
AZ OKTATÁS 
MŰHELYÉBŐL 

BERZSENYI DÁNIEL: BARÁTIMHOZ 

1 Én is éreztem, s tüzesen szerettem, 
Éltem a föld szép örömit, barátim! 
Barna fürtim közt szerelem s vidámság 

Myrtusi nyíltak. 

5 Repdezett szívem kies édenében: 
Mint ama boldog ligetek lakója, 
Már midőn a porkötelet lerázta 

Léthe virányin. 

A szilaj lélek, rekeszté kitörvén, 
10 A nap útján túl magasan csapongott, 

S mint az aetherben lakozó rideg sas, 
Földre se nézett. 

Mennyi tündér báj s ragyogó kilátás, 
Mennyi andalgó öröm és reménység 

15 Rengetett, édes Csalatás! öledben 
Mágus erővel. 

Álmaim tűnnek, leesik szememről 
A csalárd fátyol, s az aranyvilágnak 
Rózsaberkéből sivatag vadon kél 

2Ü Zordon időkkel : 

Hol csak a külszín fedi a valóság 
Puszta országát bibor állepelben; 
Ámde a bölcsnek beható szemével 

Játszani nem mer. 

Látja a Virtust letapodva nyögni, 
Látja a Bűnnek koronás hatalmát, 



Az oktatás műhelyéből 889 

Sokrates méregpoharát s Tibérnek 
Trónusa mocskát ! 

30 Látja, és keblét szomorún bezárja. 
Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet; 
Szíve óhajt még, de üres vadonban 

Hal ki nyögése. 

(1804-1808 között) 

1. A vers alanya 

Érezzük, nagy vers — és mégsem értjük teljesen.1 A látszó-
lag egyszerű szöveg mögött feszültségek és — elemzéssel meg-
fejtendő — rejtélyek lappanganak. Mit jelent ez a mondat: 
„A szilaj lélek, rekeszét kitörvén, / A nap útján túl magasan 
csapongott"? Mit jelent a kép: „ . . . öröm és reménység / 
Rengetett, édes Csalatás! öledben / Mágus erővel."? Kiről 
van szó, amikor Berzsenyi így ír: „Ámde a bölcsnek beható 
szemével / Játszani nem mer." ? 

1 A szöveget a népszerű kiadás alapján közlöm: Berzsenyi Dánie 
összes müvei. Szerk. Merényi Oszkár. Bp. 1978. Mivel a kritikai kiadás 
ettől több ponton (bár általában apró részletekben) eltér, itt közlöm 
a jelentősebb különbségeket: 2. sor: Éltem a' szép föld' örömit 
Barátim! — 5. sor: Repdezett szívem kies Édenben: — 15. sor: 
Rengetett, édes Csalatás, öledben — 18. sor: A' csalárd fátyol, 's az 
arany világnak — 25. sor: Látja a' virtust letapodva nyögni, — 26.sor: 
Látja a' bűnnek koronás hatalmát, — 28. sor: Trónusa mocskát; — 
Berzsenyi Dániel költői művei. Szerk.: Merényi Oszkár, Bp. 1979. — 
A vers korábbi változata leginkább az első kidolgozásban életkép-
szerübb 8., valamint az ehhez kapcsolódó, később elhagyott (a végle-
gesben tehát már nem szereplő) 9. versszakban tér el az utolsó vál-
tozattól: Látja és keblét szomorún be zárja / 'S Mint az őszült 
kor, komor és maganos / Rejteket választ, szenelője mellett / Rágja 
bajuszszát.// Hol sötét lelkét, tsak az egyetérző' / Karja s átsorgó 
tsemetei nyitják, / 'S vissza pillánt rá köde' alkonyából / A' nevető 
múlt. II 

A vers szövegén Kazinczy Ferenc igazított; javításai egy részét 
Berzsenyi elfogadta, így a ma ismeretes szöveg ezeket is tartalmazza 
(részletesen közli Merényi Oszkár a kritikai kiadásban 195.). A szak-
irodalom viszonylag keveset foglalkozott a művel. Egy átfogó stiliszti-

8« 
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Ezek megértéséhez mélyebb elemzésre, s mindenekelőtt 
egy fogalomsor felállítására van szükségünk. Kiről is szól a 
vers ? Egyik irányból haladva : a költőtől — csakhogy e ter-
minus nem művön belüli; a verset író személy az élet szint-
jéhez és az egyediség szférájába tartozik. Amikor megszületik 
a mű, egyúttal megszületik a lírai alany (más, általánosan 
használt kifejezéssel: lírai én, esetleg versbeli én). A lírai 
alany mondja a vers egészét, illetve a vers egésze róla szól. 
Őt ismerjük meg, amikor a verset olvassuk, az ő világát 
kutatjuk a verselemzéssorán. A költő és a lírai alany viszonyá-
ban történik meg a váltás az egyedi és a különös, illetve az 
élet és a fikció között. Természetesen egyfelől a költő önma-
gából teremti meg a lírai alanyt, másfelől pedig a lírai alany-
ból ismerhetjük meg a költőt; ahhoz azonban, hogy a vers 
a művészet területéhez tartozzék, ennek a váltásnak feltétle-
nül be kell következnie.2 

Más irányból elindulva : a szövegben mindig van nyelvtani 
alany (nevezzük más néven cselekvő alanynak vagy nyelvtani 

kai elemzés készült eddig róla: Józsa Nagy Mária: Berzsenyi Dániel: 
Barátimhoz : Kis magyar stilisztika. Szerk. : Szabó Zoltán. Bukarest, 
1968. 165—169. A szakirodalomból leginkább Horváth János néhány 
sorát érdemes idézni : megállapításai kulcsfontosságúak, elemzésünk-
ben gondolataira gyakran támaszkodunk. „Sokban emlékeztet az 
Osztályrészem-re; de itt a révbeérkezése előtti dolgait is részletesen 
festi, s nem üdvözli belátása választott helyét, hanem az élet, a való 
ismeretével, szeretet és gyűlölet nélkül, de még folyvást hasztalan 
óhajtva, szomorún bezárja keblét. Magával ragad ifjúkori fellengzőse 
rajza, de elkopárodott bölcsessége is meghat. Mint annyiszor, ellenté-
tezése itt is megdöbbentőleg éreztet; tagadó részében pedig oly foko-
zott hevülettel emelkedik a valóság erkölcstagadó mivoltának felis-
meréséig, hogy végső tételét rokonérzéssel tesszük magunkévá." 
Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai, Bp. 1960. 75. 

2 Most figyelmen kívül hagyjuk azt a feltételezést, hogy a költői és 
a lírai alany között is lehetséges egy réteg, amely a költői életműből, a 
versek összességéből kikövetkeztethető, illetve abban megfogalmazott 
„lírai önarckép" : a költői én, amelynek meglétét, valamint eltérését a 
költőtől és a lírai alanytól sejtjük. Ennek elhelyezése és vizsgálata igen 
fontos lenne — jelen elemzésünktől azonban messze vezetne. 
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énnek), az, akiről (amiről) az adott mondat szól; ez tehát 
egy-egy mondat vagy tagmondat grammatikai (szintaktikai) 
elemzéssel megállapítható alanya. E mögött azonban fel kell 
fedeznünk egy másik alanyt, akire (amire) a szöveg gram-
matikai alanyai vonatkoznak. Ezt nevezzük látens alanynak 
(vagy: tulajdonképpeni alanynak, látens énnek). A látens 
alany már szöveg-szintű elemzéssel állapítható meg, nem 
mondattanival. A nyelvtani alany és a látens alany megegyez-
hetnek, de el is válhatnak egymástól. 

A két fogalompár (költő — lírai alany; és nyelvtani alany 
— látens alany) a lírai alany és a látens alany kapcsolatában 

találkoznak egymással. A vers lírai alanya az, akiről a vers 
egésze szól; látens alanya több is lehet, és ezek sora, válto-
zása fejezi ki a lírai alanyról szerzett ismereteink változását, 
bővülését, illetve a lírai alany különböző látens alanyokban 
(vagy látens alanyokhoz való viszonyában) fogalmazza meg 
önmagát. 

A további elemzés érdekében sémaszerűen ábrázoljuk fo-
galmainkat: 

költő lírai alany 
lírai én 

az élet szintje a művészet 
szintje 

látens alany 
látens én 
tulajdonképpeni 

alany 
a szöveg szintje 

nyelvtani alany 
nyelvtani én 
cselekvő alany 

a mondat szintje 
grammatikai szint 

2. Alany váltó vers 

Az 1—2. sor nyelvtani alanya: én. Leírt, grammatikai 
elemzéssel megállapítható alany ez, s tartalmi elemzéssel 
em találhatunk mást, mélyebbet, amire ez vonatkozna. Az 

5. sor nyelvtani alanya azonban már a szívem. A szöveg 
viszont itt mégsem önmagára a szívre, hanem az énre vonat-
kozik, s e kettő kapcsolatát nyelvtani elem is jelöli: a birtokos 
személyjel, amelynek megfelelően a látens alany ezúttal bir-
tokosa a nyelvtaninak. Az előbbi esetben (1—2. sor, lénye-
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gében az 1. versszak) a két alany azonos volt egymással, a 
második esetben (5. sor, és egy hasonlattal az egész 2. vers-
szak) már bizonyos távolság van e kettő között. Ugyanígy 
a 4. versszakban is, ahol a látens alany a nyelvtani tárgy sze-
repét tölti be. Ezek az esetek még a kétféle alany kisebb 
nagyobb távolsága ellenére is világosak, hiszen meglévő 
nyelvtani elemek utalnak valamiféle kapcsolatra, s a szöveg 
értelmezése során valóban a látens alanyról beszélünk. 

A 3. versszak alanya a lélek, de semmilyen nyelvi elem 
nem utal arra, hogy ez kapcsolódna az eddigi látens alany-
hoz, az énhez. Igaz, a 4. versszakban az én ha tárgyként is, 
de jelölt formában újra jelen van (rengetett — ti. engem). 
Értelmezésem szerint továbbra is az én a látens alany, a 
lélek ennek birtokosa (az én lelkem), de feltűnő a kapcsolat 
jelölésének hiánya. Az én — szívem — lélek sorozatban 
(mindhárom alany a strófa első sorának elején, első vagy 
második szóként áll) a látens alany és a nyelvtani alany 
közötti távolság egyre nő. A feszültség növekedésével, az 
érzelmi intenzitás fokozódásával együtt, „ellensúlyozásként" 
eltávolítja önmagától azt, amiről (akiről) beszél: én — én; 
én — szívem; én — a lélek. A feszültség növekedésével elér-
kezünk a képi csúcsponthoz (a nap útján túl), a legnagyobb 
mozgást kifejező sorokhoz. Itt találunk csak hasonlatot a 
versben : a hasonlat szintén a távolítás egy formája.3 

A nyelvtani és a látens alany viszonyában lehetséges, hogy 
azok már ne csak bizonyos távolságra legyenek egymástól, 
hanem egyenesen meg nem felelésükről, a nyelvtani és a 

3 „ A képi projekcióban az elhárítás egyik formai eszköze a távolí-
tás. Az énközeli jellegek, intenzitás, érzékletesség, közvetlenség, 
szemléletesség, stb. megszüntetése illetve csökkentése egyaránt lehet-
séges időbeli vagy térbeli távolítással, absztrahálással, hasonlattá 
alakítással, reflexiók általi fellazítással." Földes Éva: A két vers 
pszichológiai analízise. In: Formateremtő elvek a költői műalkotásban. 
Bp. 1971. 592. Földes Éva Babits Mihály Ősz és tavasz között című 
versét elemezve mutatja ki a távolítás versbeli megvalósulását. Véle-
ményem szerint a személybeli váltás is — rokon lévén az itt felsoroltak-
kal — a távolítás egy formája lehet. 
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látens alany inkongruenciájáról kelljen beszélni. A versben 
a legnagyobb nehézséget a 21 -24 . sor alanyának megállapí-
tása okozza, az inkongruencia esetében ugyanis már nemcsak 
szövegmegértési, hanem értelmezési probléma előtt is állunk. 
A 21 — 22. sor megfogalmazott nyelvtani alanya a külszín, 
így érthető is a szöveg; a 23 — 24. sor esetében azonban már 
a nyelvtani alany sem egyértelmű. A hozzá legközelebb eső 
alany a külszín, s a két tagmondatot pontosvessző választja 
el, illetve köti össze. A külszín alannyá nyilvánítása esetén 
azonban képszerűen logikátlan, értelmetlen a játszani nem 
mer kifejezés. így vissza kell nyúlnunk a 14. sorban megszó-
lított Csalatáshoz} Ez esetben tehát a Csalatás az, amely 
— báj, kilátás, öröm, reménység; álom, fátyol; külszín alak-

jában — a látens alanyt (én) régebben elringatta (1—4. vers-
szak), s amely itt, a felismerés idején neveztetik meg (4 — 6. 
versszak). így tehát a 4 —6. versszak alanyainak nagy része 
a Csalatásra. vonatkozik, s e három strófa látens alanyának 
a CsalatásX tekinthetjük, pontosabban a 4—5. versszak 
látens alanya egyidejűleg az én és a Csalatás, a 6. versszaké 
pedig a bölcs és a Csalatás. így tehát a Csalatás az én — bölcs 
alanyváltást előidéző felismerésnek, illetve a felismerés tar-
talmának kivetítése, megszemélyesítése, majd az objektivált 
tapasztalás megszólítása és kommunikációs címzetté eme-
lése. 

A vers — alanyváltó vers. Az 1 — 5. versszak еще helyett 
a 4 - 6 . versszakban az objektivált és megszólított élmény 
a Csalatás, majd a 6 —8. versszakban a bölcs lesz a látens 
alany: a váltás a két állapot, két korszak, két magatartás, 
az én és a bölcs között az élmény magvát hordozó Csalatáson 
keresztül történik meg. 

4 A Csalatás mindkét általam idézett kiadásban nagy kezdőbetűvel 
szerepel. Ezt a megszólított funkciójában való használata indokolja. 
Ezért válik el élesen a Virtus és a Bűn képétől, amelyek a népszerű 
kiadásban nagy kezdőbetűvel, hangsúlyozottan allegóriákként szere-
pelnek. A CsalatásX. azonban nem allegóriának, hanem a címzetté 
minősülő élmény megszemélyesítésének érezzük. 
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Az én helyére a bölcs kerül : a váltás a versben megszólaló 
felismerés5 eredménye. Azon fölismerésé, hogy a lét állandó 
jellemzője nem a szépség, az érzés, a szeretet, a szerelem, a 
vidámság — mindez csak állepel. E külszín mögött létezik 
egy örök, állandó valóság, az üres vadon valósága. Külszín 
és valóság nemcsak szétválnak egymástól, de ellentétei is 
egymásnak. A valóság: a sivatag vadon, a zordon idő, a puszta 
ország. Minden más csak bíbor állepel, szépsége ellenére is 
csak á/lepel, minden más csak csalatás, megtévesztő, félre-
vezető, elcsábító hazugság. És az igazi valóság felismerése 
együttjár az ennek megfelelő autentikus élet-lehetőség felis-
merésével : a bölcs magatartásának igenlésével, a bölcs igaz-
ságának állításával. Hiszen csak a bölcs maradhat ment a 
csalatás játékától, csak a bölcs látja mindig a valóság mocs-
kát. A bölcs képes kialakítani az ennek megfelelő magatar-
tást: az elégikus értékőrzés magatartását. A 7 —8. versszak-
ban háromszor is visszatér a látja: a szemlélődő attitűd, 
amely a passzivitás mellett a beható tekintetet is jelenti. 
A látja következménye azonban csak az értékőrzés lehet 
(látja, tehát keblét szomorún bezárja). Az üres vadon arra 
kárhoztatja, hogy szívének óhajtásait önmagában tartsa. 

3. Személyes felismerés — általános törvény 

Mi eme megfogalmazott bölcs viszonya az énhez ? Valóban 
más a 7 — 8. versszak alanya, vagy ugyanarról van szó ? Hiszen 
a felismerés során az egyes szám első személy tapasztalatai 
alapján fogalmazódik meg az általános magatartás. A kérdés 
költői — nem nehéz a bölcs mögött, újabb áttétellel felfedezni 
az ént — már a lírai alany (a lírai én) szintjén. Nem nehéz 

5 A felismerés-vers természetét Szigeti Lajos írta le egy József 
Attila-verstípusról. Itt az általa elemzett verstípussal rokon, de attól 
mégis döntő mozzanatokban különböző versről van szó. A terminust 
azonban tőle vettem át. Szigeti Lajos: József Attila apa-versei és 
„felismerés'"-versei. Szegedi Bölcsészműhely '77. Szeged, 1978. 231 — 
258. 
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felfedezni Berzsenyinek azt a kívánságát, amely máshol is, 
például, a Horatiushoz utolsó két versszakában megfogalma-
zódik.® Másrészről viszont az sem idegen Berzsenyitől, hogy 
a személyes tapasztalatot, létélményt, magatartást személye-
sen és általánosan is megfogalmazza, a személyes és az általá-
nos síkot állandóan váltakoztassa. 

Például: az Életfilozófia 1. versszakában megfogalmazott 
egyéni öröm, szendergés a 2. strófában általános síkon kérdő-
jeleződik meg: 

Én is örömre születtem 
Árkádia berkében, 

Rózsapárnán szenderegtem 
Cypris ámbrás ölében. 

Az aranyszázad istene 
Pásztorai közé kene. 

Ah, de mint az aranyvilág, 
A rózsakor elröpül! 

Olympusra már isten hág, 
S Dodona berke dördül. 

Elvirít a szép kikelet, 
S vele a hesperi liget.7 

E versben is volt már példa ilyenre. A 18. sorban szereplő 
csalárd fátyol8 az én szemén volt, az én látását akadályozta. 

6 Horatiushoz: Ott taníts engem nemes érzeményid / Tiszta forrását 
huraimra csalni; / Ott taníts: mint kell az idővel élni, / S bölcsen örül-
ni. // Ott taníts: nyugodt megelégedéssel / A dicső virtus menedék-
öléből / A vad orkánok s habok üldözését / Nézni mosolygva. 

7 A két vers — a Bartáimhoz és az Életfilozófia — kezdésének rokon-
ságára fel kell hívni a figyelmet: „Én is éreztem . . . // Én is örömre 
születtem . . ." // A verskezdés rokonságában a két vers belső rokon-
sága is kifejeződik. 

8 A fátyol, lepel, állepel képek önálló motívumkört alkotnak Ber-
zsenyi verseiben; kapcsolataik, jelentéseik külön vizsgálatot érdemel-
nek. Csak néhány kiragadott verssel illusztrálva megjelenésüket, 
hivatkozzunk — példaként — A Múzsához (Szelíd Múzsa!), a Báró 
Prónay Sándorhoz, vagy a Búcsúzás Kemenes-Aljától című művekre. 
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A következő versszakban a csalatás élménye mint bíbor 
állepel (22. sor) fogalmazódik meg. Az eltakaró fátyol átke-
rül a valóságra. Hogy azért-e, mert a személyiség önmagát 
vetíti rá az egész világra, avagy azért, mert önmaga élményé-
ben a világ általános törvényét véli felfedezni — a kérdés 
nyitva marad. Fogadjuk el mindkét lehetőséget, s tekintsük 
a megfogalmazást egyszerre az én élményei általánosításának, 
és az én élményében felfedezett törvény felismerésének. 

Személyes történet és objektív történet együtt szólalnak 
meg tehát, egymást kiegészítve : így lesz e váltással az én-bői 
a bölcs. Az én problémáira csak általános síkon ad feleletet, 
de az általános, egyetemes emberi magatartás-lehetőségnek 
ez teremti meg hitelét. 

4. Címzettváltó vers 

A versbeli kommunikáció egyik eleme, a címzett kiléte 
látszólag egyértelmű: megjelöli a cím és a második sor meg-
szólítása. A barátokhoz szól a vers, s ezt az 1 - 3. versszakban 
mindvégig érezzük. Az én és a barátok, a feladó és a címzett 
viszonyára pedig az első sorból következtethetünk: „Én is 
éreztem". Hangsúlyos verskezdő kijelentés, s a hangsúly 
egyaránt esik az énre és az én is-re. Ugyanolyan voltam, 
mint ti, pontosabban ugyanolyan voltam, mint ti vagytok. 
Később, az álmokkal való szembenézés pillanatában (17. 
sor) kiderül, hogy ellentétről is szó van. A vers jelen idejében 
tehát már nem ugyanolyan az én és a barátok élete, sőt, 
egyre nagyobb a távolság közöttük. 

Hiszen a negyedik versszak megszólítottja már a Csalatás 
— megváltozik a címzett. A feladó egyre kevésbé figyel a 
vers eredeti címzettjére, szinte elfelejti, hogy már beszél vala-
kihez. A megfogalmazott élmény (amelyben a csalatás mint 
birtokos szerepel) megelevenedik, a felismerés során megne-
veztetik; az egyre inkább csak az élményre magára figyelő 
költő előtt önálló életet kezd élni — és már élmény lényegét, 
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a csalatást szólítja meg, figyelmen kívül hagyva ezáltal az 
eredeti kommunikációs kapcsolatot. 

Az 5 — 8. versszakban nincs újabb megszólítás, a címnek a 
vers egészére kiterjedő érvényéből adódóan továbbra is a 
barátok az üzenet címzettjei, de jelenlétük már nem érezhető. 
Az 1—3. versszakban a hasonló élet közösséget teremtett az 
én és a barátok között — a felismerés, a valóságra való rá-
döbbenés után már nemcsak a távolság nagy: másként is élik 
az életet. Az első sorokban is érzett távolság az én és a ba-
rátok között elsősorban fizikai, térbeli volt, habár nem ki-
zárólag az. De tény : ekkor még léteztek a barátok, lehetett 
hozzájuk szólni. Az 5 — 8. versszakban már nincsenek jelen. 
Az élet örömökkel való élésében még együtt voltak, a felis-
merésben már magányos az én. A csalatásra való rádöbbenés 
és a megfelelő élet-lehetőség, a bölcs magatartásának meg-
találása már egyéni út, egyéni felismerés. 

Feladó és címzett viszonyát nem a közvetlen szóbeli kom-
munikáció, sokkal inkább a távolból való levélírás helyzete-
ként képzelhetjük el. Játsszunk el a címmel: „Levéltöredék 
barátimhoz"? Erről lehet szó. A vers kezdése levelet sejtet 
— az aposztrofáló verskezdet („Én is éreztem . . . bará-
tim" !) még az episztola, a levél felé mutat. De a vers folya-
mán az élmény önállósul, a felismerés kerül a középpontba, 
a csalatás szólíttatik meg. Majd ez is eltűnik. A levélből 
— hasonlóan a Levéltöredék barátnémhoz című vershez9 

— töredék lesz. A felismerés után a kezdeti fizikai távolság a 
kétféle élet-lehetőség távolságává alakul át, megszűntetve, 
töredékké tördelve az eredeti kommunikációt. A levél a felis-
merés után íródik, azzal a megszerzett tudással, amelynek a 
barátok még nem részesei - ez indokolja, hogy kezdetben 

9 A levéltöredék ötletét Korompay H.János szép verselemzése adta. 
Korompay H. János: Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz: 
In: Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig. Szerk.: Mezei 
Márta és Kulin Ferenc. Bp. 1975. 1 6 2 - 1 7 6 . 
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sem csak — bár elsősorban — fizikainak éreztük a távolságot 
az én és a barátok között, hanem szelleminek is. A címzett-
váltást követően azonban teljesen és végleg eltűnik a címzett. 

5. Logikai kapcsolatok 

A 4. és 5. versszak közötti cezúra igen éles — mintha két 
világ állna szemben egymással. Ha a mondatok, tagmonda-
tok közötti, a logikai kapcsolatokat kifejező kötőszavakat 
végignézzük, azonnal szembeötlik az ellentét. Az 1—4. vers-
szakban két és-t (illetve j-t), két mintet és egy midőnt találunk. 
A viszonyok: kapcsolatos (1. és 11. sor), módhatározói, ha-
sonlító jelentéstartalommal (6. és 11. sor), időhatározói (7. 
sor). Ellentmondást nem fejeznek ki a mellékmondatok, ha-
nem egy-egy gondolatot folytatnak vagy fejtenek ki. Ha 
kitesszük azokat a kötőszavakat, amelyek nem szerepelnek 
ugyan a szövegben, de az egyes mondatok vagy tagmondatok 
közötti logikai viszonyokból kikövetkeztethetők, akkor még 
öt kapcsolatos kötőszót helyezhetünk el a részben, ami jelzi 
az élmény viszonylagos homogenitását (1—2., 2 — 3., 4 — 5., 
8 - 9 . , 12 -13 . sorok között). 

Az első ellentétes kötőszó a 4. és 5. versszak közötti szü-
netben helyezhető el. Az élmény eddigi, bár belső feszültsé-
gekkel terhes, de legalább látszólagos homogenitása helyébe 
ütközések, ellentmondások sora lép: az itt elhelyezhető de 
érvénye kiterjed az egész versre. Az 5 — 8. versszak — tag-
mondatokat összekötő — kötőszavai: kapcsolatos: és (s) 
- 18., 29. sor; ellentétes: de (ámde) - 23., 30., 31. sor. 
Logikailag még elhelyezhető három kapcsolatos kötőszó 
(17. sor, 25 — 26., 28 — 29. sorok között). Ezeken kívül három 
olyan helyet találunk, ahol nem dönthető el a logikai össze-
függés milyensége, így a kötőszó elhelyezése már értelmezési 
kérdés (a nyelvészet komplex mondatkapcsolásként tartja 
számon a jelenséget). A 24 — 25. sorok között akár kapcso-
latos (és), akár magyarázó (mert, hiszen) kötőszó szerepel-
het. A 29 — 30. sorok között kapcsolatos, magyarázó, követ-
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keztető kötőszó (és, mert, tehát) egyaránt állhat. A 30 — 31. 
sorok között pedig egyformán érezhetjük az ellentétes (ha-
nem), a megengedő (bár), vagy a magyarázó (mert) kötő-
szó létjogosultságát. Egy esetben, a 29. sorban a kitett kap-
csolatos kötőszó (és) csak elfedi, hogy a két tagmondat kö-
zötti viszony („Látja, és keblét szomorún bezárja") tartalmi-
lag inkább következtető kötőszót (ezért, tehát) igényelne. 

Több tagmondatból áll a vers második fele, mondattanilag 
tagoltabb, sőt szaggatottabb. A logikai kapcsolatok kuszák, 
nemcsakhogy különfélék, de időnként egyértelműen meg 
sem állapíthatóak. A feszültség a vers második felében hal-
mozódik igazán. Nem véletlen, hogy bár a vers mindkét 
felében találunk enjambement-t, de ezek száma a második 
részben éppen kétszerese az első négy versszakban előfordu-
lókénak. S még feltűnőbb, hogy az 5. versszak végén nem 
ér véget a mondat, hanem áthajlik a 6. versszakba. 

6. Ellentét az álom és a valóság között — az átminősülés 
jelensége 

Az első de pillanata a felismerés pillanata (16-17. sorok 
között), az álmok eltűnésének pillanata.10 Az első négy vers-
szakban valóságnak képzelt világ álommá minősül át. Amit 
tényleges világnak hittünk, virtuális világgá változik. És így 
átminősül a vers minden eleme; az álomkép darabjairól 
kiderül, mi is valóságbeli megfelelőjük. A kies éden és a 
boldog liget eltűnik, helyét a sivatag vadon, az üres vadon 
foglalja el. Ennek következményeként az éreztemből, a 
szerettemből nem szeret semmit lesz. A repedező szív és a 
szilaj lélek szomorún bezárt kebellé, most még óhajtó szívvé 
válik. A barátoknak (ld. a 2. sor megszólítását) az üres 
vadonban már nincs helyük, szólni hozzájuk nem lehet, 

10 A felismerés pillanata Berzsenyi más verseiben is hangot kapott; 
példaként csak a Barátimhoz (Már-már félreteszem . . .) és a Víg Chloe 
soraira hivatkozunk. 
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hiszen velük csak az álmok világában volt közössége az 
énnek. Az édes Csalatás érzelmi kettőssége megszűnik: csa-
lárd fátyollá válik. A rengetett szó sugározta kellemes érzés 
helyett a letapodottan nyögő virtust, a méregpoharat, a 
bűnt, a mocskot látjuk. A föld szép örömi bíborszínű állepeüé 
változnak. Az ál- előtag jelentésének mélyén pedig nemcsak 
az enyhébb hamis, álcázó értelem van jelen, hanem a rászedés, 
a csalás, a becsapás is.11 

A valóságnak képzelt álomvilág (1—4. versszak) mozgal-
masságával szemben a valóság mozdulatlansága és állandó-
sága illetve a bölcs szemlélődő magatartása áll. Még akkor 
is ez az érzésünk, ha az igék puszta számaránya (9 : 12) az 
ellenkező irányba mutat. A második rész igéi közül — a két 
statikus főnévi igenevet eleve leszámítva — egy visszatér 
háromszor (látja). A vers első felének igéiben mozgást 
érzünk (repdezett, lerázta, csapongott, rengetett, és érezzük 
a mozgást a határozói igenévi kitörvén alakban is), vagy 
legalábbis pozitív töltésűek és aktivitást sugallnak (éreztem, 
szerettem, éltem, nyíltak). Az 5 — 8. versszakban elvész a 
mozgás, az aktivitás, kettős vagy gyakran negatív lesz az 
érzelmi töltés: tűnnek, leesik, sivatag vadon kél, fedi,, be-
zárja, nem szeret, nem is gyűlölhet, óhajt még, de, hal ki. 
Mindezt erősíti, hogy a kifejezetten pozitív töltésű szeret 
tagadószóval együtt jelenik meg, s ha az igékéhez kapcso-
lódó határozókat is összehasonlítjuk, még erősebbé válik 
a kontraszt: tüzesen szerettem, magasan csapongott, szem-
ben a let apódra nyögni, szomorún bezárja szerkezetekkel. 

Az álom világában minden a kinyílás, a mozgás, a felfelé 
törés irányába mutat: az igekötős szerkezetek összehasonlí-
tásakor ugyanaz az ellentét tűnik szembe, mint az igék és 
határozók esetén. Az álom : a porkötelek lerázása, a feledés, 
a rekeszekből való kitörés, a nap útjáig felszálló lélek világa, 
a kozmikus — s mégsem ijesztő, inkább kellemes — távla-
toké, a megszabadulásé, a tágasságé (még akkor is, ha egyál-

11 Történeti-etimológiai szótár (TESZ) á/-címszó. 
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talán nem egyértelmű, nem homogén ez az élmény). A bölcs 
viszont egy kietlen világban zárkózik önmagába. A letaposott 
virtus, az eltűnt álmok, a kihaló nyögések világát látván a 
bölcs bezárja keblét. 

7. A vers idődimenziói 

Az álmok világa vonz kellemességével, nyitottságával, 
perspektíváival. Az álmok világában van jövő. Ragyogó kilá-
tások és andalgó reménységek biztatnak. Az álombeli létnek 
van jövő-dimenziója — nyitottsága időbeli nyitottság is. A 
valóságra ébredés ennek a jövő-lehetőségnek a végét is 
jelenti: „Szíve óhajt még, de üres vadonban/ Hal ki nyögése." 
A vers második részében az egyetlen jövőre utaló szó a kél. 
De sivatag vadon kél a rózsaberek helyett. A valóságban 
nincsenek lehetőségek, nincsenek ragyogó kilátások — az 
utolsó versszak tanúsága szerint nincs jövő sem. 

A felismerés csakhamar múlttá változtatja a jövő távlatá-
val bíró létet, az álmokat is. Az 5. versszak „eseményei" 
„történnek".jelen időben: az igék jelen idejűek, a szövegben 
a most időhatározószót helyezhetjük el. Ez azt jelenti tehát, 
hogy az „írás ideje" a felismerés, illetve az azt követő időpil-
lanat, de azt is, hogy a felismerés, nem pillanatnyi esemény, 
inkább hosszabb folyamatról, belátásról kellene beszélnünk. 
Ehhez a jelenhez viszonyíthatjuk a többi versszak idejét. Az 
1 — 4. versszak ideje lezárt múlt (múlt idejű igék, már határo-
zószó). A 6. versszak igéi — az 5.-éihez hasonlóan — jelen 
idejűek, de ez a jelen nem konkrét, hanem általános: nem 
a most határozószót helyezhetnénk itt el, hanem az általá-
bant. A 7 — 8. versszak időszerkezete még bonyolultabb: 
jelen idői találunk ugyan, de a 25 — 29. sorba egyaránt illik a 
most és az általában — konkrétnak és általánosnak egyaránt 
tekinthetjük a leírtakat. A 29 — 30. sor konkrét jelen időben 
áll (most), a 31. sor első felében viszont szerepel a még hatá-
rozószó. Ez azt jelenti, hogy a jelen időn belül lezár egy cse-
lekvést: a múltban és a jelenben „szíve óhajt még", a jövőt 
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azonban ezzel szemben fogalmazza meg a 31 — 32. sorban: 
„de üres vadonban / Hal ki nyögése." Elhelyezhetjük az idé-
zetben a már határozószót: de már üres vadonban . . . Az 
álmok múlttá válnak, a felismerés pillanata eltávolítja, az 
általános törvény felismerése érvényen kívül helyezi őket. 
Végül pedig határozottan szembesül egymással még és már}2 

8. A vers értékszerkezete 

A vers a felismerés, a belátás után fogalmazódik, akkor, 
amikor az én már átélte az álom kellemességét, nyugalmát, 
de már túl van azon, hogy az álomvilágot csak jónak képzel-
hesse. Ez indokolja, hogy az álom és az ébrenlét állapota, a 
felismerés előtti és utáni lét egyaránt ambivalens, egyik sem 
egyértelműen pozitív vagy negatív. 

A versben sok olyan szerkezet van, ahol az egymás mellé 
kerülő szavak mintegy taszítják egymást: ellentétes érték-
tartalmuk belső feszültséget eredményez. Alany —állítmány, 
jelző—jelzett szó, bir tokos-bir tok jellegzetes feszültségének 
kétféle funkciója lehet. Egyrész folyamatként ábrázolja az 

12 A vers idő-dimenziói így alakulnak: 
idő igeidő időhatározószó 

1 —4. vsz. lezárt múlt múlt idejű igék már 
5. vsz. jelen jelen idejű igék most 
6. vsz. általános 

jelen jelen idejű igék általában 
7— 8. vsz. jelen jelen idejű igék 

25— 29. sor most és általában 
29—30. sor most 
31. sor még 
31 —32. sor már 

Az időviszonyok itt vázolt rendszere indokolja, hogy Korompay H. 
János az (Németh G. Béla terminusa szerint) időszembesítő verstípus-
ba sorolja e verset is, együtt a Búcsúzás Kemenes-Aljától, Az élet dele, 
A tizennyolcadik század és A közelítő tél címűekkel (ez utóbbit Németh 
G. Béla is említi az időszembesítő versek között). Korompay H.János: 
i.m.; Németh G. Béla: Még, már, most', In: Németh G. Béla: 11 vers, 
Bp. 1977. 243. 
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álmok szertefoszlását : a szép külszín mögött kitetszik a való-
ság sötét szövete. Ezen szerkezetekben a pozitív ( + ) vagy 
semleges (o) értéket egy negatív ( —) követi. Például: 

álmaim ( + ) — tűnnek (—) 
az aranyvilágnak rózsaberkéből ( + + ) — sivatag vadon ( ) 

Virtus ( + ) — letapodva nyögni ( ) 
Sokrates ( + ) — méregpoharát (—) 

Másik funkciója, hogy az élmények belső ambivalenciáját, 
kettős érzelmi-indulati kötöttségét kifejezze. Például: 

b i b o r ( + ) - állepel (—) 
é d e s ( + ) — csalatás (—) 

A feszültség szinte kiabáló : hiába édes az érzés, mégiscsak 
csalatás, de a csalatás — tagadhatatlan - mégiscsak édes; 
a meleg színű, szép bíbor csak állepel — de ez az állepel 
mégiscsak szép, mégiscsak bíbor! A felismerés ész-elvűsége 
és etikai parancsa mellett ott van az élet kellemes élésének 
emberi óhaja — talán jobb is lenne, ha az édes csalatás nem 
válna csalárdsággá, ha a bíbor állepel álsága nem derülne ki. 

Az állepellel fedett világ tehát kellemes (1—4. versszak), 
de e kellemességbe vegyül fájdalom is. Éppen e világ kellemes-
ségének leírásában nevezi csalatásnak azt, ami elbájolta. 
Bájolás — a szó a varázslat, varázslás képzetköréből ered, 
s e varázslással együttjár a megkötözés, a mágikus lekötözés. 
Nemcsak kellemes tehát: fogva is tart.13 E versszakban is 
mágus erővel rengetett a sok kellem, tehát a mágia, az elva-
rázslás erejével. A megkötözöttség érzését sugallja a Léthe 
virányaixa való hivatkozás is. Léthe valóban a feledés vize, 
a fájdalmak feledéséé, a gondok megszűnéséé („szívem . . . a 

13 A báj szó a nyelvújítástól kezdve (első adat: 1801) jelenti a 
kellemeset is — de még ha így használja is Berzsenyi, akkor is eleve-
nen él benne — mert élt a korban — a szó eredeti, a varázslat képzet-
köréhez tartozó jelentése, a szó tehát önmagában hordozza az egész 
versre jellemző ambivalenciát. TESZ báj címszó. 

9 It 85/4 
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a porkötelet lerázta").14 De a mitológia tud a Léthe ülőhe-
lyeiről is, ahol az ott lévők — teljesen megfeledkezve maguk-
ról — úgy ülnek, mint akiket megbilincseltek, odaláncoltak 
(s a mítosz egyes variációi szerint valóban meg is bilincselték 
őket).15 Hiába szerepel tehát a porkötelek lerázása a strófá-
ban, ez más kötelékek, a magamegfeledkezés, az elvarázsolt-
ság köteleinek magára vételét is jelenti. 

Az elvarázsolás mellett még egy asszociáció-sort elindít a 
boldog álom képsora: „Rengetett, édes Csalatás! öledben / 
Mágus erővel." Az ily módon önmagáról megfeledkező, ön-
magára nem eszmélő lény: a gyermek, aki védetten, elrin-
gatva, álomképekben élhet. Aki a magafeledtség állapotában 
élhetett — a múltban. S a felismerés, a belátás folyamata: a 
felnövés, a felnőtté válás, amely tehát nem más, mint fáj-
dalmas, de kényszerű ráébredés a valóságra. 

De nemcsak az álmok tündér ligeti itatódnak át fájdalom-
mal; a bölcs magatartása sem egyértelmű (5 — 8. versszak). 
Nem pusztán azért, mert a külszín kellemeivel szemben a 
valóság birodalmában minden sivatag, zordon, puszta. Nem 
is csak azért, mert ezzel szemben megszólal a kellemesség 
utáni vágy (vagy visszavágyódás) hangja. A bölcs magatar-
tása önmagában is ambivalens. Hiszen: keblét a valóságra 
való rádöbbenéskor bezárja — de szomorún. A magatartás 
vállalása nem azonos a magatartás teljes, fenntartás nélküli 
átélésével, sőt: az érzelmek szintjén még szomorúság is 
vegyülhet a vállalt magatartás szerinti életbe. A hivatkozott 
sort (29.) tovább boncolgatva kiderül, hogy a bölcsé is csak 

14 Berzsenyinél többször is visszatér a — mitológiában is ambiva-
lens — Léthe-motívum, többek között A poéta című versben. A művel 
rokonítja vizsgált versünket a képzetkör azonossága is, vagy például a 
mindkét szövegben fontos, hasonló jelentésű báj szó: így, aki Kastal 
vedreiből merít, / Új, tündéri világ bája ragadja el; — A versről ld.: 
Szuromi Lajos: Berzsenyi Dániel: A poéta, In: Miért szép? A magyar 
lira Csokonaitól Petőfiig. Szerk.: Mezei Márta és Kulin Ferenc. Bp. 
1975. 1 8 8 - 1 9 9 . p. 

15 Kerényi Károly: Görög mitológia. Bp. 1977. 72., 162., 338. 
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elért, nem pedig örök magatartás. A bölcs is csak be zárja 
keblét a felismerés után, tehát azelőtt éppúgy nyitott volt, 
mint másé. A bezárt kebel pedig megtartja az óhajtásokat: 
„Szíve óhajt még". 

E részben válnak végtelenül bonyolulttá és ellentmondá-
sossá az érzelmek. A szeretet és gyűlölet kihalását, megszűné-
sét megállapító 30. sort többértelművé, szinte megfejthetet-
lenné teszi a gyűlöl igéhez kapcsolt ható igeképző. Az tudni-
illik kihat a szeret jelentésére is. Nem szeret és nem is gyűlöl 
a bölcs? Vagy ha nem szeret, akkor — más érzések híján 
— nem is gyűlölhet? Vagy: bár nem szeret, de nem tud 
gyűlölni sem ? Vagy talán : ha kivonul az életből, ha a szeretet 
érzésével nem tud részt venni benne, akkor nincs joga gyű-
lölni sem? További értelmezések is lehetővé válnak, ha az 
előző és a következő sorral való logikai kapcsolatot tisztáz-
zuk. „és keblét szomorún bezárja./Nem szeret semmit, de 
nem is gyűlölhet." (29 — 30.) Ha kapcsolatos a viszony (és), 
akkor minden eddigi értelmezésünket megtarthatjuk. Ha 
következtető (ezért) a kötőszó, akkor a kényszerűségből 
bezárt kebel az okozója annak, hogy a bölcs képtelen a szere-
tetre és — ezért — a gyűlöletre is. Ha fordított, magyarázó 
a két sor logikai kapcsolata, akkor a bölcs azért zárja be 
keblét, mert nincs tárgya szeretetének (a bezárkózás egyéb 
okait korábban, a 25—29. sorban már láttuk). Többféle értel-
mezést enged meg a 30. és 31. sor egymáshoz való viszonya 
is: „Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet;/ Szíve óhajt 
még,". A magyarázó mert kötőszót tegyük ki? Ez esetben a 
bölcsnek azért nincs joga gyűlölni, mert szíve óhajt még. 
Vagy az ellentétes hanem hiányzik ? Talán a bölcs képtelen 
a gyűlöletre, mert a szeretet hiányzik ugyan belőle, de az 
óhajtásoktól nem tudott szabadulni ? Vagy a megengedő bárt 
képzeljük a két sor közé? Ez nem árul el semmit az előző 
szeret — gyűlöl kapcsolatról (azaz az előbbi lehetőségek 
mind behelyettesíthetők ebbe az értelmezésbe). A logikai 
kapcsolatok hallatlan bonyolultsága, a komplex mondatkap-
csolás nyelvi jelensége mutatja, hogy itt ok és okozat már 

9* 
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elcserélhetők, azonosak, önmagukba visszatérnek. Az iménti 
ehetőségeket nyitva kell tehát hagynunk — továbblépve a 

31—32. sor értelmezéséhez. 
A bölcs képtelen az óhajtásoktól megszabadulni, ezért, 

hogy azokat mint értékeket megőrizhesse, be kell zárnia keb-
lét. Az óhajtás értéket képvisel, az óhajtások bezárása érték-
őrzést. Ez jelentheti a lehetőségek vágyának, a gyermekkor 
emlékének, a felelőtlen szárnyalás hitének, a „magam-nem-
tudás" boldog érzésének, a jövő iránti reménykedésnek érzé-
sét — amelyek a hazugnak bizonyult álomnak sajátjai voltak. 
Ott az értékek csalárd fátyollá minősülve szertefoszlottak, 
ahhoz, hogy ez az óhajtás ne váljon hasonló módon tüné-
keny álommá, a bölcsnek szomorún bár, de önmagába kell 
zárnia őket. A bölcs tehát nemcsak a valóság meglátója, 
hanem az értéktelített álomvilág valós értékeinek néma hor-
dozója is. Hordozója és megőrzője ennek az értéktartalom-
nak annak ellenére, hogy az ő magatartása alapvetően más 
értékekre (intellektuális felismerés, felnőttség, morál, igaz-
ság) alapul. Hiszen az 1 —2. versszak értékei az élet kellemes, 
emieri éléséhez kötődnek: az érzések, a szeretet, a föld örö-
mei, a szerelem, a vidámság. A szív világa, a megkötöttsé-
gektől szabaduló érzelmek világa ez. Hogy ennél is gazda-
gabb és tartalmasabb, azt a lélek, a földet messze túlszár-
nyaló lélek csapongása mutatja (3. versszak). A 4. versszak 
értékeit nem tudjuk pontosan elhelyezni, vonatkoznak mind 
az érzelmek, mind a lélek értékeire. Az éden védelmezője 
ereje, az anyaöl biztonságos rengetése, s a nap útjáig való 
ragyogó kilátás egyaránt benne foglaltatik. 

Az értéktelített világ azonban lelepleződik — az értékek 
álértékeknek bizonyulnak, a szív és a lélek megcsalatott. 
Nem két világ áll szemben egymással, csak az állepel hullott 
le a valóságról a bölcs beható szeme előtt. Kiderül, hogy a 
kellemes és szép élet eltakarója a világ bűnösségének, etikai 
rútságának. Hiszen amit erről a világról az etikum nézőpont-
jából megtudunk, mind negatívum : a Bűn győzelme a Virtus 
felett, Tibéré Sokrates felett. 
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A vitális kellemesség szférája, a mindennapi élet könnyen 
élhető volta az etikailag negatív valóságot takarja. Az ébre-
dés nem kellemes — de nem is bűnös. Nem éden — de nem 
is csalárd. A bölcs értékei valóban sokkal szerényebbek: 
csak annyi, hogy a bölcs nem válik csalatottá, hogy beható 
szemével nem lehet játszani. Az én szemét, hogy higgyen a 
szépségnek, csalárd állepel fátyolozta. Az álmok és a fátyol 
csalárdsága hitette csak valóságnak azt, ami pusztán bíbor 
állepel volt. 

Az álmok eltűnése a felismerés eredménye : de a felismerés 
már a kötelező parancs erejével, érvényével szólal meg. A 
bölcs megtalált magatartása - a megszólított és az én köz-
vetlen jelenléte nélkül — általános síkra emelt magatartás 
(ugyanakkor, amikor az én számára is ez a megfelelő, a meg-
talált, személyesen autentikus magatartás). A tragédia azon-
ban az, hogy bár a tisztán látó bölcs világa erkölcsi és való-
ságos világ, mégsem élhető. Csak üres vadon, amelyben az 
óhajtások is lassan kihalnak. Feloldhatatlan ellentmondás, 
hogy míg az életet csak az álmok világában lehet élni, a felis-
merés mégis a bölcs életére kötelez.16 

F E N Y Ő D. G Y Ö R G Y 

SZEMERE BERTALAN: UTAZÁS 
KÜLFÖLDÖN 

Szemere Bertalan (1812-1869) neve igazában politikus-
ként ismert: a reformkor liberális ellenzékének egyik vezérét, 
az 1848-as belügyminisztert, az 1849-es miniszterelnököt 
tiszteljük személyében. Diákifjúként azonban legalább any-
nyira érdekli az irodalom, mint a politika, hiszen még húsz 
éves sincs, amikor 1831-ben versei jelennek meg a Felső-

16 Köszönöm mindazok — elsősorban Bécsy Ágnes, valamint 
Gelniczky György, Mezei Márta, Nagy Ferenc és mások — ötleteit, 
munkáját, tanácsait, akik tanulmányom írása közben segítettek. 


