
BÍRÓ FERENC 

„HÍVSÁG LÁTÁSAKOR..." 
(Bessenyei indulása II.)* 

„. . . alles ruft uns zu dass 
wir entsagen sollen; so 
manches, . . . was wir von 
aussen zu Ergänzung unsres 
Wesens bedürfen, wird uns 
entzogen . . .." 
Goethe, Dichtung und War-
heit. IV. Theil, 16. Buch 

I. 

Az érzékenység hatalmának felfedezése magába foglalja a „külső dolgok" felettünk való 
hatalmának elismerését, azt tehát, hogy a lélek „édes nyugodalmának", boldogságunknak 
feltételei a külvilág által „határoztatnak". A pályáját kezdő Bessenyei törekvéseinek kiindu
lópontja ez a meggyőződés, s e kiindulópont gyökeres ellentétben áll kora, ha nem is általánosan 
tiszteletben tartott, de általánosan vallott erkölcsi felfogásával. Tudjuk, hogy e kor erkölcsi 
arculatát a keresztény sztoicizmus1 határozza meg, erkölcs, melynek aligha van fontosabb tétele, 
követelménye annál, hogy a boldogság forrása nem a külvilág hívságos dolgaiban, hanem a 
lélekben van — ez érvényesül az egyházak idevonatkozó tanításaiban, a laicizálodó vallásosság 
erénytanaiban, sőt, innen kap alapfogalmakat a nemesség világias és már politikai sugallatokat 
tartalmazó életbölcsessége is. 

Ennek a morális rendszernek elterjedtségét s szinte a legális erkölcs erejével érvényesülő 
befolyását elsősorban természetesen a kor irodalmi anyaga mutatja, de — közvetetten bár — 
maga Bessenyei, az ifjú lázadó is vall erről a lelkiismeretre súlyosodó erőről, amikor az érzé
kenység hatalmát meghirdetve szinte azonnal igyekszik azt feloldani a hagyományba: láttuk, 
hogy egy konzervatív alapozású világképet építget köréje, a teremtő akaratának, elgondolásá
nak fényébe vonva a testisége által meghatározott ember képét. E törekvés azután gyorsan 
meghozta a dilemmákat, s a filozófusi-gondolkodói válságok (hiszen Bessenyei egészen korai 
írásai is ezeket tükrözik már) el is fedik, hogy itt az eredeti mozdulat az igazolásé, a beépítés, a 
legalizálás szándékáé volt: az érzékenység emberének erkölcsös, azaz: rendszerbe foglalható 
voltát kell bizonyítani önmaga számára éppúgy, mint megmutatni egy olyan világ előtt, 
ahol ez az emberkép nem egyszerűen szokatlan, hanem a legalapvetőbb erkölcsi igazságokkal 
is ellenkezik. 

Bessenyei elmélkedéseiben az igazolás mozzanata, célkitűzése rejlik benne, s ez azért fontos, 
mert részben ez határozza meg elmélkedéseinek jellegét: meditációi így szinte nem is maguknak 

* A tanulmány első része az ItK 1969. 2—3. számában jelent meg. (199—219.) 
1 „A felvilágosodás gondolatvilága helyett az egész nemesség életbölcsességének egyik fő 

forrása ekkor még a latinul és jezsuita pártfogás alatt meghonosodott keresztény sztoicizmus, 
amelynek terjedését már magyar nyelvű kiadványok is elősegítették" — írja TARNAI Andor 
az Akadémiai Irodalomtörténet 2. kötetében. (Az udvari és nemesi rokokó kultúra c. fejezet, 
509.) A rokokó korban az egyházi értelmiség és a művelt nemesek irodalmi termésének túl
nyomó része — valamilyen formában — az erkölcs kérdéseivel foglalkozik: a periódus egyik 
legjellegzetesebb műfaja pl. a keresztény sztoicizmus sapientia-]át magyarul megszólaltató 
s annak zártságát felbontó erénytan. Nálunk egyedül TARNAI Andor úttörő jelentőségű 
tanulmányai (Egy tibetinek álcázott laikus erkölcstan a XVIII. századi magyar irodalomban. 
ItK 1958. 177-186; Pax Aulae, ItK 1968. 273-283.) foglalkoztak ennek a kor erkölcsi gon
dolkodását, annak laicizálódását és világiasodását közvetlenül tükröző s immár a boldogság 
problémáját középpontba állító műfajnak kérdéseivel. E műfaj a XVIII. század első felében 
természetesen nemcsak nálunk játszott jelentős szerepet, vö. Robert MAUZI: L'idée du bon-
heur dans la litterature et la pensée franchise au XVIII. siécle. Paris 19652. 
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a filozófusi gondoknak megoldása érdekében — ha lehet így mondani — zajlanak, a töp
rengésekre ránehezedik annak az erkölcsi tétnek a súlya, amely a tulajdonképpeni problémák 
fölött tornyosul. Ezért van, hogy a megoldhatatlannak tetsző feladat (a testi meghatározott
ságú, már-már groteszk módra „monista" emberfelfogás és a teremtő ugyanegy „systéme" 
keretei közé való illesztése) nyomán keletkező válsága, az egymást követő dilemmák ellenére 
is újra s újra kezdi a töprengéseket, de ezért van az is, hogy az önmaga előtt elszenvedett 
kudarcok mindig mélyebben vagy inkább: máshogy bántják, mintha „csak" egy filozófusi 
feladat megoldásának sikertelenségét kellene elkönyvelnie. Bessenyei meditációi felett így, 
ezért is, mindig ott borong valami feloldhatatlannak tetsző mélabú, későbbi, s oly jellemző 
mondatai, amelyek számára a gondolkodást a szomorúsággal (sőt, a „viszontagsággal") 
teszik szinonimává, valójában már nagyon korán, már ekkor, 1771—72 fordulóján érvényesek 
rá. Hiszen az ifjú poétának képével, akit úgy el tud ragadni a „Szív, muzsika, szerelem", egyál
talán nem egyezik az a másik kép, amely róla jó barátjának verseiből rajzolódik elénk — az 
érzékenység dilemmái úgy tetszik, hogy szembefordítják magával az eredeti hangoltsággal, 
érzékenységgel, a boldogságra való fogékonysággal is. 

A jó barát, Barcsay Ábrahám és közötte 1772 elején kialakuló verses levelezés2 fő motívuma 
egy vidám, a boldogságot az érzékenység szellemében felfogó és egy komor, életidegennek 
tetsző fiatalember ellentéte — és Barcsay az, aki bíztatja barátját az örömökre, arra, hogy 
„Olykor hasznos a mulatság" s hogy „Jó olykor szép szűzzel lenni s táncba menni". S a bizta
tott barát rossz közérzetét mi sem mutatja jobban, mint az a vers (február 3-án), amelyben 
éppen enged az unszolásnak, amikor arról beszél, hogy szíve „Megnyugodott most egyszer s 
belülről nem vérez", s amikor ő maga mondja — persze nyilván önmagát bíztatva — hogy 
„Hagyjuk el barátom a mély okoskodást) Ne tegyünk híjába olyan sok hánykódást" — és 
kész „örömre sietni" barátja kezét fogva. Csakhogy a „természet setét mélységét", a nyugtala
nító gondokat mégsem tudja odahagyni: március 20-án ismét invitációra válaszol, de most már 
kitérően, sőt, a „tudod a humor egymástól különbőz" kitétel s az, hogy „kívánja örömét" 
barátja „világi szívének" mintha azt mutatná, hogy el is különíti magát az érzékenységtől s 
attól, ami oly szorosan hozzátartozik (s amit a Paulinus atyáknak írva magáénak vallott), a 
„világi szív"-től. A szomorúság s a „mély okoskodás" között egészen nyilvánvaló az össze
függés, Barcsay számára is ez tűnik fel: ő ismétlődő tanácsaiban a „mély vizsgálódás ínségéről" 
beszél (március 24-én,) a céltalan fáradság szomorúságáról, arról, hogy „Lok is így járt sokszor, 
azért volt szomorú". Bár van egy célzás arra is, hogy Bessenyeit már ekkortájt elkezdte 
bántani későbbi betegsége, Barcsay intései nem ezzel vannak összefüggésben, a tanácsok a 
magatartás és életvitel egészére vonatkoznak: a túl • sokat töprengő, zárkózottnak tetsző, a 
világi örömök, ama „külső dolgok" iránt érzéketlennek látszó fiatalembernek szólnak. — 
Csakhogy a komorságról tudjuk, hogy valójában a fiatal testőr érzékenységének mélyebb fo
kát jelzi — még azt is mondhatjuk, hogy a leíró versek világi szívű, elragadtatott, olykor hetyke 
ifjú költőjénél is igazibb híve az ember testi meghatározottságának az érzéketlennek tetsző, 
kedvetlen gondolkodó, hiszen benne éppen az érzékenység igazolásán töprengő, köréje rend
szert építő filozófust látjuk, akinek nyugtalanságát s rosszkedvét éppen ebben a törekvésében 
szenvedett kudarcai okozzák. 

S a gondolkodó szomorúsága, melankóliája alatt változatlanul ott él s gyakran meg is 
nyilatkozik az érzékeny, világi szívű költő, sőt — hogyha a humor különbőz, akkor inkább for-

2 Megjelent: Bessenyei György társasága. Béts 1777. Űj kiadás a Magyar Irodalmi Ritka
ságok sorozat (szerkeszti VAJTHÓ László) 53. é. n. kötetében. A további idézetek helyei: 
BAROS Gyula Barcsay Ábrahám levelei Radvánszky Jánoshoz. Kisfaludy Társaság Évlapjai 
XXI. köt. 250—281. Barcsay verseinek egykorú kiadása: Két nagyságos elme költeményes 
szüleményei. 1789. Kiadta RÉVAI Miklós. Űj kiadás: Barcsay Ábrahám költeményei (Magyar 
Irodalmi ritkaságok, 25.) é. n. 
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dítva igaz a különbség: ténylegesen a komor fiatalemberé a gyorsabban elcsábuló világi szív 1 
Mert kettőjük közül — a látszattal ellentétben — igazán felszabadultan, elragadtatottan való
jában a melankóliára hajlamos Bessenyei tudja magát átadni az örvendezésnek, míg a vidám 
barát nagyon is könnyen válik óvatos, a szemlélődésbe visszavonuló, távolmaradó, józan, 
éppen a humor-ban különböző bölccsé. Amikor például Rohan hercegnek, az új francia követ
nek kísérete bevonul 1771 decemberében Bécsbe, akkor Barcsay — beszámolván az eseményről 
— nem mulasztja el, hogy kedves „Pilades"-éhez, Radvánszky Jánoshoz írott levelét (1771. 
dec. 17.) ne tűzdelje meg az üres pompa, a világi hívság e hivalkodása láttán érzett megvetésé
nek kitételeivel, hogy ne a bölcsesség, az igazi boldogság birtokosának fölényével nézze az 
újonnan érkezettek öltözékét, szokásait, erkölcseit. Bessenyei viszont minden tartózkodás 
nélkül, az illő, az obligát moralizálás mellőzésével örvendezi végig azt a gáláns ünnepet, amelyet 
éppen Rohan tiszteletére Eszterháza ura rendez, s verses beszámolójában igazi „világi szív"-vel 
éli újra e többnapos, 1772 nyarán lezajlott „féte galante" eseményeit — pedig ez azután igazi 
tobzódása volt a hívságoknak, a hivalkodó pompának s a cifraságnak. S hogyha Barcsay 
színházba megy, megvető fölénnyel sétál a páholyok között, legalábbis ezt a magatartást tartja 
érdemesnek, fontosnak hangsúlyozni, amikor egyik versében (Egy nagyságos asszonyságnak 
intésére) ír a „nézők piatzáról", megvetvén a Dámont és Alexist egyképpen csalogató Chloét; 
Bessenyei viszont nem törődik a nézőtér hívságaival, nem érdekli saját morális minősítése 
sem — ő le sem veszi tekintetét a színpadról, ahol Delfén táncol, s tudja, hogy körülötte is 
„kiki részegen úsz gyönyörűségébe, / Nem tudja mit tegyen érzékenységébe." 

Valóban: Barcsay Ábrahám számára, Bessenyei legközelebbi barátja számára a bölcsesség 
továbbra is érvényben van és marad: annak a világnak, amely előtt a testőr igazolni akarja 
az érzékenység jogosultságát, úgy tetszik, valamiképpen részese-tagja az örömökre csábítgató 
barát is. Szembeötlőek megnyilatkozásai, amelyek az ember boldogságának mibenlétére vonat
koznak, s amelyekben Barcsay az érzékenységgel teljesen szembenálló nézeteket fogalmaz 
meg, sokszor állítja: nem a „külső dolgok" tesznek bennünket boldoggá. Tudja, hogy „ . . . a 
boldogság vagyon csak becsületben" s helyteleníti, hogy mégis „csak kincsre vágyunk e rövid 
életben", s tudja azt is, hogy a „külső dolgokat" kergetvén „Többnyire párákhoz kapnak a 
halandók / Melyek, mint az álom, könnyen elmulandók" és hogy „ . . . egyedül szivedben / 
Lelheted szerencséd egész életedben. / Tudomány, ditsőség, nagy név, kints, méltóság/ Tsak 
füst, álomnál is kevesebb valóság", De ismeri az érzékenység eredeti jelentését is: a kincsek 
után loholó görögök — Szókratész ellenfelei — „Érzékenységeknek levének rabjai". — „Távul 
az aranyos tündérkárpitoktul / Hivságban fetrengő udvari raboktó l . . . " él az irigyelt példa= 
kép, a bölcs, hidegen, „epe nélkül", megvető fölénnyel tekintve a „Lármás, álortzás piatz"-ra. 
E bölcs mintája Barcsay számára az idősebb társ, a másik „nagyságos elme", a kor irodalmi 
életének legtekintélyesebb alakja (tegyük hozzá: e kor egyik legtalányosabb szereplője), 
Orczy Lőrinc, őt, a „kis kopasz embert, kurta dolmánykában" kíséri sétáján a „Megromlott 
világ szennyes szugoljában", Bécsben, neki, de nyilván az ő tanításainak szellemében festi 
le a gáláns világ képeit s vonja le a tanulságot, hogy: „ne keresd itt Cátót, Senecát ( . . . ) 
Keresd csak Lucullust, köszöntsd Aspasiát, / Kik szokták jelenteni birodalmak fogytát." 

A bölcsesség közhelyei tehát jelen vannak Barcsay gondolatvilágában, az oly jellegzetes 
elvek, fordulatok tendenciaszerűen bukkannak fel verseiben s egyéb megnyilatkozásaiban — 
de legalább ilyen súllyal bukkannak fel olyan mozzanatok is, amelyek viszont szembeszállnak 
ezekkel a gondolatokkal és formulákkal: a bölcsesség tételeinek hangoztatója e tételek szelle
mével ellentétben tényleg „világi szívű", „érzékeny" fiatal embernek mutatkozik, akit — nem 
tagadja — a „hívságnak árja gyakran ragadott is", aki gyakran éppen annak a „lármás, 
álortzás piatz"-nak válik rabjává, amelyet egy másik pillanatban oly fölényesen kritizál, s 
korántsem csak abból tudjuk ezt, hogy a fiatalabb Bessenyei Györgyöt biztatgatja a vígabb 
életre, ő , aki az imént idézett színházlátogatás leírása előtt is arról beszél, hogy „Ezer tárgya 
vagyon érzékeny szívemnek", Radvánszky Jánosnak számol be a hetvenes évek közepe táján 
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arról a nyilván nemcsak egyszer megesett kalandról, hogy „Mars táborából" beszökik Bécsbe, 
ott — mint bűnbánóan írja — „fetreng" a „városi lármában" s „issza" „hosszú kortyokkal" az 
„isteni erővel bíró szépek kebelében a világi hívságot", a „tavasz és szerelem gyönyörűségeit". 
A vallott életbölcsesség ellentmondásban van a látható (mert szintén bevallott) életvitellel, s 
ezt az ellentmondást — ha olyan szigorúan vesszük a bölcsesség igazát, mint ő némely helyén — 
nem oldja fel az az elmés kompromisszum sem, amelyet így fogalmaz meg: „Boldog aki iszik, 
de meg nem részegszik" ebben a „nagy kortsomában", Bécsben éldegélve — nem oldja fel, 
hiszen (a hasonlatnál maradva), az eleve az „ivás" tettét ítéli el, s nem törődik annak mérté
kével. 

Úgy tetszik tehát, hogy a sztoikus jellegű bölcsesség, amely fölényesen utasítja el a hívsá
gokat s tudja, hogy az ember igazi boldogságához nem külső dolgok, hanem elsősorban lelki 
készségek szükségesek, valamint a külső dolgok után kapkodó „világi szív" egyszerre, egyidejű 
készségként van jelen Barcsaynál, s csak a pillanaton múlik, hogy a fölényes, távolságtartó 
gesztusok vonzereje vagy a hívságok árjának sodrása érvényesül. De vajon miért fér el e két, 
ellentétesnek látszó tendencia egy magatartás lehetőségei között — mi őrzi itt a sztoicizmust 
az érzékenység hatalmával szemben, s hogyan doboghat „világi szív" egy bölcs kebelében? 

A bölcsesség egyik s azonnal megmutatkozó őrzője az, hogy benne ideologikus mozzanat 
jut kifejezésre. Az ember boldogsága nem a külső dolgokon múlik, s aki ezektől, a hívságoktól 
s nem a lelki adományoktól teszi függővé boldogságát: rab — ennek az alapvető igazságnak 
láthatóan azért is van Barcsay számára nagy jelentősége, mert a hívságoknak nem az az igazi 
értelmük, hogy „külső dolgok", hanem az, hogy városi, pontosabban: udvari dolgok. Azaz: 
a bölcsesség igazságainak ismételgetéseivel Barcsay tulajdonképpen politizál, általuk annak a 
nemesnek politikai érzelmei nyilatkoznak meg, aki a „magyar szabadságát" „lassanként csor
bító" Bécs (Török, lengyel, moszka háború kezdetén), s az „udvari édes ízlésű mérgek" ellen 
védekezik, aki „tánc közt" ugyan, de „Urbár hirdetésén" hazája vészesét siratja a Radványszky 
kastélyban (Szerelmes vitéz egy tudós magyar főasszonynak), s aki jóval később Ányosnak 
(Biztatja bús barátját) azt írja a derék népekről, hogy „Nyilván még azokat rabság undoksága 
/ Meg nem fertéztette udvar álnoksága". A bölcsesség vértjét így a politizáló nemes ölti magára3 

— ám Barcsay nem csupán politizáló nemes, hanem vallásos-erkölcsi skrupulusoktól felsza
badult, valóban világi szívű fiatalember, akinek (néha úgy tetszik) mintha nem is lenne kedve 
a bölcsesség normáihoz alkalmazkodni: Illei Boetius fordítását, amelyet Orczy adott ki, s 
amelynek eléggé sejthetőek politikai összefüggései, dicsérve is rója, mert „A papokkal utaz 
sebesen ügetvén". (Magyar vers írásra való ösztönzés). Van azonban Barcsay sztoicizmusának 
egy mélyebbről eredő forrása is — ő furcsa módon éppen világiságának derűjét (s kényelmét 
is) őrzendő ragaszkodik a bölcsesség vigasztaló igazságaihoz. 

Mert úgy látszik, hogy az érzékenység, amely eredetileg a boldogság új, „külső dolgok"-on ala
puló, világi programját foglalta magában, szinte természetesen vonzza a szomorúságot — hogy 
tehát az aszketikus-racionalista morál megtagadása mintha valamilyen módon, de kötelezően 
járna együtt az érzelmes hangoltsággal. A szomorúság Barcsayt, az „érzékeny", világi szívű 
fiatalembert is megkísértette, s a bölcsességgel való kompromisszum olyan tragikus, Kölcsey 
szavát használva, „lélekvesztő" állapotból menti ki, amelyhez hasonlót az évtized végén egy 
fiatal költő, Ányos Pál él át maradéktalanul. 

3 Barcsay „politizáló nemes" abban az értelemben is, hogy költészetét (mint arról más 
összefüggésben szó esik majd) mélyen befolyásolták az 1760-as, 70-es évek Közép-Európájá
nak legfontosabb nemzetközi eseményei, amelyek végül Lengyelország felosztásához vezettek 
1772-ben. Az eseményeknek a francia felvilágosodásra tett hatásával Jean FABRE műve 
(Stanislas-Auguste poniatowski et TEurope des Lumiéres. Paris 1952) foglalkozik. A lengyelek 
sorsa azonban ott lebegett a mi széles látókörű nemesi íróink előtt is — Barcsay mellett 
(akinek verseiben gyakoriak az ezzel kapcsolatos reflexiók) s talán nála is inkább Orczyt 
foglalkoztatták a tanulságok. 
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Barcsay csaknem negyedszázaddal fiatalabb, mint a másik „nagyságos elme", az annyira 
tisztelt Orczy Lőrinc, ő negyvenéves korára jószerivel már el is hagyja a versírást, míg az időseb 
„társ" ilyen korban még szinte el sem kezdte — mégis: a fiatalok, Barcsay (és Bessenyei, de 
különösen majd a legfiatalabb, Ányos) költeményeiben csendülnek fel az idő múlása miatt 
panaszkodó hangok; a harmincadik évét alig túlhaladott Barcsay szólal meg az elégikusság 
hangján, s nem pedig az ötvenen túljáró Orczy. Ez utóbbi számára a múlandóság valóban nem 
szolgál az ihlet forrásául, hogy ha szerepet kap verseiben az idő múlása, akkor az érvként, 
mondhatni fegyverként bukkan elő: a „hívság" hívságos voltát éppen múlandósága bizonyítja 
elsősorban az, hogy az illető dolog „tsak füst, múló árnyék, mely hamar elenyészhet". Bolond 
tehát ki vesződik „veszendő javakkal", a bölcs okossága — e „lélekben rejtezett erősség" — 
megveti őket. Maga a bölcs, az igazi értékek ismerőjeként s így az igazi boldogság birtokosaként 
ezért is kerülhet kívül az idő hatalmán, az ő örömének feltételeit (amelyek a lélekben vannak) 
a változás hatalma nem kezdheti ki. Az idő múlása így nem válik személyes élménnyé sem, 
legalábbis olyan élménnyé, amely igazán versbe kívánkozik, a bölcsnek semmi köze ahhoz, 
ami „füst s múló árnyék" s ezért természetes, hogy — mint Barcsay írja Orczynak — az „idő, 
amely siet, nem hoz bút fejére tűnő napjaival. . . " 

Barcsay költészetében azonban gyakran visszatérő motívum az idő hatalmának felidézése, 
a mulandóság témája. Radvánszkynak írja (Elmélkedés a háborúról, 1772. március 25.), hogy 
szívesen vállalná a remeteséget, s magányában elsősorban az idői tanulmányozná, az „időnek 
titkos enyészetét/ S örökké tartó csuda természetét", amely „mindent elnyel iszonyú torkával/ 
S hirtelen megemészt rettentő gyomrával ". Kiderül gyorsan, hogy miért „iszonyú" a torka s 
„rettentő" a gyomra: „Érzem, mely sebesen múlnak el óráink/ S mely hamar enyésznek leg
vígabb napjaink ". A természetben minden pihenőre tér olykor, „Egyedül az idő nem aluszik/ 
E nagy ellenségtől nincs szabadulás" — a bölcs iménti fegyvertársa tehát nyíltan „ellenség" 
s nyilván csak azért válhatott azzá, mert Barcsay számára is a „külső dolgok"-ban s nem a 
lélekben „határoztatnak" a boldogság feltételei, a külső dolgokban, amelyek védtelenek a vál
tozás hatalmával szemben. Egyik kései versében (Visszaemlékezés, 1783. március 22.) is ilyen
fajta, pillanatig tartó boldogságra emlékezik nosztalgikusán: „Álom-é az élet, méltán kérdez
hetjük / A gyönyörűséget hasztalan kergetjük, / A futó örömet olykor meglephetjük, / A még 
keservesebb, hogy nem feledhetjük." Izgatja az idő tehát: egyik homályos allúziókkal terhes 
versében (Álomfejtés) a „szakállas zsidó az időt jelenti" — hogy hogyan, azt alighanem csak 
ő és Piladesének általa „hírbe hozott" felesége, Prónay Éva tudta —, de másutt is, többször 
is találkozunk annak bizonyságaival, hogy az idő hatalma, a változás, a mulandóság mélyen 
megragadta, ezért fordul pl. váratlanul (s tulajdonképpen értelmetlenül) személyessé a vers, 
amelyben Egy nagyságos asszonyságnak halálát siratja. 

Egyik legjelentősebb költeményében alkalmunk van nyomon követni azt a folyamatot is, 
hogy hogyan kerül a bölcs a változás törvényeinek hatalma alá — itt azonban úgy tetszik, 
hogy újabb s meglepő pozíciót talált fölényének őrzésére. A vers, a Hívság látásakor gerjedett 
jámbor érzés még a hagyományos hangvétellel kezdődik, a bölcs (tudjuk, hogy derült s evilági 
kellemekkel is szépen berendezett) világa s az idő hatalmának alávetett hívságok birodalma 
között éles határvonal húzódik s ő határozottan kívül marad e birodalmon, kemény vagy szá
nakozó pillantásokat vetve rá. A költemény első fele ezeket a pillantásokat rögzíti, Orczyt, a 
„kis kopasz embert, kurta dolmánykában" kíséri sétáján a „Megromlott világ szennyes szugol-
jában", Bécsben, ahol „eltelik a szem", de a „szív marad függőben", ahol a hívság és bujaság 
példáival találkozunk lépten-nyomon: „Ülj le, de ne keresd itt Catót, Senecát, / Ne kivánd 
látni a szűz Lucret iá t . . . " A hívságnak e tartományával „Alpha s Omegának" „fő-végezését" 
állítja szembe, a változás nagy törvényét, amelyet öt versszakon át mutat be, hogy azután 
kimondhassa: „Egyszóval valamit természet készíte:/Egyaránt változik formából formá-
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ban . . . " A változás egyetemes képe úgy vetődik fel itt, mint a hívságokkal megrakott Várost 
fenyegető hatalom — jellegzetesen a bölcsesség nézőpontjából tehát. Ám ez a gondolat menet 
közben különös fordulatot vesz: a fogalom, a változás mindenható törvénye, amelyet a hívságok 
birodalmával szemben mintegy fegyverként használt, visszafordul a felhasználóra is. A tételt 
(„Egyszóval valamit természet készite: / Egyaránt változik formából formában") az eredeti 
verskezdést elfeledve saját személyére vonatkoztatja: „Elég ha születtem, hogy már meghal
hassak/ Elég hogy meghaljak, hogy feltámadhassak . . . " A költemény közepén, átmenet nél
kül szólal meg ez a személyes hang, s itt gyorsan megadja rá a kegyes választ. A változás ha
talmát ezt követően mutatja be, s ennek során a vers gyökeresen átalakul — a „törvényt" s 
tanulságait immár nem a hívságokkal, hanem önmagával, a vallásos szólamot hirtelen teljesen 
elfelejtő önmagával állítja szembe. A „semmiség"-gel kezd el viaskodni, nyilvánvalóan a 
halál utáni semmi-vei („Tűnjél el érthetetlen voltoddal") s a vigasz, a feloldás, tulajdonképpen 
az új bölcsesség igazán meglepő: „Bár majd, midőn egyszer fagylalt tetemeim/ Hideg földbe 
szállnak érzékenységgeim, / Nem élek köztetek; de minden részeim / E világban lesznek, hol 
vágynak eleim . . . " — Ez a válasz elég nyíltan egy materialista bölcs válasza a Semmi-re 
(még amit léleknek gondolnánk, a „vékony párácska", ami „kigőzöl" belőle, az is csak „lát
hatatlan testek csoportjába" jut): mindenképpen a hazai felvilágosodás egyik jelentős pillanata 
ez a három versszak, bár látható, hogy a vers „tervétől" szinte függetlenül bukkant fel, és 
„sodorta el" a költőt, aki költeményét nem is tudta csak erőszakkal visszavinni a kiinduló
pontra, oda, hogy hogyan „hanyatlik Bécs veszett erkölcsével." 

A költeménynek valójában azonban nincs is „terve" — a bölcsesség védett s kritikusan 
szemlélődő pozíciójából indul, s váratlanul teljesen elszakad ettől a régi típusú bölcsességtől: 
ennek fegyvere, az idő, a változás menet közben személyes élménnyé alakult, a költő maga is 
szembekerült azzal, ami az imént még csak a hívságok birodalmát ostromolta, a mulandóság
gal — az új bölcsesség a fenyegető „Semmiség"-gel csatázva nyilatkozik meg. E fordulatban 
Barcsay érzékenysége, világi szíve áthatolt a bölcsesség rendjén, hiszen a változás élményének 
személyessé válásában éppen az a bensőséges kapcsolat lepleződik le, amely őt a külső dolgok
hoz fűzi: a mulandóság csak akkor válik, válhat személyes élménnyé, ha a boldogság függ a 
változástól, ha a költő boldogsága révén kapcsolatba került a hívságok birodalmával — ha 
tehát megszűnt a hagyományos módon bölcsnek lenni. 

De vajon kialakult-e Barcsay új bölcsessége? 
A kérdésre természetesen nem-mel kell válaszolni. Nála az új bölcsesség valóban egy-egy 

pillanatban, a hívságok világával szemben, azzal a világgal dacolva, az immár érzékennyé vált 
bölcs további fölényének megőrzése érdekében nyilatkozott meg. A hitetlen „világi szív" — 
mert valóban az — meggyőződése, hogy tehát az ember csak a természet része, önmagában 
állva Barcsayt kétségbeeséssel tölti el; ha a „semmiséggel" egyedül kerül szembe, akkor nem 
tud vele mit kezdeni. A nagy teljesítmény azonban maga a hitetlenség, s Barcsay igazi lírikus
ként éli át a borzongást, amelyet a Semmiség előtt érez. Ez történik meg az egyik legismertebb, 
„szabálytalan", de klasszikus értékű, valóban nagy Barcsay-versben, az 1774. október 28-án 
keletkezett A télnek közetgetésében 

Ha nem az lenne a véleményünk, hogy az idő hatalmáról verset írni az 1770-es évek Magyar
országán éppen nem tekinthető közhelyes vállalkozásnak, akkor azt mondhatnánk, hogy a 
költemény nyolc versszakából hetet egy közhelyes gondolat fog át. Barcsay előbb a távozó 
ősz és a közelgető tél képeit írja le, s ez után a halál fenyegetésével záruló leírás („A tél . . . Ha
lált látszik hozni egész természetre") után is obligát fordulat következik: „E változás képe 
rövid életűnknek", a mi „hanyatló őszünk" után is „Hó fedi tetejét fonnyadott fejünknek", 
meghűl „aggott tetemünk" — az emlékezet is alig pislákol már, „Csak álmodunk éltünk 
legszebb napjairól", Chlorisról és a csókokról. A versnek itt értelemszerűen vége van, tulaj
donképpen be kellene fejeződnie: a szép, „világi szív"-vel írt költeményben, amely az új 
érzékenység szellemében, érzékletes-barokkos gazdagsággal s hangszereléssel szól, itt bezárul a 
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kör, amelybe a természetet és a természettel egysorsú embert állította; hiszen ezzel már ren
det mutatott meg, ami fájdalmas ugyan, de törvényszerű, s éppen ezért — az elégikus hangvétel 
ellenére is — megnyugtató: minden osztozik benne. Csakhogy Barcsay azután, hogy ezt be
látta s versbe foglalta, hirtelen s főleg váratlanul — megrémül; a most következő, nyolcadik 
strófa nem folytatja a verset, teljesen megzavarva a költemény emelkedett, elvont és személy
telen elégikusságát, az ember most megkülönbözteti magát a természettől, amelyhez eddig 
hozzátartozott — a törvény elveszti megnyugtató színezetét, felvillan, hogy mások vagyunk, 
mint a természet, amely körülvesz bennünket. A váratlan s tulajdonképpen logikátlanul 
feltörő kérdés: „De mely kínos árnyék bágyasztja lelkemet?", nem csupán annak felfedése, 
hogy korábban, a vers elmúlás képeinek írásakor nem bágyasztotta kínos árnyék a lelkét, 
hanem éppen az ember halála és a természet halála közötti különbség felismerése („Mert ha 
megvizsgálom valóban szívemet" sorban a furcsa „valóban" szó csak erre az újragondolásra 
utalhat), s a tanulság és egyben a költemény utolsó sora, e sor különös „cape diem"-je — amely 
a horatiusi „capre diem" hedonizmusától áll a legtávolabb — pedig éppen ezt jelenti be: 
„Csak a jelen való teszi életemet". Tehát: őt ama Semmiség várja, szemben a természettel, 
amelyről viszont tudvalevő, hogy újra fog éledni. — A természet élete és az ember sorsa közötti 
szakadásnak ez a revelációja egyformán mutatja, hogy Barcsay nem vált materialista bölccsé, 
de egyúttal — s itt most főleg — azt, hogy a világi szív egyúttal világi elme is, ez az utolsó 
strófa már a mindennemű transzcendens támasztól megszabadult ember nyelvén szól, aki 
számára azonban ez a szabadság keserves élményt jelent. 

A mulandóság-téma így azonban nemcsak annak a jelzője, hogy a költő boldogsága a vál
tozás hatalmának alávetett külső dolgoktól függ, tehát nem csupán a világi erkölcs megnyilat
kozása, de immár felszárnyalt belőle az egyértelmű, legegyértelműbb, filozófiai horizontú 
világiság lírája is: a Semmiséggel került szembe végül a maga múlandóságán meditáló költő. 
S ha itt a nagy lírai erővel megnyilatkozó ateizmus is a lényeg, viszont ennek az ateizmusnak 
a lényege, hogy nem következetes világkép-építés eredménye — az isten hiányában (hiszen a 
halál a költő számára csak a Semmiségre nyit kaput) valamiképpen benne van az az üresség is, 
amelyet Ő, a költő hagyott maga körül; nem ő űzte ki világából a teremtő képzetét, a minden
ható egyszerűen elhalványodott előtte, szétolvadt a semmibe. így ez a világiság törékeny, nem 
önmagában azért, mert a szabadság nagy pillanata Barcsay számára az a pillanat is, amelyben 
„kínos árnyék bágyasztja lelkét" — versének ez az „archimédeszi pontja", innen ragyog fel 
szépsége —, hanem azért, mert így ezt a találkozást teljesen védtelenül élve át, erőteljes vissza
vonulásra kényszerül. 

A nagy lírai pillanatban ily módon benne van a visszahullás, pontosabban: a kényelmes 
visszaereszkedés lehetősége. Barcsay költészetének itt vizsgált részlete a felvilágosult érzé
kenység lírájának fontos fejezete, ám hogy ez az érzékenység tisztán és termékenyen a mulandó
ság témakörében nyilatkozik meg, abban már benne van egyfajta visszahúzódás-rejtőzködés: 
a boldogság új, nem sztoikus programja itt nem közvetlenül, hanem mint az új — a „külső 
dolgokat" feltétlenül kívánó — boldogság hiánya, mint e hiány miatti panasz jelenik meg. 
Érzékenysége ostromolt érzékenység, ott van mellette, hat vele szemben a legális erkölcs 
szentesítette s aktuális ideológiai funkciót is betöltő bölcsesség, s így, ezért nem válhat olyan 
önálló, agresszív, maga köré filozófiát szervező fogalommá, mint Bessenyeinél (ha e „szervezés" 
mégoly viharos válságok kíséretében is történik) — s amikor túlvilággal, papokkal, vallással 
keveset gondoló világi szíve elviszi, elsodorja őt a végső kérdésig, akkor a változást mint a 
semmiségbe vezető, tragikus tényt kénytelen felfogni. S nyilván e szubjektíve mélyen átélt 
élmény teszi vonzóvá számára az állandóságot, az állandóság lehetőségeit, biztosítékait — s az 
a véleményünk, hogy részben innen ered félelme a „közéleti" változásoktól is. Mert Barcsay 
néha már szinte születése előtt tetten éri a hívságot, ami ellen küzd, az maga a változás, s 
időnként bölcsebb a példaképnél is — aki egyébként egyáltalán nem úgy volt bölcs —, orczybb 
Orczynál. A Barcsay báró Orczynak, midőn a vizek folyásának egyengeiésére rendeltetett volt 
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című versében pl. megrója idős barátja tevékenységét: belőle gazdaság következik, ebből 
hívság s innen a sorsszerű hanyatlás; máskor ő tanítja Orczyt arra, hogy Az igaz boldogságot 
hol leli meg az ember, s tudja (vajon „Jankó Jakab"-tól, azaz Rousseau-tól tanulta?), hogy a 
tudományokban „nemzeteket vesztő kovász" van. (Ültess jázmint.. ) Fél tehát a bizony
talanságba vezető változásoktól, s a bölcsesség konzervativizmusával reagál a távoli jelekre is, 
de — s ezért véljük úgy, hogy itt nem társadalmi meggyőződés a maradiság, hanem a filozófiát-
lanság furcsa, görcsös idegessége — számára vágykép a kulturálódó, gazdagodó, tehát mégis
csak változó Magyarország is. S ezek az ellentmondó megnyilatkozások látnivalóan nem egy 
fejlődésvonal mentén rendeződnek el, különös, ingadozó lélekállapot jellemzi — ahogy a köz
ismert Tudományok nevelkedéséről, budai ferdében című versében szószerint visszatér a már 
említett Hívság látásakor . .. egyik sora („Poson nevekedik, Buda roppant lészen"), csak míg 
az utóbb említett költeményben innen a „bús kincs"-en át a „romlottság"-hoz, onnan pedig a 
„rabság"-hoz jutunk, addig a másikban — elfeledve, hogy a tudományokban „nemzeteket 
vesztő kovász" van, — egy nagy Magyarország barokkos látomásához, amelyben a „Magyar 
haza megnő, szent, szép lesz egészen". 

Barcsay oly gyakran megnyilatkozó sztoicizmusát így nem csupán a hagyományos erkölcs
höz való idomulás s nem is csak a várossal szembeszegülő nemesi ideológia kelti újra s újra 
életre, hanem maga az ebben az összefüggésben megjelenő érzékenység is: egy vallással, 
teremtővel immár keveset, néha semmit sem gondoló (de ellenük sem gondolkodó), „világi 
szívű" költő válik ellenségévé a múló időnek, a változásnak, s ölti fel ellenük a bölcsesség vért
jét. Ha a boldogsága a külső dolgokon múlik, akkor ez nem csupán ütközik a bölcs másfajta 
boldogságával, hanem — hiszen ez a boldogság alá van vetve a változások hatalmának, s 
ezért törékeny — vissza is idézi azt: az érzékenység boldogtalansága, kielégületlensége, távlat-
talansága számára szolgál vigaszul a magatartás, amely azon az igazságon alapul, hogy „egye
dül szívedben / Lelheted szerencséd egész életedben". 

III. 

Az érzékenység tehát mindenekelőtt a boldogságról vallott felfogásban mutatkozik gyökeres 
változásként a hazai erkölcsi köztudattal szemben: egészen más forrásból származik a bölcs s 
másból az érzékeny ifjak számára — az előbbi eleve kialakított lelki készségek birtokosaként 
tekinthet fölénnyel a világra (amelynek dolgaira nincs szüksége), az utóbbinak viszont éppen 
ez a világ, a „külső dolgok" a lényegesek és mellékesnek látszik a lemondásra felszólító mora
litás. Barcsay Ábrahámot mind a kétfajta boldogság kísérti, s ő nem tud közöttük választani, 
illetve mint a kettőt választja: magatartását — látni fogjuk — sajátos oszcilláció jellemzi.* 

4 Ennek pl. egyik látszólag apró, de igen árulkodó jele Barcsay szóhasználatának az a 
furcsasága, hogy a hívság, a hagyományos morálnak ez a kulcsszava gyakran az igazi, nem 
hamis, nem elutasított öröm, tehát a tulajdonképpeni boldogság feltételét jelenti. Többször 
is találkozunk ezzel a meglepő, lényegében képtelen — s tudomásunk szerint kizárólag Barcsayt 
jellemző — szócserével (miközben a szót használja hagyományos értelmében is). Bacchus 
s a tokaji bor eredete című versében így ír: „E (ti. a részegség) volt, amit Vénus soha sem szere
tett, / Mert hívságot mindég józanon kedvellett, / Azért szigetébe aki részegedett / Soha 
templomába többé nem mehetett." Az Ártatlan gyönyörködés s igaz barátok-ban pedig: „S Tra-
ján jobbágyival batutát is jártam. / Hivságra ragadták mindezek lelkemet, / El is űzték hamar 
borongó kedvemet,/ Barátság öröme meglepé szivemet,/ Kinyitá, s felosztá érzékenységemet." 
S így olvashatjuk a Farsanggal történt verekedés Pesten-ben is: „Valamit a szem lát és a sziv 
érezhet, / Hidd el, hogy az elég hívságot szerezhet, / Ember egyebekben bármit is kereshet / 
De való örömet azokban nem le lhe t . . . " s még idézhetnénk néhány példát. Az öröm kifeje
zésére így rácsúszik az elítélés szava, az érzékenységben valamiképpen jelen van a bölcsesség 
— olyan helyzet ez, amely megjelenik A kávéra című kis remekműben is. 
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Bessenyei indulásának alapvető jellemzője viszont, hogy a boldogság, melyet elgondol, 
egyértelműen és világosan a „külső dolgok"-on múlik, itt — itt még — nem találkozunk a 
sztoicizmussal; a bennünket meghatározó érzékenység lényege éppen az, hogy a lélek a testi 
öröm és fájdalom rabja, a test örömét és fájdalmát pedig a „külső dolgok" határozzák meg. 
Abban a válságban, amelyet nyomon követtünk, a testi meghatározottságú ember s a teremtŐ-
ről alkotott képzet ütközött össze, s feltétlen rá kell mutatni a megoldási kísérletnek arra a 
vonására, hogy Bessenyei első mozzanatként nem is az emberről kialakított véleménye meg
változtatásával, hanem — ebben segítette az Essai sur Vhomme — a teremtő másfajta elgondo
lásával próbálkozott, s jellemző az is, hogy Pope dualista emberképét rögtön a „maga-szeretet" 
elismertetésére is felhasználja. 

Bessenyeinek A lélekrül szóló költeménye az, amelyben a legélesebben, nyugodtan mond
hatjuk: forradalmian szembeszegül a bölcseséggeí s ennek a tendenciának erőteljes, gondolkodá
sának irányát oly mélyen befolyásoló jelenléte alapján jogosnak látszik a feltételezés,5 hogy 
a Holmi-ban majd megjelenő M. Aurelius (XXXV. Rész 304—307.) és Epictetes (XXXVI. 
Rész 307—310.) című írások, esetleg a Younggal való, elég óvatos hangú polémia (Anglus 
Jungnak 79áik ejízakája a jó erköltsröl, XLIII. és XLVI. Részek, 341—370.) ekkortájt fogantak. 
Ezeknek a markáns és szellemes esszéknek a gondolatmenete nyílt cáfolata a sztoicizmus 
boldogságfogalmának, annak bizonygatása, hogy olyan boldogság, amelyhez nem szükségesek 
rajtunk kívül levő „eszközök", képtelenség. Epiktétoszról így ír: „Ez azt javasollya, hogy ha 
boldog akarsz lenni, mindég ollyan dolgokba határozad nyugodalmadat, boldogságodat, 
mellyek tsak egyedül tölled fügjenek, hatalmad alat legyenek." S hát tudjuk, hogy „Nintsen 
ollyan ember e Világon, ki leg kisebb dologba is szint é ugy mint a leg nagyobbá, rajta kivül 
való eszközöktől ne fügjön." Példákat sorol, s a tanulság: „Némellyek ezek közzül a régi Világ 
tudók közzül érővel meg akarták az emberi Természetet érzékenységeitől fosztani. . . " , ami 
lehetetlen. A M. Auréliusról szóló írása is megismétli ezt a gondolatmenetet, a lélek a test 
rabja, a test viszont a külső dolgok behatásának van kiszolgáltatva: „. . . ha a leg tisztáb patak
nak fenekére döfölök valamelly rúddal, honnan sárját fel szaggatom; tehát zavaros, rut és 
ihatatlan leszen, nem igy zavarodik é meg a lélek is, mikor testét tépik. Könnyű irni, de nehéz 
tselekedni." 

Boldogságunk tehát nem világtól független, csupán belső, erkölcsi készségekkel biztosítható 
állapot, hanem annak a viszonjmak a függvénye, amely közöttünk s a világ között van. 

De mit jelentenek az emberi boldogság s boldogtalanság szempontjából oly fontos „esz
közök", amelyek „rajtunk kívül" vannak, s amelyeknek így ki is vagyunk szolgáltatva? 
Láttuk, hogy az érzékeny fiatal testőrnek a bennünket körülvevő természet, a zene, a tánc 
„nevelte gyönyörűségét", szolgált boldogsága forrásául. Ezeken, az ilyenfajta „külső dolgokon" 
alapuló boldogság azonban nem teszi igazán sérthetővé az embert: állandó, folyvást megújuló 
források ezek. Jellemző, hogy még a Delfén halála alkalmára készült költeménynek sincs elégi-
kus-panaszkodó színezete, Bessenyei az élő, a hódító táncosnőt idézi meg s írja le, nem pedig a 
fájdalmat, amelyet halála okozott számára — példájaként annak is, hogy mennyire tud külön
bözni az érzékenység az érzelmességtől: hiszen itt természetes lenne e szentimentális hang. 
A függőség itt abban mutatkozik, hogy mi magunk múlunk ki lassanként az örömök e folyvást 
megújuló világából. A mulandóság — említettük — Bessenyei számára is felmerülő téma, a 
Hunyadi László tragédiájának Toldalékában olvashatjuk Az ifjúságnak panasza című költe
ményt, s benne az alig huszonöt esztendős ifjú már arról panaszkodik, hogy „Bádjadott szi
vünknek pusztul nyájassága,/ Hidegszik véribe, s lankad kívánsága" — s már retteg: „Folyt 

5 GÁLOS Rezső monográfiájának (Bessenyei György életrajza. Bp. 1951.) kronológiai részé
ben (372—375.) ezeket a Holmi-írásokat a kezdő Bessenyei munkáiként tünteti fel. Műfajilag 
valóban az Embernek próbája Toldalékában közölt rövid prózai írásokhoz illenek — tartal
milag pedig az ugyanitt olvasható, A lélekrül című költeményhez. 
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gyönyörűségem szivembe óhajtom. / A repülő idő húz koporsóm felé, / Áh mi módon kelljen 
dűlni ebbe belé!" S csak harminckét esztendős, amikor Az ifiuságnak hanyatlásá-ról ír külö
nös szépségű költeményt a Holmi-ban (A vén Urfiaknak ajánlót versek, 378—388.), amely 
Barcsay versével együtt Berzsenyi Közelítő tél című remekének előképe.6 

Állandó s igazi nyugtalansággal őt azonban nem a mulandóság, hanem az emberi világ lát
ványa tölti el — ám az a boldogtalanság, amely az épitre-ek és heroidák töprengéseiben és 
példázataiban jelen van, már a zavarban, válságban levő gondolkodóé, s végső soron onnan 
származik, hogy a fiatal testőr boldogságát az emberek világától tette függővé. A „sok törvény" 
káoszának élménye már éppen úgy egyfajta végeredmény, mint annak belátása, hogy az ember
nek „Mindent a természet tsinál életével" — ezek felmerülését megelőzte az a sorsdöntő pillanat, 
amelyben Bessenyei meglátta s kora erkölcsi pressziója ellenére is vállalta, hogy boldogságát 
az emberek között, a nagyvilágban, az udvarban keresse. 

Bessenyei írói s gondolkodói pályája a társadalomtól várt, igényelt boldogság választásával 
s az így feltáruló konfliktusok átélésével indul — ő már régen bent van az „udvari emberek" 
világában, amikor barátaiban „jámbor érzés" gerjed az ottani hivságok látásakor. 

Bessenyei első színművének s talán első munkájának, a Hunyadi László tragédia]tí-nak 
az értelmezéséhez igen fontos annak a mélyen személyes viszonynak számbavétele, amely 
az ifjú szerzőt ifjú hőséhez fűzi.7 A Beleznai Miklósnéhoz írott Ajánló levél-ben olvas
hatjuk: „ . . . Hunyadi László 26 esztendős korában ölettetett meg, én pedig szomorú történetét 
mint egy huszonöt esztendős koromban láttatom elő-hozni... A festő Bessenyei György, a 
tábla Hunyadi László: engedje meg a Méltóságos Asszony, hogy érdemes képét a következendő 
időkbe, két, oly Magyar ifjú hordozhassa, kik, mind ketten Nemzetek ditsőségének elő-mozditá-
sára igyekeztek. Én tudom, hogy ha Hunyadi az örökké-valóságból ki jöhetne és tőlem leirt 
szomorú történetét meg-olvashatná, bizonyosan a barátom lenne s értem örömest ismeretlén 
is meg-tenné a Méltóságos Asszonynak azt az áldozatot, amellyet én most e kis Tragédiával 
ajánlok . . . " 

A befejező fordulat ügyetlensége (vajon miért lenne olyan nagy dolog Beleznainénak aján
lani egy könyvet?) azt mutatja, hogy a „festő" és „tábla" közötti rokonságot még ezen az 
áron is hangsúlyozni akarja, annyira fontosnak érzi. Érdekes azonban felfigyelni arra, hogy 
közös vonásként a „két ifjú" között azt jelöli meg, hogy egyképpen „nemzetük ditsőségének 
elő-mozdítására törekedtek", ami meglepő, hiszen maga a tragédia látható módon nem áb
rázolja az ifjú hősnek ezt a törekvését, sőt, nem látjuk jellemének ilyen heroikus feladatokhoz 
szükséges vonásait sem. Hunyadi László tragédiabeli helyzete olyan, hogy nincs is alkalma, 
lehetősége, hogy hazafisága megnyilatkozzék — vele történnek az események a színpadon, 
neki érdemlegesen nincs is alkalma cselekedni. Bessenyei Hunyadinak nem jellemét, hanem 
szerencsétlen, tragikus sorsát ábrázolja, az alaknak éppen ez a legfontosabb mozzanata, a 
helyzet, amibe kerül — még látható jelleme is ehhez igazodik. Hunyadi László nem tetszik 
különösképpen hősnek, sőt, karakterének alapvető vonása — könnyen lágyuló érzelmesség, 
mellyel sorsa fordulataira reagál — ezzel elég ellentétes 

Az ifjú hőshöz való szubjektív, azonosulást hangsúlyozó viszony tehát (úgy látszik első 
pillantásra) nem egy ideálisnak tartott jellem iránti rokonszenvet fejez ki, hanem csak egy 
sajnálatos helyzetbe került fiatalemberrel való együttérzést, s éppen ez alakítja sajátosan „lar-

e Berzsenyi versét elemezvén szól e kapcsolatról ZUBRECZKY György, ItK 1969. 290— 
295. 

7 Hogy a Hunyadi László Tragédiája Bessenyei első munkája, arra vonatkozóan az 1777-ben 
megjelent Die Geschäfte der Einsamkeit végén közölt francia nyelvű levelek nyújtanak tám
pontot. Az ismeretlen partner így ír: „C'est un petit ouvrage, le premier essai et votre gé
nié . . . " (78.) A szerző és hőse közötti közvetlen viszonyra rámutat SZAUDER József. (Bes
senyei. Bp. 1953. 27.) 
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moyante" jellegűvé a kor klasszicista tragédiáinak szabályait követni igyekvő munkát: az 
intrika mozzanatai, a cselekményt továbblendítő (s egyben a hős sorsát befolyásoló) fordulatok 
után rögtön állóképek következnek, amelyek az adott fordulatnak a hősök érzelmeire tett 
hatását aknázzák ki. Jellegzetesek az ilyenfajta tablók: „Ersébet a két gyermekének vállára 
teszi karjait, kik neki mellyére hajolván, térden állva derekát két felől által ölelik, s tsendesen 
zokogni láttatnak." — „A király tekintetét hirtelen meg-illetődése s fájdalma változtatja; 
szemei nedvesülni kezdenek, hol Erzsébethez, hol Hunyadihoz kap, kik lábait könyvekkel 
áztatják . . . " — A fiatal szerző igen szélsőséges eszközökkel ábrázolja hősei boldogtalanságát, 
s ezeken a tablókon ott zokog Hunyadi László is. Ám az ő alakjának nemcsak ez az egy dimen
ziója van. Mert ha mi csak a körülményeknek kiszolgáltatott, nemeslelkü és érzelmes ifjúnak 
is látjuk csupán Hunyadit (aki nagyon ritkán viselkedik úgy, ahogy egy klasszicista tragédia 
vitézéhez illik) — tragédiabeli ellenfeleit éppen az állítja vele szembe, hogy — mint Gara mond
ja — „Mennyire vitte nyereségét / Neki köszönheti az Ország ditsőségét" s azért is gyűlöli 
mert fél, hogy „nevét" Hunyadi „le-veri". Irigység hajtja tehát a tragédia intrikusát, a tragé
diát bezáró „tévelygő magyar" is így foglalja össze a tanulságot: „Ah melly kárunk lett ma az 
irigyekkel." Hunyadi László tehát eredetileg irigylendő, nagyratörő, ambiciózus ifjú, akinek 
vágyai tényleg nagy dolgokra, a haza dolgaira, „Ország ditsőgérére" irányultak — csak a 
tragédiát író Bessenyei számára nem ennek bemutatása a fontos, hanem az, hogy leleplezze azt 
a világot, amely ellene szegül e vágyak megvalósulásának. E leleplezés érdekében hangolja 
át hőse jellemét is — az „igazi" Hunyadi itt mintegy csak hatásában, a Garában ébredő 
irigységben, az irigység diktálta szavakban s tettekben tükröződik vissza: a hős sorsa s e sors 
bemutatásának szolgálatában álló írói „eljárások" fedik el, homályosítják el az eredeti, az 
intrika gépezetét mozgásba hozó jellemét. így azonban az a rokonság, amelyet az ifjú szerző 
önmaga és hőse között deklarált, nemcsak a törekvések — az „Ország ditsőségének" szolgála
ta — azonosságán alapul, hanem e törekvések sorsának azonosságán, sőt, igazán, ténylegesen 
ez izgatja Bessenyeit: kettejük közösnek jelzett vonásai ezért is szorulnak háttérbe, s ezért is 
látjuk csak az „irigyek" munkáját, a gonosz, hitető tanácsosok által uralt szomorú udvari 
világot. 

Ez az „ál-ortzás" világ, illetve ennek megteremtői, a „titkosok", a gonosz tanácsosok 
Bessenyei mindhárom tragédiájában jelen vannak s döntő szerepet játszanak — ők határozzák 
meg, mint itt Gara, az események menetét. A hős, a „Tzillci"t megölő hős sorsáról a király 
dönt, de döntésében titkos mesterkedők befolyásolják: ő is ki van szolgáltatva nekik, vissza
vonja korábbi, nemes lelkű bocsánatát és saját koronájáért reszketve írja alá Hunyadi halálos 
ítéletét. A tragédia hőseinek boldogulása útjában ők, a „titkosok" állnak — de ez a helyzet 
azt is magába foglalja, hogy a tragédiabeli hősök boldogulásukat ettől a világtól, az udvartól 
teszik függővé: amikor tehát Bessenyei megírja első munkáját, akkor egy nagyon lényeges 
mozzanatot fed fel, azt, hogy ő a boldogságot éppen a „hívságot titkoló udvari szobák" táján 
keresi, a „megromlott világ szennyes szugoljában". A bölcsesség ítélete már elhangzott erről, 
tudjuk, hogy itt boldogtalanság vár az emberre, s noha nem más Bessenyei tapasztalata sem, 
de nála a hősök boldogtalansága nem azt igazolja, hogy távol élni az udvartól, s „epe nélkül", 
hideg fővel nézni az „ál-ortzás piatz"-ra, hanem azt ítéli el, ami itt tényleges, konkrét okozója 
a balsorsnak — tehát magát az ál-ortzát, hogy itt el van rejtve az igazság, s nem találkozhat 
össze a jószándékú hatalom (a király) s a jószándékú érdem (az ifjú hős). A könnyes-jelenetek
ben a boldogtalan hősöket sajnáltatja Bessenyei s boldogtalanságuk okozói ellen ébreszt indu
latokat, de az ál-ortza megutáltatására éppen azért kerülhet sor, mert gátolják a hatalom s az 
érdem találkozását — ez áll a lehető boldogság útjában s a lehető boldogság helyszíne éppen 
az udvari környezet. 

A tragédia célzata az ál-ortza, Rozgonyinak, a jó tanácsosnak kemény szavaival: az 
„átkozott hitető gyilkosok" megútáltatása gonosz intrikáiknak s áldozataiknak szenvedései
nek bemutatása révén. Soványka, egynemű anyag és tulajdonképpen naiv nézőpont ez, 
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főleg innen származnak a munka gyengeségei: a cselekményben — amely Bonfiniből merített8 

— így nincs érdemleges drámai feszültség, a hősök csak kiszolgáltatottak, s Bessenyei éppen 
ezt színezi előszeretettel, ezért van, hogy jellemüket mintegy felszippantja helyzetük, túlzott 
érzékenységgel, érzelmesen reagálnak sorsuk fordulataira. A cselekmény minduntalan megáll, 
Bessenyei elnyújtja, részletezi a panaszkodás (vagy a kibékülés) jeleneteit. Az intrika ábrázolása 
sokkal jobban sikerült — a Második Játékban ez áll a középpontban, — itt, a király és a taná
csosok között legalább van a küzdelemnek valami lehetősége, László nem eleve kiszolgálta
tott s Besenyei jól tudja érzékeltetni, hogy e jószándékú, de gyenge fejedelem akarata hogyan 
törik meg a tanácsosok rejtettebb, ám nagyobb hatalmán. A kép — mert nyilvánvaló, hogy 
egyfajta társadalomkép rajzolódik itt elő — dermedtnek tetszik, s így Bessenyei számára súlyos 
tanulságot foglal magába, azt, hogy a hatalom és az érdem nem találhat egymásra, a közöttük 
levő gát áttörhetetlen. A rés, amelyet itt felfedezni vél — a Garában váratlanul feltámadó ön
vád — szinte komikusan hat, ő maga sem vehette igazán komolyan. 

A tragédia ifjú hősének múltja bukik el ebben az udvari világban, s a „festő" és 
a „tábla" között deklarált testvériességbői ezek után talán természetesen következik, 
hogy Bessenyei tudja: fürkészett jövője is ebben a világban dől majd el. A társadalom
ban feltalálni kívánt boldogság igénye előbb e boldogság akadályait mutatja meg a fiatal 
testőrnek, a boldogtalanság itteni forrásait, s ő ezt szinte saját, személyes élményeként 
fejezheti ki. Azonban a Hunyadi László tragédiájában felmerülő ellentmondás megoldhatat
lannak tetszik, nem mutatkozik olyan lehetőség, amelynek révén az érdemre hivatkozó bol
dogságigény s a hatalom között megteremthető lenne a kapcsolat. Ráadásul az érdem itt a 
,,nemzet ditsőségé"-nek szolgálata, s a hatalom, tudjuk, idegen. 

IV. 

A Hunyadi László tragédiája és következő színműve, a Buda tragédiája* között alapvető 
közös vonások vannak, s ezek legfontosabbika éppen a hármas rétegzettségű társadalmi struk
túra — az új munka is a felsőbb hatalom, az intrikus közeg s a jó alattvaló sémáját ismétli meg, 
Variációnak tűnik tehát a korábbi témára — ahogy a harmadik tragédia, az Ágis is az lesz —i 
éppen ezért válnak fontossá s árulkodóvá az eltérések. A főhős, Buda helyzete Hunyad 
Lászlóéhoz hasonlít, kiszolgáltatott ember, boldogsága az udvari világtól, az ottani erő
viszonyoktól függ, csakhogy míg a Hunyadi-tragédiában e fordulatokat kizárólag a tanácsosok 
okozzák, addig itteni megfelelőjük, Alus, látszólag háttérbe szorul, maga a legfőbb hatalom, 
Atilla lép előtérbe. A boldogtalanság, a „tragédia" forrása nemcsak a hatalom és az érdem 
szétválasztása s mesterségesen szított szembeállítása lesz, de kérdésessé válik a hatalom is, 
amely az érdem jutalmazására lenne hivatott: Atilla rendkívül hiú, könnyen haragra gerjedő 
hős, öt nem kell erőszakkal kényszeríteni, mint Hunyadi királyát ; eleve gyanakvó, kis befo
lyásolásra is könnyen változik jóindulata gyűlöletté. 

8 Vö. TOLNAI Adél: Mátyás királlyal foglalkozó költészetünk forrásai. Bp. 1911. és GÁLOS 
i. m. 79. 

9 A Buda tragédiája 1773-ban, tehát az Ágis után jelent meg, de a szakirodalom (vö. GÁLOS 
i. m. 74—76.) alapján (egyebek között: a Ráday Könyvtárban őrzött kéziraton rajta van az 
1771-es évszám, vö. GORZO Gellért: Bessenyei-kéziratok a Ráday Könyvtárban. ItK 1916. 
85—93.; Barcsay Ábrahám 1772 tavaszán már elkészült műként emlegeti vö 1772. március 
24-én írt episztoláját) egyetértően az Ágis elé helyezi keletkezését. A Buda tragédiája forrá
saihoz 1. BELOHORSZKY Ferenc: Bessenyei Buda tragédiájának forrásai és keletkezése, 
Debreceni Szemle. 1932. 423—426. Legutóbb érdekes kísérlet történt a tragédiában Shakespeare 
hatásának kimutatására. (SZIGETHY Gábor: Bessenyei és a Shakespeare-i dramaturgia. 
FK 1967. 293-310.) 
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Atilla alakja révén — úgy tetszik — az ál-ortzás világnak egy szélsőségesebb változata jele
nik meg a Buda tragédiájában: a hős boldogsága előtt tornyosuló akadáiy itt nem egyszerűen 
a hatalom és az érdem között van, itt ez az akadály kiterjed, mintegy részesévé válik maga 
a fejedelem is. Igaz, Budát több jó ember veszi körül s nagyobb szerepet is játszanak (Emézia, 
Julia, Tsaba, Mikold, Kadika) —, de az ő jelenlétük, erkölcseik nemessége csak az ellentétet 
mélyíti, Atilla „tigris" voltát, gonoszságát mutatja még élénkebben. — S rögtön fel kell figyelni 
még egy fontos különbségre: a Buda által igényelt boldogság is alaposan eltér attól, amely 
Hunyadit jellemezte — itt nincs szó olyan vonásokról, amelyek „irigységet" ébreszthetnének, 
csak szerelmi boldogsága s a nyugalmas élet lenne célja Budának, nem a jutalmazásra váró s 
törekvő érdem bukik el, hanem a nyugalomra vágyó békés szándék. Az új tragédia tehát ugyan
azt az alaphelyzetet dolgozza fel, s az azonos helyzeten belül mutatkozó eltérések úgy mutatják, 
hogy az udvari környezetben fellelhető boldogság előtt még hatalmasabb akadályok tornyo
sulnak s olyanok, amelyek még egy szerényebb igényekben alapuló boldogságot is lehetetlenné 
tesznek. 

Mindez azonban csupán az első pillantásra látszik így. 
A Buda és Atilla között kirobbanó konfliktus alapvető oka itt is az „ál-ortzás" világ, de 

ennek itteni „működése" ravaszabb: nemcsak Buda az áldozat, áldozat maga a fejedelem, 
Atilla is, sőt, éppen ezért válik ő egyedül a tragédia valóban tragikus alakjává, ő eredendően 
nem „tigris"; hanem tigrissé válik, s habár az ábrázolásban sok az ügyetlenség (részben azért, 
mert Bessenyei könnyen veszi át szenvedő szereplői indulatait), a darab egyik fontos és jól 
kivehető tendenciája, hogy fejedelem-hőse nem egyszerűen „negatív" figura — Bessenyei 
maga is megfogalmazza ezt 73-ban kelt, Orczyhoz írott ajánlásában10 —, hanem egy fenséges, 
nagyformátumú hős, aki azonban rendkívül indulatos és hiú, féltékenyen (rettegve is) őrzi 
hatalmát. S éppen ez utóbbi vonásai azok, amelyek lehetővé teszik a „vétséget" azt, hogy 
befolyásolhassa Gara itteni megfelelője, Alus a gonosz tanácsos. így bukik el, előbb erkölcsileg, 
így válik valóban „tigris"-sé. Atilla esetében nem egy eleve romlott, hanem csak a bukás 
feltételeit magában hordozó jellemről van szó tehát, s e lehetőséget éppen a gonosz tanácsos, 
maga az ál-ortzás világ használja ki. A bajok eredendő forrása ő, Alus, hogyha Atilla is az, 
akitől félnek a szereplők. Bessenyei néha meglepően finom distinkciókat tud tenni a tragédia 
két ördöge között, de a legokosabb szereplővel, Kadikával kereken ki is mondja: „Királyné! 
hidd el, hogy tsak Alus egyedül j Kit köztünk nézhetünk, minden veszélyünkül." 

Az ál-ortza hatalma igy valóban kiterjedtebb, mint az előző tragédiában, de Atilla nem 
okozója, létrehívója ennek a világnak, hanem csak eszköze s ugyanakkor áldozata is. A bajok 
forrása egyetlen alakban van (a Hunyadi-tragédiában ezzel szemben egy egész tanácsosi kar 
működött) s ez Alus, akinek Atillával való kettősében van valami — konkrét hatásra azonban 
aligha visszavezethető — shakespeare-i elem: Atilla othellói vaksággal félti — hatalmát, 
Alus pedig jágói színleléssel, a becsületesség s együgyűség álarcában, ébreszti fel újra az Első 
Játék békekötése után kialudt indulatot. A tragédia igazi okozója tehát Alus, Alus révén 
azonban a hős balsorsának oka nem olyan általánosságban maradó, mint a Hunyadi-tragédiá
ban (ahol egyszerűen az egyik nemes „irigykedett" a másikra), hanem konkrét, nagyonis 
névvel nevezett okról van szó. Alusban nem irigy nemest látunk, hanem egy parasztot, aki 
ravasz, kapzsi s hatalomvágyó. Az itteni gonosz tanácsos paraszt-volta erősen hangsúlyozott 
motívum, ha színen van, akkor szinte kötelességszerűen hangzik el róla, általában goromba 
szidalmak között. 

10 „ . . . Ki tagadhatja-meg Atillától, hogy Marstól koszorút gyözedelmeiért nem nyerhetet? 
Ne vegyük el tőle vitézségét, kegyetlen bánt Európával igaz; de hatalmas és győzedelmes 
volt. A testvérjét Budát meg-ölte; de tudja Nagyságod, hogy a királyi hatalom illy bűnt 
mind ő előtte, mind ő utánna tett. Utállyuk s tsudáljuk At i l l á t . . . " 
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A szinte drasztikus kitételek megdöbbentően hatnak —, ráadásul a paraszti értékek felfede
zésének korában vagyunk. De ez a motívum itt nem önmagában áll: Bessenyei pontosan meg
határozza, miben is áll az ál-ortzás világot létrehozó intrikus paraszt-volta s e meghatározásnak 
igazi lényege, hogy magába foglalja annak a nemességnek a meghatározását is, amely ellen
lábasa, megszüntetője az ál-ortzás világnak. Alus parasztsága a v^r-ben (s a szív-ben) van, az 
átkokból szinte soha nem hiányzik az erre való utalás: „Paraszt zavar véred átkozot fajzattya"; 
„Átkozot fajzása paraszti vérednek . . ." stb., de — mint a jó tanácsos, Kadika szavaiból 
is kiderül — a nemességet sem találjuk máshol: „Egy rossz paraszt vérnek sok száz esztendő 
kell / Míg a nemes érdem erében helyet lel". Az ember paraszt és nemes mivolta egyformán a 
„vér"-ben (s a ,,szív"-ben) van rögzítve — de e meggyőződés kiindulópontja természetesen 
nem valamiféle parasztgyűlölet,11 tulajdonképpen nem is csak az ál-ortza vélt okának megtalá
lása, hanem elsősorban egy lehetőség felvillanása, egy lehetőségé, amelynek révén megszüntet
hetőnek tűnik az ál-ortzás világ: a paraszti „vér" érzéketlen és hideg, a nemesi szív viszont 
érzékeny és könnyen lágyuló —-, az ál-ortzát az érzéketlen okosság szüli, a szív viszont a köz
vetlen kapcsolat letéteményese az emberek között. A tragédia legtöbbet szereplő szava a szív, 
s nemesi vonás az érzékenység — „Nagy az érzékenység egy nemes fajzásba", mondja Buda; 
Kadika a fejedelem és az alattvaló közötti jóviszony eszközét így határozza meg: „Ilyen sok 
vezérek sorsok életekkel / Mert nem tanácskoznak az igaz szivekkel / Belülről nem látnak, 
tsak szinrül ítélnek/ Habozó eszekkel sok rosszat jónak vélnek . . . " ; a „szív" — mint Emézia 
és Buda szerelmes szavaiból kiderül — egyébként is csak az erkölcs szavára jön indulatba, 
Buda jajongásait pedig Tsaba dicsérendő, nemesi jellemvonásnak tartja: „ . . . Melly méltó 
keserved, / Mellyel magyarázod szerentsétlenséged! / Buda! nagy érdemű fajzása vérünknek / 
öröme keserve kinos életünknek." Az ál-ortzás világ úgy tetszik, hogy legyőzhető, Bessenyei 
a szívek, az érzékeny szívek találkozásával véli-megtalálni a transzparencia lehetőségét.12 

Az érzékenység itt tehát nemcsak pozitív szerepet, de súlyt, jelentőséget kapott: Bessenyei 
tetszelegve írja le hatalmát, némi túlzással, de azt is mondhatjuk, hogy ez a tragédia azért 
született, hogy az ifjú szerző bizonygassa — az érzelmes, keserves jelenetek halmozásával — 
a szív hatalmát, s ezzel az ál-ortza feloldásának lehetőségét, ha ez nem is ebben a tragédiában 
történhet már meg. Az itteni ál-ortzás világ tehát éppen azért szélsőségesebb a Hunyadi
tragédiában ábrázoltnál, hogy minél inkább érvényre jusson az az emberi érték, ami ellene 
hat: az érzékenység. 

11 Hiszen az Ágis tragédiájában Bessenyei hőse, Ágis életét áldozza a „szegény község" 
ügyéért. A meglepő itt inkább az, hogy a fiatal szerző mégsem veszi át a vera nobilitas régi, 
humanista gondolatát, amelyet, az „erkölts"-ről szólva, oly gyakran idéznek a kor hazai 
moralistái. A fiatal szerzőnek Alus figurájában (amely egyébként feltehetően az ő szülötte 
vö. BELOHORSZKY i. m.) naivul s kétsételen nemesi elfogultsággal az a véleménye ölt 
testet, hogy „eggy rossz s gonosz paraszt vér, mennyire viheti alatsonyságát ha nagy rangra 
megyén. Nem tzélom minden parasztrul igy gondolkozni, tsak az el fajultakról szólók . . .") 
a Ráday Könyvtárban lévő kéziratos példány egyik jegyzetéből idézi GORZO Gellért is, i. m. 
A kijelentésnek — „Eggy régi nembül való nemes Férfi ha el vetemedik is, nemeseb gonosz
sága a paraszt veszettségénél" — s az egész Alus-problémának igazi jelentősége a nemesi jel
lemvonásnak tudott érzékenység-be vetett remény, amely érzékenységgel egy elfajult „Ur 
Paraszt" szerinte eleve nem rendelkezhet. 

12 Hogy ez a (vállalva a goromba összehasonlítás ódiumát) „udvari rousseau-izmusnak" 
nevezhető gondolat milyen mélyen s tartósan élt benne, azt elárulja Bessenyei Mihálynak egy, 
1775. február 28-án kelt levele (1. HARSÁNYI István: Bessenyei György levelezéséhez. 
ItK 1916. 82—85.). Eszerint öccse ilyenfajta gondolatokat írt Mária Teréziának is: „. . . Látom 
Felséges Aszszonyom, hogy egy Status Emberének, csak jó fejének, s Eszének kell lenni, de 
olly érzékeny szívre, mint az enyim, nints szüksége." S miután így kiprovokálta a feddést, 
az érzékeny szív-re ő maga hivatkozik, buzgón-ravaszul előkészítve egyben a protestánsok 
panaszainak előadását is. 
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Csakhogy az érzékenység nem csupán ezért, nem csupán öncélúnak tetsző, érzelgős jelene
tek halmozásában jelentkezik — ezzel a funkcióval együtemben, mintegy ennek fedezékében 
feltűnik, mondhatni „elszabadul" másik arculata is, amely megmutatja, hogy az itteni hősök 
boldogságigényének szerénysége is csak látszólagos, itt egy másfajta, súlyosabb boldogság
fogalommal vet számot Bessenyei. Az a boldogság ugyanis, amelyet az előző tragédiában meg
gátol az ármány, elég egyrétű — tulajdonképpen csak az érdem jutalmazásának, az előmene
telnek, korszerű szóval: a „promotio"13-nak akadályai miatt panaszkodott oly keservesen az 
ifjú, a Buda tragédiájának udvari világában fenyegetett, majd semmivé tett boldogság viszont 
ennél tágabb fogalom — itt az ember evilági boldogságának sorsáról van szó-

Első pillantásra furcsának tűnhet, hogy először mégis éppen itt, Buda színpada felett jelennek 
meg az istenek, hogy itt a szereplők (mintegy megtoldva a hármas rétegzettségű udvari vilá
got, még egy „szférával") nagyonis gyakran fordulnak az egekhez, míg a Hunyadi László 
tragédiájában ez teljesen elhanyagolható motívum volt. Itt, amikor — egyszer — Hunyadi 
jegyese, Anna óvatosan bár, de átkozódni kezd, Hunyadi (aki egyébként is isteni igazságot 
szolgáltatva döfte IeTzilleit) gyorsan leinti: „Ne terheld valahogy Anna az egeket / Tiszteljed, 
szeressed rendeléseket", inkább az emberekre kell haragudni. De ha a Buda tragédiájában 
sokszor is emlegetik az isteneket, az egyáltalán nem azért történik, mintha ez a munka kegye
sebb szellemben fogant volna — éppen fordítva van. A Hunyadi-tragédia ég és föld közötti 
békéjében az jut kifejezésre, hogy hallgatólagosan bár, de szerepe van az isteni igazságtevés
nek, hogy nincs kiiktatva a földi keservek távlatából a túlvilági élet boldogsága. A Budában 
szereplő istenek viszont azzal, hogy belépnek a tragédia egébe, lényegében kilépnek saját 
világukból: csak a földi élet, az ember evilági sorsának alakulása nézőpontjából idézik Jupiter 
nevét, a hősök jóformán csak szidják őket, kárhoztatják közönyüket, kegyetlenségüket (még 
az is elhangzik, hogy „Nints isten") — viszont megszűnnek túlvilági hatalmak lenni, a tragédia 
alakjai éppen ott nem számolnak létezésükkel, ahol pedig a tényleges helyük van. 

A Buda tragédiája egyik fontos pillanatának kell tartanunk azt a párbeszédet, amely Buda 
és Tsaba között zajlik le a Negyedik Játékban, itt az üdvözlés boldogságának devalvációja 
játszódik le előttünk. Budának — végre — eszébe jut, hogy van túlvilági élet is: „Az istenek 
tudod, halálát engedik, / Az igazaknak is, kik őket tisztelik. / Nem bánja Jupiter kínos halálo
mat, / Egén jutalmazza ártatlanságomat. / Isteneink a jót engedik szenyvedni... / Az istenek 
minket tsak úgy oltalmaznak, / Ha halálunk után végre jutalmaznak . . . / ímhol isteneinknek 
rólunk végezések / S ártatlanságunkról tett rendelések." Tsabát azonban egyáltalán nem lel
kesíti ez a perspektíva s így válaszol: „Engedi Jupiter hát, hogy mind el vesszünk/ Semmi 
reménységet bennük ne élesszünk?" — Az ő, merőben evilági érdeklődése számára nem jelent 
Buda érvelése vigaszt, a „semmi reménység", amellyel az üdvözülés lehetőségét értékeíi, 
tulajdonképpen gorombaság. Buda meg is ismétli: „A ki ártatlanul hal, az nem veszhet el / 
Társalkodása lesz a ditső lelkekkel" — ám ezután ő is visszabukik a földre, a túlvilági reménység 
valójában őt sem érdekli. „Tsak az a keserves, hogy a szívünk méreg/Meliy ha sérült bennünk, 
titkon rág, mint féreg. / Emézia vette el felét életemnek, / S tartóztatja létét testembe lelkem
nek." — Azaz: Emézia szerelme, a földi boldogság Ígérete még a vallás vigaszát fejtegetve is 
erősebb, mint a túlvilági. De Buda — s általában a tragédia szereplőinek — magatartására 
jellemzőbb az a két sor, amelyet a következő jelenetben mond: „Nintsen gyönyörűség soha 
koporsóban/ Nyájasságot senki nem lelt még a sirban." 

Az isteneket ugyanis minduntalan emlegetik ezzel a világgal, az ember földi sorsával 
kapcsolatban — a halál után viszont csak „setét sír", „por", „hidegség", „koporsó", „semmiség" 

13 A gárdában élő Bessenyeieknek ez fontos szempont lehetett, Boldizsárnak egy 1768. 
augusztus 18-án, Mihályhoz írott levele (amelyet alkalmi „jó fáin íródeákja", György írt le) 
éppen az erre vonatkozó panasszal zárul: „ . . . itt promotionkat kevéssé remélhetünk." Közli: 
SZÉLL Farkas: A nagybesenyői Bessenyei család története. Bp. 1890. 88. 
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várja a hősöket. Buda például a továbbiakban teljesen elfeledkezik a Negyedik Játékban mon
dott gondolatairól s így beszél: „Rettegéssel érzek, irtózván siromtul / Melly a sémibe el vet 
betses páromtul", s rögtön ezután: „Mit tesznek hamvaim minden érzés nélkül / Ha testem 
te veled mély sírjába szédül?", majd: „Fel nyilt koporsó setét gyomra vár", „Veled fog nyu
godni hidegedéit testem" — s így tovább. Az ál-ortzás világ által fenyegetett életre a semmiség 
árnyéka borul — jellemző, hogy még a „pokol" és a „menny" is összekeveredik, ha a földi 
szenvedések felől tekintünk rájuk. Tsaba szavai nyomán — „Ordíts pokol, okádd a dühössége-
ket/ Kövesd haragodba a bus isteneket./Mit kivan menyköved, szólj alá Jupiter" —, nyilván a 
„semmiség" fenyegetése miatt, összehangolódik az egek és pokol munkája. De nem csak ennyi 
történik itt, általában is nagyon zavaros az az egyébként egyáltalán nem kis szerep, amely 
Jupiternek jut a Buda tragédiájában. A játék végén megtudjuk Ores jóslatából, hogy Attila 
vétkeiért meg fogja büntetni a „szcithákat", noha (mást sem látunk) éppen eleget szenvedték 
ők e vétkeket a tragédia során, nem is beszélve arról, hogy Attila bűnei — az „isten ostorának" 
bűnei! — elég szorosan összefüggtek az istenek akaratával. Bár furcsa, hogy Bessenyei szinte 
erőszakkal idézi meg az isteneket színpada fölé — furcsa, hiszen láthatóan csak zavar származik 
jelenlétükből —, ennek a motívumnak még nincs közvetlen kihatása Bessenyei istenképére: 
mintha Jupiter neve s a hősök pogány volta is elég lenne ahhoz, hogy egyelőre elfedje ezt a 
máris tisztázásra szoruló konfúziót. — Valójában természetesen arról van szó, hogy a Buda tra
gédiájával az érzékenység fogalma új jelentőséget kapott, s ez vonja el elméjét most, sejthetőleg 
1771 közepe táján, a nevezetes „probléme du mal"-tól. 

Bessenyei első műveinek visszatérő színtere tehát az udvar világa — ott keresi a boldog
ság lehetőségeit, amely világról a kor bölcsessége eleve tudja, hogy nem lehetséges boldogság. 
De a fiatal testőr boldogsága „külső eszközök"-től függ, s ő'a tragédiákkal a „külső eszközök" 
birodalmába merül alá, az emberek közé, a ,,lármás, ál-ortzás piatz"-ra siet/S itt kefésve a 
boldogságot — boldogtalanságot talál, akadályokba ütközik, megmutatkozik számára a feje
delem s az érdemes, jó alattvalót elválasztó közeg, a „titkos", „hitető", „színlelő" tanácsosok 
hatalma. S ha érzékenysége (a „külső dolgok"-at kívánó boldogság igénye) taszította őt ebbe 
a világba, éppen az érzékenység (az embernek a „szív", az érzelmek által való irányítottsága) 
az, amelynek révén, úgy tetszik, megszüntethető lenne a színlelés, titkolózó ármány. Az érzel
mes, a „szív" által uralt emberi magatartás értékes és példaszerű lesz így — Bessenyei ezért is 
gyönyörködik az érzelmes, „larmoyante" jellegű jelenetekben — s ez a jelentőség felszabadítja 
az érzékenység eddig lappangó, de alapvető energiáját: a bennünket boldoggá tevő „külső 
dolgok" szembeállítanak a transzcendens boldogsággal is, a szigorúan evilági boldogság igénye 

1 szabadul el az istenekkel szemben. De nyilvánvaló, hogy nemcsak az istenedről van szó: 
vajon miért is kellene oly sokat veszekednie a hajdani Róma isteneivel egy magyar fiatalember
nek, aki 7777-ben, a „szcithák"-ról ír tragédiát? összezavarodik tehát a Jupiterről — de nem
csak Jupiterről — alkotott képzet: a Buda tragédiája tehát úgy tetszik, hogy (legalábbis el
méletben) megold egy problémát, az „ál-ortzás" világét, de egyúttal máris egy másikat exponál, 
az evilági rossz létének s az isteni gondviselés létének kérdését. 

A teremtő — kegyetlen? Mintha a Dieu terrible-lel szembeforduló ifjú Voltaire-nek, az 
Oedipe szerzőjének indulatait ismertetné meg az ifjú Bessenyei. De a „probléme du mal" (amely 
szinte végigkíséri Voltaire életét,1*) itt, még a Buda tragédiájának éles deklamációi ellenére sem 
érett be Bessenyei számára igazán — ezt a folyamatot is az Ágis tragédiával kapcsolatban 
kíséreljük meg Összefoglalni: ez a zaklatott, szabálytalan és mégis áttetsző mű nem csupán 
elmélyíti a „probléme"-et, de közvetlen előjátéka egy rendkívül merész, egyáltalán nem 
voltaire-i, bár ideigenes megoldásnak is. 

14 Vö. René POMEAU: La Religion de Voltaire. Paris 19692. Az Oedipe-re vonatkozóan: 
8 5 - 9 1 . 
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Ferenc Bíró 

„A LA VUE DES VANITÉS . . . " 

(Le début de Bessenyei — II.) 

La découverte de la sensibilité signifie une conception nouvelle du bonheur: pour György 
Bessenyei débutant, le bonheur de Fhomme se base sur les «choses extérieures» et non pas 
sur la «tranquillité de Tarne», donnée par les bonnes moeurs. Sa conviction contraste vivement 
avec les principes moraux de son époque — la morale des intellectuels ecclésiastiques en train 
de laícisation et celle de la noblesse qui passe en avant de nouveau dans la vie culturelle, 
reflétent également (quoiqu'avec des traits différents) les théses fundamentales du stoícisme 
chrétien. C'est ce qui contraint le jeune auteur ä philosopher, c'est-ä-dire ä justifier que 
«l'homme corporel» est un étremoral.— Nouspouvons observerla présence de la sensibiltté dans 
la poésie de Ábrahám Barcsay aussi, qui est l'ami les plus intime et le copoéte de Bessenyei, 
mais, pour celui-ci, Ia conception nouvelle du bonheur se fait voir plutöt d'une maniére indi-
recte, par l'emploi fréquent, dans ses poésies, du théme de la fragilité des choses humaines. 
L'une des causes du fait que ce Barcsay «au coeur mondáin» ne rompt pas avec la morale 
stolque, est de nature politico-idéologique; lui aussi, il est un représentant caractéristique 
de la noblesse patriotique qui est en Opposition avec la cour de Vienne, et les vérités funda
mentales de cette philisophie morale donnent pour lui un soutien moral contre les «vanités» 
de la cour. — La derniére cause originelle de l'antistoicisme conséquent du Bessenyei débutant 
est son éloignement de l'opposition de la noblesse isolée et la recherche des possibilités poli-
tiques nouvelles. Ses premieres tragédies de caractére classicisant, écrites déjá en 1771 (La 
tragédie de László Hunyadi et La tragédie de Buda) parlent du rapport de la puissance et du 
mérite — dont la rencontre est rendue impossible par le monde «masqué» de la cour, eréé par 
les «mauvais conseillers». Dans la tragédie de Buda se fait voir la possibilité d'une sorté de 
Solution, théorique naturellement, qui pourrait étre nommée «un rousseauisme de cour»: 
la transparence peut étre assurée par les coeurs sensibles et nobles. Mais, par Iá, la sensibilité 
a recu une signification, une fonction nouvelles, eile n'a pas besoin, en apparence, de justi-
fication, et on en voit tout de suite les conséquences philosophiques importantes. 
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