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A kötetcím igen találó. Egész sor olyan társa
dalmi és kulturális fejlődésfolyamatot sűrít 
magába, amelyeknek elemzésére a tanulmányok 
hivatottak. Politikailag azt az előrehullámzó 
mozgást jelöli meg, amely a polgári forradalmár 
Werthertó'l a plebejus népforradalmár Szilveszter
hez vezet. Ideológiai téren magában foglalja a 
feudális rendiség ellen fellépő, polgári humanista 
küzdelemtől a mindenfajta osztályelnyomás 
elleni, forradalmi harcig húzódó történelmi utat. 
Az egyéni lázadás felváltását a „világot meg
reszkettető milliók" lázadásával. A német 
nyomorúsággal szembeforduló tiltakozástól az 
egész világ társadalmának újjáformálásáig, a világ
szabadság eszméjéig ívelő ideológiai fejlődést. 
Etikailag egyszersmind tükrözi a személyiség fel
szabadításáért folytatott küzdelemtől az előre
haladást a társadalmi-közösségi cselekvésig, az 
érzelmi, erkölcsi különállástól a tömegek ügyének 
képviseletéig. Esztétikai vonatkozásban pedig 
klasszicizmustól és a Sturm und Drangtól a 
romantikán át a realizmusig tartó irány
változásokat sűríti magába a történelmi pályaív. 

Plasztikusan kifejezi a cím a szerzőnek egy
szersmind azt a szellemi alapállását is, mely 
nemzetit és nemzetközit, magyart és világ
irodalmit csakis dialektikus összefüggéseiben 
képes megítélni. Werther ugyan jellegzetesen 
német hős, de a benne megjelenített problema
tika hasonlósága révén már a XVIII. század 
folyamán „magyar"-rá vált, mint ahogy kisugárzó 
hatását Európa legtöbb irodalmában felleljük. 
Szilveszter pedig, bármennyire magán viseli is leg
nagyobb XIX. századi nemzeti költőnk jellem
jegyeit, egyetemessége révén az egész emberi 
haladás szimbólumává magasodott a múló 
időben. 

Végül azt is összegzi a Werthertől Szil
veszterig, hogy az értekező felvilágosodás és 
romantika, klasszicizmus és romantika, roman
tika és realizmus között - minden elvi-esztétikai 

különbözésük ellenére - nem lát kínai falat. 
Érzékelteti gondolkodásmódjának jelentős 
erényét: értéktiszteletét, azt a szellemi maga
tartást, mely nem ismer el konstruált ellentéteket 
a műveltség területén. 

Az eddigiekből kitűnt: a tanulmányoknak, 
esszéknek a felvilágosodás s még inkább a roman
tika áll középpontjában. A romantikához 
mindenekelőtt az vonzza a szerzőt, hogy össz
európai kulturális jelenség, olyan szellemi fejle
mény, amelyen minden nyugat-, illetve kelet
európai irodalom keresztülment. Egyesíti tehát 
földrészünkön a legkülönbözőbb nemzeti 
kultúrákat. Másrészt ez az az irányzat, mely meg
testesíti azoknak az alapvető újításoknak jelentős 
részét, amelyeket a korszak irodalma létrehozott, 
maga a korszak pedig a XVIII. század közepe és a 
XIX. század közepe között valósággal újjá
formálta a társadalmi tudatot szerte Európában. 
A romantika s az azt megelőző felvilágosodás 
fedezte fel az irodalom számára az ember 
személyes, benső világát, szabadította fel szubjek
tivitását. Ezért áll például közel Sőtér Istvánhoz 
Csokonai - ezért sikerül erről a különös sorsú, 
zseniáüs poétáról e kötetében megragadó esszéket 
alkotnia. 

Mindezzel együtt, minden túl az új, polgári 
társadalommal születő új kultúra érdekű 
leginkább a tanulmányíró Sőtért - a folyamat, 
amelyben egy új társadalom s annak új költészet
eszménye létrejön. A romantikában a polgá
rosodás irodalmi megfelelőjét, illetve magasabb 
fázisát, azaz a feudalizmus béklyóinak fel
számolását, a személyiség alkotó lehetőségeinek 
szabadabb kibontakozását látja. Ez is elárulja, 
hogy Sőtér az olyan irodalomhoz vonzódik, 
amelyik az egész embert állítja középpontjába, 
amelyik immár nem adja a teljességnél alább - az 
egyén kisvilágát és a nagyvilág totalitását egyaránt 
„kívánja versbe venni". A történelemben, az 
irodalom történetében is az ember, az emberi 
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lényeg keresése vezérli. A folyamat felderítése, 
• amelynek során a műalkotást létrehozó ember 

művé lényegül. A művekben mindig az azokat 
létrehozó emberi arc változatosságát és eredeti
ségét kutatja, az alkotó egyéniségekben pedig a 
művek feltételeit, diszpozícióit, a beteljesült 
eshetó'ségeket, a tárgyiasuló új, de a régit meg
szüntetve megőrző' minőségeket. Egyszerre a 
maradandóságot és a fejlődést. Sőtér tanul
mányainak legmélyebb felismerése: az emberből 
műve marad meg leginkább, mégpedig azért, 
mivel előmozdítójává válik az új korszakok új 
embere kialakulásának. 

Ebből következően Sőtér István kultúra
koncepciója a műveltség kincseit nem szembe
fordítani, hanem lehetőleg társítani kívánja egy
mással, abból a felismerésből kiindulva, hogy az 
igazán nagy művek amúgyis minden időben 
testvérei, különbözéseikben is folytatói egy
másnak. A szellemi élet diszkontinuitások 
sorozatán át fejlődik, de ezek a diszkontinuitások 
alapvetó'ek a teremtő tevékenység kontinuitá
sának keretében, attól is meghatározottan való
sulnak meg; a nagy alkotó mindig újat teremt, de 
sohasem a semmiből és még kevésbé a semminek; 
a nagy mű mindig valamihez képest új, s ez a 
„valamihez képest" is benne él és munkál az új 
műben - ezt a szellemiséget hirdetik Sőtér István 
tanulmányai. 

A kötet jelentős részén rejtett vita húzódik 
végig Lukács György felfogásával, aki a romantikát 
túlnyomórészt a német romantika egyes reakciós 
teljesítményei nyomán ítélte meg, s a maga 
egészében elvetette. Sőtér ezzel szemben hang
súlyozza, hogy Közép- és Kelet-Európában a 
romantika és a felvilágosodás között szoros és 
termékeny a kapcsolat. Csak egyetérteni lehet 
azzal a megállapításával, hogy a felvilágosodás és 
a romantika itt ugyanannak a társadalmi szükség
letnek időrendben egymást szorosan követő, két
fajta kifejeződése, mint ahogyan azzal is, hogy a 
XVIII. század végének német romantikája, vala
mint a goethei-schilleri klasszika voltaképp 
egyaránt a francia forradalomra való reagálás 
nyomán jön létre. Nagy jelentőségűek továbbá 
Sőtérnek azok a tételei, amelyekben az irodalom 
egészét tekintve nem lát ellentétet romantika és 
realizmus között sem, a valóság megragadása 
különböző módjainak minősítve mindkettőt. 
Meggyőzően bizonyítja, hogy a francia irodalom
ban például a romantika és a realizmus kibonta
kozása párhuzamosan ment végbe, sőt a két 
áramlat egymást elősegítette: történetileg a 
romantika előkészítette a terepet a realizmus 

számára. Mindeddig a hazai irodalom történet
írásban Sőtér István adta a romantikáról a leg
megnyugtatóbb definíciót akkor, amikor az 
irányzatot a következőképp határozta meg: a 
romantikában a művészet szuverén módon, olyan 
autonóm és különleges világot hivatott teremtem, 
mely sűrített atmoszférája, felfokozottsága révén 
mentes a mindennapiságtól, valamilyen kivált
ságos érzelmi, erkölcsi vagy lelki állapot fejez ki. 
A romantika eszerint megszünteti a minden
napiságot és különleges világot épít. 

Fontos része e romantika-tanulmányoknak 
Herder jelentőségének megvilágítása Közép- és 
Kelet-Európa nemzet irodalmainak kialakulá
sában. A népköltészeten alapuló nemzeti 
irodalom, e herderi típusú kultúrakoncepció meg
határozó érvényű az itteni művészetek útjában. 
Lényegében az egész magyar reformkor, illetve az 
ekkor kialakuló magyar nemzeti ideológia alap
vetése herderi fogantatású: az egyéni-népi-
nemzeti-emberiségi ,,négyes" alapelvű dialektika 
a weimari filozófus műveire vezethető vissza. 
Irodalomkritikai-ideológiai eszmélkedésünket az 
ő tanainak alkotó alkalmazása kapcsolja össze 
leginkább Közép- és Kelet-Európa népeivel. 

Mindez eredményekben Sőtér István prekon
cepcióktól és dogmáktól, egyoldalúságoktól és 
hipotetikus nézőpontoktól óvó tudósi maga
tartását kell igazán értékelnünk. Azt a szellemi 
nyíltságot és problémaérzékenységet, mely nem 
zárkózik el a szellemi élet területén semmi elől, 
igényt tart mindarra, amit az emberi alkotóerő 
valaha is megteremtett. Ez a teljességigény, mely 
a szerzőben, akárcsak nemzedéktársaiban, a 
Nyugat harmadik nemzedékében, Babits szellem-
ujja nyomán alakult ki, Sőtér Istvánnak egyik 
legrokonszenvesebb irodalomtörténetírói vonása. 
Ez a dogmák ellen fellépő gondolkodói szabadság 
késztette őt a Petőfi állítólagos szerepjátszásával 
kapcsolatos vitára is, a szenvedő és a lázadó 
Petőfi-arc megrajzolására. Ugyancsak ennek 
jegyében hangsúlyozza a forradalmár Petőfiben 
az életöröm, az emberszeretet költőjét a valóság
idegen aszketizmus ellenében, s ezért képes 
Mickiewiczről szólva egységben látni és láttatni az 
Ősök keserű, dúlt és szilaj vízióit a Pan Tadeus 
nyájas, életbizalommal és idillikus harmóniával 
telített képeivel. Szemlélete - az emberi lényeg 
kereséséből kiindulva - a sokoldalúságot, az 
ellentmondások egységét keresi, élvezi, mutatja 
fel az igazán nagy életművekben. 

Az irodalomtörténetírás módszertanát 
tekintve Sőtér az összehasonlítás, a tipológiai 
komparatisztika híve és mélyreható alkalmazója. 
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E kötetében is példamutató az a komplexség, 
amellyel a magyar irodalmi jelenségeket az 
európai kontextus egészében elhelyezi és értékeli, 
s megfordítva: ahogyan az összeurópai fejlődés 
egy-egy új fejleményének funkcióját és sugalló 
hatását az áthasonítás során a hazai irodalom 
adott fejlődésfázisában megítéli. Tanulmányai 
ösztönző erejüket abból a szempontból is, hogy 
irodalmunkat nem csupán a világirodalom szerves 
egészének látja, hanem egyszersmind világ
irodalmi rangúnak is: épp összevetéseiből derül új 
fény azokra az egyedi színekre és jellegzetes
ségekre, amelyekkel a világirodalom egyetemes
ségét gazdagította. 

Sőtér István nem hisz - teljes joggal - a zárt, 
autonóm módon kialakult és egymással szemben 
álló irodalmi irányzatokban. Nem hisz azok 
egymást mereven felváltó történeti sorrendjében 
- az irodalmi életet s főleg a műveket gazda
gabbaknak és összetettebbeknek látja effajta 
mesterségesen konstruált rendszereknél. Nem 
vallja magáénak a stílustörténeti korszakolást 
sem, arra hivatkozva, hogy egy-egy korszakban 
nem egy, hanem több stílus hat egymás mellett. 
Elutasítja az irodalmi korszak monisztikus és 
monolitikus fogalmát, helyette a történelmi kor
szakét fogadja el. Ismételten rámutat arra, hogy a 
korszak különböző irányzatok, áramlatok 
szövedéke, melyek együtt élnek és hatnak - akár 
egyes írói pályákon, sőt műveken belül is. Figyel
meztet arra, hogy a különböző, egymásnak ellent
mondó jelenségeket összetettségükben, a korszak 
teljes színképének megfelelően kell vizsgálnunk. 

Mindebben megítélésem szerint Sőtér 
Istvánnak teljesen igaza van, mint ahogyan abban 
is, hogy óvni kíván a stílustörténet abszolutizálá
sával járó veszélyektől, az irodalom társadalmi-
történeti függésének esetleges megkérdő
jelezésétől. Csak egyetérteni lehet azzal a fel
fogásával, hogy az új tudatformák, bennük az 
irodalom, változásait a társadalmi átalakulás 
függvényeként szemléli. De ezzel együtt kétség
telen, hogy az egyes történeti korszakokban -
bármennyire párhuzamosan élnek is egymás 
mellett különböző stílusok - egy-egy stílus
irányzat domináns voltát mindig meg lehet 
figyelni. Hogy a romantika példájánál maradjunk: 
1817-1860 között a magyar irodalomban a fel
világosodás, a klasszicizmus, a Sturm und Drang, 
a szentimentalizmus, majd a kezdődő realizmus 
megnyilvánulásai is elevenen élnek, s mind erő
teljesebben hat a népiesség, mégis: a kor igazán 
jelentős művészi teljesítményei nagyrészt a 
romantika vagy a romantikától áthatott népiesség 

jegyében születnek, az előrelendítő irodalom
kritikai programok ugyancsak a romantikus elvek 
alapján jönnek létre. Attól magam is óvakodnék, 
hogy egy-egy korszakot valamely irányzat 
kizárólagossága alapján minősítsünk, hogy az 
irodalom történetét egyedül stílustörténeti rend
szerezés alapján közelítsük meg, ám úgy vélem, 
hogy valamely, az irodalom autonóm fejlődését is 
visszatükröző történeti rendszerező elv érvénye
sítésére feltétlenül szükség van. A korszak társa
dalmi tendenciái a művészetben mindig a sze
mélyiség, az emberi individuum közegében való
sulnak meg, s ennek folyamataihoz a stílusoknak 
egyént és közösséget a műalkotás síkján össze
kapcsoló rendszerezettsége visz közelebb. 

Eltér felfogásom a Sőtér Istvánétól a klasszi
cizmus végkifejletére vonatkozólag is. Sőtér nem 
ismeri el a klasszicizmus uralkodó voltát a XVIII. 
század utolsó harmadában, s helyette a Sturm 
und Drang hatását állítja előtérbe. Nem tagadva 
ez utóbbinak megújító szerepét az európai 
irodalomban, figyelembe kell vennünk, hogy a 
Sturm und Drang legnagyobb alkotói, Herder, 
Lessing, Goethe és Schiller utóbb a klasszikának 
lettek költőóriásai. A klasszicizmusban az 
17 80-as-90-es években csakugyan mélyreható 
változás indul meg, ez azonban nem jelenti 
lehanyatlását vagy másodlagossá válását. Amint a 
XVIII. században másfajta klasszicizmussal állunk 
szemben, mint a megelőző században - erre épp 
Sőtér István mutat rá meggyőzően - , úgy a 
század végén ismét továbbfejlődik, újabb, leg
magasabb fázisába ér ez az irányzat. Különösen 
Közép-Kelet-Európa irodalmainak polgárosodá
sában tölt be jelentős szerepet: a magyar 
irodalom magára találása, nemzeti fejlődése, kor
szerű irodalomkritikai kategóriáinak kialakulása 
például éppúgy alapozódik az Ideen zur Philo
sophie der Geschichte der Menschheitet író, már 
klasszicista Herder munkásságára, mint a Sturm 
und Drang-korszakában a Fragmentét és a Kriti
sche Wäldert alkotó bölcselőére. Goethe és 
Schiller klasszicista példái legalább annyira hatot
tak nálunk, mint ifjúkori kezdeményeik, s ugyan
ezt mondhatjuk el Lessing munkásságáról is. 
A XIX. század elején a klasszicizmus olyannyira 
átalakult, feltöltődött új, polgárosult érzékeny
ségekkel, hogy legjava produkcióiban már nem 
túlságosan sok választotta el a romantikától. A 
XVIII. század végén kialakuló új költészet
eszmény - melyet Sőtér egy frappáns idézettel 
jellemez („egy nemes érzésben nagyságos és 
érzékeny indulatokkal olvadozó szív; oly szív, 
mely ég, s a képzelodést tűzbe hozza") - éppen-
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seggel nem idegen a klasszicizmustól. Idehaza 
például Kazinczy, Batsányi, Berzsenyi, Kisfaludy 
Sándor, a fiatal Kölcsey a klasszicizmuson belül 
ezt a költészet ideált képviseli. 

Közismert Sőtér István széles körű művelt
ségének franciás orientációja, valamint az a 
kiterjedt munka, amelyet épp e kultúra szellemi
ségének áthasonítása érdekében nehéz időkben 
végzett. Alighanem ebből ered azonban az is, 
hogy a klasszikához hasonlóan a német roman
tika inspirációit is némiképp alábecsüli Közép- és 
Kelet-Európa irodalmainak fejlődésében. Kérdé
sesnek látja, hogy Közép- és Kelet-Európa roman
tikái követték-e igazán a jénai csoport példáit. 
Követték, legfeljebb metafizikájukat nem vették 
át. A jénai romantika az egyéni alkotóerő fel
szabadításának, a költői géniusz ihletettségének, a 
nemzeti irodalom elvének és a történetiségnek, a 
népköltészet megújító funkciójának eszméit kép
viselte, s Közép- és Kelet-Európa népei mind
ezeket elsősorban tőlük sajátítják el. Herder örök
ségét elsősorban a jénaiak ápolták, Kant és 
Schelling ugyancsak korszakos jelentőségű filozó
fiai, esztétikai tanításait ugyancsak ők fordították 
le mindenekelőtt az irodalom nyelvére, s amikor 
a mi zónánk irodalmai e tanításokból merítettek, 
a jénaiak munkásságát voltaképp meg nem kerül
hették. Közép- és Kelet-Európa romantikusai 
csakugyan elutasították a húszas évek 
Schlegeleinek klerikalizmusát, feudális 
abszolutista tanításait, de a századforduló 
Schlegeleinek kezdeményezéseiből annál inkább 
merítettek (pl. August Wilhelm dráma
elméletéből, Friedrich költészettanából, az 
Athenaeum-fragmentekből stb.) Az ifjabbik 
Schlegel híres világirodalom-történetének ihletése 
például szövegszerűen ott érződik Kölcsey 
Nemzeti hagyományokon, s erősen hat Toldy, 
Bajza, Vörösmarty, sőt Erdélyi János, 
Henszlmann, Pulszky munkásságára is. Alig van a 
korszaknak jelentősebb magyar irodalomkriti
kai gondolkodója, aki megkerülte volna taní
tásaikat. 

Az irodalomtörténész ismertetett eredményei 
a szépíró beleérző képességeivel és kifinomult 
művészetével társulnak Sőtér Bánk-bán esszéjé
ben. Koncepcióját azonban nem érzem minden
ben megalapozottnak. Feltétlenül igaza van 
abban, hogy Katona tragédiája nemcsak a nem
zeti harc drámája, hanem szerelmi dráma s a lélek 
drámája. A magánéleti sérelem jelentőségét a mű 
elemzése során csakugyan semmiképp sem szabad 
elhanyagolnunk. Sőtér István azonban ezen túl
menően Bánk tragikumát abban látja, hogy a 

haza és a becsület parancsára cselekedve el kell 
veszítenie Melindát. Úgy gondolom, hogy nem
csak ebben áll a nagyúr tragikuma. Annak tuda
tában is, hogy tettével, a királyné megölésével 
nem mozdított elő lényegében semmit, ezzel 
szemben lehetetlenné tette a maga számára a 
népért, nemzetért folytatandó további munkál
kodást. Ne feledjük: az időszak - 1815 - , ami
kor Katona a Bánk bánt megírja, a Szent Szövet
ség létrejöttével, az évtizedes napóleoni háborúk 
lezárulásával együtt járó ideológiai válságnak, a 
forradalmi tettekből való kiábrándulásnak s ezzel 
párhuzamosan a reformkori ideológiai eszmél-
kedést sokban meghatározó evolucionizmus 
előretörésének időszaka Magyarországon. Bánk 
nem követett el tragikai vétséget - hangsúlyozza 
Sőtér István. A mi felfogásunk szerint csakugyan 
nem. Azt követett viszont el Katona József korá
nak átlagos-általános szemlélete szerint: a trón, a 
korona birtoklása e korszakban félig-meddig szak
rális-karizmatikus tényező volt, a király és a 
királyné a nemzet, a haza legfőbb reprezentánsa, 
őre és letéteményese, megsértésük ha mégoly 
igazságos indítékok alapján is - az akkori morál 
sarkalatos megsértését jelentette. A dráma tra
gikumát az is adja, hogy az erkölcsileg magas
rendű Bánk nemzeti és egyéni sérelmétől egyaránt 
hajtva szembekerül a közfelfogás előtt ugyancsak 
a legmagasabb erkölcsi piedesztálra helyezett 
királyi trónus egyik méltatlan betöltőjével. A 
többre, jobbra vágyó, magasra törő ember szá
mára nincs kiút 1815-ben, a nemzeteket, népeket 
Gesamtstaatbdi foglaló bécsi kongresszus idején 
Katona világképében. Nemcsak Melinda halálát, 
de Tiborc magára maradását, a nép elárvulását is 
eredményezi Bánk tette - tragikumának ez is lé
nyeges összetevője. A radikális társadalmi tett cél
talansága egy nem forradalmi korban, a sokra hi
vatott ember sorsa lehúzó viszonyok közepette, 
az egyéni döntés lehetőségei egy olyan társada
lomban, amely a közmeggyőződés kalodájába 
zárja az egyéniséget - mindez szintén benne 
rejlik Katona színművében. 

A tudós tanulmányok, esszék közepette foko
zottan jóleső olvasmány a Ligne hercegről szóló 
írás, melynek oldottsaga, esztétikus alakrajza 
mögül lehetetlen ki nem érezni Sőtér István vallo
mását, kimunkált életprogramját. A XVIII-XIX. 
század fordulójával az az irodalomtörténész-író 
foglalkozik előszeretettel, aki olyannyira magáé
nak érzi a Ligne herceg izgalmas figurájában meg
testesülő, goethei típusú karaktervonásokat. A 
boldogságvágyat, az élet s főleg az életöröm szere
tetét, képességeinek célszerű felhasználását, az 
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összhangra törő igényt, az egyensúlyra való törek
vést, a túlzott szenvedélyekről való tartózkodást, 
egy olyfajta bölcsességet, mely felgyúló érdeklő
déssel és lelkesedéssel köszönt mindent, ami az 
emberi életet és az élet emberségét gazdagíthatja. 
Só'tér István ebben az esszéjében voltaképp a 
maga igen termékeny, kiegyensúlyozottan s 

OROSZ LÁSZLÓ: BERZSENYI DÁNIEL 

Bp. 1976. Gondolat K. 233 1. (Nagy Magyar írók) 

A költő születésének 200., halálának 140. 
évfordulójára jelent meg a Gondolat könyvkiadó 
„Nagy Magyar írók" sorozatában Orosz László 
Berzsenyiről szóló kismonográfiája. A szerző, 
ugyanebben a sorozatban néhány éve kiadott 
Katona-könyvéhez hasonlóan, most is alapos 
munkát végzett. Ismeretterjesztő céljának meg
felelően nem kísérletezett új elméletek felállítá
sával, hanem a szakirodalom eddigi eredményeit 
összegezte, jó érzékkel rostálva ki szinte mindazt, 
amit ma már elavultnak, túlhaladottnak érez
hetnénk. 

Munkája kezdetén azonnal a Berzsenyi
kutatás hagyományos problémájával kellett szem
benéznie. Azzal ti., hogy éppen a költő első, 
termését tekintve mennyiségileg és minőségileg 
legjelentősebb alkotói korszakára vonatkozólag 
rendelkezünk a legkevesebb megbízható adattal, s 
nem ismerjük az ekkor született versek krono
lógiáját sem. Ilyen adottságok mellett szabályos 
költői fejlődésrajzot készíteni Berzsenyiről kevés 
sikerrel kecsegtető vállalkozás; Orosz, nagyon 
helyesen, nem is kísérletezik vele. Különválasztja 
az életrajz tárgyalását a művekétől, melyeket nem 
valamilyen hipotetikus kronológiai sorrendben 
elemez, hanem témájuk szerint csoportosítva 
őket. Csoportosítása - szerelmes versek, hazafias 
költemények, múzsához/ról szóló versek, elégiák 
- elfogadható, s megfelelő alapot biztosít a költe
mények tárgyalásához. Módszerének nagy előnye, 
hogy a kronológiától való elszakadás lehetővé 
teszi a hagyományos Berzsenyi-fejlődésrajz hát
térbe szorulását is. Igaz, itt-ott kísért még 
könyvében az a ma már elfogadhatatlan szem
léletmód, mely szerint Berzsenyi kezdetben 
műveletlen nemes volt, s csak később jutott el a 
felvilágosodás eszmevilágának befogadásához; 
sajnos a könyvejelző reklámszövegéül (a nagy
közönség elsődleges tájékozódási forrásául) is egy 
olyan, kihagyásokkal még jobban eltorzított 
idézetet választott a propagandista a könyv szöve-
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fáradhatatlanul munkálkodó s mind tágasabb 
összefüggéseket megragadó tevékenységének kul
csát is kezünkbe adja, oly filozofikus ösztönzé
seket sugallva, amelyek immár voltaképp jócskán 
túl is mutatnak az irodalomtörténetírás körein. 

Fenyő István 

géből, mely e régi szemléletmódról tanúskodik. 
Az egyes versek tárgyalása során azonban Orosz 
újszerűbb látásmódról tesz tanúbizonyságot. Sza
badabban fejti ki saját véleményét, nemegyszer 
eltérve a hagyományos értelmezésektől — pl. az 
Osztályrészem című verset, melyben a régi iskola 
a nemesi megelégedés egyértelmű megjelenését 
látta, Orosz jóval differenciáltabban ítéli meg. 

Elemzései persze itt-ott vitára ingerelnek. 
Nem hiszem például, hogy Bczsenyinek ,,A köl
tészetért rajongó hangjából érezhetünk valamit a 
dilettánsokra jellemző túlfűtöttségből." (94. 1.). 
Sokkal inkább a korabeli Európa viszonylatában 
is modernnek számító rajongást fedezhetünk fel 
benne az iránt a költészet iránt, amely a vágyott 
eszményi világba vezethet. Az is aligha fogadható 
el, hogy a Levéltöredék barátnémhoz nem levél
ként töredék, hanem címe ,,. . . egy helyzet, érze
lem, hangulat szinte hevenyészett, stilizálatlan, 
rögtönzésszerű közlésére utal . . ." (122. I.). 
Éppen fordítva: a vers csak a szabályos levél 
normáihoz viszonyítva töredék, műalkotásként 
befejezett egész. Nem is beszélve arról, hogy a 
verseit állandóan csiszolgató Berzsenyi aligha 
adott volna ki a kezéből valami ,.hevenyészett", 
rögtönzésszerű" alkotást. 

A részletkérdéseken túlmenően halványan 
megkérdőjelezném azt is, hogy jogosan zárja-e 
Orosz Berzsenyi első költői korszakát 1808-cal, a 
Kazinczyval való levelezés megindulásával. A 
tények regisztrálásának szintjén valóban ön
magától adódik ez a választóvonal, a mélyebb 
összefüggésekre figyelve azonban talán el kellene 
tolnunk néhány évvel későbbre, 1810 kör
nyékére. A Kazinczyhoz szóló első, önfeledt 
örömöt tükröző levelek ugyanis inkább az első 
költői korszak záróakkordjának tekinthetők, míg 
a későbbi, nem csak Kazinczyhoz írottakból 
kiolvasható elbizonytalanodás, illúzióvesztés már 
valóban új korszak kezdetét jelzi, s életművének 
egész további sorsát meghatározza. 


