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MEGJEGYZÉSEK EGY 
BERZSENYI-KÖNYV ISMERTETÉSÉHEZ 

Tudomást szereztem arról, hogy az Irodalomtörténet 
egyik számában (1978. 555.) ismertetés jelent meg egy, 
Berzsenyi költészetének népszerűsítésével kapcsolatos köny-
vemről. {Berzsenyi Dániel Versei. Szépirodalmi Kiadó 1976.) 
Mivel az ismertetés félreértések sorozata, kénytelen vagyok 
hozzá a következő megjegyzéseket fűzni. 

1. Egyetértek azzal, hogy a (különben nem tőlem származó) 
cím nem fedi eléggé a tartalmat. De ami leginkább jellemző 
műfajára, a „miniesszék": egyelőre lefordíthatatlan és így hasz-
nálhatatlan cím. Új műfaj, amely máris virágzásnak indult, 
amit azóta egy sor kiadvány bizonyít, éppen a Szépirodalmi 
Kiadó kezdeményezése nyomán. Hiba, hogy az Előszó kiment 
a divatból, ami megmagyarázná egy könyv célját, ha a cím nem 
megfelelő. A tagadhatatlan félreértés így csak részben az ismer-
tető hibája. (Bár a kiadó a „fülszövegben" megmagyarázta a 
könyv célját és műfaját.) Mégis olyan ez az ismertetés, hogy 
kénytelen vagyok azt teljes egészében visszautasítani. 

2. Jogos-e, ha a kiadó a tartalomból kiemelve annak legfon-
tosabb részét, ennek alapján állapítja meg a könyv címét? 
(Megmagyarázva a „fülszöveggel.") Azt hiszem, jogos. A szó-
ban forgó könyvben ugyanis vannak tanulmányszerű jegyzetek 
is. De kb. 200 oldalon 128 „tanulmányt" követelni a cím 
nyomán — józan ítélőképesség nélküli — rosszakaratú képtelen-
ség. Nemcsak a betűt kell nézni, hanem a könyvet is. Anélkül, 
hogy a könyv célját és lényegét értenénk,nem lehet érdemleges 
kritikát írni. így az ismertetés kritikai üresjárattá torzul. 

3. Az alkalomból, a kiadó szándékából következik, hogy a 
„miniesszék" nem Berzsenyi költészetének bírálatával, hanem 
szépségük illusztrálásával foglalkoznak, amihez képzőművé-
szeti összefüggések feltüntetése is hozzátartozik. Tagadhatat-
lan, hogy a szóban forgó könyv itt, mint más vonatkozásban is, 
többnyire a legjobb forrásokból merít. Nem lehet egyetérteni 



Vita 879 

azzal, mintha a jegyzetek kimerülnének abban, hogy — mint az 
ismertető állítja — Berzsenyi versei „nagyszerűek, vagy még 
nagyszerűbbek", és pedig kivétel nélkül. Hogy az ismertető e 
túlzó és igaztalan állításai mennyiben egyeznek meg a jóízlés-
sel, és nem súrolják-e a kegyeletsértés határait ebben az össze-
függésben, annak megítélése most nem az én dolgom. 

4. A verseknek több tekintetben új sorrendje nem tisztán 
életrajzi alapokon nyugszik, hanem harminc évi kutatás össze-
foglaló eredménye. 

5. Természetes, hogy az ilyen természetű könyvben nem az 
apró és sokszor erőltetett megkülönböztetések, hanem elsősor-
ban a költészet nagy tendenciái érdeklik a szerzőt és az olvasó-
kat. 

6. Egyet lehet érteni azzal, hogy helytelen minden vulgari-
zálás. Csak az a kérdés, hogy mit értünk rajta ebben az esetben 
is? Ha új tények és új felismerések merülnek fel, új következ-
tetéseket kell levonnunk, új eredmények születnek, akár tet-
szik, akár nem. Ez áll a Berzsenyi—Kazinczy—Kölcsey-viszony-
latra is. Ebben a kérdésben az ismertető aligha igazságos, mert 
nem ismeri az újabb dokumentumokat, amelyek kiadás alatt 
vannak. Ami Berzsenyinek kortársaihoz való viszonyát illeti, az 
elvi tisztaság azt követeli, hogy ezt a problémát (s köztük 
Berzsenyi elhallgatásának kérdését) Berzsenyi oldaláról is „kö-
rül kell járnunk." Különben az a veszély fenyeget, hogy egy-
oldalú, megcsontosodott következtetéseket vonunk le. Ez is a 
vulgarizálás egyik módja, amit kerülni kell. Nemcsak az „ízlés-
irányok különbözősége" létezik, hanem történelmi felelősség 
is. S ez az egyik központi probléma a mi vonatkozásunkban. 

Végül legyen szabad néhány megjegyzést tenni erről a jubi-
leumi megemlékezésről általában. Goethe színelmélete szerint 
a fény „szenvedésének" szüleményei a színek. Én nem talál-
tam ebben az ismertetésben sem fényt, sem színeket. Inkább 
valami szürkeség lengi körül. Feltehető a kérdés: méltó volt-e 
ez az ismertetés egy nagy költő e nevezetes évfordulójához? — 
De ennél nagyobb baj az, hogy a három könyv ismertetésének 
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már a kiindulópontja is hibás. Hiányzik a „tertium compara-
tionis", mert mindhárom könyvnek más és más az „egyéni-
sége". Ennek a felismerése hiányzik az ismertetésből; a szerző-
nek nincs érzéke a „karakterisztikum" iránt. Ezért is csúszott 
félre az egész „bírálat". Még nagyobb hiba, hogy az ismertetés 
hiányos is. Pl. nem említi az 1808-as versgyűjtemény akadé-
miai kiadását, amely újabb lendületet adott a Berzsenyi-kuta-
tásnak. (Amit Csetri Lajos kitűnő értekezése is bizonyít.) 
Hiányzik egy sor kiemelkedő tanulmány értékelése is, pl. a 
Martinkó Andrásé és Szegedy-Maszák Mihályé. Feltűnő, hogy 
nem szól az Emlékkönyvnek arról a részéről sem (nem is 
beszélve a könyv társadalmi vonatkozásairól), amely Berzsenyi 
költészete képzőművészeti összefüggéseinek úttörő tanulmá-
nyozását tartalmazza. (Ez már-már a „szakbarbárság" határait 
érinti.) Szó férhet az ismertetésben előforduló másik két 
könyv értékelésének tárgyilagosságához is. Ez részben érthető, 
de ellenkritikát érdelmelne. Erre azonban másutt kerülhet 
majd sor; bővebb fejtegetése más helyre tartozik. 

Úgy érzem, e néhány szerény megjegyzéssel tartoztam az 
irodalomtörténet közös ügyének, az ismertetőnek s önma-
gamnak is. Mindez elválaszthatatlan az ismertetés megjelenteté-
sétől. 

MERÉNYI OSZKÁR 

MAGYAR LÍRA A HETVENES ÉVEKBEN 

MEGJEGYZÉSEK ACZÉL GÉZA TANULMÁNYÁHOZ 

1. Kajánság és rosszmájúság kellene hozzá, hogy irigylésre 
méltónak nevezzük azt a helyzetet, amelybe a képtelen feladat 
— egy év lírai termésének felmérése és értékelése (Rangrejtve 
vagy rangejtve? It. 1979/2. 345-371.) - Aczél Gézát sodorta. 
Miért képtelen? Mert az időhatároknak ez a mechanisztikus. 


