztolájában, a Vitkovicshoz 
szólóban fejezett ki.) Becsületére szolgál, 
hogy igazi helyét nem találva is, igyekezet t 
hallatni a hangját , igyekezett szolgálni a 
megismert , magáévá t e t t felvilágosodott esz-
méke t . Nem szándékán múlt , hogy az érzel-
mek és stílus te l tségét , »a t rombi ta össze-
szorí tot t hangját« ezután már csak egy-egy 
sor, versszak vagy vers erejéig t u d t a elérni. 
Az episztolák egy-két helye és a Napóleon-
hoz ír t óda így is m u t a t j a , milyen szárnya-
lásra lett volna képes szabadabb levegő-
ben. 

A Kölcsey-kritikával támasztot t új »al-
kotókor«, az esztétikai tanulmányok és kr i t i -
kák értékelésében Vargha Balázs inkább a 
negat ívumokat domborí t ja ki. Ha kiemeli is, 
hogy helyesen utas í t ja vissza Kazinczyék 
csak fo rmára néző kr i t iká já t , ha megálla-
pítja is, hogy jellemezni t u d j a saját költé-
szetét, »középszer«-hez való ragaszkodásában 
világnézeti korlátot Iát, a középnemesség 
eszmevilágához való ragaszkodást. Vélemé-
nyem szerint indokolatlanul. A »középszer« 
fogalma Berzsenyi esztét ikájában meglehe-
tősen t isztázatlan, de nem azonosítható 
valamilyen megalkuvó középúttal. A Ber-
zsenyi á l ta l költészete publikumaként emlí tet t 
»közönséges, középszerű emberiség«-en sem 
kell a korabeli középnemességet ér tenünk, 
még kevésbé azt, hogy Berzsenyi ennek a 
középnemességnek eszméit kívánja költé-
szetében megszólaltatni. A középrendű ol-
vasóközönség igénye a polgári, ill. polgárja-
sült közönség igényét jelenti , s ez az igény 
egész felvilágosodáskori irodalmunkra jel-
lemző. Berzsenyi esztétikai nézetei alapos 
elemzést érdemelnének. Erre Vargha Ba-
lázsnak nem volt helye. Mégsem kel let t 
volna szó nélkül hagynia, hogy a költészet 
feladatáról a maga korában, ha nem is 
legtisztábban megfogalmazott , de legemel-
kedet tebb nézetei vol tak. 

Abban azután megint igaza van Vargha 
Balázsnak, hogy késői kri t ikáiban még 
helyes elveivel is korszerűtlenné vált Ber-
zsenyi. Nemcsak Vörösmartytól fordult el, 
hanem — ezt ugyan Vargha Balázs nern em-
líti — a Széchenyihez való közeledés is 
fu l lánkot tar togatot t számára: A Maj lá th-
óda néhány kitétele nem tetszet t Széchenyi-
nek,. megvál tozta tásukat kérte. »Igazak, 
bölcsek, szentek Méltóságod intései, s p i ru lva 
lép vissza az álmodó Hellenisz« írta válaszá-
ban Berzsenyi. A görög ideál, amelyet mind 
reménytelenebből próbált a modernebbé 
vált vi lágban képviselni, nem valósí tható 
meg Széchenyi lóversenyterén sem. 

Végül még annyit — de ezt már nem 
Vargha Balázs kényszerűen szűkebbre sza-
bott bevezetőjén kérve számon : t i sz tázni 
kellene már egyszer, hol a genezise, mi a 
ta r ta lma Berzsenyi »görög ideál«-jának. Azt 
hiszem, Berzsenyi főként a Kölcsey-kritika 
után próbál ja — legalábbis tudatosan, elmé-
letileg is — ebben jegecesíteni ki a maga 
»felvilágosodását«. Utolsó nagy versét (A 
poézis ha jdan és most) és a Poetai H a r m o -
nisticát egyaránt a görög ideál keresése, az 
iránta való lelkesedés 'ha t ja á t . Erről a 
két műről azonban — legalábbis egészük-
ről — annak ellenére, hogy valami végsőnek, 
valami summázásnak t a r t j uk őket, még 
vajmi keveset mondot t i rodalomtudomá-
nyunk. Orosz László 


