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Vates ambiguus 
A bukolikus hagyomány Berzsenyi Dániel költészetében 

Az idilli költészet szókincse 

„Berzsenyi a neoklasszicista konvenció »ideálisabb szemléletekre ragadó«, 
»fentebb« szavait éppúgy, mint a nem költői-irodalmi stíl rekvizítumkincsé-
ből való, »közönségesebb« szavakat elárasztva-ismételve, azokat a szöveg 
szintjén valóban a lehetségesig »értelemtől üres« szavakká stilizálja - másfe-
lől a belőlük (is) felépülő költői expressziók poétikai szintjén, a megjelenített 
szövegvilágban viszont ugyanezzel az ismétlődéssel különös, sajátszerű, és 
merőben lírai-szimbolikus jelentéssel tölti meg."1 A klasszikus költészet kor-
puszából fölidézett motívumszerű szavak vizsgálata lehetővé teszi az életmű 
kézenfekvő „és poétikailag is felettébb autentikus vizsgálatát".2 Ez utóbbi ál-
lítás megfordítva is igaz: a megváltozott jelentésű motívumok révén értelme-
zett műalkotás - szokatlan hangsúlyaival és alakzataival - megeleveníti és át 
is formálja az őt megelőző hagyományt. 

A jelentésfosztás és jelentéstulajdonítás folyamata jól követhető Berzsenyi 
költészetének néhány olyan motívuma esetében, amelyek az aranykor és 
bukolika témakörébe tartoznak. Berzsenyinél lépten-nyomon találkozhatunk 
ilyen kifejezésekkel, képekkel: Árkádia, aranyvilág, liget, pásztor, virágkor. Fel-
tűnő, hogy a schilleri felosztás értelmében elégikusnak tekintett költő élet-
művében mennyire meghatározó az idillikus költészet szókincse. Pontosab-
ban fogalmazva nem is annyira az az érdekes, hogy elégikussá válnak a bu-
kolikus-aranykori képek - hiszen ez történik az elégikus pásztori költészet 
hagyományában is3 - , hanem az, ahogyan mindezek annak a Horatiusnak 
a költői világa alá rendeződnek, akit „a szentimentális költői műfaj igazi 
megalapítójának lehetne nevezni, mint ahogy még felül nem múlt mintája 
is".4 Ez utóbbi jelenség viszont csak az eredeti motívumok jelentésmódosulá-
sával képzelhető el.5 Tanulságos idéznünk Borzsák István észrevételét: „a 
»magyar Horatius« (Berzsenyi Dániel) költészetében a vergiliusi bukolika 
»vidám avénája« [...] is felhangzik".6 Az egyes horatiusi versekben, illetve a 
teljes és szerkesztett kötet egészében sorra jelennek meg a bukolikus költői 
világ szavai, kifejezései:7 „vidám avénám titeket énekel", „Sátoribann az 
arany világnak", „Hajdani szép idejét s Saturnust". (Az Agrippa-ódát idéző 
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kezdet után ilyen sorok következnek a Himnusz Keszthely Isteneihez című 
versben.) 

Berzsenyi abban a korban és abban a költészeti világban alkotott, amely-
ben soha nem látott mennyiségű magyar nyelvű ekloga-parafrázis született.8 

(Jellemző, hogy a teljes vergiliusi mű fordítása csak két ízben jelent meg: 
1789-ben Rájnis Józsefé és 1813-ban Baróti Szabó Dávidé.) A pásztorköltészet 
elterjedésében szerepet játszott az itáliai arcadia-mozgalom, mely újra a fi-
gyelem középpontjába állította az ókori bukolikus költészetet.9 A „Magyar 
Vergilius" kifejezéskészlete és képi világa kánonalkotóvá vált, és egy szinte 
kötelező aranykor-toposzt írt elő. Faludi nagy hatású idilljeit 1786-ban Révai 
Miklós adta ki először. A kötet végére függelék gyanánt egy hosszú tanul-
mányt közölt a pásztori költészetről, melyben bőségesen idéz Theokritosz, 
Moszkhosz, Bión, Vergilius, Segrais és elsősorban Gessner10 bukolikus költé-
szetéből. E kötettel jelennek meg először a magyar irodalmi köztudatban 
Gessnernek az elégikus idilljei, amelyeket két év múlva Kazinczy fordít ma-
gyarra, és amelynek a nyelvezete oly erőteljesen hat Berzsenyi költészetére. 

Ha Berzsenyi költészetében a pásztori motívumokat vizsgáljuk, akkor a 
bukolikus költészet közvetlen hatásán kívül számolnunk kell a szentimentá-
lis románok, költemények hasonló jellegű szókincsével is. Itt ténylegesen 
csak dekoratív, illetve hangulati elemként szerepeltek az elmúlt aranykornak 
a képei, és mint ilyenek teljesen közkeletűek voltak.11 Többször nehéz megál-
lapítani, hogy a pásztorköltészet képei mikor épülnek be szervetlenül és csak 
közhelyként egy-egy alkotásba, vagy mikor van ezeknek a motívumoknak 
tényleges funkciójuk, körülhatárolható jelentésük. A szentimentalizmus álta-
lános szókincsével egyetemben a korban divatos anakreontika toposzrend-
szerét is nehéz elválasztani a bukolika világától, illetve a horatiusi költészet-
től. Erre az egybemosódásra talán a legjobb példa Berzsenyi Czenczimhez 
című anakreóni verse.12 

Bár Berzsenyinél is nehéz az irodalmi párhuzamokat és hatásokat szétvá-
lasztani és egy egyértelmű bukolikus szöveghagyományt kijelölni, mégis ta-
nulságos lehet az, hogy az eklogák egy-egy fordulata néha idézetszerűen fel-
bukkan a nem horatiusi versekben is. Merényi Oszkár hívja föl a figyelmet 
arra, hogy Az Est című versben, amely Matthisson egyik költeményének át-
dolgozása, a jelenet díszletéül megalkotott táj néhány vonásban eltér az alap-
verstől. „A német költő valóságos alpesi német tájat fest sziklaóriásokkal 
[...], míg Berzsenyi e természeti képet beilleszti egy árkádiai táj szépségének 
motívumai közé."13 A kritikai kiadás megjegyzését továbbgondolva a táj le-
írásának képei közül fontosnak tűnik a naplemente képe,14 illetve a „bokros 
tölgy" a „terebély zöld ágokkal" és a „sötét bükk" motívuma, amely Vergi-
lius kötetének első, szinte mottószerű és a végtelenségig parafrazeált sorára 
rímel: „Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi".15 A vers végén pedig 
felbukkan a theokritoszi Szicília Vergilius által is említett folyója, az 

8 3 



ACÉL ZSOLT 

Arethusa.16 Más versek tájleírásaiban is megjelennek árkádiai motívumok: „a 
szilaj Arcasok legeltetik a nyájt, / S a kies estvéken nyögdécsel a lassú 
furullya" (A Balaton), illetve „itt Arcadia zöld halmai nyilnak" (Magyar-
ország). 

Árkádia és az aranykor 

Én is ö römre szüle t tem 
Arcadia berkében , 
Rózsapárnán szendereg tem 
Cypris á m b r á s ölében. 
Az arany század Istene 
Pásztorai közé kene. 

Ah de min t az a r any világ, 
A rózsakor elrepül! 
Olymposra m á s Isten hág, 
S Dodona be rke dördül . 
Elvirít a szép kikelet, 
S vele a hesper i liget. 

Az Életfilozófia című versnek, a megérkezés költeményének első soraiban 
megidéződik az aranykori pásztorlétnek az antik bukolikus korpuszból is 
oly jól ismert képe. Meglepő, hogy milyen pontosan teszi ezt Berzsenyi: meg-
említi a pásztorlétet, Saturnus uralmának végét és Zeusz hatalomra kerü-
lését.17 Az aranykormítosz, melynek első általunk is ismert megfogalmazója 
Hésziodosz, hamarosan a pásztorköltészet állandó motívumává, sőt szinte 
egyik sajátos ismertetőjelévé vált.18 A világkorszakok ciklikusságának (ez ál-
talában csak hanyatlást jelentett) képzete mellett teljesen szerves és jelen-
tésteljes a „hesperi" szó és kép felidézése, hiszen a római irodalomban a 
Heszperia (nyugat) görög szava azt az Itáliát jelentette, ahol a hagyomány sze-
rint Saturnus a bukása után elrejtőzve lakott. A „heszperoszi" melléknév és 
a „Heszperia" tulajdonnév ebben az összefüggésben a térben távol lévő 
aranykoriságra utalt. Ebben a képi világban hathat furcsán és idegenül 
Cyprisnek, vagyis Venusnak az alakja, hiszen ő éppen a szűzi Diana által kép-
viselt aranykori világnak ellensége. Nemcsak az antik irodalomban, hanem 
az újkoriban is Diana (Artemisz) a bukolika istennője, aki az érintetlen, eke 
által meg nem sebzett természetet őrzi.19 A szerelem istennője sohasem jele-
nik meg a szoros értelemben vett aranykorképzetekben. (Legfeljebb úgy, 
hogy annak teljes bukását és pusztulását ő okozza.) Később még visszaté-
rünk a Berzsenyi-versnek erre a problémájára. 

A vegyes mitológiai képzetekkel megalkotott árkádiai kép egy híres for-
mulával kezdődik, amelynek alapján Schiller Resignation című költeményé-
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vei („Auch ich war in Arkadien geboren") szokták összehasonlítani Berzse-
nyi versét. A kritikai kiadás jegyzete szerint ennek a hasonlóságnak túl nagy 
szerepet tulajdonítanak, holott „csak a kezdő sor közhelyszerű kiindulása 
egyezik a két költő versében. Ez pedig a kor, az akkori árkádiai világ egyik 
jellemző szólásformája volt."20 Pontosan ennek a közhelyszerű szólásnak kell 
nagyobb szerepet tulajdonítani, hiszen ez nem a szoros (vagyis schilleri) ér-
telemben vett idilli költészet világába tartozik, hanem az elégikus pásztor-
költészet tradíciójának része: Et in Arcadia ego.21 A leginkább Poussin fest-
ménye alapján ismert töredékes grammatikájú mondatnak leginkább két 
értelmezése volt divatban: „még Árkádiában is létezik a halál", illetve: „én is 
Árkádiában éltem [ti. már meghaltam]".22 Mind a két értelmezés valamilyen 
antibukolikus Árkádiát, egyfajta melankolikus pásztorvilágot teremt, mely-
nek önmagában zárt és elérhetetlen szépségét az elmúlás keretezi. A kora új-
kor óta ehhez az Árkádia-képzethez járulhatott az antik kultúra iránti nosz-
talgikus vágy, vagyis az aranykor és az antikvitás esetleges azonosítása. 
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ebben a felfogásban az igazi városi 
kultúra, az erőteljes és harmonikus polisz megteremtése biztosítja az arany-
kort, nem pedig az attól való elszakadás, mint a pásztori költeményekben.) 

Az elégikus környezetbe állított idill talán legnagyobb költője Sannazaro 
volt, aki a vergiliusi eklogákból a melankóliát emelte bukolikáinak közép-
pontjába.23 Poussin festményén is egy sírépítményen található az „én is 
Árkádiában" formula, jelezve ezzel a halál jelenlétét az aranykori világban. 
Berzsenyi költeménye tehát - egy irodalmi hagyomány részeseként - már az 
első szavaival is jelzi, hogy a verstérben felidéződő bukolikus világ az időbeli 
és térbeli idegenség és távolság szituációjában fogalmazódik meg. A lírai én 
egy Árkádián kívüli helyen és egy aranykor utáni időben emlékezik a virág-
korra. Berzsenyi lírájában az aranykornak „díszei hullanak", hiszen „lefoly 
a virágkor": elégikus világ díszleteivé válnak a vizsgált motívumok. 

Az epitáfiumszerű „Et in Arcadia ego" formula föntebbi vizsgálata viszont 
egy fontos mozzanatra hívja fel figyelmünket: a schilleri felosztásban egy-
mással szembeállított idillikusságnak és elégikusságnak a kettőssége magá-
ban a bukolikának a műfajában rejlik. Ami a költészet és a természet viszo-
nyának elméleti szempontjából két ellentétes lehetőségnek tűnik, az a motí-
vumok és költői képek szintjén egységet képez. Panofsky tanulmánya is em-
líti, hogy az újkori elégikus tradíció Vergilius idilljeiben gyökerezik, a Vergi-
lius által megteremtett Árkádiában24 is létezik halál, sőt az ötödik eklogában 
Daphnis sírfelirata is olvasható, így végső soron innen származtathatjuk az 
„et in Arcadia ego" epitáfiumát.25 

Maga a bukolika műfaja egy bukolikus és nem-bukolikus (városi életké-
pek, lírai-elbeszélő költemények, epikus mítoszfeldolgozások, aiól dalok, 
epigrammák) alkotásokból álló gyűjtemény irodalmi recepciója révén jött lét-
re. Az irodalmi műfaj létrejöttét segítő kánon nyitva hagyja azt a kérdést, 
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hogy ezek a költemények gyakran antibukolikus értelmezésekre is lehetősé-
get adnak: Theokritosznál éppúgy olvashatunk a csecsemő Héraklész által 
megteremtett aranykorról, mint a háború fenyegetéséről. Biónnál gyászvers-
sel is (Adonis gyászdala) találkozunk. Révai Miklós - a már említett fontos ta-
nulmányában - e vers kapcsán fontosnak tartja megjegyezni, hogy „a pász-
tor költésbenn minden költeményes nemnek helye lehet, csak hogy a pász-
torkodásnak színét viselje, arra nézve mi ezt a darabot pásztor alagya gya-
nánt vehetjük".26 

Vergilius arany Árkádiája olyan műben szólal meg, amelyet (az első és ti-
zedik költeményben) a háború és az elsötétedés tragikus szituációja27 kere-
tez. Az ötödik ekloga esetleges értelmezéséről már volt szó, a hatodik pedig 
kifejezetten egy bizonyos kozmikus bűnbeesést és a természettől való teljes 
elszakadást fogalmazza meg mitológiai elbeszélésben.28 Az újkori elégikus 
aranykor-tradíció egyik legjelentősebb forrása Ovidius. Az Átváltozások koz-
mogóniájában található aurea aefös-leírásban lelhetjük föl az elégikus pásztor-
költészet motívumrendszerének ősét. A Berzsenyinél is oly gyakran és szin-
te kulcsszóként előforduló aranykor, illetve virágkor kifejezés latin megfelelő-
je, az aurea aetas nem fordul elő a bukolikus korpuszban, csak Ovidiusnál, 
illetve Calpurnius Siculusnál.29 Mindkettejüknél már kifejezetten irodalmi ha-
gyományként szerepel az aranykormítosz, és a pretextus ilyen hangsúlyozá-
sával ezt a motívumot vallási-mitológiai vonatkozásaiból kibontják, (meta-) 
poétikai allegóriává „átironizálják". 

Horatius Árkádiája 

Az Életfilozófia című vers első két versszaka kapcsán láthattuk az aranykori 
motívumok elégikus használatát, és azt, hogy ez az elégikus olvasat maguk-
nak a kánonalkotó idilleknek a lehetséges értelmezése. Már említettük, hogy 
Berzsenyinél ezek a képek nem a melankolikus pásztori „alagya" műfaj i 
hagyományához kapcsolódnak, hanem inkább Horatiushoz. Ez az a vonás, 
amely például Gessner idilljeitől és egyáltalán a korabeli elégikus vagy idil-
likus pásztori költészettől elválasztja Berzsenyit. 

Az Életfilozófia az elmúlt aranykor megfogalmazása után bölcsességi vers-
sé válik. Ez utóbbi strófák miatt Horatius egyik carmenjével (III, 29) szokták 
párhuzamba állítani.30 A párhuzamok kapcsán Seneca és Platón neve is elő 
szokott kerülni. Mindkét nevet bőségesen alátámasztják filológiai és Berzse-
nyi-életrajzi adatokkal.31 Mindezekben közös vonás a szemlélődő bölcs jelen-
léte, hiszen sztoikus (és epikureus) etikai formulák kerülnek elő a következő 
sorokban. Ez a horatiusi bölcs úgy jelenik meg Berzsenyi lírájában, mint aki 
önként átengedi a sorsnak mindazt, amit nem tud tőle megvédelmezni, aki-
nél a lét és gondolkodás egyensúlyban van, a világról alkotott tudása meg-
felel a világ struktúrájának. 
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Itt is, és a dolgozat első részében említett Berzsenyi-versekben is az arany-
kori világ képei beépülnek Horatius bölcseleti lírájába, ezzel Schiller felosz-
tása értelmében teljesen elégikussá válnak. Bár a klasszicizáló esztétika mű-
faji okokból Horatius ódáitól idegennek tekintette a bukolikus költészetet, 
mégis, elemeiben Horatiusnál is megjelennek az aranykori költészet elsősor-
ban nem bukolikus elemei. Az általa szerzett Századvégi ének, mely az arany-
kor eljövetelét ünnepli, ugyanazt a szűzi Dianát szólítja meg, akiről már a bu-
kolikus világ védőjeként szó volt, és aki a negyedik ekloga invokációjában is 
szerepel. Az aranykor világát egy messzi szigetre helyező 16. epodoszról pe-
dig végképp nem szabad elfelejtkezni, még ha az irodalmi hagyományban 
nem egyértelmű is e vers értelmezése. Horatius költői világát az aranyko-
riság eszméje kapcsolja össze a bukolikus hagyománnyal, bár képi világa és 
gondolkodása teljesen más. Ő is az aranykorról beszél, még ha más összefüg-
gésben is, elsősorban a sztoikus-epikureus életvitel keretei között. 

Itt érthetjük meg Berzsenyi motívumválasztását. A hagyomány által kiüre-
sített pásztorköltészeti képek azáltal válnak ismét jelentéshordozóvá Berzse-
nyi költészetében, hogy a horatiusi világ motívumaivá válnak. Bruno Snell 
említi, hogy Horatius számára is létezik az Árkádia-fogalom, még ha nem be-
szél is róla.32 Az „aranykori" római irodalomban a görögség világát felidéző 
helyszínek, nevek, istenek, vallási és kulturális fogalmak allegorikusak, 
evokatív költői fogalmak, melyek eredeti tartalmuktól megfosztódtak, így a 
bukolika körül kirajzolódó irodalmi hagyományok kapcsán is lehetőség nyílt 
arra, hogy ezekből az elemekből szabadon egy új, pusztán a költészetben 
létező Árkádiát hozzanak létre, akár a bukolikus világnézettől teljesen füg-
getlenül.33 Horatius gazdag mitológiai világa is erre irányul: ezekkel az alle-
gorikus figurákkal (görög istenekkel, helyszínekkel, eseményekkel) próbálja 
benépesíteni aranykori „Heszperiáját", amely immár csak a költészetben 
teremtődik meg.34 

Az újkori horatiusi irodalom a pásztorköltészetet elsősorban akkor hasz-
nálhatja fel, ha az végső soron megengedi, hogy a bukolika konnotációs je-
gye az allegorizálás legyen (mint ahogy ezt a Vergilius-értelmezésekre építő 
középkori és kora újkori hagyomány szükségszerűvé tette), ugyanakkor 
megőriz valamit az eredeti pásztori összefüggésekből, Árkádia-felfogásból. 
Berzsenyi kapcsán tanulságos az a XVIII. századi vita, amely az addig ural-
kodó allegorizálást elvetve a természetes ábrázolás elsőbbségét hirdette, ez-
zel Vergiliusszal szemben Theokritoszt tekintette követendő mintának. Ezt 
hangsúlyozta Batteux is, majd hatására Révai az idézett tanulmányában, és 
ez vált a század végére a magyar költészetben is általánossá, szemben a ko-
rábbi egyházias allegorikus pásztorkölteményekkel és iskolai pásztorjáté-
kokkal. Batteux felfogása német közvetítéssel a theokritoszinak tartott 
Gessner költészetére is hatott.35 Úgy tűnik, hogy ennek a természetes (allegó-
ria nélküli) idilli költészetnek a szókincsét és képi világát használta fel Ber-
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zsenyi, de esetében egy utólagos - azonban az eredeti antikvitás mintáira épí-
tő - horatiusi allegorizálásról beszélhetünk úgy ahogy azt előbb Horatius 
kapcsán kifejtettük. 

Bruno Snell gondolatmenetével írható le legpontosabban Berzsenyi versei-
ben a pásztori idill és a horatiusi elégia kapcsolata.36 A neoklasszicista kon-
venció stilizált fogalmaiból egy horatiusi Árkádiát próbál megalkotni, és 
ezek az elemek e nagyobb összefüggés révén kapják meg új, élő jelentésüket. 
A Horatiustól „átvett tárgyiasságok így nem elsődleges ábrázoló jelleggel, 
hanem sejtető, evokatív, utaló funkcióval bírnak".37 E tárgyiasságok kiemel-
kednek eredeti összefüggéseikből. így fordulhat elő például Cypris neve bu-
kolikus motívumok közé ágyazódva az Életfilozófia című vers első verssza-
kában:38 nem Vergilius, hanem Horatius aranykori Árkádiájának része. 

Berzsenyinél az aranykor egy hanyatlást megelőző állapot, amely nemcsak 
a történelem (A magyarokhoz), hanem a személyes élet (Barátomhoz) múltjában 
is felfedezhető, és amely az emlékezés és emlékeztetés pozícióját írja elő a lí-
rai én számára. Az aranykormítosz Berzsenyi költészetében e deszcendens 
világfolyamat kozmogonikus leírása, mely „egyértelműen hasonlít a horati-
usi egyirányú hanyatláselmélethez, mely mögött [...] a sztoicizmus örök kör-
forgáselmélete húzódik meg".39 E horatiusi történelemszemlélet keretében 
megfogalmazódó aranykor néhány Berzsenyi-versben az emlékezés folyóján 
túl elhelyezkedő túlvilággal válik azonossá, sajátosan átértelmezve a fentebb 
említett emlékező és emlékeztető helyzetet: „hol a békés Léthe csörgedez" 
(Vigasztalás), illetve a „Léthe virányin" (Barátimhoz). 

Az emlékezés válik fontossá a „Halljuk! miket mond a lekötött kalóz..." kez-
detű versben is. A költészet Próteuszként, lekötött kalózként idézi föl az el-
múlt aranykori állapotot, és azt ezzel az emlékezéssel meg is teremti. 
Próteusznak, a va tes ambiguus alakjának említésével egy új mítosz alakul ki: 
Odüsszeusz hazatérése,40 amely a horatiusi aranykor elbeszélésévé válik:41 

„Oh a halandó lyányka szíve / Emberi szép kebelén viruljon, / Mint a mo-
solygó Helleniszé, midőn / A félisteneket szülte szerelmiben / Gyönyörre 
nyilt szív nyiladozza / A szeretet csuda két virágit: / A szent Poéziszt és a 
dicső erényt, / Melyek hajdan öröm ünnepivé kenék / A nagy görög nép bol-
dog életét, / S létre hozák örök ideálit."42 

Ujrarendeződött az irodalmi hagyomány: az antikvitás motívumai új jelen-
tést kaptak, és szokatlan összefüggések közé emelve újra megszólaltak. Ezek 
az újszerű értelmezési lehetőségek viszont magukban az eredeti művekben 
rejlettek, mint ahogy például az elégikusság is az aranykori bukolikában. 
Minden klasszikus m ű ambiguus, az egyes értelmezések (Próteusz megkötö-
zése) során újabb és újabb alakot ölt, míg végre megszólalásra lehet őt bírni. 
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1 BÉCSY Ágnes, Berzsenyi Dániel, Bp., 
2001, 139. (Klasszikusaink). A címben szerep-
lő ambiguus jelzőhöz: Ovidius: Metamorphoses 
2,9 (Proteaque ambiguum). 

2 BÉCSY Ágnes, i. т., 140. 
3 Schiller Gessner esetében is elítéli ezt a 

műfajt. Friedrich SCHILLER, A naiv és szenti-
mentális költészetről = Uő, Válogatott esztétikai 
írásai, Bp., 1960, 340. 

4 Friedrich SCHILLER, i. т., 601. A leg-
több Berzsenyi-kommentár nagy jelentőséget 
tulajdonít ennek a tanulmánynak. Csetri La-
jos szerint Szauder József Ihletek, múzsák Virág 
és Berzsenyi között (= Uő, Az estve és az álom, 
Bp., 1970, 270-296.) című tanulmánya utalt 
először Schiller említett művére. Van, aki sze-
rint a schilleri értelemben vett szentimentaliz-
mus nemcsak Berzsenyi költészetét határozza 
meg, hanem szinte az egész magyar költészet-
nek konstans jelensége (THOMKA Beáta, A 
rezignált reflexió = Uő, Áttetsző könyvtár, Pécs, 
1993, 68-82.). 

5 Horatius költészete tudatosan az antik 
görög líra felé fordul, így csak annyiban érint-
kezik a bukolika (műfaji meghatározottságá-
ban) későbbi, hellenisztikus hagyományával, 
amennyiben az erre építő vergiliusi eklogák a 
régi görög irodalom (például Hésziodosz -
aranykor!) motívumait magukba emelik, illet-
ve amennyiben a horatiusi és vergiliusi költe-
mények kérdésfeltevése hasonló. Borzsák Ist-
ván szerint inkább a különbségeket, mint a 
hasonlóságokat érzékelteti, ha az eklogákkal 
egyidejű horatiusi epódoszokra, vagy a tíz ek-
logát folytató első könyv tíz szatírájára uta-
lunk. (BORZSÁK István, Vergilius = Uő, 
Dragma II., Bp., 1996, 69.) 

6 BORZSÁK István, Vergilius magyarorszá-
gi jelenléte = Uő, Dragma IV., Bp., 2000, 112. 

7 Az aranykor szerepéről a kötetkompozí-
cióban: ONDER Csaba előszava az általa szer-
kesztett Berzsenyi-kötetben. BERZSENYI Dá-
niel, Versek, Bp., 1998, 21-37. (Matúra). 

8 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, 
Pásztori magyar Vergilius (Utószó), Bp., 1938, 
106-108. DEBRECZENI Attila, „Pásztori mú-
zsa" a XVIII-XIX. század fordulóján = 
SZAJBÉLY Mihály (szerk.), Mesterek, tanítvá-
nyok, Bp., 1999, 95-125. 

9 SZÖRÉNYI László, Latin nyelvű Árkádia 
a 18. századi Magyarországon, ItK, 1981, 
184-191., SÁRKÖZY Péter, Et in Arcadia ego, 
ItK, 1983, 238-251. 

10 Gessner német recepciójáról: Burghard 
DEDNER, Vom Schäferleben zur Agrarwissen-
schaft = Klaus GARBER (szerk.), Europäische 
Bukolik und Georgik, Darmstadt, 1976, 355. To-
vábbiakban a kötetre való utalás: Bukolik. 

11 „A tavasz, az ősz szubjektív hangulattal 
telítődése, a gyermekségbe, az ártatlanság, a 
naivság elvesztett korába való visszavágyó-
d á s motívuma vagy a dagállyal kapcsolatos 
jelenségek és észrevételek alacsony esztétikai 
fokon a románok lapjain s lapalji jegyzeteiben 
is megvannak, nemcsak Berzsenyi és Kölcsey 
polémiájában vagy költészetében." SZAU-
DER József, i. т., Bp., 1970, 87. 

12 Merényi Oszkár a kritikai kiadás (BER-
ZSENYI Dániel Összes művei I., Bp., 1979) 484. 
oldalán azt írja, hogy Berzsenyi „a horatiusi 
és anakreóni művészetet egyesítette" ebben a 
versben. Érdekes, hogy éppen ezzel közelítet-
te az anakreontika műfaját Anakreón eredeti 
műveinek szinte utolérhetetlen tömörségé-
hez, költészeti és gondolati teljességéhez, az 
élet és elmúlás egységének bölcseleti felfogá-
sához. Anakreón utóéletéről való legteljesebb 
áttekintés: PONORI THEWREWK Emil, 
Anakreón, Bp., 1885 (Görög és latin remekírók). 

13 BERZSENYI, i. т., 313. 
14 Az antikvitásban először Vergilius első 

eklogájának végén jelenik meg a naplemente 
képe. Vö. 28. lábjegyzet. 

15 „Tityrus, te a »terepély bikk« (Fazekas 
Mihály) lombsátra alatt heverészve". Calpur-
nius Siculusnál már tölgyfa lesz a bükkből, 
feltehetően az aranykor-leírások hatására: 
„torrentem patula vitabant ilice solem" (3, 2). 

16 X. ekloga, 1. Egyéb theokritoszi-szicí-
liai, vergiliusi-árkádiai utalás: a mézéről híres 
Hybla a Fő és Szív című versben (VII. ecloga, 
37). 

17 Legfontosabb és legismertebb antik szö-
vegek: a Bibliában Dán 2,31-45; Hésziodosz: 
Munkák és napok (106-201.), Aratos: Phaino-
mena (108-136.), Theokritosz: 24. idill, 
Catullus, 64. carmen, Tibullus (I 3, 33-50.), Ver-
gilius: IV. ekloga, Horatius: 16. epodosz, és talán 
a legfontosabb Ovidius Átváltozások című mű-
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ve (1, 89-150.). Saturnusról és az aranykor 
képzetéről: „Saturnus áldott lelke jött fel" (A 
tizennyolcadik század), „midőn e földet elha-
gyá Saturnus", „Krónos boldogabb Századja" 
(A tudományok), „ repes andalogva Kronos ölé-
be" (Gróf Török Sophiehez). 

18 Az aranykor képzetéről: HORVÁTH Ist-
ván Károly, Aranykor-mítosz, aranykor ideológia, 
Világosság, 1966, 593-600. Az aranykormítosz 
és a bukolika kapcsolatáról: TRENCSÉNYI-
WALDAPFEL Imre, Vergilius pásztori múzsája 
= Uő, Vallástörténeti tanulmányok, Bp., 1981, 
78-314. A hellenista bukolikáról: KERÉNYI 
Grácia, Pásztori múzsa (Utószó), Bp., 1961. 

19 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, i. т., 
1961, 306-307. Hogy Venus nem szerepelhet 
az aranykori leírásokban, az tényleg teljesen 
közkeletű tény volt a magyar irodalomban is, 
amint ez például HORVÁTH Iván is hosszab-
ban fejtegeti Telegdi Kata verses levele kapcsán, 
1. KOMLOVSZKI Tibor (szerk.), A régi magyar 
vers, Bp., 1979,161-181. 

20 BERZSENYI, i. т., 675. 
21 Erwin PANOFSKY, Et in Arcadia ego: 

Poussin and the elegiac tradition = Uő, Meaning 
in the visual arts, New York, 1957, 295-320. 

22 Erwin PANOFSKY, i. т., 296. és 316: 
„ancora in Arcadia morte"; „il sepolcro si 
trova ancora in Arcadia, e la Morte a luogo in 
mezzo di Félicita"; „et in Arcadia ego fui"; 
„auch ich war in Arcadia". Az Árkádia-per 
során Kazinczy, akárcsak Félibien, Du Bos 
vagy Diderot, múlt idejűnek vette a hiányzó 
állítmányt (fui), ezzel a mondat alanyává a 
pásztor-költőt tette, míg Fazekas - Young és 
Hervey nyomán - jelen idejű létige (sum) mel-
lett a halált tartotta a mondat alanyának. Az 
első értelmezés a szelíd elmúlás és szerénitás 
gondolatát fejezi ki inkább, az utóbbi, amely 
filológiai és művészettörténeti szempontból 
helyesebb, egyfajta barokk memento mórinak 
tartotta a vitás formulát. PÁL József, A neo-
klasszicizmus poétikája, Bp., 1988,159-169. 

23 Erwin PANOFSKY, i. т., 304. Sanna-
zarón kívül az elégikus pásztorköltészet kap-
csán feltétlenül említendő Milton, Chénier és 
Gessner neve. 

24 Bruno SNELL, Arkadien. Die Entdeckung 
einer geistigen Landschaft = Bukolik, 14. 

25 Erwin PANOFSKY, i. т., 301-302. 

26 FALUDI Ferenc Költeményes maradványi, 
I., kiad. és utószó RÉVAI Miklós, Győr, 1786, 
187. Hasonló gondolat Vergilius ötödik eklo-
gájáról idézett tanulmányának 206. oldalán. 

27 Erwin PANOFSKY, i. т., 301. „With only 
slight exaggeration one might say that he 'dis-
covered' the evening."; „He projects t ragedy 
either into the future or, preferably, into the 
past, and he thereby transforms mythical 
truth into elegiac sentiment." 

28 BOLLÓK János, Л VI. ekloga bzmológiá-
jának háttere, Antik Tanulmányok, 1997,49-59. 
E többértelmű kozmológia igen erőteljesen 
hatott Ovidius Átváltozások című művének vi-
lágleírására és aranykor-szemléletére. 

29 SIMON L. Zoltán, Л keserű aranykor, An-
tik Tanulmányok, 2000,161-178. 

30 BERZSENYI Dániel, í. т . , 675. 
31 A „Légyen álom, légyen bíró" sor alap-

ján Kerényi Károly egy cikke nyomán Szókra-
tész védőbeszédét szokták mintának megje-
lölni. Hogy az Apologia lenne a „filológiailag 
legvalószínűbb forrás" (BÉCSY Ágnes, „Hall-
juk, miket mond a lekötött kalóz...", Bp., 1985, 
145.), ez a megállapítás némi finomításra szo-
rul, hisz a vers kapcsán idézett Seneca-
szövegek, Horatius-versek, Prédikátor köny-
ve-idézetek tanúsítják, hogy ez a bölcsesség 
az antik filozófia után hellenisztikus etikai 
közhellyé vált. A kritikai kiadás által feldolgo-
zott kommentárok nem említik, de elgondol-
koztató, hogy a híres Cicero-könyv, a Dispu-
tationes Tusculanae első könyve végig ezzel a 
kérdéssel foglalkozik, és az említett Platón-
szövegrészt latin fordításban is közli (I, 41). 
A vers egész szövege viszont tényleg emlé-
keztet az Apologia post iudicium mortis narrá-
ciós szituációjára. 

32 „Horatius spricht nicht von Arkadien." 
Bruno SNELL, i. т., 40. Azonban egyszer 
expressis verbis is megemlíti Árkádiát a „Iam 
veris comités" kezdetű óda harmadik verssza-
kában, valamint érdemes ebben a kontextus-
ban is megemlíteni az ódák számos rokon 
motívumát. 

33 Snell tanulmányának a címe is erre a fo-
lyamatra utal: „Die Entdeckung einer geisti-
gen Landschaft". 

34 Hasonló értelemben (Snellre is hivatkoz-
va): Tevias OKSALA, Religion und Mythologie 
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bei Horaz, Helsinki, 1973. (Commentationes 
Humana rum Litterarum 51.). Különösen a di 
agrestesről szóló fejezet (68-77.). Tanulságo-
sak az istenekről min t metapoétikai allegóriá-
ról írottak. 

35 CSETRI Lajos, Faludi Ferenc: VI. ecloga = 
A régi magyar vers, 425-447. DEBRECZENI At-
tila, i. т., 105. Gessner csak ebben az allegó-
riáról szóló v i t ában számít Theokritosz-
követőnek. A pásztori költészet másik, az elé-
gikusságról és idillikusságról szóló reflexiójá-
ban az egyik oldal paradigmatikus figurája 
Theokritosz, az ellentétes oldalé Gessner. 
(Például: G. W. Fr. HEGEL, Esztétikai előadások 
III., Bp., 1980 [Filozófiai írók Tára], 302.) 

36 Horatius és Berzsenyi „talán csak egy-
ben rokonok: Berzsenyi bukolikus hangja is 
természetes - s ha ő a téli esték csendjéről be-
szél, s a magános kortyongatás némaságáról, 
éppúgy megborzongat , mint Hora t ius" 
(FUST Milán, Berzsenyi Dániel = Emlékezések és 
tanulmányok, Bp., 1951, 291.) A bukolika és a 
horatiusi aranykor allegorikus motívumainak 
fölhasználásáról egy érdekes párhozam a hu-
szadik századi magyar irodalomból a Berzse-
nyi-követő Füst Milánnak a Bukolika című cik-
lusa (SCHEIN Gábor, Füst Milán: Bukolika, 
Műhely, 2000/6, 55-62.). 

37 BÉCSY Ágnes, i. т., 1985,37. „Berzsenyi 
verse - szemben a Horatiuséval - n e m egy 
térben és időben konkretizálható, elképzelhe-
tő helyzetből szól." Snellnek az előbb tárgyalt 
(és általunk elfogadott) gondolatmenete értel-
mében Horatiusnál sem elsősorban „objektív 
helyzetszerű konkrécióról" beszélhetünk, ha-
nem egy önálló költői világ megteremtéséről, 
ahol a tárgyiasságok csak „stilizált érzéki 
mozzanatok". így - Bécsy tanulmányának ezt 
a részletét kissé pontosítva - Horat ius és Ber-
zsenyi kapcsolata inkább a teremtő hűség, 
mint az ellentét oldaláról írható le. 

38 Szerelem istennőjéről és az aranykorról: 
a „lélek aranykora, gyönyörű kora két hata-
lomtól nyeri ihletését, a szerelemtől és a Mú-

zsáktól". CSETRI Lajos, Nem sokaság, hanem lé-
lek, Bp., 1986, 204. 

39 CSETRI Lajos, i. т., 69. Csetri épp e cik-
likus világnézet miatt tartja azt, hogy Berzse-
nyi költészete „hordozhat magában némi rej-
tett hitet az újrakezdés lehetőségében" (Uo.). 
A történelmi folyamat a ciklikus szemlélet 
szerint egyszer újra a haladás irányába fog 
haladni. E szemlélet nyomát véli felfedezni az 
A magyarokhoz utolsó előtti strófájában: „Tün-
dér szerencsénk kénye hány, vet / Játszva 
emel s mosolyogva ver le." (Kérdéses, hogy 
ez az irodalmi toposz n e m inkább a „vaskor" 
leírásának része-e, és hogy valóban kozmikus 
szemlélet húzódik-e mögötte.) 

40 BÉCSY Ágnes, i. т., 1985, 245-263. 
41 Odüsszeusz hazatérése mintha Horatius 

16. epodoszának újraírása lenne („vate те 
datur fuga"). 

42 „Próteusz alakjában az a meghatározó, 
hogy jósisten. Ezáltal teljesednek ki a versben 
azok az asszociatív tartalmak, melyek a költő 
jelenének megfogalmazásáról a jövőbe nyitó 
intésre csúsztatják át a hangsúlyt" (Uo.) Ha 
Próteusz alakját megnézzük az antik irodalmi 
alkotásokban (Odüsszeia, Georgica, Metamor-
phoses), kitűnik, hogy elsődleges funkciója az, 
hogy a jelen nyomorúságának okát mondja el, 
és azt, hogy hogyan lehet kiengesztelni a ha-
ragvó isteneket, hogyan lehet visszaállítani a 
megbomlott harmóniát. („A prodigium nem a 
jövő képletes anticipációja, hanem egy jelen-
leg fennálló állapot, egy kozmikus üzemza-
vart kifejezésre juttató jel, egy okozat megjele-
nési formája, mely mint ilyen visszafelé mu-
tat. Egy prodigium a jövőre legfeljebb csak in-
direkt módon, homályosan, nagy általános-
ságban utal." Thomas KÖVES-ZULAUF, Be-
vezetés a római vallás és monda történetébe, Bp., 
1995, 61-62.) így új értelmet nyerhet a vers: a 
megbomlott aranykori harmónia az utolsó 
strófákban imperativusként áll, nem pedig 
közvetlenül a jövőre irányuló kijelentő m ó d ú 
jóslatként. 
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