
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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Téged dicsőít a Zenit és Nadír.
A szélvésze k bús harca, az égi láng

ViUáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón leomlom színed előtt, dicső!

Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor

Ami után eped, ott eléri.

Addig le törlöm könnyeimet, s megyeTc
Rendeltetésem pályafutásain,

A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekéntem mély sírom éjjelét!
Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz,

Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.

.A vers 1802-1808 között keletkezett. Végleges formáját 1810-ben kapta.
Kazinczy a Fohászkodást is ki akarta hagyatni Berzsenyivel a gyűjteményes ki
adásból. Berzsenyi válasza: "Theoreám nem lévén, gáncsaidból sokat tanultam,
s némely darabjaírnat, amint lehetett, megiobbítottam, és amelyeket kihágytál,
én is kihagytam ezen kettőn kívül: a Fohászkodás és a Bérekesztés ..."1 Köl
cseynek pedig: "Első vádja a recensensnek az, hogy én gyakran dagályos, fe
leslegvaló s értelemtől üres expressiókra tévedek el .. ."2 "Az oly expressiók,
mint dithyrambok lángkőre s gőztorlaszok alpesi, nékem sem tetszenek, ha azo
kat hideg szemmel nézem, de vajon hideg szemmel kell-é azokat nézni? Va
jon nem változik az egész poézis sült bolcndsággá, ha azt hideg szemmel néz
zük? De tegyük magunkat azon exaltált szellembe, melyben azok mondva vagy
nak, tehát látni fogjuk, hogy azok nem egyebek, mint azon szellemnek ter
mészetes öltözetei, azaz az exaltált képzelődésnek exaltált képei."3

Fohászkodás. A himnikus ima egyik fajtájának a neve a cím. S nemcsak
a cím, maga a vers is ezen imaforma sajátosságait hordozza. így kerülhet a
versbe az alázat, amely míntegy ellensúlyozza a romantikus tágasságot, a monu
mentalitást. Vagy a kezdő megszólítás. Személyt szólít meg a költő, amint arra
a kifejtés első szava (kitJ még külön is utal. Az első strótábarr harmadik sze
mélyben is beszél Istenről. De csak egy. sor ez, a vers Istennel beszél, nem Is
tenről. Személlyel beszél, ami az imaforma lényege. Kitárulkozik előtte őszinte

önátadással, a hiten alapuló. bizalommal. Mert a te munkád, azért nem lehét az go
nosz. Nem racionális bizonyítékek mondatják ki ezt, hanem a szabadon vállalt,
személyes Én-Te viszony. Az Én - a vers ima-jellegéből adódóan - kícsíségét
elismerve emelkedik fel a bizton vállaláshoz. Az elbizonytalanodást az a hit
akarás, az a viszontszeretet takarja el, amely az Én vallásosságának a lényege:
az Én a Te szemlélésének hatására önmagát adja annak, elindul feléje. És ez
a Te-ben bízó Én vállalja aztán a halált is, mert a Te majd akkor és ott a lé
leknek igaz otthont ad.

A Te megnevezése után zuhatagszerű omlással követik egymást a. dicsőítő

rész (1-4. versszak) strófái. A személyes névmások és a szernélyragok állan
dóan visszautalnak a megszólítottra, a Te-re. A költői alaphelyzetre, az Én-re
már az első strófa többes első személye is utal, sőt a második személyű meg
szólítás jelzi, hogy nem leíró verssel van dolgunk. Az. ötödik versszakban aztán
grammatikailag is hangsúlyosan jelenik meg az Én. Bár lényegét tekintve a
megszólítás utáni kapcsolást így kell feloldanunk: Isten, Te vagy az, kit ..., a
verskezdet formailag mégis az Én-Te viszonyon kívül áll. Az Én (a költő) és a
Te (Isten) jelenléte mellett itt még az olvasó vagy hallgató is lehetőséget kap
arra, hogy a költő állapotába, a titkon érzés és óhajtva sejtés világába kerül
hessen. Sőt, mivel a megszólítás már a harmadik sorban második személybe
csúszik át, s az általánosabb harmadik személy helyett feltilnik a többes első

személy, mintegy kényszerülünk arra, hogy az Én világába, Berzsenyi egzaltált
szellemébe helyezkedjünk bele.

Rögtön feltűnik az, hogy a Te és az Én a fönt és a lent világa. Az Én el
ső grammatikai megjelenésekor be is ismeri ezt: leomlom színed előtt, dicső! De
az Én lentségére utal a feltételes igealak (járulhat), a ha ... kikél és a majdan,
akkor időhatározók is. A Te az élet és a halál ura. Ronthat s teremthet. A sem
miségből. Ez a nem-mindennapíság világa. Grammatikai szinten ezt fejezi ki az
állandó fokozhatatlanság. A titkon érző lélek, az égő Nap, a láthatatlan férgek,
a te Bőlcs kezeid remekelt csudái, e nagy Minden ezer nemét éppúgy fokoz
hatatlan alakok, mint a legmagasb menny s aether Uránjai. Nem a mínden
napi nyelvhez hasonlóan, jelölt felsőfokkal éri ezt ei Berzsenyi, hanem az erő

teljes szavak és szókapcsolatok használatával. Ha megnézzük például a nagy
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.•• imperium est Iovis

cuncta supercilio moventis.

jelző háromszori előfordulását (9.• 12. és 16. sor), megértjük e módszer lénye
gét: nincs nagyobb Mínden, nagyobb idők vagy nagyobb kéz. Csak az az ela.
amelynek ezer nemét a Te hozta, csak az. amellyel a Te alkot. Az a Te, aki
állandóan ott van - kimondva súly ponti helyeken is - a versben. A fönt
érzetet biztosítják a köznapi nyelvtől való elkülönítés egyéb eszközei is. A
szavak megválasztása. A klasszikus költészetből átemelt nevek nemcsak az em
lített elkülönítést szelgálják. hanem segítik az időmértékbe való beíogást is.
Ezeknek a neveknek a funkcióját - miként az egész verset is - csak akkor
érthetjük meg, ha nem "hideg szemmel" nézzük. Ki gondolna itt olyasmire.
hogy a Zenit és a Nadir az égbolt legfelső és legalsó pontja? A föntség érzé
keltetését szolgálja az időmértékes verselés, ezt a klasszikus reminiszcenciák.
Mily pompásan játszik rá például Horatius soraira:

Berzsenyinél :

... a te szemöldöked

Ronthat s teremthet száz világot•...

A köznapiság fölé emelnek a vonatkozó értelmű kötőszók rövid alakjai és M
ellentéteket magukba foglaló képek is. A mellérendelő mondatok pedig míntegj'
nyelvi halmozással a tartalmilag fokozhatatlan rnondatokban a fokozás érzetét
keltik. A negyedik versszak már a meltékmondatok halmozásából az érzelmi ha
tárokat végsőkig tágító alany-halmozásba torkollik. A mindenség dicsőíti itt Urát.
A versáradat tetőpontján a harmatcsepp, vÍ1'ágszál névszók állnak. A csillag
rendszerek után milyen sokatmondó helyen kapcsolódik be e zenébe az ember
közeli világ! Egy bús jelző azonban még inkább hiányt éreztet velünk ... Lehet-e
teljes a mindenség Ember nélkül?

És itt már eltér a Fohászkodás az antik és keresztény hímnusz-felépítéstől;
megjelenik az Én, a maga problémáival, megismételve előttünk' belső vívódá
sait. A monumentális mondatívek megváltoznak. Alárendelő mondatok dominál
nak. A sok utaló- és kötőszó. a tördelt mondatívek a zaklatottaágra utalnak.
A könnytörlés, a zordonságtól való megtorpanás is az Én sorsa. Ezek hitelesí
tik a vállalás komolyságát, a tudatos vállalást. Olyan hitet, amely úgy kap
csolódik a Te-hez, a Te neki annyira fontos. hogy ez a kapcsolat az életben
meghatározó szerepű, amiért érdemes élni és - majd meghalni. Fontos funkci
ója van itt az időhatározóknak. A jövőbe, a távolba utalők (majdan. ha... ak
kor. .. ott) után jön a megoldást megkísértő addig, hangsúlyos helyzetben.
Addig. .. megyek / Rendeltetésem pályafutásain. Aktív vá llalásról van szó,
a jobb s nemesb lelkeknek útján való haladásról, amely által az élet értel
messé válik. Az Én-t ez emeli fel. míntegy alapot adva a kapcsolat vállalása
hoz. Nemcsak kap az Én. vállal is,' így léphet be az előző strófák teremtette
mindenség-zenébe.

Hogyan valósul meg a versben a fönt és a lent köztí kiegyenlítődés? Miért
válik hitelessé az egyén vállalása?

A már említett jegyek között is találunk olyant, amely az egész verse.
végighúzódik, függetlenül attól. hogya lentről vagy a föntről van sz6. Ilye.
a verselés. A határozott, szígorú zártságú alkaioszi strófa ug} anabba a keretbe
préseli a két világot. Az időmértékes és a magyaros hangsúly köztí eltérés
meglehetősen nagy, ez a külső, zárt formán belül továhb fokozza a feszültséget..
Az ilyen ellentétek a versben szinte minden síkon megtalálhatók. Az egész ver
set áthatja az óhajtva sejtés és a határozott állítások (lásd a sok verssorkezdi
és egyéb hangsúlyos helyen á1l6 határozott névelőt) ellentéte. Hangzást színtea
is gyakori ez a jelenség. Főleg a fönt és a lent világához kapcsolódva, erőtel

jesebb, illetve lágyabb színezettel. A második strófában az ,,1'" hang van túl
súlyban. aránya az irodalmi nyelv 7,25%-val szemben 14.!i1lfo. Magánhangzók
közt néha a tartalomtól teljesen független ez a jelenség: Rontha.t s teremthet,
a láthatatlan férgek stb., mély- és magashangrendű magánhangzók között. Ezek
a "hideg szernmel" nézett ellentétek együttesen kapcsolódnak bele abba az ener
gíahultámot ad6 versáradatba, amelyet a versforma mellett egyéb nyelvi jegyek
is biztosítanak.

A ma már régiesnek hat6 szavak (tekénihet, legmagasb, körülted, szemöldl1
ked, csudái, folyamit, alkotásit, kikél, közelb, tekéntem) és festői. ödonságot
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idéző határozók (titkon, majdan, bizton, zordon), az egész verset átható eufé
mizmus a Te világába emelő hangulati egységet adnak a versnek. Ugyanígy
egységes a tömörítő nyelv alkalmazása, a jelzős és határozós szerkezetek rnellék
Rlondatot is magukba olvasztó képei: a bölcs lángesze, e nagy Minden ezer 'ne
mét stb. Jellemző a birtokos eset -nak, -nek ragja nélküli kapcsolás, mindkét
névszó előtti jelzővel. Például: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Tizenkét bir
tokos jelző közül csak egyszer találunk jelölt alakot (nemesb lelkeknek útján),
akkor is névelő nélkül. Az állítmányi szerkezetek közül csak egyet emelünk
ki: ... titkon érző lelke óhajtva sejt ... ' Hiába akarnánk megmagyarázni ezt a
sort. Titkon érez, óhajtva sejt... megmagyarázhatatlan állapotot fejeznek ki.
Egységes a monumentálís mondatívek alkalmazása is, bár a vers második ré
szében ez az ív erősen tördelt. A rnondatívet az élen és a végen álló lényeges
mondatrészek tartják. Például A legmagasb menny... a te Bölcs kezeíd 'reme
kelt csudái; vagy: Majdan... ott eléri. A nyomatékosító szórend is egységes.
Különösen jellemző, hogy az egybetartozó alakokat kettészeli a sorvége (enjabe

.ment). De leginkább a mindvégig jelenlevő nyílt nyelvi forma biztosítja az egy
séget. Három felkiáltójelet találunk a versben, mindhárorn ezt a célt szolgália,
Az első az alaphang megadását, a második annak az En megjelenése utáni fel
erősítését, a harmadik a megoldás megingását eltakaró akaratot. Az első eset
ben csak a Te jelenik meg, a másodikban a Te a színe előtt hódoló :Én-nel
együtt, <végül az az :Én,aki szabadon döntött, a hatodik strófa vállalás-kimondá
sában magára maradva (ez az egyetlen versszak, amelyben a Te nem szerepel n.

A felsorolt egységesítő jegyek a köznapitól eltérő nyelvi alakzatok. l~ egy
beesnek a költő lét-problémáiának meaoldásával. Az :Én a Te-hez való föl
emelkedésben. a benne való hitben találja meg a lét értelmét. Ezen egybeesés
teszi művészíleg hitelessé a verset. A fönt-höz emelkedik föl Berzsenyi, amely
nek személyes jellege - mint a fentebbi vizsgálódásokból is adódik - az egész
verset áthatja, amely ugyanúav ott áll a vers fölött, mint a világot rontó S
teremtő isteni szernöldök a világ fölött. Ez a kapcsolat, mint minden személy

'Rez fűződő kapcsolat. hiten alapul. Ezért áradhat a versből úgy a bizton-ság
érzése, hozv a "hitetlen" olvasó is ráérezhet annak lényegére: az addig... (a
IÜll,álig) jobb s nemesb lelkeknek útián való haladás erőket, inakat bevetó válla
lása, a teljes odaadással munkálkodó Ember igénye.

Jegyzetek: l. Levél Kazinczyhoz. Nikla, 1811. febr. 15. (Berzsenyi Dániel összes müveí.
Bp. 196R. 387. 1.) - 2. ~szrevé1elek Kölcsey Recerisi6jára, 1. m. 189. I. - 3. Uo. 191. I.

FALU TAMÁS VERSEI

A Vlgllia szerkesztösége és olvasótábora szeretettel és tisztelettel kÖs7.öntl Falu Tan1Ast
95. sstiletésnapJa alkalmából.

Ma egy nappal közelebb

Ma egy nappal klJzelebb,
az utols6 közeleg.

Az időnek nincs szíve,
ő nem tekint semmire.

Jaj nekünk!

2n azt mondom: Jaj nekem!
S6haj fut át lelkemen.

Te azt mondod: Ja; neked!
Bánatodat lenyeIed.

Ha a mutat6 megáll,
csak az 6rára halál.

A holt mutat6 alatt
az élet továbbhalad.

Ű azt mondja: Ja; neki!
közben hullnak könnyei.

Ilyen a mi életünk,
zengjük karban: Jaj nekünk!
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