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Legfőbb lírikus, felkent gazda, felelős literátor

Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel



	Bécsy Ágnes első Berzsenyi-könyve - nyolc verselemzést tartalmazó kötete - immáron másfél évtized óta megkerülhetetlen darabja a Berzsenyi-szakirodalomnak ("Halljuk, miket mond a lekötött kalóz..." Berzsenyi versek elemzése, értelmezése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.). A párját ritkítóan árnyalt és alapos, nemegyszer virtuóz elemzések hallatlan meggyőző erővel bontják ki a költemények jelentésrétegeit, a gyakorta egymásnak feszülő szólamokat, s mutatják fel az összetettségben, jelentésgazdagságban rendkívüli szövegekben a zseniális, modern alkotót. A tanulmányok minden bekezdése arról győz meg, hogy Bécsy Ágnes olyasmit tud választott költőjéről és általában a költészetről, amit csak nagyon kevesen; hogy szívügye Berzsenyi, és szívügye tudásának átadása, közkinccsé tétele is. Szigorú racionalitással elemez és érvel, ám úgy vezeti olvasóját, hogy az átélheti a fölfedezés izgalmát és gyönyörségét, részesévé válhat a nagy költészet titkaiba való beavattatás egész személyiséget megmozgató élményének. A kötet, amely annak idején a Mész Lászlóné szerkesztette, kitűnő Műelemzések kiskönyvtára sorozatban jelent meg, végre újra kapható (A közelítő tél elemzésével bővített új kiadást [Bp. 1998.] a Korona Nova gondozta). 
	Bécsy Ágnes jelen kötete nem egyes szövegek analízisét adja, hanem az életpálya és életmű egészét kívánja új perspektívából láttatni. "Mivel a tragikus, félreszorított Berzsenyi kimondatlanul is mindenkor elevenen élő koncepciójában nagy téveszmék bódítanak - írja Bécsy a könyv első fejezetének végén -, és magára a költőre nézve is mindenképpen hiteltelenítő, devalváló indulatok igaztalan, sekélyes ítéletei parázslanak, kötelességnek is tekinthető mindenekelőtt e küzdelmes és kisemmizett pálya néhány fontos mozzanatát és összefüggését újragondolni, s méltó hangsúlyt adni feledett - vagy inkább alig, némely vonatkozásban pedig talán soha el nem ismert - értékeinek." (33-34.) S valóban: sok tekintetben merőben más kép tárul az olvasó elé, mint amit eddig ismert.
	A "bódító téveszmék" körébe mindenekelőtt azt a mélyen meggyökerezett elgondolást utasítja Bécsy, amely szerint Berzsenyi fogadtatásának egész történetét a méltatlan kiszorítottság és meg nem értettség jellemzi. Az irodalmi nyilvánosság színterére lépő költőt azonnali és példátlanul széleskörű elismerés fogadja: Kazinczy és hívei - ha bírálják is - kész és nagy költőként kezelik, sőt "példa és etalon" (12.) lesz, mint Dayka Gábor és Virág Benedek, a Kazinczy által mércéül állított két lírikus; reprezentatív méltóságot vív ki a szélesebb olvasóközönség és a nemesi műveltség szférájában, verseinek első kiadása (1813) kelendőbb, mint a korszak első költői könyvsikeréé, Kisfaludy Himfy-kötetéé (!), sorai igen korán - még az 1816-os második kiadás előtt - feltűnnek szállóigeként, feliratként. Kölcsey 1817-es, hírhedtté vált bírálata is - hangsúlyozza Bécsy -, bár sok tekintetben méltánytalan, "egy irodalomtörténeti távlatba helyezett, mélyértelmű és alapvetően pozitív, felmagasztaló elismerés keretébe" illeszkedik (13-14.). Berzsenyi utóélete, a 19. század második felében kibontakozó kultusza, 20. század eleji újrafelfedezése, a gazdag szakirodalom szintén ellentmond a közkeletű (s a kultusz és a Berzsenyiről szóló írások által újra és újra megerősített) képnek.
	Ha ez így igaz - márpedig a példák és érvek meggyőzőek -, miért nevezi maga a szerző is "kisemmizettnek" Berzsenyit? Nos, míg a költői mű elismerése, írja, abszolút töretlen, "cserében a legfőbb lírikusi méltóságért Berzsenyi megfosztatott a felelős literátor szerepétől" (34.). Vagyis: a vonatkozó hagyományban Berzsenyinek a kora irodalmi életében játszott szerepét lekicsinylő sajnálkozás övezi. Bécsy - szenvedélyesen, háborogva - "abszurdum"-nak nevezi a magyar irodalmi tudatnak e kettősségét: "lehetséges ez: a példaadó nagy költő - mint mentális, morális és patológiai zárvány kora irodalmi életében?!" (35) 
	A recenzens nem tudja a választ erre a szónoki kérdésre; nem tudja eldönteni, hogy általában s egyáltalán lehetséges-e ez, vagy valóban képtelenség, annál kevésbé, mert előzetesen értelmezésre szorulna a "zárvány" metaforája s az is, mi milyen szempontból, kinek és miért tűnik föl patologikusnak. Bécsy szenvedélyes fölkiáltásában azt a nagy múltra visszatekintő felfogást vélem fölfedezni, amely az igazán jelentős alkotó, illetve a korszakos jelentőségű életmű fogalmába beletartozónak tartja az etikai elemet. Magam mélyen vonzódom ehhez a szemléletmódhoz, úgy is mondhatnám, lelkem mélyén én is így gondolom, bár tartok tőle, hogy ez az idea az ellenőrizhetetlen hitek és meggyőződések tartományába tartozik. De annál is inkább tisztelettel és rokonszenvvel adózom a szerző bátorságának, hogy korszerűlennek minősülő felfogásának hangot ad. (Korszerűtlen, de annál inkább időszerű!) Megkockáztatom: a jelentős alkotónak így elgondolt képzetében egyébként a görögökre visszhangzó Berzsenyi koncepciójának átsugárzó hatása is érvényesül. A niklai filozófus-költő számára a kötete - olvassuk - "nem csupán mű(vészet) volt, ... hanem mindenekelőtt a virtus, areté ... maga: egy a költészetet sorsa és feladataként fölfogó nemes ... szellemé" (54.); szemléletmódja "a szép-jó-igaz triádjának szerves egységére alapozott, korszerűtlenségénél korszerűbb poétai világnézet, mely alapjában az antik retorika teljes emberképzetéből kiszakadó új kültudomány: a nyelvi stilisztika eluralkodása ellenében hadakozik a nyelvében élő teljes ember klasszikus egységének reprodukálásáért" (105.). Berzsenyi szándéka "nemzetteremtő-költői szándék", "egy paradigmatikus-archetipikus organikus társadalmi egység" helyreállítása, a "nemzetegyesítő kultúra diadala" (74-75.). 
	Berzsenyi önszemléletének kétségtelenül és feltétlenül megfelel Bécsy Ágnes alapállása. S Bécsy éppen ezt célozza meg: hogy hőse felől nézve kövesse a költő életpályáját. "A Berzsenyi nézőpontjából szemlélt történet ugyanis - indokolja választását - adekvátabban láttathatja a költő önmagához való viszonyát, a külső támadásoktól kvázi függetlenül, azok előtt is megképződött belső problémáit és konfliktusait, mint egy vele szemben felvett vizsgálati pozíció." (36.) 
	A kilátópont megválasztása, e választás vállalhatóságának kérdése nyilván sok álmatlan éjszakát okozott a szerzőnek. Hiszen rendkívül kényes a helyzete: saját szavával élve: "peranyagot" kíván végigkövetni (35.) a per főszereplőjének nézőpontjából, de "éppen nem az igazságtétel óhatatlanul elfogult szándékával" (36.). Lehetséges ez? A szubjektivitás és az objektivitás együtt-akarása? Vagy olyasféle fogadkozás ez, mint a (más vonatkozásban a könyvben is felidézett) Bánk báné? A veszélyt (a helyzet és a személyiség interferenciájából előálló veszélyt) mágiás szóval elhárítani igyekvő hősé? Egy annyira tudatos író, mint Bécsy Ágnes, nyilvánvalóan tudatában van vállalkozása istenkísértő voltának, s ha mégis vállalja, jó oka lehet rá. Elképzelem: az évtizedek alatt felgyűlt, egyre inkább kikristályosodó, magát félretolni nem hagyó anyag, a Berzsenyivel kettesben eltöltött sok-sok idő, Berzsenyi hatalmas személyiségének aurája, el nem ismert igazságának ereje hajtja, kényszeríti színt vallani a kései filoszt. Hiába, nem lehet egy fél életet egy óriás társaságában tölteni, és érintetlenül maradni. Olyasmit láthat és olyasmit tudhat így, beavatott szolgálóként, amit senki más. És meri tudni és meri mondani, amit tud. E merészség nélkül ez a rendkívül gazdag tartalmú, rendkívül elgondolkodtató könyv nem születhetett volna meg.
	Elfogult-e ez a munka? Azt hiszem, igen: annak kell lennie. Mindazonáltal korántsem elvakult. Bécsy Ágnes amennyire nyitott a (költészetben) felsejlő, sugallatos tartalmakra, annyira irtózik mindenféle vajákosságtól, művirágos kultusztól, nemzeties vagy szakrális misztifikációtól. Arányérzéke, kimunkált ízlése, ironikus látásra hajló racionalitása nem hagyja cserben. Kisujjában a szakirodalom, s pontosan, gazdaságosan építkezik mindabból, amit a mértékadó elődök összegyűjtöttek; különösen Csetri Lajos nagyszerű könyvéből (Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi--tanulmányok. Szépirodalmi K., Bp. 1986.). Berzsenyi-vízióját gondosan megválogatott és értelmezett szövegekkel hitelesíti (milyen rettenetes fegyelem szükségeltetik tíz kitűnő idézetből kilencet - elhagyni!). S amikor az helyénvaló, engedi, hogy tudós prózája izzásba jöjjön, lírai-személyes tartalommal telítődjön.
	Nem vagyok hivatott azt megítélni, hogy a Berzsenyi nézőpontjából megrajzolt kép vajon elrajzolt-e, s ha igen, mennyire a Berzsenyi pályán kulcsszerepet játszó Kazinczyra és Kölcseyre nézvést - kívánom a szerzőnek, hogy a könyv kavarja föl a szakmai vizeket, s a hozzászólások, kritikák, viták sokasága pontosítsa, árnyalja vagy akár helyesbítse a Bécsy Ágnes-féle képet. Azt azonban jól érzékelem, mennyire méltányos (is) az egyébként szigorúan megítélt Ferencekkel ez a tanulmány. Amúgy meg egy pillanatig sem állítja a szerző, hogy az övé az egyedül helyes beállítás; hogy magát a nagybetűs igazságot találta volna meg. De a maga igazát, a maga számára igaz összefüggésrendszert megtalálta. És mint komoly szellemi ember, hisz benne (korszerűtlenül és rokonszenvesen). 
	Bécsy Ágnes könyvének nagy nóvuma, hogy a három részre - költőre, gazdálkodóra és gondolkodóra - szakított Berzsenyi Dánielt koherensen gondolkodó és tevékenykedő férfiúnak, egy embernek láttatja. Annak a nemesi hagyománynak, feudális virtusnak a szelleme, érvel a szerző, amelyben Berzsenyi nevelkedett, nem tette lehetővé, hogy válasszon: gazdálkodó legyen vagy költő. A nemesi virtus hősi lehetőségeinek ideje végképp leáldozván, e virtusnak két lehetősége maradt: a felvilágosult ész, vagyis a nemzeti szellem útja, valamint a gazdagságot teremtő gazdálkodás az osztályrészül jutott birtokon, amely a haza közös földjének egy darabja, s így ennek fölvirágoztatása szintén szent kötelesség. "Hogyan is feledhette volna nemesi-birtokosi kötelességét a nemzet szellemiségének az a nemes főpapja, ki szent hivatala egész nagy körét ismérte és betölteni kívánta?" - írja Bécsy (43-44., kiemelés az eredetiben). Idézek még egy passzust, a szerző bájjal archaizáló stílusának érzékeltetésére is: "...az ősi harci erények realitásának tűntén megnövekedett jelentőségű birtokosi kötelesség, gazdálkodói felelősség Berzsenyi számára még inkább virtus és bölcsesség dolga kellett hogy legyen, sosem jelenhetett olyan értelemben félretolható nyűgöt, ahogyan a kései utódok kalmár képzelme gondolná. A jelek szerint nemcsak ambiciózus, sikereire büszke, hanem jó birtokos is volt." Mindazonáltal a "felkent gazda sosem szolgált számára lírai tárgyul"; gazdálkodóként csak élete végén szólalt meg - A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul című tanulmányában, amely "mindenképpen legátfogóbb igényű munkája, mintegy végső szózata nemzetéhez. A költővel egyenrangú országos felelősségű birtokosé - aki azonban nem ez és/vagy amaz, hanem csak egyvalaki immár: filozófus, bölcs." (46-47.)
	Fentebb már szó volt róla, hogy Berzsenyi költőeszménye a népet teremtő főpap-költő. Bécsy részletesen bemutatja és bizonyítja, hogy az első kötetét az irodalmi vezérként elismert Kazinczynak ajánló Berzsenyi "az egész literátori teremtő vállalkozás voltaképpeni irányszabó vezéreként" tekintett magára (59.); költői-szimbolikus szerepvállalásának lényege sorsvállalás. S pontos oknyomozással követi lépésről lépésre azt a folyamatot, ahogyan a Kazinczyban csalatkozó Berzsenyi maga előtt is tisztázandó a fölfogását, irodalmi koncepcióját, állhatatos munkával gondolkodóvá képezi magát, "abból a régi meggyőződésből, hogy az irodalmat érintő koncepciók, az alapnézetek minősége a nemzeti szellem, sőt lét alakulására döntő kihatással van". (94.) A költő esztétikai önképzése, majd nézeteit rendszerré kiépítő - évtizedes - szellemi munkálkodása tehát nem a Kölcsey-kritikától sértett zseni indulatából vezetendő le, ahogyan azt a közfelfogás elgondolja.
	Nem térhetek ki a könyvnek további számos, rendkívül érdekes fejtegetésére: a Kazinczyhoz fűződő viszony alakulásának fázisaira, az apai modellel való birkózás történetére, a Széchenyi-kapcsolatra, az utolsó, ars poétikus ódák elemzésére és így tovább. Feltétlenül szólni kell viszont a Berzsenyi oeuvre egyik meghatározó poétikai vonásának, a variálódva ismétlődő "szóreliefek" újszerű megközelítéséről. Sajnos ennek a kérdésnek a tárgyalására az alkotói helyzet elemzésénél sokkal kevesebb tér maradt, s így ez inkább "csupán" elméleti alapvetés, vázlat és ígéret, mint a másik kérdéssel egyenrangúan kidolgozott aspektus. Bécsy szerint ezek a "rekvizítumok", önismétlések, toposzok, motívumok mint a lírai életmű egészét komponáló tudatos vagy öntudatlan mentális-pszichikai mozzanatok képmásai alkalmasak lehetnek arra, hogy a nyilvánosságra lépés (1808) előtti, keletkezésében már soha meg nem ismerhető korszak feltárását vagy más irányú megközelítését elősegítsék. 
	A könyv utolsó fejezete - a Klasszikusaink című sorozat többi kötetéhez hasonlóan - életrajzi vázlat. Ezt akkor becsüljük igazán, ha tudjuk, hogy Berzsenyivel kapcsolatban mennyi téves adat, hamis vagy pontatlan információ, valósággá kreált fikció látott napvilágot az idők során. E fejezet is az oly nélkülözhetetlen tisztázást, legendátlanítást szolgálja.
	Nagy kár, hogy a küllemében reprezentatív, koncepciójában igényes sorozat e kötete - s tegyük hozzá: a szerzői szöveg tekintetében az egyik legjobb kötete! - nem kapta meg azt a szerkesztői-kiadói gondosságot, amit megérdemelt volna: szégyenteli módon hemzseg a sajtóhibáktól, elírásoktól. Szegény jobb sorsra érdemes szerző méltán érezheti úgy magát, mint hőse, akinek dédelgetett munkáját a Helmeczy-féle kiadás elcsúfította ("Helmeczy ismét elrontotta azon kis örömemet, melyet verseim kiadásából reméltem." 72.)
	Bécsy Ágnes könyvének nagy erénye, hogy új kapukat nyit, új utakat mutat a kutatás számára. S növeli az esélyét annak, hogy az oktatásban élő Berzsenyi-képről a hamisnak bizonyult legendák végre lefosszanak. (Korona Kiadó, 2001)

Tamás Ferenc

