KÓKAY GYÖRGY

BESSENYEI GYÖRGY ISMERETLEN FOLYÓIRATA
(Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung 1781.)

Néhány évvel ezelőtt a British Museum könyvtára az Országos Széchényi Könyvtárhoz
azt a kérdést intézte, hogy mit tudnak Magyarországon a Holzmann —Bohatta-féle Anonymen
Lexikon által Bessenyeinek tulajdonított „Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung"
című folyóiratról? A Széchényi Könyvtár válaszában közölte, hogy a mű nincsen meg gyűj
teményeinkben, de nem ismeri a hazai Bessenyei-szakirodalom sem. Egyszersmind felkérte
a British Museum könyvtárát, hogy a folyóiratról küldjön fényképmásolatot. Ez 1963-ban meg
is érkezett Londonból és bekerült az Országos Széchényi Könyvtár állományába.1 Hat nyolcad
rét nagyságú füzetről van szó, amelyek közül az első öt szám 30—32 lapos, a hatodik pedig
terjedelmesebb: Összesen 83 lapot tartalmaz. Ez utóbbi egyébként is eltér a többitől: míg azok
folyóiratszerű címlapokkal és egyforma címmel rendelkeznek („Der Mann ohne Vorurtheil in
der neuen Regierung"), addig az utóbbinak önálló címe is van, noha utal az előzményekre is.
A hatodik füzet címe így hangzik: „Versuch über das Qlück der Welt zwischen A. und B.
In Briefen abgefaßt: oder Beweis daß die Künste, und Wissenschaften den Menschen glück
licher machen, als der blosse Stand der Natur. Vom Mann ohne Vorurtheil. Sechster Auftritt".
Valamennyi füzet 1781-ben készült", Sebastian Hartl bécsi nyomdájában. Közelebbi dátum nem
található rajtuk, csakúgy, mint ahogy nincsen seholsem feltüntetve a szerkesztő neve sem.
Hogyan hozható mégis összefüggésbe e német nyelvű folyóirat Bessenyeivel? Az emlí
tett Holzmann—Bohatta-féle Anonymen Lexikon 1961-ben megjelent új kiadása alapján.
Ez ugyanis azt állítja a „Der Mann ohne Vorurtheil" címszó alatt, hogy e kiadvány szerkesztője
Bessenyei György volt.2 Hivatkozásai legnagyobbrészt csupán a folyóiratcím megemlítésére
szorítkoznak, sőt akad köztük téves adat is. De egyik hivatkozásuk mégis nyomravezető
volt. Az általuk is említett Realzeitung 1781.33—34. számában terjedelmes ismertetést találunk
e folyóirat első számáról. A 39., szeptember 25-i számban pedig egy kis cikket, amelyet válasz
képpen írt az említett recenzióra a megbírált folyóirat szerkesztője, aki valóban nem más,
mint Bessenyei György. („Georg v. Bessenyei, Kustos der K. K. Bibliothek.") így tehát
az első szám esetében teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy Bessenyei szerkesztésében meg
jelent folyóirattal állunk szemben; de a tartalmi vizsgálatból az is kitűnt, hogy a többi szám is
kétségtelenül tőle származik, sőt: nemcsak ő szerkesztette, hanem maga is írta mind a hat számot.
Bessenyei folyóiratának e váratlan előbukkanása nemcsak azért nagyjelentőségű,
mert — eddigi ismereteinktől eltérően — azt bizonyítja, hogy felvilágosodásunk nagy elő
harcosa folyóiratszefkesztő is volt, hanem elsősorban annak tartalma miatt. A folyóirat-forma
nem is egészen valódi kifejezője a tartalomnak, amely inkSbb Bessenyei tipikus műfajának,
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folyóirata címével (Der Mann ohne Vorurtheil), de kétségkívül semmi egyéb kapcsolat nem
volt köztük.
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a röpiratnak a formájába kívánkozna. 3 Mind a hat szám ugyanis filozófiai és politikai elmélke
déseket tartalmaz. Változatosságot csak annyiban találunk bennük, hogy ezek hol platóni
dialógusok, hol glosszák, aforizmák, rövid elbeszélések, hol pedig hosszabb lélegzetű elmélke
dések formájában jelentkeznek. Mindegyik számot ,,Előszó" („Vorrede") vezeti be, amely
után többnyire cím nélküli, néha csillagokkal szétválasztott írások következnek. A folyóirat
forma imitációját bizonyítja egy-két alkalommal az ilyen fajta cím, mint pl.: „Nachricht",
„Nachricht an das gelehrte Publikum", „Nota", „Errata". E címek alatt ugyanis — miként
ez már a Realzeitung kritikusának is feltűnt — többnyire nem a címnek megfelelő szöveg
következett. E forma Bessenyei számára valószínűleg csak a tartalom cenzúra előtti leple
zésére szolgálhatott. II. József cenzúrarendelete ugyanis éppen 1781. júniusában jelent meg
(Bessenyei folyóirata, a recenziók dátumából ítélve, kb. az év derekán indulhatott), és az a pe
riodikák cenzúrázása szempontjából sok könnyítést tartalmazott, ha nem is volt olyan liberá
lis, mint ahogy azt a történetírás sokáig állította. 4
Mert Bessenyeinek A törvénynek útja c. műve elgáncsolása után, ez újabb munkájával
kapcsolatban, még II. József alatt is, joggal volt mitől tartania. Ebben ugyanis politikai és filo
zófiai nézeteinek a hivatalos osztrák államelmélettől való további elszakadását'és az angol
francia polgári állameszmék elmélyülését figyelhetjük meg.5 Ezek az írások Bessenyeit^ a poli
tikai elmélet szempontjából fejlődésének legmagasabb csúcsán mutatják. Jelentőségét még
csak fokozza az a tény, hogy ezúttal Bessenyei olyan munkájáról ván szó, amely — ellen
tétben legtöbb hasonló műfajú írásával — már korábban is megjelent. így hatására nézve
is legjelentősebb művei közé kell sorolnunk. De e mű hatással lehetett magának az írónak
későbbi sorsára, pályájára is. Bár még csak kevés ismerettel rendelkezünk a folyóirat hivatalos
fogadtatását és visszhangját illetően, de tartalmából is joggal feltételezhetjük, hogy szerepe
lehetett Bessenyei Bécsből való távozásában és írói visszavonulásában, amely egy évvel
később, 1782-ben következett be. Egészében véve, a magyar felvilágosodás vezéregyéniségé
nek ez a munkája is teljesen igazolja újabb irodalomtörténetírásunk Bessenyei iránt meg
nyilvánult érdeklődését.6

2.

Bessenyei abban a válaszban, amelyet a Realzeitung bírálatára írt, többek között azt
az egyébként őt csaknem egész életművében végigkísérő, szkeptikus véleményét hangoztatta,
hogy a filozófiai, erkölcsi, politikai, teológiai és gazdasági rendszerek körül tapasztalható
tévedések és véleményeltérések bizonyítják: értelmünkkel csak bizonyos fokig tudjuk felis
merni az igazságot. Az ízlések különbözők, és minden dolognak két vagy még több oldala is
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Egy újabb osztrák sajtótörténet, bár foglalkozik vele, azt állítja róla, hogy csak tágabb
értelemben nevezhetjük periodikának. STRASSER, KURT: Die Wiener Presse in der josephinischen'Zeit. Wien, 1962. 74.
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publikálandó levéltári kutatásainak eredménye is azt bizonyítja, hogy II. József alatt a hírlap
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van; a nézetek ellentmondanak egymásnak és harcolnak egymás ellen. Bizonyos mértékig
az egyes folyóiratszámok tartalmi Összeállítása is ezt kívánta tükrözni.
Az első számban az uralkodóval és általában a kormányzattal kapcsolatos kérdéseket
találunk. Ezek különösen a Bessenyeit már régen foglalkoztató problémákra: az uralkodót
befolyásoló környezet szerepére és az udvari hízelgés különböző fajtáira térnek ki részletesen.
A második számban már az általános kérdések mellett, konkrétan II. Jóísef rendelkezéseivel
foglalkozik a szerző. Hangoztatja, hogy ő nem hízelgésből, hanem meggyőződésből támogatja a
császár egyházügyi rendeleteit. A következő füzetben viszont egy dialógusba rejtett, de igen é r
les támadást intéz a jozefinjsta abszolutizmusnak a népeket akaratuk ellenére boldogítani kívánó
programja ellen. Rousseau-t, Helvetiust a kor legnagyobb gondolkodói közt emlegtti, Lockekal, Montesquieu-vel bizonygatja, hogy az uralkodónak élő törvénynek kell lennie. A negyedik
számban megjelenik a forradalom víziója, amelyet többek között a vallásnak és a tudomány
nak kell megakadályoznia. Ugyanebben a füzetben azonban sötét színekkel festi a vallások
és a világi tudományok ellentmondásokkal teli történetét. Az ötödik számban három sze
mélyt: egy bölcset, egy uralkodót és Juppiter főpapját (akivel majd még a Tariménesben is
találkozunk) szerepelteti Bessenyei' egy-egy kis elbeszélés keretében. A tanulság: az ural
kodó és a bölcs boldogtalan, a világ fölött a főpap uralkodik . . . És végül az utolsó füzet ismét
párbeszéd formájában, teljes egészében a „század kérdésével" foglalkozik, azzal, hogy a művé
szetek és a. tudományok boldogabbá tették-e az embereket, mint amilyenek a természetes
állapotban voltak. A dialógusforma ezúttal is jó alkalmat ad arra, hogy rámutasson az érte
lem, a kultúra és a civilizáció, valamint a törvények áldásaira, de ugyanakkor felhívja a figyel
met a mindezzel járó társadalmi ellentétekre is. Az utolsó szám végén található, összegező
filozófiai fejtegetés mégsem pesszimista, noha ezúttal sem mentes a szkepszistől: hit jellemzi
a tudományokban és a haladásban, az egyéni érdek és a koizjó összeegyeztethetőségében.
E rövid, nagyon vázlatos áttekintésből is kitűnt, hogy Bessenyei e füzetekben kora leg
jelentősebb politikai és filozófiai kérdéseivel foglalkozott. Gondolatai meglehetősen laza
szerkezéttel kapcsolódnak egymáshoz, de az író maga válaszol azoknak, akik rendszeres gon
dolkodást kérnek számon tőle. ,,Meine Gedanken sind in diesen Werken zerstreuet, ohne
System, ohne Ordnung, wie du siehest, sie bleiben bei jedem Gegenstand unvollendet. Meine
Absichten sind nicht zu unterrichten, ich will dem Leser nur durch halbentdeckte Gegen
stände Ursache geben zu denken."7 Nem filozófiai rendszeralkotás, hanem csak eszméltetés
volt a célja. Egy megjegyzéséből azonban azt gyaníthatjuk, hogy az öncenzúrának is volt
szerepe abban, hogy gondolatait csak félig fedte fel. A Realzeitunghoz írt cikkében ugyanis
arról- írt, hogy gondolatai egy része a fejében maradt vissza.8
De Bessenyei feltárt és papírra vetett gondolatai is méltán tarthatnak számot érdeklő
désünkre. Ha ismeretelméleti szempontból sok is a^zkeptiktts vonás bennük, politikai és
társadalom-etikai tanításait illetően, meglepő határozottságról tesznek bizonyságot.
Az a kétkedés, amellyel Bessenyei legtöbb munkájában találkozunk, e munkájában
is megtalálható. Ismeretes, hogy a locke-i szenzualizmus, amely Bessenyeire is hatott, mind
az érzéki és a racionális megismerés helyes viszonyának megoldása, mind pedig a világ meg
ismerhetősége szempontjából-, a dialektikus módszer hiánya miatt még a kor jelentős materia
lista gondolkodóinál is ingadozásra adott alkalmat idealizmus és materializmus között. Azok
az ismert különbségek pedig, amelyek a francia és a magyar társadalmi viszonyok között
fennálltak, teljesen érthetővé teszik, hogy Bessenyeinél a szenzualizmus még inkább az agnoszticizmus és szubjektivizmus irányába terelődött, mint a francia mechanikus és metafizikus
materialista gondolkodóknál.
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Der Mann ohne Vorurtheil (MoV) 1781. 4. Auftritt 16-17.
Realzeitung 1781. Nro. 39. 617.
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Ezúttal is, miként később a „Természet világá"-ban, kérdések egész sorát teszi fel
Bessenyei, amelyekre nem tud választ adni. Az örökké tartó viták, nézeteltérések és ízlés
különbségek tudomásulvétele mellett e megválaszolatlan kérdésekből azt a végső tanulsá
got vonja le, hogy az ember a maga számára is örök talány. Ne is kíséreljünk a természet
forrásaiba beletekinteni, hanem elégedjünk meg a felszínnel: „Schränken wir uns ein, arme
Geschöpfe! Denn bis zu der Quelle dürfen wir nicht gehen um da hineinzusehen, oder die Natur
in ihren Lauf aufzuhalten, begnügen wir uns mit der Oberfläche."9
De Bessenyei e munkájának számos más helye is bizonyítja: e tanácsot ő sem követte
minden vonatkozásban. Különösen nem azokban az etikai kérdésekben, amelyeket az emberi
természet vizsgálata mellett kiterjesztett "a társadalomra is. Itt már nem maradt meg a fel
színen, hanem kora viszonyaihoz képest, meglehetősen mélyen hatolt be a társadalmi-politikai
jelenségek elemzésébe. Ha vannak is itt még kételyei, ezek már sokkal kevésbé szubjektívek,
és végső fokon azokban az ellentmondásokban lelik magyarázatukat, amelyek objektive
megvoltak az akkori társadalmi fejlődésben. A francia felvilágosítok maguk is a polgárság
képviselői voltak és ezért töretlenebbül hittek osztályuk egész társadalmat boldogító sze
repében, mint a nem polgári környezetből származó és ezért a polgári fejlődés ellentmon
dásaira is jobban felfigyelő Bessenyei. Ezért fordul elő — különösen a dialógusok során —,
hogy Bessenyei sokszor szinte egyforma erővel látszik képviselni bizonyos ellentétes néze
teket. De ilyen csak ott fordul elő, ahol valóban indokolt, pl. a tudományok hasznáról szóló
párbeszédben. Ebben egyértelmű ugyan az állásfoglalása a tudományok, művészetek és
a civilizáció mellett, de nem mulasztja el az akkori társadalom kiáltó hibáit, fogyatékos
ságait sem feltárni. Egyébként, ellentétben az ismeretelméleti kérdések kételyeivel, itt nagyonis
kialakult és határozott politikai, etikai nézeteket képvisel. Jelentőségét növeli, hogy mindez
1781-ben, Bécsben nyomtatásban meg is jelent. Hiszen, mint látni fogjuk, Bessenyei túl
nyomórészt a radikális polgári felvilágosítók nyomán haladt, Voltaire és Montesquieu mellett
főleg Holbach, Rousseau és Helvetius nézeteit tolmácsolta. És tudjuk, hogy Bécsben, főleg
az utóbbi nevek említése sem volt kívánatos. Bessenyei e munkájával még jobban eltávolo
dott Sonnenfels államelméletétől, amelyen már „A törvénynek útjá"-ban is túljutott, és poli
tikai téren egészen közel került a legradikálisabb polgári eszmékhez.

Bessenyei társadalom-etikai kiindulópontja az emberi természetről alkotott véle
ménye. Ebből vezethető le mindaz, amit az uralkodásról, törvényekről, tudományról, társa
dalomról és vallásról elmond. E problémák egy része felbukkant már korábbi munkáiban is,
de főleg a „Holmi" címmel ellátott írásai között. De látni fogjuk: Bessenyei még a két-három
évvel korábban képviselt nézetein is túljutott, és egy sereg új problémát is felvetett e mun
kájában. Az etika alapkérdései már a „Holmi"-ban is foglalkoztatták, de akkor még azon a véle
ményen volt, hogy „testben," fizikában van csak ellene-állhatatlan próba, igazság, de erkölcs
ben, törvényben, hitben nincs, nem is lehet". 10 Ugyanitt beszélt már Bessenyei arról, hogy
„természetünk veleszületett ösztöne, hogy mások fölé akarunk kerülni". 11
Bessenyei ez újabb munkájában az utóbbi ösztönt már egyéni jónak, önszeretetnek,
önzésnek (Eigennutz, eigenes Wohl) nevezi, amelyet a természet oltott belénk és ezt meg
teszi az emberi cselekedetek fő mozgatójának. Minden emberi képesség az érzékelésen és
gondolaton, illetve a szíven és az elmén alapul. E két alapkőre épül az az épület, amelyet
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MoV 1781. 2. Auftritt
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a nevelés, a klíma, a vallás, a törvények és a szokások húznak fel. Ennek az épületnek a lakója
pedig az egyéni érdek.12 Vagyis azáltal, hogy Bessenyei az érdeket tartotta az emberi csele
kedetek mozgatójának, eljutott ahhoz a lényeges felismeréshez, ameddig kora haladó gon
dolkodói egyáltalán eljuthattak. Kétségtelen — miként a továbbiakból is kiderül —, főleg
Helvetius nyomán fogalmazta meg e tételét. Egy helyen név szerint is megemlíti őt, mint
aki felfedte számunkra az emberi természet minden- gyöngeségét, és aki azt állította,' hogy
minden cselekedetünk forrása az önzés.13 De miként Helvetius, Bessenyei sem marad meg
ennél a sivár egoizmusnál, amely önmagában még nem szolgálhatna a társadalmi etika alap
jául, hanem összekapcsolja az erény közbeiktatásával az egyéni érdeket a társadalmival.
„Das eigene Wohl bei der Untugend wirket nur für sich, mit Verlust aller übrigen Theilen;
bei der Tugend aber verknüpft sie sich mit dem Wohl seines Vaterlands, und des ganzen men
schlichen Geschlechts."14 Helvetius is így foglalja össze nézeteit: „Romolhatatlan minden
bölcs törvényhozás, mely az egyéni érdeket a közérdekhez köti, s az erényt minden egyes
egyén hasznára építi." 15 Jellemző, hogy az ehhez látszatra hasonló sonnenfelsi elvet, amelyet
egyik dialógusában Platón szájába adva így fogalmazott meg: „das allgemeine Glück machet
das Glück der Theile aus. Wenn das Ganze glücklich ist: so müssen die Theile auch glücklich
seyn," — mennyire megkülönböztette a helvetiusi felfogástól.18 Diogenes ugyanis (azaz
Bessenyei) a továbbiak során kétségbe vonja, hogy akár egy erényes uralkodó is, aki maga
is csak ember, képes-e ügyelni arra, hogy a köz érdeke ne szenvedjen csorbát. „Wenn er nur
ein Mensch ist, kann er keinen persöhnlichen Nutzen vor sich finden, wodurch er das allgemeine
Wohl kränkt"? Míg az előző megfogalmazás a polgári individualizmus és patriotizmus kife
jezője volt, ez utóbbi annak épp az ellenkezőjét: a feudalizmust konzerválni kívánó abszolu
tista felfogást képviselte, azt némi felvilágosult mázzal leplezve.
De mi biztosítja Bessenyei szerint azt, hogy a sok egyéni önzésből ne az jöjjön létre,
amit a „Holmi"-ban így fejezett ki: „Mindig az erősebbek nyertek és igazak is ők voltak,
meít úgy akarták, s a gyengébb rész hallgatásra kényszeríttetett?" 17 Ha az ember csak ter
mészete ösztöneire hallgatva éli ki szabadságát, szerencsétlenségbe rohan. Bessenyei ebben
a művében is leszögezi: „Meine Triebe führen mich zu dem nemlichen Gegenstande wo dich
deinigen hinführen, was werden wir nun da machen? der Stärkere wird den Schwachen zerreissen. Machen es Tyger, Löwen Wolf e, und Bären änderst?" 18 A megoldás: az a szabadság,
amely szerint élnünk kell, nemcsak szívünk ösztönein, hanem értelmünkön is alapul, amellyel
a természet szintén felruházott mindenkit. Ez az értelem az, amelyik megmutatja a törvénye
ket, a törvények pedig nem mást mondanak ki, mint hogy mindenki, mindazt amivel bír,
biztonságban élvezhesse. Minden embernek joga van az élethez, az „élni és élni hagyni" elv
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alapvető törvénye a társadalomnak. Az uralkodónak a köz javát szolgáló, élő Törvénynek
kell lennie, és a törvényes szabadságot kell védelmeznie. Majd Locke-ot idézi: „Ou il n'y a point
de Loi, il n'y a non plus de Liberté. Car la liberté consiste a étre exemt de Violénce de la part
d'autrui." Montesquieu-től pedig ezt emeli ki: ,,Quand ITnnocence des Citoyens n' est pas
assuré, la Liberté ne 1' est pas non plus." Majd Cicerótól idéz: „Quid est libertás? Potestas
vivendi, ut velis. Quis igitur vívit ut'vult, nisi qui recta sequitur, qui Legibus quidem non propter metum paret, sed eas sequitur, atque colit."19
Bessenyei tehát társadalom-etikai nézeteinek tengelyébe az egyéni önzést állítja,
amely érzékeinkből származik. Ahhoz, hogy ezekből mégse az erősebb igaza érvényesüljön,
törvényekre van-szükség, amelyek az értelem művei. Mindkettő: érzés és értelem egyaránt
a természethez kapcsolódik; így a gondolat sem idegen a természettől. (Abszurdnak nevezi
Rousseau-nak azt az állítását, amely szerint a gondolkodás nem természetes jelenség.) De
a természeten belül az érzés és értelem között állandó harc folyik. Bessenyei szerint ez az.
ellentmondás azonban csak számunkra létezik, a természetet mozgató legfőbb lény számára,
aki az összes okokat ismeri, mindez nem ellentmondás, hanem rend. A folyóirat cikkei ezt
a harcot ábrázolják. Hogyan válhat a sok természetünkbe oltott önzésből, önérdekből tár
sadalmi érdek? Ezt kutatja Bessenyei az uralkodóval, kormányzással, társadalommal, tudo
mánnyal és vallással kapcsolatos írásaiban.

4.
Kétségtelennek látszik, hogy Bessenyei főleg Helvetius nyomán vonja be az etika szférá
jába a társadalommal, kormányzással, törvényhozással és vallással kapcsolatos kérdéseket.
Ha ugyanis a természettől belénk oltott vak önzést a haza és az emberiség javával akarjuk
összeegyeztetni, szükséges, hogy a szintén természettől kapott értelmünk által kialakított
korlátozásoknak: törvényeknek, intézményeknek s az ezeket ellenőrző sajtószabadságnak, vala
mint a tudománynak alapvető jelentőséget tulajdonítsunk. A vak ösztönök megzabolázását
ugyanis ezektől várhatjuk. E vélemény, amely felismerte az etikai és a politikai kérdések
összefüggését, és megkísérelte az egyéni s a közjó összeegyeztetését, a polgári felvilágosítók
egyik legjelentősebb felismerése volt. Bessenyei csaknem valamennyi gondolata, amelyeket
itt érintett, e kérdésekhez kapcsolódik és az ismertetett etikai alapelvek szerint érthető meg.
A kormányzással Bessenyei, akárcsak az erkölcsi törvény kérdéseivel, már korábban
is sokat foglalkozott. E munkájában nézeteit kitisztult és megállapodott formában fejti ki.
Az a szkepticizmus, amelyet a világ megismerhetőségével kapcsolatban figyeltünk meg nála,
itt csaknem teljesen eltűnik, illetve — ha lehet mondani — pozitív értelmet nyer azáltal, hogy
az uralkodót, csakúgy, mint a pápát megfosztja a tevedhetetlenségtől. Hangoztatja, hogy az
uralkodó is ember, akire éppen úgy vonatkoztatni kell az emberi természet káros ösztöneit
korlátozó megkötéseket, mint más emberre. És ez alól; még egy kivételes, erényes uralkodó-7 még egy felvilágosult abszolút uralkodó — sem Tehet kivétel. Ezt a felfogást több II. Józsefre
konkréten illő hivatkozása bizonyítja, noha egyházügyi rendelkezéseiről elismeréssel nyilat
kozik. Az uralkodó korlátozására elsősorban a törvények szolgálnak.
A kormányzattal összefüggésben bőven foglalkozik Bessenyei az uralkodó környezeté
nek, főleg az őt körülvevő hízelkedőknek a szerepével. A kegyencek kétszínű magatartását,
azt ti., .hogy ha egyéni érdekeik úgy kívánják/ hízelegnek, ha pedig az ellenkezőjét, akkor
titkon szidalmazzák az uralkodót: szintén a romlott emberi természettel magyarázza. Helvetiushoz hasonlóan, aki ugyancsak behatóan foglalkozik a hízelgés társadalmi vonatkozásaival,
Bessenyei is részletesen elemzi e kérdést. Mindketten azt állítják, hogy a dicséret utáni vágy
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közös vonása minden embernek, amely a hatalom szeretetére vezethető vissza. Bessenyei
élesen elítéli az elszaporodott udvari pasquillusokat is. A hízelgés elterjedését egyébként
részben annak a montesquieu-i, de inkább helvetiusi elvnek a megszegésével magyarázza,
amely szerint az uralkodónak csak vagyonnal rendelkezőket ajánlatos szolgálatába fogadni,
mert a vagyontalanok anyagilag kiszolgáltatottjai lesznek és csak pénzért dicsérik őt. Helvetius,
aki a tulajdon nélküli emberek túlságosan nagy számától féltette a nemzeti érdekeket, szin
tén úgy vélekedett, hogy a nincstelenek mindig készek annak a szolgálatába állni, akí éppen
megfizeti őket. De utal Bessenyei azokra is az udvar talpnyalói között — és erre talán éppen
a magyar arisztokraták adhattak alkalmat —, akik odahaza még saját gazdaságukat sem tudják
kormányozni, az udvarban pedig az uralkodóra, államügyekre igyekeznek befolyást gya
korolni. Mindezek fékentartására Bessenyei egy törvényeket megtartó, de erős uralkodót
kíván, aki — miként írja, némi hobbesi reminiszcenciával — a polgárok és a parasztok meg
tartásával növeli hatalmát, mert a trónt csak a hatalom biztosítja.
Ugyanakkor élesen elítéli a zsarnok uralkodót, aki átlépi a természetes igazság és
méltányosság határát. Ha ez megtörténik, távoznak az udvarból és a hivatalokból a jóravaló
emberek és a csirkefogók nyomulnak előre. Az ország elnémul, a szíveket az elkeseredés és a kín
mardossa. Ez veszélyes, mert ez csakúgy, mint az uralkodó gyengesége, befolyásolhatósága,
lázadásokra adhat alkalmat. Érdekes és figyelemre méltó az a meglátása, hogy ,,a mi, keresztény
Európánkban" minden forradalmat a teológiai viszály és a dogmatikus gyűlölet okozott,
hiszen még a francia forradalom előtt vagyunk, és az angol forradalom és sok parasztfelkelés
valóban vallási lepelben zajlott le.
Bessenyei nem volt érzéketlen a társadalmi kérdések iránt. E munkájában is többször
hivatkozik a parasztok verejtékére és könnyeire. Olyan megoldást kíván, hogy a parasztság
ne pusztuljon el, hanem a nemességgel együtt — ha ez lehetséges (maga is megkérdőjelezi!) —
jólétben éljen. Bessenyei többször is érintette a parasztság és a nemesség problémáit. Tudjuk,
hogy Helvetius már felismerte, hogy az érdekek különbözősége egy népen belül több nép
csoportot hoz létre. így megbomlik a nemzeti egység és ellentétes érdekű népek támad
nak, ahol a nemzet egyik fele a másik ellen fegyverkezik. Vagyis az érdekek társadalmi sze
repének felismerése elvezette Helvetiust az ellentétes osztályérdekek megértéséhez. Bessenyei
ugyan nem beszél ennyire' konkréten, de itt ismét fel kell hívnunk a figyelmet az öncenzúra
működésére. Ugyanis a hatodik füzetben, ahol a dialógusban az ötven lépésenként található
koldusokról olvasunk, e témát hirtelen egy szaggatott vonal szakítja meg. A párbeszédben
az, aki a rousseau-i nézeteket képviseli, és tagadja a kultúra hasznosságát, arra kéri társát,
kérdezze meg saját lelkiismeretét a nép nélkülözéseit illetően. Ugyanazt fogja mondani,
amit ő neki „most nincsen ideje" leírni. Ötven lépésenként ebben a boldpg világban koldusokba
lehet botlani, akik egy krajcárt kérnek, hogy csillapíthassák éhségüket.
Az első füzet végén feltett kérdések közül is több vonatkozik a társadalom különböző
osztályaira. ,,A törvénynek útjá"-ban először felvetett közteherviselés gondolatát idézi a hato
dik kérdés: „vajon a terhek és az előnyök helyes felosztása az egyének között a legjobb és
legnehezebb művészet-e a monarchiában?". (Jellemző a Realzeitung válasza: „Nem a legjobb,
de a legnehezebb, mert lehetetlen.") A tizedik kérdésben ezt írja Bessenyei: „Képes-e az ural
kodó minden osztályt megnyugtatni és kielégíteni?" és a bécsi lap válasza: „Tökéletes kormány
forma és megelégedettség Chimaera!" Amikor pedig azt kérdezi, hogy lehet-e rosszabb kormányformát kitalálni, mint azt, ahol a parasztságnak tönkre kell mennie, a Realzeitung
ezt feleli: „Igen! például Hollandiában van ilyen, ahol a kereskedők osztálya megy tönkre".
És végül Bessenyei utolsó kérdése, ha egy kicsit bátortalanul is, de már bizonyos kételyt
áraszt a sonnenfelsi abszolutizmus kínosan féltett társadalmi egyensúlyát illetően: „képes-e
a jó uralkodó a parasztokat és a nemeseket egyenlő mértékben szeretni?" A Realzeitung szó
játékkal üti el a feleletet: ,,Ha a parasztok nemesek, és a nemesek parasztok." E kérdésekbe
rejtett társadalmi problémák jelzik, hogy Bessenyei érdeklődése az egyéni érdekektől a tár
ai

sadalmi érdekek irányában haladva, szintén eljutott a különböző társadalmi osztályok prob
lémáihoz. Kétségtelen azonban, hogy nemcsak a cenzúraviszonyok, hanem Bessenyei és a mö
götte álló magyar középnemesség osztálykorlátai is közrejátszhattak abban, hogy radika
lizmusa itt megtorpan. Bár Bessenyei tudja, hogy az emberi fejlődés nem halad folyton vala
miféle középúton, mint ahogy ezt a bécsi Realzeitung recenzense állította, hanem a végletek
között mozog, mégis a korai felvilágosítók néptől való szorongása érezhető Bessenyeinél
akkor, amikor egy készülő forradalomról ír. Ezt a már említett rossz kormányzati mód
szerek mellett, a nagyvárosok unatkozó, mindig zajt és saját ízlése szerinti változást kívánó
léha népnek tulajdonítja. Ellenszeréül pedig ugyanazt ajánlja, amit a despotizmussal szem
ben: a tudományok és a szellem felvilágosítását. „Von dieser verdammten Abscheulichkeit
können die Menschen keine andere Mittel befreyen, als die Wissenschaften, welche die Auf
klärung des Geistes befördern,"20 Ezért sürgeti a gondolat- és szólásszabadságot, mert az — mi
ként Helvetius mondja —a népnek és az uralkodónak egyaránt hasznos, mert feltárja a bajo
kat és idejében figyelmeztet a hibákra, alkalmat adva még az uralkodónak is azok kijavítására.
De ugyanakkor arra is int: ne éljünk vissza a szabadsággal, nehogy ismét sor kerüljön korlá
tozására. „Wissenschaften und Künste haben die Menschen vor immer beruhiget, und wenn
unserem Geschlecht noch eine Haupt-Revolution in den ewigen Verhängnissen bevorstehet,
solches wird sich wider all unser Bestreben ausführen."21
E megtorpanás indokolja, hogy a vallás kérdésében, éles antiklerikalizmusa ellenére,
a voltaire-i megoldáshoz folyamodik. A vallás erkölcsnevelő és szenvedélyeket mérséklő,
valamint a jó lelkiismeretet kialakító szerepét hangsúlyozza, rámutatva arra, hogy ez külö
nösen a nép, a tudatlanok szempontjából jelentős. „Was soll der Unwissenheit Gewissen geben?
Nichts anders, als die Achtung seiner Religion."22 Ezért a jó lelkiismeret — amely az erény
forrása — a természeten és a tudományokon kívül a vallásra is épül. Igaz, Helvetius is beszél
bizonyos egyetemes vallásról, de az nála inkább csak erkölcsi nevelést jelent. Lehet itt is
bizonyos összefüggést találni, hiszen Bessenyei is a világi hatalmától megfosztott vallás
ról beszél — magát katolikusnak, de nem Róma alattvalójának nevezi —, de nála a vallás
voltaire-i, tömegeket fékentartó funkciója is megtalálható. Van bizonyos különbség köztük a
szenvedélyek megítélésében is. Míg Helvetius pozitív szerepet is tulajdonít nekik, addig Besse
nyei „rossz monarcháinknak" nevezi őket. Mindenesetre jellemző, hogy éppen e kérdések vizs
gálata közben törnek elő újra a kételyei: „Freyheit, Sklaverey, Grosmuth, Schwachheit machen
die Menschen glücklich oder unglücklich. Alles ist hier Ordnung und Widerspruch, worinnen
das menschliche Geschlecht wie ein Strom fortfliesst."23
A politikai hatalom, a törvények, a vallás és a tudomány szerepét láttuk már Bessenyei
e munkájában. De hogyan vélekedik magáról a tudósról, íróról, a szellem emberéről? Azt írja
egy helyen, hogy amíg az emberek tudatlanok és tanulatlanok, mindent értenek maguk
körül, amint azonban tanulttá lesznek és mindennek utána nyomoznak, hogy mindent meg
ismerjenek, semmit sem értenek meg többé. És mégis: ezek az emberek az emberi társadalom
legértékesebb tagjai; emberségesek, igazságosak és ők a világ jótevői. A tudósnak az igazságot
kell kutatnia, ezért nem szabad az udvar kegyeit keresnie, bármilyen erényes és művelt is
az uralkodó. Hirdetnie kell az igazságot, amíg lehetséges. Amikor pedig megszűnt ennek
a lehetősége, és valamilyen zsarnoki rendszer elfojtja a szólásszabadságot, hallgatnia kell in
kább, mint meggyőződése ellenére nyilatkozni. Bessenyei Diogenese is inkább a szegénysé
get és a szabadságot választja, mint az udvar szolgálatát. E felfogás szintén megtalálható
Helvetiusnál, aki az uralkodót a tudományok álszent barátjának nevezi, aki csak addig támo-°MoV 1781. 1. Auftritt.
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gátja a tudósokat, amíg azok magasztalják őt.,,Vagy csúszó-mászónak kell lenni, vagy távol
kel! magunkat tartani az udvartól." 24 Pedig — mindkettőjük szerint — sohasem az igaz
ság nyilvánosságra hozása szolgáltat okot zavargásokra és felkelésekre, mert annak publi
kálása egyaránt hasznos az elnyomottakra és az elnyomókra, és csak az igazság hirdetőjére
nézve káros. Sokkal ijesztőbb a rabszolgák némasága, mert ez az erőszakkal fenntartott vihar
előtti csend lesz az oka a népek balsorsa mellett (ahogy a felkeléseket értékelik) az elnyomók
bukásának is.25
„Ein Regent muss aber sehr weit aus seinem Wege gehen, um seine Unterthanen zu
einen solchen Stillschweigen zu bringen. In unserer Lage ist es zur Unmöglichkeit geworden."26
Lehet, hogy Bessenyei ekkor még valóban hitt abban, hogy az uralkodó nálunk nem ad okot
az írók,elhallgatására. Bár, miként ez kitűnt, sok mindenben túlhaladta a jozefinista abszolu
tizmus államelméletét, sőt bírálta is azt, mégis lehetséges, hogy ekkor még ő is azt hitte: II. Jó
zsef rendszerét valóban lehet lényegében is bírálni és így esetleg javítani is rajta. Hogy túl sok
illúziója nem volt Bessenyeinek II. Józseffel kapcsolatban már ekkor sem, bizonyítja az
a keserű megjegyzése, amely szerint az uralkodót nem érdekli az, amit az írók írnak. Az ő
hatalma sokkal inkább épül a kaszárnyákra, mint az írók támogatására. „Ich glaube, dass
dem Monarch unsere Feder zur Behauptung Seiner Rechte nicht braucht. Gehe in die Kasserne,
da wirst du seine Federn finden, die schreiben änderst, als die unserigen. Was fraget die höchste
Macht um dich und mich. Wir schreiben um uns vom Irrthum zu befreyen, nicht um die höchste
Macht mit unseren Pedantereien schützen zu wollen. Kameraden Schrifsteller! Durch solche
Absichten würden wir uns nur lächerlich machen. Rühret keine Feder an, ich setze tausend auf
eins, ,dass die Regierung doch vor sich gehen wird."27
A további kutatásnak kell még eldöntenie, hogy hivatalosan miként fogadták Bessenyei
e művét. A Realzeitung említett recenziója csak az első számmal foglalkozott és bár ez a szám
tartalmazta aránylag a legkevesebb kényes kérdést, a bíráló mégis több kifogással élt. Besse
nyei így jellemezte a recenzenst: „Inimícus rei, amicus personae." De a folyóirat következő
számainak tartalma- és bizonyos analógiák alapján joggal tételezhetjük fel a kedvezőtlen
fogadtatást.28 E névtelen mű ugyanis több szempontból is súlyosan megsértette még az újabb,
„liberális" cenzúrarendeletet is, amely nem engedélyezte sem az uralkodónak, sem pedig a val
lásnak ilyen fajta, névtelen bírálatát, nem,, is beszélve Helvetius és Rousseau nevének emlí
téséről.
,'
Helvetiusnak, aki kétségtelenül nagy hatással lehetett Bessenyei munkájára, 1776ban-jelent meg „Az emberről" c. könyve, amelyben megismételte és továbbfejlesztette „A lélek
ről" c. művének szenzualista gondolatait és kiterjesztette azokat a •társadalmi etika vizsgála24
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Helvetius: i. k. 221.
Uo. 409. — E téren is teljesen ellentétes elveket vallott Sonnenfels. Szerinte az állam
vagy a miniszterek ellen írott röpiratokért a legszigorúbb büntetés jár. Véleménye szerint
éppen nem a némaság veszélyes az államra nézve, hanem az a kritikai tevékenység, amely
újságcikkek, szónoklatok, röpiratok és színházi előadások formájában be szokta vezetni a
forradalmi eseményeket. Ez adja meg a jelt arra nézve, hogy a rendőrség megkettőzze éberségét.
A cenzúra fenntartását is ezért tartja elengedhetetlennek. (Sonnenfels, Joseph: Grundsätze
der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft. 3. Aufl. Wien, 1770. I. 86—87, 92—93.)
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MoV 1781. 2. Auftritt 21.
28
Gondolunk itt pl. Keresztury Józsefnek, az Ephemerides Vindobonenses szerkesztő
jének szintén 1781-ben megjelent „Álom II. Józsefrul" c. munkája hivatalos visszhangjára. E
művet ugyanis, miként újabb levéltári kutatásaink bizonyítják, „lázító" javaslataiért hivata
losan megbélyegezték, és csak azért nem tiltották be, mert közben már megjelent, és el is
terjedt. (L. Pozsonyi Városi Levéltár. Protocollum Actionale 1782. 78, 210.) Pedig e röpirat
nem is hasonlítható Bessenyei folyóiratának hangjához: mindössze, miként Marczali mondja,
„a kor legmérsékeltebb elméi vágyait fejezte ki." (M. H.: Magyarország II. József korában.
Bp. 1885. II. 17.)
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tára is". Helvetius maga is az egész francia felvilágosodás leglényegesebb tanításainak az
összefoglalója és természetesen továbbfejlesztője is volt. Bessenyei ekkorra már szintén
megismerkedett az angol és a francia felvilágosodás eszméivel, és azok nagy részét magáévá
is tette. Helvetiustól viszont éppen azokra a kérdésekre kapott választ, amelyekre még előző
munkáiban nem tudott felelni. Főleg politikai és társadalom-etikai problémák megoldásában
jutott lényegesen tovább.
Helvetiuson kívül természetesen más felvilágosult írók hatását is felfedezhetjük Besse
nyei e.munkájában is. Ezúttal még csak Herder ,,Vom Einfluss der Regierung auf die Wissen
schaften und der Wissenschaften auf die Regierung" című, 1779-ben megjelent művére sze
retnénk hivatkozni, amely 1780-ban franciául is napvilágot látott. Ebben Herder, csakúgy
mint Bessenyei, történeti áttekintést ad a különböző politikai rendszerek és uralkodók, vala
mint a tudományok között fennálló kölcsönös összefüggésről. Főleg a görögök példájával
bizonyítja, hogy a szabad politikai viszonyok között virágoznak a tudományok is, míg a despotizmusban elsorvadnak. De nem csak a kormányzatok hatnak a tudomány állapotára, hanem
a tudomány is képes befolyásolni, főleg az uralkodók nevelése által, a politikai viszonyo
kat. Valószínű, hogy Bessenyei, aki szintén hasonló gondolatokat fejtegetett, ismerte e művet isf
Helvetius és Herder hatása ellenére azt mondhatjuk, hogy Bessenyei „Der Mann ohne
Vorurtheil" c. folyóirata az író önállóan végiggondolt és személyesen is magáévá tett fel
világosult gondolatait tartalmazza. E gondolatok nemcsak Bessenyei politikai és filozófiai
nézetei között, hanem felvilágosodásunk egész történetében is kiemelkedő helyet foglalnak el,
hiszen már a magyar jakobinusok eszméi irányába mutatnak.

György Kőkay
EINE UNBEKANNTE ZEITSCHRIFT VON GY. BESSEN\ EI
(Der Mann ohne Vorurtheil 1781)
Es wird gezeigt, dass der Redakteur der in Wien, im Jahre 1781 ohne Namensangabe
herausgegebenen Zeitschrift: Der Mann ohne Vorurtheil, György Bessenyei war; der Inhalt
der Zeitschrift wird kurz besprochen. Die Zeitschrift — deren Fotokopie übrigens von der
Bibliothek des British Museums der Széchenyi Nationalbibliothek zur Verfügung gestellt
wurde — besteht aus sechs Heften, von denen das letzte auch einen besonderen Titel besitzt.
Die Autorschaft von Bessenyei — denn es ist unzweifelhaft, dass alle Artikel und Mitteilungen
der Zeitschrift von ihm stammen ~- konnte auf Grund der neuesten Ausgabe des: Anonymenlexikons von Holzmann —Bohatta erwiesenwerdcn. Die Frage wird von einem der in Lexikon
angeführten Artikel — dem Aufsatz von Bessenyei, welcher in der Realzeitüng erschienen
ist- — unzweifelhaft entschieden.
Diese bisher völlig unbekannte Arbeit von György Bessenyei, einem der führenden
Gestalten der ungarischen Aufklärung, enthält im wesentlichen philosophische und politische
Überlegungen, die er — in folge der von Joseph den Uten gerade um die Zeit erlassenen, die
Zensur der periodischen Zeitschriften betreffenden erleichternden Vorschriften — wahr
scheinlich leichter in dieser Form erscheinen lassen konnte. Die Überlegungen zeigen eine
weitere Abkehr seines Gedankenganges von den josefinischen Ideen in die Richtung von den
mehr radikalen Bewegungen von Rousseau, Helvetius und Herder. Diese in Zeitschriftenform
erschienenen Arbeiten von Bessenyei, die sich zweifellos auf die im nachfolgenden Jahr erfolg
ten Zurückziehung des Schriftstellers auswirkten, stellen ein hervorragendes Dokument der
ungarischen Aufklärung dar.
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