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BESSENYEI GYÖRGY EGYIK ELFELEJTETT FRANCIA FORRÁSA 
(Dom Joseph Vaissete történeti földrajza)* 

Bessenyei először 1778-ban, A magyar nézőben említi ezt a művet, Voltaire és 
Claude-Francois Xavier Miliőt világtörténete, Jacquet világföldrajza mellett. A fel
sorolt könyvek nyilvánvalóan a keze ügyében lehettek ebben az időben a többé-kevés
bé pontos címleírás tanúsága szerint. Voltaire Essai sur les moeurs és Miliőt Elémens 
d'histoire generale című világtörténetének Bessenyei történeti jellegű munkáiban elő
forduló hatását már jól ismerjük.1 A másik két említett szerző azonosítása sem okoz 
gondot, Eckhardt Sándor is felhívta már ezekre a forrásokra a figyelmet.2 A bécsi 
katonai akadémia számára kézikönyveket alkotó Jacquet Bessenyei által Geographie 
címmel idézett műve a ha tás szempontjából érdektelennek látszik. A szerző valójában 
Louis-Sébastien Jacquet de Malzet abbé, a könyv pontos címe: Elémens géographiques, 
ou Description abrégée de la surface du globe terrestre (Bécs, 1755). A mű alcíme furcsa 
módon szinte megegyezik Vaissete könyvének alcímével, ezért arra gondolhatnánk, 
hogy annak kézikönyvvé rövidített változata. Ezt a feltevést nemcsak a kiadások idő
pontja zárja ki, Jacquet de Malzet kizárólag földrajzi ismeretek adására vállalkozik, 
rendszere, a témák tárgyalásának sorrendje, az arányok különböznek, történeti is
mereteket pedig csak egészen kivételesen és csak a kortárstörténelemre vonatkozóan 
ad. A mű logikusan, sőt iskolásán és aprólékosan tagolt. így semmiképpen nem ne
vezhető élvezetes olvasmánynak, megkönnyítette viszont a különböző népek, országok 
helyének megállapítását és megtanulását. A kevés gazdaságföldrajzi leírás a szerző vé
leményéről is árulkodik. A vallások, a népek szokásainak és erkölcseinek rajza Vaissete 
művétől eltérően minimális helyet kap.3 

Vaissete munkája merőben más. Hatalmas szakirodalomra támaszkodik, bőséges 
információanyagát azonban érdekesen, a nagyközönség ízlésének megfelelni kívánó 
stílusban adja elő. Az utolsó kötetben az eligazodást megkönnyítő részletes muta tó t 
is találunk, amely a terjedelmes mű használatát praktikussá tet te .4 

* Geographie historique, ecclésiastique et civile, ou description de toutes les parties du Globe terrestre, 
enrichie de cartes géographiques, par Dom Joseph VAISSETE, Paris, 1755. (A későbbiekben a 
hivatkozás: VAISSETE és kötetszám.) 

1 A korábbi kutatásokat is összefoglalják az alábbi tanulmányok: PENKE Olga, Miliőt ab
bé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása. Itk, 1984. 90—109. Uó.,L'abbé Mülot et 
l'historiographie des Lumiéres frangaises. In Acta Romanica, VII. Szeged, 1982. 339—387. Uő., 
Réflexions sur l'Histoire: deux histoires universelles des Lumiéres frangaises et leurs interprétations 
hongroises. In Acta Romanica, XIII. Szeged, 1988. 77-92. 

2 ECKHARDT Sándor, Bessenyei és a francia gondolat. In EphK, 1919. XLIII. 193-220. 
3 A földrajzi művel egybekötve találjuk a párizsi Bibliothéque Nationale példányában a szerző 

1756-ban kiadott Elémens de l'histoire profane tant ancienne que moderne, á l'usage des jeunes ca-
valiers de l'Académie Militaire c. művének II. részét, amely azonban kizárólag a német birodalom 
újkori történelmét tanulmányozza. Erre a műre Bessenyei nem hivatkozik. 

4 A m ű 1755-ben Párizsban jelent meg, a címben a szerző neve mellett feltüntetik, hogy a saint-
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Vaissete történeti földrajza Bessenyei íróasztalán volt minden bizonnyal bihari ma
gányában is, ahova vallomása szerint csak kevés könyvet tudot t magával vinni: „Nin
csenek nékem könyves tárházaim". Bizonyos jelek arra utalnak, hogy már A Holmi 
alkotása idején jól ismerte a művet, viszont hosszabb szövegrészeket, szó szerinti for
dításban vagy kicsit átdolgozva csak időskori munkáiban, főleg A társaságnak eredete és 
országlása és a Magyar Országnak Törvényes Állása című műveiben találunk. Ezekben a 
művekben a francia forráshoz Bessenyei kétféle formában kapcsolódik: vagy szabadon 
előadva, saját gondolataiba fonva adja elő a Vaissete müvében olvasottakat, vagy az 
eredeti szöveg lefordítása után, attól elkülönítve (az elkülönítést esetleg aláhúzással 
is jelezve) véleményt, kommentárt fűz a francia munkából idézett szöveghez. 

A két legszélsőségesebb esetre példát idézünk. Kína kormányzási módjának bemu
tatásakor az olvasó figyelmét felhívja arra, hogy forrást használ: „Figyelmezz, hogy 
írnak Khinárul", majd Vaissete szövegét aláhúzással különíti el a kommentártól, de 
még a pontokra tagolást is a forrásból veszi át.5 A Magyar Országnak Törvényes Ál
lása c. műben „Jegyzés"-ben idézi a magyarokról írt véleményt Vaissete könyvéből, 
forrását is pontosan megjelölve. A lefordított szövegrész olyan gondolatmenet végén 
található, ahol Bessenyei saját „karakterológiáját", „antropológiáját" illusztrálja a 
különböző európai népek antropológiai, erkölcsi leírásával Vaissete nyomán. It t is fi
gyelmeztet egyébként a forráshasználatra: „De akár meddig olvasod a tudósításokat; 
Európában Nemeseb tulajdonságú Nemzetet a Magyarnál nem tanálsz". Az idézet 
előtt pedig ezt olvassuk: „Az idegen nyelven iró tudósok a töb egész világ Nemzetisé
geinek erköltseik közt mi róllunk következendő képpen Ítélnek". Érdemes idézni ezt 
az egyébként hűséges, bár kicsit átrendezett fordítást, amely Bessenyei kiváló szöveg
értését, válogatásmódját is jellemzi: 

„A tulajdon értelemben vétetet Les Hongrois proprement dits sönt 
t iszta magyarok elég szép d'assez belle taille, braves et 
termetűek, derék férfiak, és guerriers: ils sönt fort jaloux de 
erős hadakozó Nép: törvényes leurs priviléges et aiment 
szabadságokat felettéb féltik la liberté; mais on leur 
— A fö Rendek fényessek reproche d'étre remuans, vains 
és méltóságosok, halálban szeretik et vindicatifs: ils ont donné 
a vadászatot, szép lovakat de grandes preuves de leur fidélité 
és gazdag asztalt. De azt vetik et de leur at tachement a leur 
szemekre hogy a zenebonára Souverain, durant la derniére guerre. 
támadásra hajiandok, hivalkodók, Outre leur langue naturelle, ou le 
és bosszú állók. Még is hozzá Hongrois, qui est un dialecte de 
teszik, hogy királlyok iránt l'Esclavon, ils parlent communément 
buzgó hivségeknek a hadakban nagy le Latin et l'Allemand. La noblesse 
próbáit at tak. On leurs reproche y est magnifique, et eile aime 
de'étre remuans, vains et passionnément les cheveaux, la 
vindicatifs." Description de tu t tes chasse et la bonne chére: eile 
les parties du Glob Terrestre par sert toujours a cheval; et les plus 
Vaissette. Avec Approbation et Privilege grandes forces consistent 
du Roi. A Paris. — M. DCCLV. en cavalerie légére.6 

mauri benedekrendiekhez tartozó szerzetes. A Bibliotheque Nationale-ban csak a négy kötetes 
in- 4° változat ta lá lható , Michaud bibliográfiája szerint 12 kötetes in- 12 kiadása is volt. Vö. 
MlCHAUD, Biographie universelle ancienne et moderne. Paris — Leipzig, s.d. T. 42. 416-417. 

5 VAISSETE, IV. 68-69, és BESSENYEI György, Prózai munkák (1802-1804), sajtó alá rend. 
KÓKAY György, Bp., 1986. (A későbbiekben: BESSENYEI, PM), 126-129. 

6 B E S S E N Y E I , PM, 245-246; V A I S S E T E , I. 318. 
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Vaissete történeti földrajza az említett két műben mindenképpen alapvető referen
ciaművet jelent. Mielőtt ennek részletes kifejtésébe fognánk, a szerző és a mű rövid 
bemutatásá t fontosnak látjuk, már csak azért is, mert Bessenyei hivatkozásai mint
ha több műre, de legalábbis többszerzős műre utalnának. Ezt az ellentmondást a mű 
egészének ismerete véleményem szerint feloldja. 

Dom Joseph Vaissete abbé, a saint-mauri benedekrendiek tudós szerzetese (1685-
1756) jogi tanulmányokat végzett. A szerzetesrendbe elsősorban azért lépett be, hogy 
életét teljesen a tudománynak, főleg történeti jellegű kutatásoknak szentelje. Nevé
nek kétféle írásmódjával találkozunk: Vaissette és Vaissete alakkal. A francia kutatók 
szerint az utóbbi írásmód a helyes. Családja kálvinista hagyományokat őriz.7 Három 
jelentős művet írt. Az elsőben (Dissertation sur Vorigine des Frangais) a franciaorszá
gi eredetkutatásokhoz kapcsolódik, teóriája a romanista nézethez áll közelebb. Hu
szonöt évig dolgozott főművén (Histoire generale du Languedoc), amelyet tudományos 
alapműnek tekintenek.8 Geographie historique, ecclésiastique et ciwle című munkája jó-
tollú, a nagyközönség ízlésére is gondoló íróra vall. A tudományos ismeretterjesztés és 
a tudomány ha tá rán álló mű az egész ismert világról és a tudás minden területéről 
rendszerezetten próbált meg képet adni, szándékosan elkerülve azt, hogy egyszerűen 
száraz szótárat írjon, nem elégedve meg a szótár ad ta utalásrendszer alkalmazásával. 

A mű első és második kötete, valamint a harmadik kötet háromnegyed része Eu
rópa történeti földrajzát tartalmazza. Megkülönböztet Észak-Európát (brit szigetek, 
Skandinávia, sarkvidék), Kelet-Európát (Lengyel-, Orosz-, Törökország), Dél-Euró
pát (Magyarország, Itália, Németország) és Nyugat-Európát (Hollandia, Franciaor
szág, Spanyolország, Portugália). Ázsiáról a harmadik kötet utolsó harmadában és 
a negyedik kötetben kapunk ismereteket, ahol Afrika és Amerika zárja a bemutatáso
kat.9 

Az első kötethez írt bevezetőjében Vaissete írásmódját és forrásait jellemzi. Hatal
mas forrásanyagot sorol fel, köztük első helyen Lenglet du Fresnoy munkáit és Johann 
Hübner Geographie universelle címmel franciául 1746-ban megjelent könyvét (előbbinek 
főleg Methode pour étudier la géographie (1742) c. művére támaszkodott, a német szer
ző könyvét pedig a protestáns országokra vonatkozóan használta elsősorban). Idézi 
Nicolle de la Croix földrajzát, Bruzen de la Martiniére földrajzi szótárát.1 0 Afrika 

7 Neve mai francia irodalmi kézikönyvben is olvasható a Bessenyei által használt í rásmódban, 
Vaissette alakban. Nemesi családból származik, IV. Henrik törvénytelen gyermekének leszárma
zottja, dédapja a századelőn tért á t a kálvinista hitről. A róla szóló irodalom kevés: Dom T A S S I N , 
Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur. 1770. 724-729. (Szinte kizárólag az Histoire du 
Languedoc c. m ű méltatása) , Revue Mabillon, t. II. 1906. 27, és t. XVIII. 1928. 49-55. (Neve, 
származása, történeti művei. A Bessenyei forrásául szolgáló műről keveset írnak, nyilvánvalóan 
kompiláció-mivolta mia t t , bár egyház- és vallástörténeti jellegű részeit dicsérik.) 

8 Dissertation sur Vorigine des Frangais oú l'on examine s'üs descendent des Tectosages ou anciens 
Gaulois établis dans la Germanie. Paris, 1722; Histoire generale du Languedoc, avec des documents 
divers. 1730-1745, 5 vol. 

9 A felsorolt példákkal csupán a felosztást kívántam jellemezni. 
10 Vaissete forrásainak jellemzéséhez, valamint az antropológia és történetírás XVIII. századi 

összefüggéseinek kifejtéséhez Michéle DUCHET, Anthropologie et histoire au siécle des Lumiéres. 
Paris, 1977. c. alapvető jelentőségű munkáját használ tam. (Ld. a későbbiekben: DUCHET). 
L E N G L E T DU F R E S N O Y , Nicolas, Méthodes pour étudier la géographie c. müve 1716-ban jelent 
meg először, 4 kötetben, Vaissete az 1742-es 7 kötetre bővült kiegészített kiadást idézi. HÜBNER, 
Johann fils, Géographie universelle, oú l'on donne une idée abrégée des quatre parties du monde c. 
francia fordításban megjelent munkáját (Basle, 1746) 6 német kiadás előzte meg 1745-ig. B R U -
ZEN DE LA M A R T I N I É R E , Antoine-Augustin, Le grand dictionnaire géographique et critique c. müve 
1726-1739-ben jelent meg, ő az 1739-41-es kiadást forgatta (DUCHET, Introduction: 7-25 és 
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és Ázsia kapcsán az utazási irodalomra támaszkodott és az Histoire des voyages addig 
megjelent köteteire.11 A szerzők és a művek idézését azért t a r to t t am fontosnak, mert 
Vaissete rájuk hivatkozik leggyakrabban (ezen kívül még egy-egy ország, kérdéskör 
kapcsán megjelöl számtalan forrást), és Bessenyei a tőle átvett szövegekben a francia 
forrásokra úgy hivatkozik, hogy az megtévesztőén az eredeti műre történő utalásnak 
látszik. Bessenyei azonban legtöbbször egyszerűen átveszi Vaissete hivatkozását. Pél
dául Sziám leírásánál ezt olvassuk Bessenyeinél: „A' boldog Hűbner e' Várasba [Sziám 
fővárosa] 30 000 Templomot helyheztet, és 400 000, tzövekre ül tetet t Házakat. A' ne
vezetes író Lenglet azt jegyzi meg, hogy a' Királynak Fegyveri ereje tészen 300 000 
gyalogságot majd, és 200 000 Lovast." Majd összehasonlítja a két forrást, kétségeit 
fogalmazza meg. Az idézett rész, a forráskritika, a vita ezekkel a forrásokkal az uta
zási irodalom ismeretében, mind-mind Vaissete művéből származik. A megtévesztőén 
természetes, elbeszélő, személyes hévvel történő előadás miat t szövegösszevetés nélkül 
nemigen gondolnánk, hogy az említett vita és a kritika is fordítás.12 

It t két megjegyzést szeretnénk tenni, hogy a tágabb összefüggéseket is láthassuk. 
A forrásként említett művekkel kapcsolatban: a német Hübner könyve, amely a kor 
legjobb földrajzai közé tartozott , Vaissete művétől eltérő felosztást tartalmaz, Német
ország hangsúlyozottabb szerepet kap benne. A francia író művének Ázsia, Afrika és 
Amerika földrajzával foglalkozó negyedik kötete muta t a legtöbb hasonlóságot Hüb
ner könyvével, ám az utóbbi a kormányzás módjára csak ri tkán tér ki. Lenglet Du 
Fresnoy említett könyve a kor egyik alapműve. Vaissete lá thatóan az ő felosztására tá
maszkodik, a térképek, források használatában is az ő tanácsait követhette. A másik 
megjegyzés általánosabb érvényű. Michéle Duchet a XVIII. század történeti-földraj
zi munkáinak elemzése során arra az eredményre jut , hogy ebben a korban egy mű 
„tudományossága" a források jó megválasztásán és kritikus felhasználásán állt vagy 
bukott. Például a Vaissete által is használt Histoire des voyages, Prévost abbé hatal
mas vállalkozásának egyik fő érdemét is abban jelöli meg, hogy felismerte az utazási 
irodalom forrásértékét és jól tudott válogatni, összevetni, következtetni.13 

Vaissete előszavában saját írásmódját is jellemzi: először egy földrész, ország, tar
tomány helyzetét, ha tára i t , területét mutat ja be, majd rövid történetét a kezdetektől 
napjainkig, az ország vízrajzát, klímáját, gazdaságföldrajzát, kormányzási módját, 
hadászati és vallási jellemzését adja (ez utóbbit igen részletesen és pontosan), ezt 
követi az ot t élő népek alapos ismertetése (antropológia, nyelv, szokások, civilizált
ság szintje, tudományok állapota). A bemutatást végül az országok felosztása, a fő 
tartományok, városok leírása zárja. A természeti földrajzi ismereteket maga is túl 
sommásnak érzi, ezért olvasóinak kiegészítő tanulmányt ajánl: Buffon Histoire naturel
le, generale et particuliére c. művét. Végül felhívja az olvasó figyelmét, hogy az utolsó 
kötetben részletes névmutatót is talál. Ez a figyelmesség a didaktikus és racionalista 
alkotó megjegyzése. 

415-416). Vaissete Duchet könyvében nem szereplő forrása: L A C R O I X , Louis-Antoine NlCOL-
LE de, Geographie moderne címmel először 1747-ben megjelent művét egy szenvedélyes janzenista 
a század folyamán több kiadást megért sikerkönyveként jellemzik. 

11 A bevezető szerint az Histoire des voyages 12 kötete jelent meg munkája befejeztéig. A P R É -
VOST abbé nevével fémjelzett vállalkozás eredetileg egy angol nyelvű m ü fordításának indult , a 
8. kötettől kezdve Ptévost nem elégedett meg fordítással, hanem maga ír ta a szöveget (a 17-20 
köteteket pedig már nem ő készítette): Histoire generale des voyages, ou nouvelle collection de toutes 
les relations de voyages par mer et par térre qui ont été publiées jusqu 'á présent dans les différentes lan-
gues. 20 vol. Paris, 1746-1789. Duchet nagyra értékeli a mű eredetiségét és ha tásá t is részletesen 
ismerteti. Lm. 416, 436, és 75-87. 

1 2 B E S S E N Y E I , PM, 131. V A I S S E T E , IV. 51. 
1 3 D U C H E T , 87-102. 
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Bessenyei minden bölcseleti munkájára jellemző a történeti-filozófiai érdeklődés, 
abban az értelemben, ahogyan azt a francia felvilágosodás filozófusainál is megfigyel
hetjük. Amikor így ír: „Jóllehet a histórizálás természetem ellen van"1 4 , akkor csak az 
aprólékos történeti kutatásoktól való idegenkedését fogalmazza meg, az ember megis
meréséhez a történeti ismereteket alapvető forrásnak tart ja. Bessenyei egyik központi 
témája ugyanis az emberi természet megismerése, egyfajta „antropológia". Az em
berről, természetéről, társulási formáiról való gondolkodást csak kettős megközelítési 
móddal, általánosságában és egyediségében tekintve tar t ja helyesnek: „Az emberi ter
mészet, egész ki terjedésében vétetve, egy, de erköltsi tulajdonságai, helyrül helyre, 
Nemzetrül Nemzetre, egymástul külömböznek." 

Az ember tanulmányozásával foglalkozó francia filozófusok közül egyedül Buffon 
esetében lehet (Michéle Duchet szerint) többé-kevésbé jogosan „antropológiáról" be
szélni, lévén célja az emberről szóló tudomány megalapozása. Tőle eltérően Voltaire, 
Rousseau, Helvétius, Diderot gondolkodásában az ember megismerése az erkölcs és 
a politika tudományának kidolgozásához szükséges. A mindenütt hasonló, ugyanak
kor végtelenül különböző emberi „természet" leírásához az utazási irodalomban és a 
világtörténelemben talál tak bőséges információanyagot.15 Bessenyei felfogása a fran
cia filozófusokéhoz igen közel áll. A történelem menetéről, a politikáról, ezeknek az 
erkölcsökkel és szokásokkal való összefüggéseiről írt időskori elmélkedő munkáiban a 
„minden Népben Országban egyenlő erővel élő" és „egyátallyában való emberi termé
szet" megismerését nem tart ja lehetségesnek a nemzetenként, sőt néha egyénenként 
különböző tulajdonságok megismerése nélkül. A „különös tulajdonságok" bemuta tá
sát Bessenyei is szinkrón és diakrón történeti szemléletben tart ja megvalósíthatónak 
(„e földnek régi és mai Nemzettségeit különös tulajdonságaikban"), ehhez pedig a 
„világ krónikája" jelent kiindulópontot.16 

Bessenyei az emberi természet sajátosságain elmélkedve ugyanakkor saját nemzeté
nek sorsát, erkölcseit, szokásait, tulajdonságait is összehasonlította az olvasottakkal, 
így a Vaissete történeti földrajzában talált ismeretek közül elsősorban azokat tar tot
t a említésre méltónak, amelyek tanulságosnak látszottak a magyarság és a jelenkor 
szempontjából. Másik ismert francia forrását, Miliőt római történetét ugyanekkor na
gyon hasonló módon használta fel. A műben előadott történeti események hitelességét 
úgy ítélte meg, hogy az emberi természetet tekintette mintának, az események érté
kelésében pedig az vezette, hogy a jelennek használjon. A két forrás felhasználása 
ugyanakkor nagyon el is tér egymástól: Miliőt művét áradó gondolatainak folyto
nos mederbe tereléséhez használta a Rómának viselt dolgaiba.ii, míg Vaissete művében 
példaanyagot keresett több időskori prózai műve gondolatainak alátámasztásához. 

Bessenyei valószínűleg már a 70-es 80-as években elég jól ismerte ezt a két francia 
művet, amelyeket öregkori magányában elmélkedéseihez forrásként használt. 

A föld népeinek erkölcseiről, szokásairól írt gondolatok esetében, a két említett Bes
senyei-mű kivételével, több olvasmány egyidejű hatásá t kell feltételeznünk. Érdekes 
példát idézhetünk A Holmiból, ahol Zoroaszter tanítványairól, a „Géberitákról" egy 
„Frantzia Poéta" nyomán „Bessenyei György" és a „lelke" így beszélnek: 
„L. Látod a szegény Géberitákat mint el allyasodtak, kik régen a Persiai birodalomban 
annyira fénylettek. Nintsen már a Világon semmi, és senki pártyokra, tsak nyomat
ta tnak, pusztulnak, allyasodnak, sanyarúságra hanyatlót életekbe. 
B. . . . Szegények! ha Zoroastesek fel t á m a d n a , ' s l á tha tná tanítványait!"1 7 

1 4 B E S S E N Y E I , PM, 231-232. 
1 5 D U C H E T , 13-25. 
1 6 B E S S E N Y E I , PM, 231. 
1 7 BESSENYEI György, A Holmi. Sajtó alá rend. BÍRÓ Ferenc, Bp., 1983. 268. 
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A gebrek (vagy parszik) történeimének hanyatlása először ta lán a rómaiak nagysá
gáról és hanyatlásáról oly kiváló történeti művet író Montesquieu tolla nyomán vált 
ismertté az irodalomban.18 A Perzsa levelekben előadott történet a becsületes, és val
lásához, Zoroasztesz törvényeihez híven ragaszkodó testvérpár megpróbáltatásairól és 
házasságáról igen ismert lehetett a XVIII. században a könyv sikere miat t . Bessenyei 
is említi másut t a gebrek testvérházasságát, illetve 'Kambüzesz' nevét, aki a testvér
házasságot népe törvényei közé bevezette.19 Montesquieu művében azonban szó sincs 
a nép lealacsonyodásáról. Vaissete is ír a mohamedánok által vallásuk miat t üldözött 
szerencsétlen népről, akik valamikor tudós nemzet hírében állottak, Bessenyei azonban 
az ő szövegéből sem vett át semmi jellegzetesét.20 A „géberiták" történetéről Voltaire 
tragédiát írt 1769-ben Les Guebres ou la Tolérance címmel. Fiktív példázatával a nan-
tes-i ediktum szellemét védelmezte. Konklúzióját így foglalhatjuk össze: a kisebbség, 
a leigázott nép vallását tolerálni kell, ám azok is éljenek a politikai hatalommal béké
ben. Bessenyei forrása tehát nem a nagy francia poéta drámája. Az idézett rész egyes 
elemei fellelhetők Voltaire világtörténetében, az Essai sur les moeurs-ben, amit Besse
nyei is jól ismert: hogyan lettek a gebrek fényes, tudós népből tudat lan, megvetett, 
üldözött néppé.21 

Bessenyei világ- és emberképének egyik alapelemével, a természetes, a természet
hez közelálló ember képének kialakításával kapcsolatban sem egyszerű konkrét forrás 
megjelölése. A Holmi, a Természet világa egyes utalásait nem érdemes az említett forrá
sokban, Voltaire, Jacquet, Vaissete müvében, vagy egyebütt keresni. Bessenyei bizo
nyára emlékezetből idézi a brazilok, hottentották, guineaiak szokását az emberevésröl 
(sőt az elfogyasztás előtti hizlalásról), ezt több forrásban is meglelhette. Vaissete több 
helyen, a részletekre is kitérve írja le ezt a szokást, egyébként mindennemű elítélés
től tartózkodva; nem különbözve ebben a francia filozófusok nagy részétől, akik — 
akárcsak Bessenyei — a háborús foglyok megölését az emberevésnél kegyetlenebb szo
kásnak tar to t ták . Ugyanígy a Jaggasok", „cimbabasok", hot tentot ták megidézése a 
természet vad gyermekeként nem köthető konkrét forráshoz.22 

Vaissete világföldrajzához mint közvetlen forráshoz Bessenyei akkor fordult, ami
kor a társadalom eredetéről és az uralkodás módjáról gondolkodott. A társaságnak 
eredete és országlása című művét ugyan úgy kezdi, hogy „Minden könyvet" félretéve 
csak a „Természet" igazságaihoz fordul, mégis már a Második szakaszban a testvér
házasságról írva a bizonytalanbb utalások mellett egy konkrét hivatkozást is találunk: 
„Amerikának vad Nemzetiségei köztt, jegyzik meg a' Karabaitákról, hogy öszvekelé-
sekben semmi vérséget nem tekintenek". Vaissete az észak-amerikai szigetekről írva, 
monumentális művében egy fél oldalt szentelt a „Cara'ibe" népnek, t"iZc"tZ cl Karib-

18 Vö. Az 1721-ben megjelent Perzsa levelek LXVII. levelében Aphéridon és Astarté története. 
1 9 B E S S E N Y E I , PM, 94. 
2 0 V A I S S E T E , III. 456-463; IV. 7,9. 
2 1 VOLTAIRE, Essai sur les meeurs. P. 1963. R. PoMEAU kiadása, I. eh. VI. 263. (és eh. V. 

Zoroasterről.) Az idézett müveken kívül más történeti jellegű és irodalmi müvek is foglalkoztak 
a gebrek történetével ebben a korban. A szerencsétlen sorsú nép történetéből Bessenyeit csak 
hanyat lásának okai érdeklik. Saját népét félti hasonló jövőtől, mivel a „szörnyű nemzeti sors 
számára nem a nemzet szétszóródása és beolvadása a többi nemzetbe, hanem a nemzetnek a 
szolgaság ál lapotába való süllyedése". L. BÍRÓ Ferenc, Nemzet, nyelv, irodalom (Az 1780-as évek 
értelmiségének ideológiájához). ItK, 1984. 5-6. főleg 562-564. 

2 2 B E S S E N Y E I , A Holmi. 125, 225; VAISSETE, IV/404. Eckhardt tanulmánya Jacquet-vel, Va-
issete-tel való egyezésekre utal (Lm. 202, 203). A természet világa vagy a józan okosság c. m ű 
negyedik kötésének III. szakasza. „Az ember mint magában veszet vad természet" es „Terme
szét és mesterség; la tba vetve" c. fejezetek és főleg azok jegyzései az afrikai, amerikai és ázsiai 
népekről sok információt és elmélkedést tar talmaznak. 
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tenger lakóinak. Az Antillák régi lakóit vad, kannibál, egészséges, termékeny nép
ként jellemzi. A Bessenyei gondolatmenetébe átvett szövegrész jól felismerhető: „Dans 
leurs mariages ils ne respectent aucun degré de consanguinité; et la polygmie est en 
usage parmi eux."23 A „Karabaifák" vagy „Karabeiták" példáját Bessenyei később 
is megidézi, mégpedig azok között a népek között, amelyek a természeti állapothoz 
legközelebb maradtak, és emiatt a társadalmi, erkölcsi különbségek a legkisebbek kö
zöttük. Bessenyei ezek között a népek között említi még a „Kaffereket", „Eszkimókat", 
„Hottentótokat".2 4 A „vad" népekről átvett szövegfoszlányok másut t a „kalbongások" 
vagy „kalbongoszok", a „lapponok" esetében emlékeztetnek Vaissete-re. Valamennyi 
idézett nép értékelése megegyezik a forrásban és Bessenyei szövegében. 

A forrás feltárása i t t azért is fontos, mert jobban megérthetjük Bessenyei gondo
latkapcsolásait és az említett népeket is pontosabban azonosíthatjuk. így Bessenyei 
Vaissete nyomán jegyzetben is pontosítva említi Afrika legforróbb vidékeinek népei 
között Guinea lakosait, a „kalbongászokat", „kik emberi természetüknek betsülletire 
nem szolgálnak", földből formált „fétiseket" imádnak, papjaik a „Fileronok", „Hol em
bert esznek, hol gyökeret." Az említett adatok és még más részletismeretek Vaissete 
szövegéből kiszedegetett mozaikok.26 

A társadalom fejlettségi szintjével is összefüggő emberevés szokásáról a „Kaffe-
rekről" szóló leírásban olvashatott Bessenyei. A „Zanguebar" szigetén, Afrika keleti 
partján élő „KafFer" népről megtudjuk, hogy nevét (a francia forrásban „Cafre" il
letve „Kaifer") az araboktól kapta, akik ezzel a becsmérlő jelzővel illették az általuk 
hitetlennek tar to t t , igen fekete bőrű népet. Vad, barbár népként írja le őket, akik 
az emberevéstől sem riadtak vissza.26 A „kafferek" leírásához Vaissete a hot tentot tá
kat kapcsolja, akik az előbbieknél világosabb bőrűek, civilizáltabbak. A négerek közül 
őket tar t ja a legokosabbaknak (bár emberáldozatról is beszél). A „kaffereket" és a 
hot tentot tákat a XVIII. századi útikönyvek gyakran összekeverték.27 

A buffoni antropológia, amely az emberi nem egységét bizonyítja, a civilizáltság 
szintjében mutatkozó rendkívül nagy eltéréseket csak a „tökéletesedés" illetve a „de-
generálódás vagy visszafejlődés" elméletével t ud ta megmagyarázni. Vaissete művében 
legtöbbször Buffon „antropológiájának" tanai t követi, ha nem is következetesen, mű
vének kompiláció-jellege miatt . A buffoni antropológia a „cafre" népet egyszerűen a 
feketebőrűek közé sorolja, bennük a klíma mindenhatósága miat t „degenerált", azaz 
a túl forró időjárás miat t elkorcsosult embereket lát. Buffon ítélete a hot tentot ták
ról is hasonló.28 A túl kemény, fagyos időjárásnak kitett lappokkal és szamojédekkel 
teszi Őket azonos civilizáltsági szintre, akiket hozzájuk hasonlóan „ostoba, babonás, 
vad" népként jellemez. Ez a mereven alkalmazott klímaelmélet Bessenyei szövegé
ben is visszhangra talált: „Afrikának, Amerikának forró Egei alat a leg ostobáb a 
leg tunyább emberek tanál ta tnak. Az erköltsnek ditsüssége; az értelemnek böltsessé-
ge mindenkor mértékletes Egek alat fénylenek... Norvégiában is a Lapponok közül a 

2 3 B E S S E N Y E I , PM, 94; V A I S S E T E , IV. 334. 
2 4 B E S S E N Y E I , PM, 154. 
2 5 B E S S E N Y E I , PM, 243; V A I S S E T E , IV. 223-245. 
2 6 A 'cafre' francia szó XVIII. századi átvétel az arab 'kafir' szóból, amely hitetlent jelent. 

V A I S S E T E , IV. 245-257. 
2 7 í gy Dapper, Kolb, Prévost munkája. Vö. DucHET, 31 . 
2 8 Buffon a klímaelméletet merevebben alkalmazza, például a hot tentot ták esetében, mint a sok 

forrást, így az utazási irodalmat használó Vaissete. Bessenyei a Természet világában a hot ten
tottákról inkább Buffonra emlékeztetően ír: „Elméjeknek tehettségek hozzánk nem is kozzelit és 
ember kép alat valósággal tsak állatoknak lát tzanak l e n n i . . . " B E S S E N Y E I György, A természet 
világa vagy a józan okosság. Bp., 1898. 212-213. és DUCHET, 194. idézik Buffontól a hot tento t ták 
leírását, amely az állatokra emlékeztető külső jegyeket sorolja fel. 
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meg fagyot Egek, soha oly böltseket, nemes születésű és emberséges vérű Népet, nem 
botsátanak ki a Világra kiket a tanul t Nemzetek tisztelhessenek."29 

A „vad" népek osztályozásában Eessenyei francia forrását követi, így a francia filo
zófusokhoz hasonló eredményre ju t . Abban is rokon a műveikban található szemlélet, 
hogy a primitív népek tanulmányozásán keresztül a magyar író is az emberiség törté
netének kezdeteit véli megismerhetőnek. 

Az északi népekkel kapcsolatban azért különösen érdekes Bessenyei értékelése, mert 
a kérdés összefügg a magyarság eredetkeresésével is. Bessenyei két teóriát muta t be 
részletesen. Az első szerint a magyarok „Ázsia Tatár" országból származnak. Besse
nyei ezt az elméletet, azaz a szkíta eredetet tar t ja hihetőbbnek, erkölcsi, jellembeli, 
azaz karakterológiai összevetés alapján. A szkíta-hun származást kérdésesnek, de 
mégis elfogadhatónak tartja. A másik teóriát, mely szerint „a Magyar Nemzet Lop-
póniábul származott volna" és a nyelvi rokonságra támaszkodó bizonyítást ellenben 
határozot tan elveti.30 Mi az oka ennek a kategorikus tiltakozásnak? A francia filo
zófusok nagy része, főleg Voltaire és BufFon nyomán, akik elsőként ismertetik meg 
a nagyközönséggel a világutazók tapasztalatai t műveiken keresztül, az állati léthez 
legközelebb álló népek közé sorolják a már említett „kaffereken" és hottentottákon 
kívül az eszkimókat, a szamojédeket, Kamcsatka lakóit és a lappokat. A XVIII. szá
zad elején egyébként már nyomtatásban is megjelent megbízható információanyagot 
tar talmazó utazási irodalom helyett még az Enciklopédia is a hamis képeket ismétli, 
például az eszkimók náluk is „a vadak vadjai", „igazi emberevők". Csak BufFon 1777-
ben megjelenő Variétés dans I'espéce humaine c. műve változtatja majd meg gyökeresen 
ezt a szemléletet.31 Ez érthetővé teszi Bessenyei élénk tiltakozását a lapp rokonsággal 
szemben. Bessenyei forrása i t t is Vaissete, az ő mértéktartó, de visszataszító leírását 
idézi az összehasonlító karakterológiához: 

A lappon, a maga egyenességében 
három könyöknyi magasságot muta t 
leg fellyeb: rémítő széles szája 
van mellyet mindég ki tátva tar t : 
galamb dútz a feje, alatsony és 
kis testén: a szeme parányi, 
fejébe belé sijjedve: vastag, 
fel dagadt mellyet mutat : tömpe 
rövid orrú: hosszan előre nyúlt 
az álla, melly szakái nélkül 
láttzik. Mind ezen tsufos 
formája mellet még a Lappon, 
gálád, félelmes, és oly föld 
alat lakó vakondok Nemzet, 
mely a verekedéstül irtódzik . . . 
semmi féle más engedelmeseb 

Les Lappons sönt d'une petité 
stature, n'ayant ordinairement 
que 3 coudées ou 4 pieds et demi 
de hauteur; ce qu'on at t r ibue 
ä la rigueur du froid qui régne 
dans le p a y s . . . l a i d s . . . la 
tété grosse, la poitrine large et 
avancée, les yeux petits, charieux 
et enfoncés, le nez court et camus, 
la bouche grandé et toujours ouverte, 
le mentőn allongé, les cheveux noirs, 
courts et hérissés et fort peu de 
b a r b e . . . Ils sönt läches et 
timides, et ont la guerre, qu'ils ne 
font jamais, en horreur. Ils ne 
sauraient habiter hors de leur 

2 9 B E S S E N Y E I , PM, 243; D U C H E T , 209. 
3 0 BESSENYEI, PM, 232. A magyarság finnugor eredetét bizonyító SAJNOVICS János 1770-ben 

megjelent Demonstratio. Idioma Ungarorem et Lapponum idén esse c. müve hazai fogadtatásáról 
illetve annak egy érdekes irodalmi vetületéről, DUGONICS András .Eteifcajáról L. BÍRÓ Ferenc, 
A ,Jcarjeli" rokonság. A magyarság eredetének kérdése Dugonics Etelkájában. It, 1986. 1. 51-61. 
Sajnovics nézeteinek ellenzői mellett (Orczy Lőrinc, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, stb.) 
fontosnak tart ja a pozitív recepció jelenlétét is hangsúlyozni, melynek példája Dugonics regénye, 
ahol a finnugor eredet középponti téma, bár az író szkíta ősöket is megemlít. 

3 1 D U C H E T , 54-57. 
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Egek alat, magát életben fen 
nem tar that tya . 3 2 

pays sans devenir malades; 

Néhány oldallal később, Bessenyei jegyzetében a lappok hazájának klímájával kap
csolatban olvasható információ is Vaissete könyvéből származik.33 

Bessenyei azonban csak A társaságnak eredete és országlása című munkájának Ne
gyedik szakaszában követte szorosan a francia forrást, ahol a „Despota vagy Kegyet
len Uralkodás" jellemzését és bírálatát Vaissete könyvére építette. A despotizmust 
abszurd és önkényes uralkodási módként írja le: „kereseted* mindég mind elveszi, és 
magadat múlattságbúl agyonn üt te t" , „ha parantsol, nem kérd, 's Végezéseiben sza
vát viszsza nem verheted". Az önkényes, „kegyetlen" uralkodás módját egy fejezetben 
általános kép felvázolásával, nagy vonalakkal adja elő, az antik történelemből és a mo
dern korból is a legismertebb példákat idézve (Nero, Caligula, Törökország és „Musz-
kovia" uralkodója). Érdekes Bessenyei Törökország-képe: alapvetően pozitív értékelés 
— a francia szerzőéhez hasonlóan. A hatalom kegyetlenségének jellemzésére felsorolt 
példákat, így az emberéletek értelmetlen kioltását nem érzi valóságosnak („ezek több
nyire csak beszédből állanak"). Ugyanakkor különösen meglepő, hogy Bessenyei, i t t 
már a francia forrástól eltérően, Törökországgal szembe Angliát állítja, és Anglia-bí
rá la ta i t t addig megy, hogy az „emberi kevélységet", amit szemükre hány, nagyobb 
zsarnokságnak érzi, mint a török császár kegyetlenkedéseit.34 

Bessenyei az emberi természettel teljesen összeegyeztethetetlennek ítéli a despo
tizmust, ezért tar tós fennmaradását elképzelhetetlennek tartja.3 5 Ebből a kétkedő 
álláspontból kiindulva („tsak hang mindenütt") vizsgálja végig az ázsiai uralkodók 
hata lmának sajátosságait, Vaissete könyvének legérdekesebben előadott részeit lefor
dítva és kommentálva, a mongol, a kínai, a sziámi, a japán, a perzsa uralkodás módjait 
elemezve. A francia szerző ebben a részben tudományosságot és egzotikumot különö
sen szerencsésen vegyítve, lebilincselően ír. 

Bessenyei azonban nem az egzotikumot keresi. Az ázsiai népekről, nyelvükről, 
lakásukról, vallásukról szóló részeket teljesen elhagyja. A magyar író az első ország 
jellemzését a koncepciója szerint teljesen elfogadhatatlan szöveg lefordításával indítja, 
kiemelve a legproblematikusabb információt Vaissete fejezetének középső részéről: 

A' Nagy Mogol annyira Despot, „Le Grand Mogol" domine si 
mint írják, hogy egész despotiquement, qu'il est le 
Birodalmának ki terjedése maitre de toutes les terres 
Kamara számára tartozó de son empire, dönt il disponse, 
majorság földnek vétetik. comme il lui piait, aprés 
Minden birtokosnak halálával la mórt des possesseurs, et tous 
elveheti annak járó, menő, les peuples du Mogol sönt plutőt 

3 2 BESSENYEI, PM, 232-233; VAISSETE, 1/96. (Vaissete forrásaként Scheffer 1673-ban Frank
furtban megjelent munkájá t jelöli meg.) 

3 3 B E S S E N Y E I , PM, 243; V A I S S E T E , 1/95. 
3 4 BESSENYEI, PM, 119-121. Vaissete sem fogadja el a törökökről írt véleményeket („Alaptalanul 

alakítottak ki kedvezőtlen képet a törökökről" — írja), legalábbis az európai részen élő törökökre 
vonatkozóan. Megkülönböztet ugyanis európai törököket, ázsiaiakat azaz Szíriát, és afrikaiakat, 
vagyis Egyiptomban és a „Barbarie"-nak nevezett országban élőket (ahol a berberek élnek, bár 
ez utóbbi népről igen kevés biztosat mer állítani). VAISSETE, 1/195-283, III /379, IV/144 és folyt. 

3 5 „ Állok rólla — írja a török császár kegyetlenkedéseiről szóló beszámolója végén, hogy hatal
mának h a t á r nélkül való kiterjedését, egy kis sinór, nyaka körül, határok közzé fogja venni." 
B E S S E N Y E I , PM, 120. 
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's fekvő jószágait. ses esclaves que ses sujets. 

Az átvétel pontos, bár nem teljes, de Bessenyei később a francia szöveg utolsó részét 
is kommentálja, anélkül, hogy arra konkrétan utalna. A lefordított szöveget követő 
egy oldalnyi kommentárban az örökletes tulajdon megszüntetésével kapcsolatos kéte
lyeit és bírálatát fogalmazza meg (a francia szövegben nincs kommentár). Bessenyei 
határozot tan tagolja mondandóját: utal a szövegek forrására („mint írják"), majd a 
véleményt a „Legyen! De h a . . . " szavakkal vezeti be. A folytatás tagolása hasonló: a 
történeti „tükörben" a hatalom gyakorlása közben mutat ja meg a despotát, „De lás
suk" szavakkal bevezetve fordítását. Kissé visszaugrik i t t Vaissete szövegében, hogy 
az ál tala leghihetetlenebbnek ítélt sajátosság u tán mostmár kizárólag az uralkodás 
módjára vonatkozó részletekkel kapcsolatban fejtse ki véleményét. A törvényhozás, 
az adózás, a katonáskodás, a hivatalok betöltésével kapcsolatos szövegek fordítása 
elég pontos, viszont a szövegválogatás, osszeszerkesztesuk nagyon egyéni. Figyelemre 
méltó egyes terminológiák magyar fogalomra való áttétele. Módszere hasonló a Rómá
nak viselt dolgaiban megfigyelhetővel, azaz, amennyiben rokonfogalmat talál, merészen 
magyarít, ellenkező esetben pedig meghagyja a magyar szövegben teljesen idegen szót. 

Mindennap két órát ül, melly 
idő a la t t panaszos jobbágyai 
botsá t ta tnak elibe a' meghallgat
ta tásra . Tanátsossai körülötte 
állanak, kezeket öszve 
téve, és mélly tsendességben 
hallgatva. Ezennkivűl 
Országlásának állapatján 
óránként dolgozik, Tanátsossaival 
magát különös szobára rejtve. 

Le Grand Mogol donne tous les 
jours deux heures d'audience 
publique, et rend justice en 
présence des Grands seigneurs 
de sa cour et de ses officiers, 
qui sönt debout, les mains jointes 
sur l'estomac. II s'enferme aussi 
avec ses ministres, pour 
regier les affaires de son 
etat. 

Ezután Bessenyei szabadon veszi át az adózásról, az uralkodó jövedelméről szóló 
részt, majd azt, ahol az uralkodó tulajdonában levő föld művelésével kapcsolatban a 
francia szerző leírja, hogy a földeken a nép nem szívesen dolgozik. Bessenyei i t t ismét 
kétségeinek ad hangot: „Hát ha rabota sints a'Nagy Despot részire, melly tar tozás nál-
lunk közönséges?" Az igazságszolgáltatásról, az ország adminisztratív felosztásáról írt 
részeket Bessenyei átugorja, majd a fejedelemségekről és a szabad nemzetekről fordít 
le néhány információt, amelyek a despota hatalmának korlátozásáról árulkodnak. 

A mongol birodalomról írt szakasz befejezéséhez a magyar író visszaugrik két oldalt 
és egy érdekes szövegrészt tár hűségesen olvasói elé: 

A' Mogol az Országában lévő 
hivatalokat maga osztja 
személyekre, melly éknek 
sorjánn a'leg alsótól érdemmel 
fel lehet menni a'leg felsőbb 
rangig. Három vagy négy Fő 
Tanátsosok vannak, kiket 
Omrásoknak neveznek, kik 
naponként estvefelé hét órakor 
ülnek széket magával a'Mogollal 

II n'y a point de dignité 
héréditaire dans cet empire 
que celle des Rajas; et par rapport 
ä la distribution des charges, 
ce prince commence par en 
donner de moindres, par 
lesquelles on peut s'avancer 
jusqu' aux premieres du royaume 
par son mérite. Les charges les 
plus considérables sönt occupés 

3 6 B E S S E N Y E I , PM, 123-126; V A I S S E T E , I V / 3 - l . 
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kilentz óráig a' Gazalkán par trois ou quatre Omrhas du 
nevezetű palotában. premier ordre, qui réglent les 

affaires de l 'état, sous l 'autorité 
du souverain, et composent son 
conseil. Ce conseil t ient le soir, 
depuis 7 heures jusqu 'á 9 heures, 
dans une salle qui est appelée 
Gasalean. 

A francia felvilágosodás filozófusai, így Voltaire vagy Diderot is, az ázsiai uralko
dás módjában pozitívumként értékelték azt, hogy nem öröklés, hanem érdem alapján 
lehet társadalmi rangban felemelkedni. Bessenyei velük szemben kétségbe vonja a fel
világosult despotizmus létezésének lehetőségét is: „Már, minek szorgalmatoskodik igy 
a' kegyetlen Hatalom az igazságnak, ügynek keresésében, és Hazájának boldogitásá-
ban a' maga fáradttságával?" Végül arra a következtetésre ju t , hogy tulajdonképpen 
a „Mogol" is monarcha, ha despotnak mondják is, és a természet törvényeit nem tudja 
tar tósan megszegni. 

A Kínáról írt fejezetben találjuk a legtöbb és legpontosabb hivatkozást Vaissete 
szövegére. A fejezet felépítése és gondolatmenete az előzőéhez hasonló. Már a be
vezetőben visszautal annak kétkedő konklúziójára: „ha valósággal meg van é, vagy 
pedig tsak szóban áll ez is?" A forrásra utalás i t t egyértelmű: „Figyelmezz, hogy Ír
nak Khinárúl:", majd Vaissete könyvének pontok szerint tagolt elemzései következnek, 
mégpedig úgy, hogy a fordítást a kommentártól Bessenyei aláhúzással különíti el. A 
fordítás hűséges, az eltéréseket a kihagyott szövegrészek hiánya jelenti. 

Vaissete szövegéből a népességre, a gazdaságra, az ország történetére vonatkozó 
részből Bessenyeinél semmit sem olvashatunk. Bessenyei csak az uralkodás módja 
iránt érdeklődik.37 Fejezetének első mondata szó szerinti átvétel (ez a mondat nem 
különül el formailag a kommentártól): 

Itt is minden határ La Chine est gouvernée par 
nélkül való hata lmat un souverain qui porté le 
ád a' Tsászárnak az ti tre d'empereur, auquel les 
Ország'Törvénnye. loix donnent une autorité sans 

bornes. 

Bessenyei a gondolatban levő feloldhatatlan ellentmondásra tereli olvasói figyelmét: 
„Ugyanaz a' Törvény, melly mindenhatóvá teszi egyfelől, más felől megköti". Ezután a 
pontokba foglalt jellemzés következik, ahol a francia szöveg csak minimálisan módosul, 
de mindig úgy, hogy a hatalom korlátlan mivolta csökkenjen: 

1. Minden hivatalt a' 1° Toutes les charges de 
Tsászár ád; de pénzért l 'État sönt ä sa disposition; 
senkinek sem soha egyet il ne les vend pas, il les donne, 
is. Érdemért kapja kiki. mais il les őte pour la 

moindre faute. 

A kihagyás, illetve az értelmező hozzátevés jellegzetes. A következő pontból még az 
elsőhöz hasonlóan idézzük a kihagyott részt is, annak illusztrálására, hogyan hajlítja 
bele saját gondolatmenetébe Bessenyei az ellenkező jelentésű francia szöveget, jelen-

3 7 B E S S E N Y E I , PM, 126-129; VAISSETE, IV/64-73. 
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tősebb szövegváltoztatás nélkül, úgy, hogy az általa kiemelt rész a francia szöveget 
pontosan követi: 

2. Vethet az Országra 
ujj adót ha akarja; de soha 
sem akarhatja, mivel fél a' 
roszsz következésektől. 

2° II peut imposer de nouveaux 
tr ibuts; mais il ne le fait 
pourtant presque jamais parce 
que ceux qui sönt réglés, 
suffisent pour soutenir une 
guerre étrangére, et que dans les 
guerres civiles il y aurait du 
danger d'imposer de nouveaux impöts. 

A francia szövegben veszélyről és nem félelemről van szó, Bessenyei azonban a zsar
nok „mindenhatóságának" bírálata miat t ezt a szabad fordítást adja, hogy kételyét 
határozot tabbá tehesse. 

A harmadik pont hűséges fordítása u tán a király döntéseinek autonómiáját helyesli 
Bessenyei: 

3. A'maga személlyére 
békességet köthet, háborút 
indíthat. 

3° II peut faire de son 
chef la paix ou la gue r re . . . 

A következő pont is a francia szöveg fordításával kezdődik: 

4. Ki nevezheti maradékát a' 
Trónusra halálával, idősb, 
ifiabb gyermekébenn, minden 
elsőszűletésre való tekintet 
nélkül. Tsászári rangjábúl 
gyermekeit ki is tagadhatja, 
idegen Vérnek hagyván az 
Uralkodást; melly dolgot soha 
se tselekszik egy i s . . . Udvarának, 
Felső Tanátsának, és Pekin 
Várassa fő Tábla Bírá inak . . . 
megegyezések nélkül. 

4° II peut déclarer son 
successeur, et préferer un 
cadet de sa famille, et mérne un 
étranger a son fils ainé. II 
peut aussi exclure celui qu'il 
a choisi: mais il faut qu'il 
y a pour cela de grandes 
raisons et que les cours de 
Pekin y consentent. 

Bessenyei a józan ész nevében helyesli ezt a törvényt, szembeállítva az Európában 
mereven alkalmazott elsőszülött preferálásával. 

A két következő ponttal kapcsolatban, ahol a holtak szentté avatásáról és a városok 
nevének megváltoztatásáról olvasunk, nincs különösebb mondanivalója Bessenyeinek, 
inkább a hiúság kielégítését, mint valóságos hatalom gyakorlását látja bennük. 

A francia szerző i t t abbahagyta a számozást. Bessenyei a következő gondolatokból 
csupán a mandarin-rendszerre vonatkozókból csipegetett, pedig ta lá lhatot t i t t infor
mációt hadseregükről, tudományukról, feltalálásaikról, nyelvükről, városaikról, vallá
sukról, stb. Ebben a részben már csak egyetlen mondatot különített el aláhúzással: 

7. Valamennyi Mandarénus, 
azaz Hivatalbeli ember 
Országában találtatik, köteles 
önnön hibáit önként, esztendőrül 
esztendőre feladni. 

On obiige tous ces mandarins 
a s'accuser eux-mémes toutes 
les années des fautes 
qu'ils fon t . . . 
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A francia szerzőtől veszi át ugyanakkor szabadon ennek az utolsó résznek min
den elemét, azt is, hogy a szigorú ellenőrzés ellenére „Khinában is tsak úgy tsalnak, 
mint másut t ." Bessenyei az emberi természettől idegennek, tehát kevéssé „hihetőnek" 
tar t ja a mandarin-rendszer „előnyeit". A francia szerző is kételkedik, de kételyeit a 
különböző források ellentmondásai alapján fogalmazza meg. Bessenyei a józan ész ne
vében kételkedik a következő részben a sziámi, a japán és a perzsa uralkodás esetében 
is, nem folyamodik sohase más érvhez, még akkor sem, amikor erre módja lenne, hi
szen megemlíti pl. a korábban már idézett Lenglet du Fresnoy és Hübner műveinek 
eltéréseit. A francia művekben talált információk valószínűségének eldöntésekor saját 
ítéletére támaszkodik. 

A Sziámról szóló fejezet Bessenyei művében szinte teljes egészében Vaissete-től szár
mazik, néhány egyéni megjegyzést, valamint a bevezető és a zárósorokat leszámítva.38 

A francia műben tárgyalt témákból Bessenyei keveset hagy el, szinte csak a gazda
ságra, a vallásra és a hiedelmekre, és az ország jellemzésére szánt sorokat. Vaissete 
a legdespotább uralkodási mód megnyilvánulását látja Sziámban, Bessenyei is meg
döbbenéssel adja elő a kegyetlen despota rémtetteit . A magyar filozófus az emberi 
ész nevében kételyeket fogalmaz meg, ^de a tényeket nem tudja olyan határozot tan 
visszautasítani, mint Kína esetében. Érdemes i t t Bessenyei forráshasználatán is el
gondolkodni, a francia szöveghez fűzött kommentárok alapján. 

Sziámról írt fejezetének első mondatá t Bessenyei a Vaissete könyvében olvasott 
megdöbbentő ismeretek ha tása alatt fogalmazta, bár fordításában alig felismerhető a 
francia mondat: 

E Főid' kerekségének minden Le roi de Siam est absolument 
ismeretes, vad, és pallérozott despotique, et il exige de ses 
Nemzettségei között, a' Sziámi sujets des honneurs qui ne 
Uralkodást tanálod valósággal sönt dűs qu 'á Dieu. 
eszetlennek, és kegyetlennek, 
ha külömben a' rólla fel te t t 
Európai Tudósitásoknak hitelt 
lehet a d n i . . . 

A francia szöveg abszolút felsőfokát Bessenyei belső meggyőződéssel és magyarázva 
adja vissza. Majd olvasóit az övéhez hasonló szellemi és érzelmi élményre készíti fel: 
„Figyelmezz, és rémülj!" „A' Ki rá ly . . . a' büntetéseket maga teszi, negyven hóhér 
forogván Test ő r ző Sereg, akár Ministerium képében körülötte. Nints élő Lélek, test, 
ki életének folytában büntetését elkerülhesse. Egész Udvara, rokonai, gyermekei alája 
vannak vettetve. A'ki sokat hallgat, két felől pofáján szája végeit füléig hasitják; 
ellenben a' bő beszédű halandónak ajakait bé várják." „Tsekély vétkekért az embernek 
tzombját tsontjáról lenyesik: karjait tüzes vassal sütögetik: fogát kiszedik, s 'a 't . A' 
páltzazás olly semmi büntetésnek vétetik, hogy tsaknem ptrüszszentésért, ásitásért is 
osztják." 
A francia szöveget közelről követi: „C'est le roi lui mérne qui fait exécuter la justice: les 
moindres fautes y sönt punies rigoureusement. II a toujours avec lui 400 [Bessenyeinél 
40] bourreaux, qui composent sa garde ordinaire. Personne ne peut se soustraire a 
la sévérité de ses chátiments. Les fils et les fréres du roi n'en sönt pas plus exempts 
que les autres. Les chátiments ordinaires sönt de fendre la bouche jusqu 'aux oreilles 
a ceux qui ne parlent pas assez, et de coudre ä ceux qui parlent trop. Pour des fautes 
assez légéres, on coupe les cuisses ä un homme, on lui brűle les bras avec un fer rouge, 

3 8 B E S S E N Y E I , PM, 130-132, V A I S S E T E , IV/48-56. 

37 



on lui donne des coups de sabre sur la tete, et on lui arrache les dents. II faut n'avoir 
presque rien fait pour avoit la b a s t o n n a d e . . . " 

Érdekes, hogy Bessenyeit ezeknek a szörnyűségeknek az olvasása mintha kevésbé 
indítanák kétkedésre, mint Kína esetében láttuk: „ha külömben a' rólla fel te t t Eu
rópai Tudósitásoknak hitelt lehet adni", majd: „tsaknem lehetetlen dolog feltenni", a 
következő lefordított rész után: „Ugy láttszik, mintha ezen tudósításokkal íróink tsak 
furtsálkodni akarnának, még is valósággal állítják." Aztán a borzalmak sorolása mé
lyen megdöbbenti, elgondolkodtatja. Talán azért gondolkodik el alaposabban Sziám 
uralkodójának furcsa, kegyetlen szokásain, mert a francia mű több olyan informá
torra is hivatkozik, akik évekig éltek Sziámban. Amikor azonban Hübner és Lenglet 
adatainak eltéréseit olvassa Vaissete-nél, kétségbe vonja az összes Sziámról olvasott 
információt: „A' Sziámi Király ha úgy Uralkodna, mint rólla felteszik, Despot nevet 
sem vehetne magára. Uralkodását Hóhérságnak lehetne inkább m o n d a n i ; . . . " 

Japán jellemzésében is Vaissete Bessenyei forrása. A francia szerző nagy szimpá
tiával muta t ja be a büszke, bátor, szorgalmas, tehetséges, harcos japán népet. Ezt 
a szimpátiát Bessenyei rövid fejezete is visszhangozza, a konkrét szövegegyezéseken 
túlmenően.39 

Az ázsiai despotizmusok közül Perzsiát elemzi utolsóként. A többi országról szóló 
fejezetek írása közben megfogalmazott véleménye Bessenyeit i t t befolyásolja leginkább 
a francia szöveghez való viszonyulásában. A korábbiakhoz hasonlóan a magyar író i t t 
sem vesz át semmit a konkrét politikai események adataiból, a trónviszályok, a törté
neti, földrajzi bevezető nem érdekli. Ugyancsak az eddigiekkel egyezően a fejezet nyitó 
és zárógondolata, valamint visszatérő alapmotívuma az, hogy „a Világnak emlékeze-
tiben", világtörténetekben ugyan azt olvashatjuk, hogy despota, azaz „tellyes" 
hatalom uralkodik ebben az országban is, bizonyos törvények létezése mégis szükség
szerűen korlátozza a hatalom abszolút megvalósulását. Bessenyei ebben a részben 
egyetlen mondatot sem fordít le teljes egészében. Ennek oka pedig az, hogy éppen azt 
az ellentmondást kívánja bemutatni , ami a francia szöveg különböző részei között, 
esetleg egyes mondataiban is fennáll. így a józan észnek ellentmondó tények nyilván
valóságának kimutatásán túl a francia szöveg egyes gondolataival érvel az ál tala el 
nem fogadható állításokkal szemben. Vaissete alapgondolatát a királyság természeté
ről részekre szabdalva bírálja. Bessenyei ellenkezését eléggé logikusan vál tot ta ki ez 
a jellemzés, amely a perzsa népet művelt, barátságos népnek festi le, ugyanakkor az 
uralkodás módját kegyetlen, abszurd despotizmusként.40 

A magyar filozófus nem tudja elfogadni, hogy egy országban, ahol „A' Haza Tör-
vénnyeinek tanulása, legelső szorgalmatosságot, tekintetet foglal magába" („L'étude 
des loix est fort estimée parmi e u x . . . " ) , ne legyen „kéntelen a' tellyes hatalom ma
gát Törvények alá zárni". Érdekes módon épp a perzsa despot hatalmának értékelése 
ad módot arra Bessenyeinek, hogy megmutassa, hogyan válik szinte észrevétlenül 
„a' Despot rend szerint való Uralkodóvá, ki hata lmának tellyességében mindég Tör
vényből itél". Bessenyeinek erre a fejezetére jellemző leginkább az az írásmód, amit 
a francia filozófusoknál, enciklopédistáknál gyakran megfigyelhetünk. Gondolatait 
úgy fogalmazza meg, hogy az értelmezőnek kell eldöntenie, elfogadhatja-e az olva
sottakat, vagy a szerző ironikusan éppen az ellenkezőjét gondolja a leírt soroknak. A 
tudósokat anyagilag is támogató perzsa királyról, a tudományok művelésének és a tör
vények tanulmányozása elterjedtségének lefordításakor kétkedése iróniában nyilvánul 
meg: „Azért is Perzsiában a' Despot minden dologra figyelmetes. A5 Tudományok, 
Akadémiák, Mesterségek, mezei miv, kereskedés 's at. egyenlőül virágoznak. A' Haza 
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Törvénnyeinek tanulása, legelső szorgalmatosságot, tekintet foglal magában: Szinte 
olly virágában lévén, mint i t t nállunk, és Német Országon, hol már most senki se tud
ja, Törvénynek mit vegyen, mit tanuljon, mivel egész állapotja szellyel szakadás, és 
zűrzavar." 

Érdemes végül megjegyezni, hogy a Vaissete-nél talált adatok lehetőséget adnak 
számára, hogy az adózás értelméről, mértékének ésszerű voltáról elmélkedhessen. A 
fejezetben közölt adatok természetesen ismét a francia világföldrajzból származnak. 

Bessenyei időskori prózai munkáiban az uralkodás módjáról gondolkodva, tehát 
főleg az egyeduralom szélsőséges változatának, a despotizmus lehetséges megvalósu
lásának meghatározásához és jellemzéséhez használta Vaissete világföldrajzának a 
távolkelettel kapcsolatos részeit. Az idézett szövegek A társaságnak eredete és országlása 
című mű egy fejezetének, a „Despota vagy kegyetlen uralkodás" címűnek bizonyítóa
nyagát képezik. 

Egy másik, ugyanabban az időben írt műben, a Magyar Országnak Törvényes Állá
sa címűben, talán meglepően éppen „A' Tiszta Magyar" c. fejezetben bukkan fel újra, 
hasonló módon, a francia világföldrajz szövege. Bessenyei a despota uralkodás jellem
zését a törvényes egyeduralomhoz, a monarchiához hasonlította, ebben a fejezetben 
a magyarság a hasonlított , amelynek sajátosságait a bemutato t t népek példái eme
lik ki. Bessenyei példái európaiak, így az antropológiához és a történelemhez is kevés 
közük van, célja nem merőben új ismeretek átadása, sokkal inkább egyfajta „nemzeti 
karakterológia" megalkotása. Az átvett szövegek az előbbieknél is jobban beleolvad
nak Bessenyei eredeti gondolataiba, a korábbiakhoz hasonlóan i t t is találkozunk a 
földrajzi sajátosságok determináló hatásával. 

A Bessenyei ál tal oly gyakran bírált Anglia kapcsán kerülnek az első szövegek a 
francia forrásból a magyar mű példái közé. Bessenyei azt a rövid részt választja forrá
sul, ahol a francia szerző a hosszú pozitív földrajzi-politikai jellemzés végén megemlíti, 
hogy néhányan, talán nem is jogosan, bizonyos vádakkal illetik ezt a művelt, udvarias, 
nemes hírében álló nemzetet. A bírálat mindössze egy mondat, de Bessenyeinél szin
te minden eleme fellelhető, mégpedig kibővítve: „ . . . on les accuse d'étre dissimulés et 
vindicatifs: on ajoute qu'ils sönt humbles dans l'adversité, insolens dans la prospérité, 
et naturellement orgueilleux et méprisants, surtout a l'égard des étrangers." Besse
nyei szövegéből csak a hasonló mondatrészeket idézem: „dühös, kegyetlen", „Az egész 
emberi Nemzet törvénnyének költsönös igasságát meg veti, tsak bosszút álhasson. A 
Nemzeti kevélységet, a kényességig; a magához való bizodalmat, a szemtelen ditseke-
désig viszi," „a magok érdemét, hata lmát e széles világnak minden Népe Nemzetisége 
felet a tsillagokig emellyék fel", „egymás ellen való titkos irigy ellenségeskedés", stb.4 1 

A francia nép karakterológiájának pozitív és negatív elemei eléggé megfelelnek 
Vaissete jellemzésének, bár a pozitív tulajdonságokban a francia szerző sokkal részlete
zőbb. Udvarias, becsületes, művelt, aktív, a kereskedelemben sikeres népnek mutat ja 
be, míg Bessenyei jelzői: értelmes, nemes és méltóságos. A negatív kép állhatatlan-
ságukat, türelmetlenségüket említi, épp mint Bessenyei: „De természeti tulajdonsága 
szélességet, álhatatlanságot: szüntelen való változást, tséltsapságra, gyermekségekre 
való hajlandóságot mutatót ." 4 2 

A németekről írt alapvetően pozitív jellemzést nem veszi át Vaissete könyvéből, 
megelégszik azzal, hogy „hideg" természetűnek jellemzi őket, eltérve forrásától.43 

A „Muszka Nemzet"-ről írt rövid jellemzés viszont mindenképpen Vaissete-re tá-

4 1 BESSENYEI, PM, 241; VAISSETE, 1/6-9. (Az angolok hasonló megítélése: Uo., 118.) 
4 2 BESSENYEI, PM, 242; VAISSETE, 11/359. 
4 3 BESSENYEI, PM, 242;VAISSETE, I I / l és folyt. Jó bará tnak, nemes ellenségnek, művészetked

velő népnek írja le, sőt Bessenyeitől eltérően a bortól könnyen felforró természetűnek. 
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maszkqdhatott , még akkor is, ha az i t t olvasható ismeretek meglehetősen közhelysze-
rűek. Érdemes idézni a két szöveget: 

A Muszka Nemzet nehéz eszű, Ils ont l'äme basse et serviteur, 
vad erköltsü, kegyetlen a hol et veulent étre traités avec r igueur . . . 
teheti, és durva. Erköltse még II n'y a point de pays au monde oü 
ekkoráig azt kivánta hogy raj ta l'ivrognerie sóit si commune: toutes 
tűzzel vassal uralkodjanak. les personnes de quelque condition 
Az egész ország, férfia qu'elles soient . . . hommes et 
asszonya minden nap részeg femmes. . . boivent de l'eau de 
a pá ly inká tu l . . . 44 vie ä toute heure. 

Az idézett rész u t án következik Bessenyei elmélete a klíma determináló szerepéről, 
amit már a korábbiakban elemeztünk. A példák, mint már idéztük, „Afrikának, Ame
rikának forró Egei", (Guinea, a „kalbongások"), valamint „Európának . . . meg fagyott 
Egek" (Norvégia, „Lapponok"). A klímaelméletet az európai nemzetekre is alkalmaz
za a következőkben: „a Nemzeteknek egymástul külömböző erköltsi tulajdonságokat 
leg inkáb szűk böv termő és terméketlen fekvése tsinállya". „Meglepő, hogy az ezután 
következő, félmondatokra szorítkozó karakterológiák forrását is megtaláljuk Vaisse-
te-nél: 

A Hollandus fösvény; laborieux, patients dans les 
szoros gazda. t r a v a u x . . . L'avidité du gain, 

qui est leur passión dominante, 
les rend un peu trop intéressés et avares . . . 

A svájciakról olvasható jellegtelen említés is megtalálható a francia szövegben, 
majd az olasz népé sajátos átvétel, mert Vaissete a pozitív és a negatív leírásokat is 
felsorolja, míg Bessenyei jellemzésébe csak a negatívokat veszi át.45 

Érdekes, hogy a spanyol nép bemutatásában és bírálatában a leghatározottabb 
Bessenyei karakterológiája. A nemesség külső csillogását, minden alap nélküli ke
vélységét, a nép lüstaságát-hosszan ostorozza, és ezúttal nem a klímával, hanem az 
uralkodás módjának hibáival, az inkvizíció működésével hozza összefüggésbe. Vaissete 
ítélete egyébként hasonlóan elmarasztaló.46 

Bessenyei még néhány szót ejt a dánokról és svédekről, majd az idegen nemzetek 
karakterológiájának megismeréséhez forrásához utasítja az olvasót: „A'ki e különbsé
gekben belé kíván botsátkozni, fel tanálja a Nemzetek erköltseinek le ra jzo lása i t . . . " 
„De akár meddig olvasod a tudós í tásoka t . . . " 

„A' Tiszta Magyar" c. fejezet végén aztán lábjegyzetben pontosan idézi a magyarok 
„karakterológiáját", majd a mű adatait , amint ezt már tanulmányunk első részében 
leírtuk. 

Bessenyeinek a korabeli európai nemzetekre, valamint az ázsiai és afrikai népek
re vonatkozó időskori prózai müveiben előforduló adatai t Vaissete korrekt, részletes, 

4 4 BESSENYEI, PM, 242; VAISSETE, 1/ 157-160. 
45 BESSENYEI, PM, 243; VAISSETE, holland: 11/323, svájci: 11/217, olasz: 1/319. 
4 6 BESSENYEI, PM, 244. „Sehol se látod az emberi kevélységet nevetségeseb ábrázatban mint 

a Spanyol Nemzeten, O, szegénységét, az az: éhségét, szomjúságát fekete selyem palástal t ru t t 
zol lya . . . tehetetlenség, heverés, és nyomorúsága közt sinlö kényesség jutót e Nemzetnek osztály 
b a . . . " VAISSETE, III/216. „Ils passent pour fiers, vains envieux . . . patients dans les maux . . . 
La paresse, qui leur est aussi naturelle que l 'orgueil . . . insolents, superstitieux; ils ne se plai-
gnent jamais de leur misére . . . gravité oisive . . . " 
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de nem túl bőbeszédű, megbízhatónak mondható négykötetes világföldrajzára lehet 
visszavezetni. A forráshasználat módja, vagyis az, hogy Bessenyei a különböző köte
tekből akár csak egy-egy mondatot ragad ki, nem kell, hogy meglepjen bennünket, 
mivel a francia mű mutatóval volt ellátva, ezért az információk keresése, összeváloga
tása nem okozhatott gondot. 

Olga Penke 
UNE SOURCE FRANCAISE OUBLIÉE DE GYÖRGY BESSENYEI 

Parmi les sources utilisées par György Bessenyei dans la derniére période de sa car-
riére littéraire, a cőté des deux sources fundamentales (Essai sur les mozurs de Voltaire 
et Elémens d'histoire generale de l'abbé Miliőt), il faut citer un ouvrage de référen-
ce: la Géographie historique, ecclésiastique et civile ou description de toutes les parties du 
globe terrestre, ouvrage de Dom Joseph Vaissete, historien savant des bénédictains 
de Saint-Maure. Bessenyei le mentionne déjá dans un ouvrage de jeunesse, et il en 
emprunte une citation franchise (la caractérisation des Hongrois) vingt-cinq ans plus 
tárd, en précisant également sa source. Les recherches approfondies ont prouvé que 
Bessenyei avait utilisé constamment cetté source dans deux ouvrages philosophiques: 
Magyar Országnak Törvényes Állása (La Constitution Legale de la Hongrie) et A'tár
saságnak eredete és országlása (L'origine de la société et son Organisation). II emprunte 
de préférence des textes écrits sur la „caractérisation nationale" des peuples euro-
péens (anglais, franc, ais, espagnol, allemand, russe, hollandais, suisse, italien), sur 
l'anthropologie, la méthode du gouvernement, le pouvoir despotique des pays asiati-
ques, africains et américains. Les emprunts sönt de difFérentes longueurs, d'une seule 
phrase a des páges entiéres. Le traducteur modifie souvent le texte, et ajöute sa cri-
tique, ses doutes et ses commentaires. II distingue les traductions en les soulignant 
ou il tisse les íils de sa pensée en y mélant ses sources. II se réfere a l'ouvrage frangais 
pour former une théorie du gouvernement arbitrairement absolu (Le Grand Mogol, 
Chine, Siam, Japon, Perse), pour présenter l'influence déterminante des circonstan-
ces géographiques (Lapons, Africains), pour concevoir une anthropologie, classifier les 
peuples primitifs, pour rendre plus convaincantes (a l'aide des exemples) ses théories 
concernant l'origine des sociétés. II est interessant de découvrir que ces lectures re-
flétant les pensées des Lumiéres franc,aises, ont probablement contribué au jugement 
négatif que Bessenyei a porté sur la question de la „parenté" des Lapons et des Hong
rois. Gráce á cetté géographie universelle, ses réfléxions, centrées sur la Hongrie, se 
trouvent aussi placées dans un contexte général. 
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