
FÁBIÁN DÁNIEL

BERZSENYI, AZ ELSŐ "FALUKUTATÓ"
. Berzsenyi születésének kétszáz éves évfordulója jó alkalom volt arra, hogy
méltóképpen megünnepeljük. mint a nemzet egyik legnagyobb költői lángelmé
jét. Az értékeléshez különösen hozzájárult Orosz László nemrég megjelent mo
nográfíája, amely megdöntötte azt a sokáig uralkodó közhelyet, mely szerint Ber
zsenyi a maradiság és a' felvilágosodás ellentétei között élte le költői és prózai
munkásságát, Be kell őt állítanunk mind kora folytonosságába.. mínd saját szel
lemi fejlődésének vonulatába. Valóban beleszületett osztálya idejétmúlt maradi
ságába, előítéleteket és osztályönzést örökölt tőle. Fiatal korában nem elégítette
ki a soproni líceum. Berzsenyi többre vágyott, amivel az iskola adós maradt
számára. Kezdő költő korában Homér, Horác és társai társaságában töltötte ide
jét vidéki esti magányában, sivár, egyszerű körűlmények közott. Gondoljon az
olvasó Grünwald Béla Régi Magyarországára (1888), mely minden szépítés nél
kül tárta fel a lesújtó, elgondolkoztató valóságot. Az utak elhanyagoltsága, esős

időben [árhatatlansága szebájának magányába zárta a "földesurat", akinek va
gyona, 1200 hold földje, nyugati értelemben vett független polgári életet biz
tosíthatott volna. Ű azonban szégyellte állapotát. Széchenyi Istvánhoz a követ
kezőket írta: "Ne jöjjön Méltóságod Niklára! Nincs itt egyéb, mint görög sze
génység, lírai rendetlenség, pipafüst. s egy durva demokrata" (B. D. összes mű

vei, 234. o.).
Nem igényel valami nagy találékonyságot, ha a múlt század kezdeteinek

gondolkodójával kapcsolatban a francia forradalom történelemformáló jelentősé

gére irányítju.k figyelmünket. A XVIII. század szellemi vulkánja - főleg francia
földről - eszmelávájával elöntötte Európát és Észak-Amerikát. Megrázta boly
gónkat. A forradalmi események, mint korunkban mindenkinek, feltették a kér
dést: velünk vagy ellenünk!? S itt kell Berzsenyi magatartását, szellemi erkölcsi
válaszát elemeznünk. Fiatal korában - ez költői korszakára esik - a nemesi
hagyományok telítik, életének két utolsó évtizedében már fennkölt demokratiz
mus jellemzi. Magát félreérthetetlenül demokratának tartja. A francia forradalom
három nagy követelménye közül a szabadságot és testvériséget magáévá tette.
Napóleonhoz írt versében bizonyítja: "Nem Te győztél/hanem a kor lelke 
szabadság". Abban az utolsó életszakaszban, melyben bölcseleti, irodalomelméleti,
általános művelődésí tanulmányokat folytatott, határozottan elkötelezte magát az
emberiséggel közös szellemi felelősség mellett: " ... nem elég a művet csak ma
gában megbírálni tudnod, de meg kell tudnod bírálni még azon legfőbb szem
pontból is, hol az a kérdés, mínt illik őssze az egész műv a nemzetnek, az
emberiségnek céljaival és az egész kultúra filozófiájával? Mert ezen legfőbb

szempont szerint az egész műv csak része az emberképzet nagy művészetének

avagy filozófiáj ának, melyekkel a művnek, mínt résznek, összeillése annak leg
főbb érdeme, össze nem illése ellenben leg1ételesb hibája" (i. m.: 155. old.). Mi
után szakit a költészettel, minden idejét önképzésre fordítja. Nem hiába: erről

levelei, tanulmányai mindenkit meggyőznek.

A XIX. század elején jelentkezik egy kiváló szellem, Berzeviczy Gergely,
lomnici földesúr. Nem a költészet fényét, csillogását választja, hanem közgaz
daságí, társadalomtudományi munkákat ír a rendelkezésére álló európai iroda
lom és a hazai hivatalos adatok felhasználásával. BerzeViczy Gergely vollt az
első, aki a parasztkérdéssel tudományos felkészültséggel foglalkozott. ügyvédi ok
levelet szerzett, de csak rövid ideig folytatott joggyakorlatot. Visszavonult bir
tokára, teljesen irodalmi munkásságára fordítja idejét. Bejárja Európát, mín
denütt megfigyeli a jobbágyság helyzetét, hírt .ad róla. A parasztság helyzetére,
a porták számára nézve kimerítő adatokat közöl. 1802 táián, közlése szerint:
"Magyarország népessége a katonaság nélkül 7.008,574 lélekből állott. A nemesi
jogokat ezek közül 325.894-en élvezték, tehát minden 21. lélek örvend a nemes
születésűek ktváltságának, Az adózó lelkek ezek szerint 6.682,680-an vannak, így
a nemesek tulaidonában levő földterületet számításba véve, Magyarország tala
jának alig ötödrészét bírták. Tehát ez az arány keletkezik: Magyarország né
pességének alig l720-ad része, mely a területnek l6/20-ad részéből részesül, nem
fizet semmi adót. A népességnek l6/20-adát tevő' lakosság ellenben, amely a
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területnek csupán 4/20-át bírja, fizet minden adót" (Berzeviczy: Közgazdaságről.

142. old.). Részletes kimutatást kapunk a jobbágyság adóterheiről. csupán an
nak elképzelése nehéz, mi maradt a jobbágycsaládnak terhei leróvása után. Bár

, falunként változott a jobbágyság helyzete, mégis általában igen nyomorúságos
volt. Rosszabbul élt - Berzeviczy szerint - mínt az ausztriai és a porosz
jobbágy. Gazdasági nehézségeit tetézte jogainak hiánya. Az udvar rendeletei 
az ún. urbáriumok - könnyítettek ugyan helyzetén, de érvényesítésük a ne
mességtől függött. Berzeviczy feltétlenül jó bánásmódot ajánl a jobbágysággal
szemben, de a jobbágyság felszabadításának gondolatát még nem veti fel. Korát
megelőzve a földművelés alacsony jövedelmét a helytelen földmegoszlásban lát
ja. Szerinte minden embernek joga van annyi földhöz, melyből emberhez rnél
tóan megélhet. A ktsbirtokot tartja alkalmas üzemformának. Elítéli a birtokok
halrnozását és a holtkézi nagybírtokot. Műve nem kerülhette el Berzsenyi fi
gyelmét, mint ahogy Széchenyi István 1830-ban megjelent Hitele sem. A reform
kor igazi szellemi nyítánya volt ez, és Berzsenyit is ez késztette munkára.

1833-ban jelenteti meg A magyarországi mezei szorgalom némely akadályai
ról című tanulmányát. Az első fejezetben a néptelenség ügyével foglalkozik, a
török idők szomorú maradványaival. Megállapítja a mezögazdaságí népesség elég
telen voltát a földek megműveléséhez. A népesség megoszlása aránylag Nyugat
Dunántúlon a legjobb, mégis gyakran kell alkalmazni az ország peremtájairól
vendégmunkásokat. Ha keletebbre tekintünk, nagy területek ..bitangolódnak", pe
dig ott virágzó városok, falvak százai települhetnének. A mezőgazdaság fejlő

désének fő akadálya szerinte a néptelenség. Első javaslata a német nemzeti
ségű lakosság betelepítése, melyek .szorgalmát, felkészültségét ugyanis nagyra
tartja. A telenítés szerinte legyen körültekintő és gondos, kell elősegítse a jö
vevények beilleszkedését, beolvadását.

Itt utalhatunk Richard Bríght 1815-ben megjelent Magyarországi utazásaira.
Bright korának egyik legnagyobb orvosa volt; a vesekórtanban maradandó ér
demeket szerzett és mint orvosíró is a legjelentősebbek közé tartozik. Részlete
sen leírja tapasztalatait a látottakról és a népesség helytelen eloszlásáról. Fi
gyeimét nem kerülte el a nemesi udvarokban raboskodó jobbágyok leverő hely
zete sem. Kutatta a hazai cigányság nyelvét, műveltségét, Elismeréssel szél
Festetics gróf keszthelyi Georzíkon iáról és korszerű gazdálkodásáról." (Ű ala
pította a csurgói Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot is.)

Berzsenyi határozottan leszögezi, hogy a nép szaporodásának feltétele, hogy
a" népélelmezéselégséges legyen. Mint írja ..... legbízonyb népszaporító a jobb
lét és a jó erkölcs, mely utóbbi eszersmind természetes feltétele a jólétnek".
Olyan törvények meghozatalát sürgeti, melyek a házasembereknek előnyt juttat
nának, a népes családokat segélyben részesítenék, a sokgyermekes anyát pedig
jutalmaznák. Ezek a szociálpolitfkal kívánságai meghaladták a kor szellemét. és
jóval előbbre mutattak. Mindenkire szólő érvényességgel csak napjainkban va
lósultak meg.

A népesség egészségtelen megoszlását is megvizsgálja. A "tót-Iakta" vidéken
nagy tömeg él munkavállalás lehetősége nélkül. A nép a nyomor áldozata lesz,
fizikailag-erkölcsileg elsatnyul, a jó termő területek pedig nem jutnak munkás
hoz. A megoldás szerinte az lenne, ha szervezetten kötnék le a hegyvidék em
berfölöslegét, s oda irányítanák, ahol munkaerő-híány van. így mindkét fél jól
járna. Ugyanígy gondol a román népesség egy részének nehéz helyzetére is, e
téren szintén megoldást sürget. Ha megfogadták volna tanácsait, századunkban
kevesebb vád érte volna a nemesi osztályt.

Ahogy helyesen ismeri fel a népesség megoszlásának egészségtelen voltát,
mint a termelés akadályának egyik jelentős okát, ugyanúgy kifogásolja a föld
megoszlás helytelenségét is, és a közbirtokosság kezében levő legelők tökéletes
elhanyagoltságát, Itt nem a földbirtokmegoszlás társadalmi jellegére gondol, ha
nem az egy kézben levő birtok széttagoltságára, Elsők közett sürgeti a tagosí
tást. A század végén végrehajtott tagosítás is csak átmenetileg oldotta meg a
földmegoszlás ellentmondásos voltát. Pár évtized után csaknem azt a helyzetet
láthattuk, ami Berzsenyi idejében volt. Újra és újra felpanaszolja a közrend
hiányát. A gazdák egymás birtokának határát nem tisztelik. A készülő tago
sításí törvény végrehaltását nem a bírósáara. hanem a közígazaatásra bízná, a
pörösködések és végeláthatatlan viták elkerülését tartva szem előtt. Mindez pon-

752



tosan bekövetkezett. Az első világháborúig dúlták a közszellemet és táplálták a
gyűlöletet a "vagyonperek". Helyteleníti a falusi korcsmák elszaporodását, a
nép erkölcsének megrontóít látja bennük.

Keserű együttérzéssel emlékezik meg a nép múveletlenségéről. Különös hang
súllyal emeli ki· a nemzetiségi parasztság szomorú állapotát. Hiába javítanának
a népesség megoszlásán és a helytelen blrtokrnegoszláson ; ha a nép rnűveltsé

gén nem változtatnak, akkor az ország jobblétét biztosító "mezei szorgalorn" eme
lésére alig gondolhatunk. A jobbágy sok esetben helytelenül neveli gyermekeit.
Kellő felügyelet hiányában terjed a lopás, rablás, amit gyakran nem bűnnek,

hanem "férfidísznek" és erénynek néz a fiatalság. A börtönt, a fenyítést, derest
nem érzi szégyennek. Sokaknak az a véleményük: "Jóravaló ember ökröt, lo
vat, disznót lop, nem pedig aprőlékot". Ezek a bajok parasztságunk javát kezd
ték ki.

Az okot a műveletlenségben látja. Mint megoldást a helyes népnevelést tár.
ja elénk igen alapos körültekintéssel. A parasztgyermekek többsége semmi ne
velésben nem részesül. Ha mégis kap valami nevelést, annak Sem gazdasági,
sem erkölcsi tekintetben nem veszi hasznát. A nép ridegmarhaként kezeli gyer
mekét. Mihelyt a "szűrt, tarisznyát és baltát elbírja; ökrésszé teszi azt". Az
ilyen gyermek egész nap a család ökreit vagy lovait legelteti, legtöbbször a
gazdák vetéseiben vagy rét jeiben. A pásztorélet rákényszeríti minden zsivány
ságra. Életmódja a zsiványság iskolája lesz. Felnővén nem gazdálkodik, hanem
legtöbbször lopott jószággal kupeckedík.

A nevelés másik nagy hiányát abban látja Berzsenyi, hogy a parasztgyere
kek semmi mesterséget nem tanulnak. Megfelelő házat, istállót, pajtát nem épí
tenek. A terményük többsége elpusztul, az állatállomány is elsatnyul, részben
tönkremegy. A paraszti nevelés hibájául rója fel azt a szokást, hogy mezei mun
kát csak férfi végez. Házieszközök készítésével sem foglalkoznak, így a téli idok
napjait nem közös munkával töltik el, mint a "német gyarmatok" családjai,
hanem rnunkátlansággal, korhelykedéssel. Hibának tartja a magyar népi neve
lés ridegségét. Meleg időben a szabadban alszanak. télen az istállóban, csak a
házasság után kapnak párnás ágyat. Az ilyen szokás a vadság melegágya, nem
a polgárosulás előiskolája. Kifogásolja a vallás iránti közömbösséget. Nem híve
a vakbuzgóságnak. de szerinte a vallási élet elhanyagolása a közerkölcsök rom
lásához vezet. Ugyancsak helyteleníti a nemesi nevelést. A nemesifjú abban. a
korban kerül a romlott városi környezetbe, amikor otthon a gazdálkodásra kel
lene felkészülnie. A város hivatalba csábítja a fiatalságot, a gazdaságot pedi.
bérbe adják. Az eredmény: a gazdaság romlása, a család elszegényedése.

A kultúra terjedésének fő akadályát az ország települési viszonyaiban látja.
Első feladatnak a magyar nyelv általánossá tételét tartja, abban az illúzióban
él, hogy a magyar nyelv és ruházat vonzása legyőzné a nagy tömegek ellenállá
sát. Maga Berzsenyi is tisztában van a terv nehézségeível. azért olyan intézetek
felállítását javasolja, ahol idegen ajkú testvéreinket nemcsak a magyar nyelvre
oktatnánk, hanem mesterséget és más hasznos ismereteket is tanulnának.

Az ipar és kereskedelem hiányosságát is rosszallja: " ... az egész ország me
zei gazdasága is csak úgy emelkedik illendő tökélyre, ha azt a tudományok, a
mesterségek és a kereskedés egymással kezet fogva gyámolítják". A külföldről

beáramló áruk ellen is szót emel, mert ellenértéke idegenek zsebébe kerül, aa
általánosnak mondható pompázás pedig tovább szegényíti az amúgy is csekély
jövedelmű gazdaréteget. Tudja, mí a megoldas: gyárak alapítása, a kereskedelem
szervezett kiépítése. Dicsérné a magyar állattartást, ha az' értékesítés meg vol
na szervezve. A nemesség szerinte legtöbbször zsarolja, elaljasítja [obbágyaít,
márpedig a jobbágyság magasabb müveltségí színvonala nélkül belterjes gaz
dálkodás megvalósítatlan, Elterjedt az a nézet, hogy mínél butább, műveletlenebb

a nép, annál alkalmasabb a jobbágymunkára. Berzsenyi az ellenkezőjét vallja.
A jobbágynak szükséges, nélkülözhetetlen földterület biztosítását kívánja. A
rossz bánásmód eldurvítja a parasztságot. Inkább bűnözésre adja magát, hogy
elégtételt vegyen és emberi rnéltóságát megvédje.

Szokatlanul új tárgyra vezeti olvasóját, mely alig-alig szerepel a falukutatás
és a társadalomtudomány irodalmában : a falusi faépületeknek és azok sűrűsé

geinek kérdésére. A házak zsútoltsáeának szerinte az a veszélye, hogv tűz ese
tén minden elpusztul, a gazdának csak a rajtavalója marad. Sürgeti, hogy a tör-
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vény szabályozza a házhoz szükséges teret a háztáji kerttel. Ugyancsak törvény
kellene a téglaépület és cseréptető meghonosítására. A székely kalákát hozza
fel példamutatóként a falusi építkezés megjavitására.A tégla-, cserépégetés.
vályogvetés szervezett kimunkálása segítene megfelelő mesteremberek kiképzésé
vel. Kívánságai között a követendő forma előírása is szerepel., Mindezek előre

mutató gondolatok. A falusi helyes háztípus előírása még ma is foglalkoztatja
közígazgatásunkat.

Kikel a szőlőtermesztés túlzásba vivése ellen. Helyteleníti az igen munkaígé
nyes szőlőkultúra erőltetését olyan vidékeken, ahol a mezőgazdasági termelés a
hasznosabb és jövedelmezőbb. Ez az erőteljes szőlészet a kevés munkaerőt le
foglalja, a jó borok kereskedelmét megrontja. Nem a jövedelemnek, hanem kor
helységnek lesz hasznára. "Számtalan - írja - búzaföldeket csigertermelésre
bitangolnak még ott is, hol a néperő nem a mezei föntebb szorgalomra, de még
a félnomádizmusra sem elegendő." Az Olaszországban elterjedt lugasszerű sző

lőtermesztés bevezetését szorgalmazza, ami szintén korunkban valósult meg a
szőlőművelés gépesítésével. A túl gyakori és több napot igénylő vásárokat sem
helyesli, ámbár elismeri, hogy a különböző tájak lakóinak "összesereglése" ta
nulásra, tájékozódásra, új ismeretek szerzésére is alkalmas, más, szóval népi
"tapasztalatcserének" is' rnondható.

Berzsenyi a hiányos "népszörkezettel" zárja gondolatmenetét, Hazai írodal
munkban az első, aki a szövetkezeti gondolat megvalósitását sürgeti. Indokai
igen sokrétűek és az adottságok helyes felmérésén nyugosznak. A mezei szor
galom igen sok tudást, tapasztalatot igényel, mellyel egyes ember nem mindig
rendelkezhet. Rátermett vezetéssel az egyesülés megsokszorozza a népi erőt. Mi
hozzátehetjük, hogy a termelést tervszerűvé teszi. A jövedelem emelkedése a
népjólét megvalósulását eredményezné, míg a megoszlott falu nehezen emelked
het fel. Ami e gondolatban ugyancsak haladó jellegű: a szegény nemesség és
a parasztság közös összefogásának sürgetése. E patriarchális közösség, és szö
vetkezés előnye lenne a közös háztartás, ami fölszabadítaná a női munkaerőt.

A munkaerő megkettőzését eredménvezné, és segítene azon, amit Berzsenyi a
mezei szorgalom egyik állandóan visszatérő akadályának tart: a munkaerő-híá

nyon, E javaslatával akaratlanul a francia utópista szocialisták elméletét idézi fel.
A prózaíró Berzsenyi egyenlő szintet képvisel a költővel. A belső ritmus

feszültsége teszi áradóvá, ugyanakkor fegyelmezetté pattogó stílusát. Semmi fe
lesleges nem éktelenítí sem formailag, sem tartalmilag. Egyensúly, mértéktartás
vezeti tollát. Ha végigtekintjük írói pályafutását, megállapíthatjuk gondolatvi
lágának állandó bővülését. Pígyelmét nem kerülte ,el a valóság Ieakisebb moz
zanata sem. Gondolatai sok mindenben előhírnökei korunk nagy vállalkozásának,
a szocializmus építésének.

SZ. NAG Y LÁSZLO

BERZSENYI FOHÁSZKODÁSA
Isten! kit a bölcs lángesze fet nem ér,
Csak titkon érző teH~e óhajtva sejt,

Léted világit, mint az égő

Nap, de szemünk bele nem tekénthet.

A legmagasb menny s aetber Urán;ai,
Melyek körülted rendre kerengenek,

A láthatatlan férgek: a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked

Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.
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