
RÓNAY LÁSZLÓ

Arcképek a 17. és 18. századból

Zrínyi Miklós

(Lírája.) Nem jelentéktelen költőnek indult, bár ezeket a műveit egyetlen érzés,
a szerelem ihlette. Ez azonban néhol szervedélyes erővel szólal meg verseiben.
Költői elhivatottságát és tudatosságát jellemzi, hogy e korban meglehetósen szo
katlan módon, személyes szerelmi lírájának darabjait kötetben is megjelentette
(Adriai tengernek Syrenája, 1651). Késöbb azonban kevesebb ideje maradt, hogy
folytassa a lírai műfajok művelését: lekötötték nagy elméleti munkái, melyekben
a kor színvonalán fejtegette társadalompolitikai és hadvezéri elképzeléseit. Fő
műve mégis hatalmas eposza, a Szigeti veszedelem, amely 1645/46 telén készült
el.

A Szigeti veszedelem költészettörténeti jelentősége mindenek előtt abban rejlik,
hogy előtte a magyar irodalomban ez a műfaj szinte ismeretlen volt. O maga is
az iskolai tanulmányaiból megismert klasszikusokat, Homéroszt és Vergiliust
említi, mint választása ösztönzőit, valójában azonban tudatosan és alaposan ké
szült vállalkozására: elsősorban az olasz eposzírók munkásságát tanulmányozta.
Már tanulmányai idejéből tudta azt is, hogy eposz tárgyául igazán nagyszabású

.hősi témát kell választania, s azt a hagyományos műfaji elemek beiktatásával
kidolgoznia. Majdnem 100 évvel korábbi témát választott: Szigetvár 1566-0s ost
romát, amely a várvédók felkoncolásával végződött. Itt halt hősi halált dédapja,
Zrínyi Miklós, a vár főkapitánya is, aki végső kétségbeesésében a maroknyi
megmaradt védővel hősiesen nekirontott a hatalmas túlerőben lévő ostromló
seregnek, s így lelték halálukat. 100 esztendő elég volt, hogy mitikussá nagyítsa
az ostrom és a hősi halállal végződött védelem históriáját. Annál is inkább, mert
Szigetvár alatt hunyt el II. Szulejmán török szultán. A két esemény összekap
csolása már a téma korábbi - horvát és magyar - feldolgozásaiban is megfi
gyelhető, aránylag korán megkezdődötta résztvevők heroizálása, s ezzel pár
huzamban a valós események olyan megnövelése, amely csak az igazán korfor
dító történelmi tényekkel kapcsolatban szokásos. A 16. század végén egy wit
tenbergi album dicsőítő költeményében Szigetvár már mint a kereszténység vé
dőbástyája kap említést, Zrínyi hősi ellenállása megtörte a török sereg erejét, és
Európa feje felől elhárította a fenyegető veszedelmet. (Iellemző, hogy a sziget
várinál tízegynéhány évvel korábbi egri győzelem, melynek valóban hadtörté
neti jelentősége volt, nem került ilyen mitikus megvilágításba. Persze Dobó Ist
ván csak köznemes volt...)

A Szigeti veszedelem írójának nagysága és szándékának nagyszabású volta ab
ban is tetten érhető, hogya magyar irodalom- ~ történelemszemlélet szinte
összes addigi elemeit igyekezett egybefoglalni és a nagy cél - a török kiűzése

- érdekében harmóniába hozni egymással. Már jeleztük, hogy Kézai óta élt a
magyarságban történelmi kiválasztottságának büszke tudata, amelyet aztán tra
gikus elemekkel szőtt át a bűntudat, az a meggyőződés, hogy Isten vétkei miatt
sújtotta népünket különféle történelmi katasztrófákkaI. Ezek az elemek Zrínyi
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eposzában is igen fontos szerepet játszanak. A főhős olyan nagyszabású alak,
amilyennek jelenlétét a különféle történelmi művek oly fájón hiányolták. Ó az
egyetlen, aki enyhíthet Isten bosszúálló haragján, mely akkor lobbant fel, amikor
látnia és tapasztalnia kellett a szívéhez közel álló nép bűneinek sokaságát. A
közismert bibliai történet, Jónás könyvének a pár igazra orientáló, s általuk az
isteni megbocsátás esélyét is felvillantó szemléletmódja sem hagyta érintetlenül·
Zrínyi koncepcióját. Isten meg akarja büntetni a bűnösöket, de meghagyja a
menekülés esélyét: megbocsájt a magyaroknak is, ha megtérnek. s visszatérnek
azokhoz a régi nemes erényekhez, amelyek hosszú ideig egységes, tekintélyes
nemzetté formálták elődeiket. Szerencsére Szigetvárt olyan kiváló sereg védel
mezi, amely mentes az országot különben átszövő bűnöktől. A védők hazasze
retete, egymás iránti hűsége és istenfélelme nem győzedelmeskedhetika túlerő

fölött, perspektivikusan mégis megmenti Magyarországot és Európát a török
veszedelemtőlésa pogányságtól: a gonoszság esszenciáját megtestesítő szultán
meghal, a sereg szétzüllik, megszűnik ereje, s ezzel az a szerepe is, hogy a
magyarságnak bűnei miatti ostora legyen. Az érdemek végül is elnyerik jutal
mukat, s a hős védők fölött az életszentség megérdemelt glóriája lebeg.

A koncepció és megvalósítása valóban nagyszabású. Zrínyi szemléletmódja
egy mindenestől teocentrikus korszak kifejeződése.Nem véletlen, hogyalibe
rális korszakban újra felbukkannak majd Szigetvár hős védői, de meröben más
történelm} és társadalmi környezetben; deheroizálva és profanizálva. Mikszáth
Kálmán Uj Zrínyiásza a 19. század végének szellemiségét fejezi ki, abban a szel
lemben, amely elvetett mindent, amit emberfölöttinek, irracionálisnak látott. A
regényíró koncepciójának élességét persze enyhíti a rá jellemző humor, amelye
művét világszerte kedvelt olvasmánnyá tette.

Zrínyi Miklós művének ösztönzői között ott érezhetőaz ellenreformáció szel
lemisége is. Az író azonban a nagyszerű nemzeti cél megvalósítása - a török
elleni közös fellépés - érdekében inkább tompítja az ellentéteket. Azzal, hogy
a török jelenlétét isteni büntetésnek mondja, megfelel a protestáns prédikátorok
komor elrendeléstananak. de a katolikusok bűntudaton alapuló történelem
szemléletének is. Már az eposz indítása sejteti, hogya bűnök közösek. s leküz
désük esélyét is csak a közösség birtokolhatja. A magyarság vereségeinek egyik
fő okát - tehát egyik fő bűnét - abban látja Zrínyi, hogy rendszertelen, hiány
zik a tetteit és ,elhatározásait koordináló akarat. Ez pedig nagy veszedelmeket
rejt magában. Erdekes analógiaként mutatja eposzában, amint a hatalmas török
sereg megindul s lazán, terv, vezérlő gondolat nélkül kezd a végvárak meghó
dításába. Eleve érezni, hogy egyetlen ereje a tömegében van, s mihelyt szembe
találkozik a számban talán kisebb, de hatékonyságában nagyobb szellem meg
testesítőivel,egyszeriben megtorpan majd. Az anarchia jelei valóban növeked
nek: a törökök vezérei csúful összevesznek a.haditanácsokon, a harcosokat el
keseríti a várvédők hősiessége, s most megfordul a tragikus alapkoncepció: ők
panaszolják, hogy vezéreik bűnei miatt Allah szembefordult velük.

A részletekben tovább mélyül Zrínyi Miklós eposzi terve. Az eposz mellék
szereplői is az alapgondolat megtestesítői:a magyar Deli Vid nemes erkölcseivel
ragad meg, míg a félelmetes erejű Delirnán épp erkölcstelenségével. amely tár
sait egy alkalommal még hitszegésre is ösztönzi. De valamennyi szigetvári hős
az életszentségnek magas fokára ér. Ezért kelllegyőzésükremozgósitania Alde
ránnak az alvilági szellemeket is. A végkifejlet pedig fényesen példázza a barokk
szemléletmódot: legyőzhetik ugyan az alvilágiaktól támogatott törökök a ma-
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gyarok testét, lelküket azonban angyalok viszik a mennybe, s megkezdhetik dicső

örök életüket a nem szűnó boldogságban, melynek érzését csak növe1heti, hogy
egész nemzetük számára bocsánatot és kegyelmet nyertek h6si helytállásukkal.

A barokk igényének felel meg Zrínyi Miklós azzal}s, hogy eposzi hőseit és
az 6t mozgató eseményeket szüntelenül felstilizálja. Eg és föld olvadnak egy
másba, a két világrend között az imádsággal lehet kapcsolatot létesíteni, a meg
nyíló mennyei létrend azonban semmiben sem különbözik a földitól: a végtelen
irgalmú Isten tulajdonképpen földi mödon gondolkodó és cselekvő lény, legfel
jebb állandó jelzőinek száma különbözteti meg a valóságos hősöktől.

Talán meg is haladja választott mintáit az eposz erős és szándékos Iíraisága,
mely szinte minden epizód megszerkesztésekor és előadásakor érvényre jut.
Erezni, hogy a téma Zrínyi számára nemcsak megoldandó költői feladat. A mű

ben az egész nemzet jöv6je szempontjából alapvero kérdés nyert kifejezést, s
mivel ez a kérdés, illetve megoldásának leheroségei mozgatták Zrínyi minden
tettét. érthető, hogy fontosságuk tudata átjárja az eposz minden sorát, s életet
lehel azokba a részekbe is, amelyeknek kidolgozása és megjelenítése valóban
feladatképp jelentkezett abban a korban minden barokk költő számára. Még a
barokkra oly jellemző képek, hasonlatok, metaforák, megszemélyesítések is bá
mulatos erővel, a részletek iránt tanúsított különleges figyelemről árulkodva
szólalnak meg. Ezekbe Zrínyi olykor személyes életének tapasztalatait is bedol
gozta anélkül, hogy megbontaná nagyszeru egységüket. Az utolsó harcra induló
Delimánt például az amfiteátrwnban látott bikához hasonlítja. Nyilván ó maga
látott bikaviadalt Itáliában:

Így monda s kezével megrázá nagy dárdát
Neveli magában hatalmas haragját,
Amfiteatrumban így ldthattál bikát,
Az ki az fövenyben köszörüli szarvát,

Mely kapál csarnokon s fúja az fövenyet,
Ifítván maga elótt kevély ellenséget I

Es elóbb próbálja fában nagy erejét
Hogysem ellenségre kivigye fegyverét.

A Szigeti veszedelem e korszak egyik legjelentösebb műve, a barokk világkép
jellegzetesen közép-eur6pai térségben való megvalósulása. Itt élő közelségben.
szinte tapintható valóságában volt jelen a bűn inkarnációja, melyet a keresz
tények elleni büntetésül használtak fel a haragvó égi hatalmak. A török nem
mitológia, mégha Zrínyi mitologikus távlatokat teremt is köréje. Barokk köntös
ben voltaképp népek megmaradásának, túlélésének esélyét latolgatta a költő,

megteremtve művével az eur6paiirodalom egyik utolsó hősi eposzát, olyan
kérdésekre keresve választ, amelyek újra meg újra megfogalrnazódnak a kis
népek irodalrnában.

Eposza mellett figyelmet érdemelnek Zrínyi prózai alkotásai is, hiszen ezek
ben fogalmazza meg azt a célkítűzését.hogy kiutat mutasson kortársainak a ket
ros, a török és a Habsburg ház részérőlegyaránt jelentkez6 szorításból. E műveib61

sem híányzik az eposzát jellemző erő és szenvedélyesség, ugyanúgy megragad
tartózkodóan bölcs érvelésével és ismereteinek széles körű gazdagságával.
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(Pr6zai műoei) Katonai kézikönyve, a Taöori kis tracta, a hadsereg vezetésének,
szervezésének, mozgatásának elméleti kérdéseit tárgyalja külföldi források alap
ján. Magyarországon nagy szükség volt ilyen elméleti összefoglalásra, hiszen a
végvári vitézek aligha ismerték a hadvezetés tudományát, ezért nem is lehettek
képesek kisebb gy6zelmeiket hosszabb távra érvényessé tenni. A magyar törté
nelem egyébként sok ilyen részletgyözelmet tud felmutatni, de tartósat, nagyot
alig. Ennek részben az az oka, hogy nem voltak iskolázott f6tisztjeink, őket

hazafias érzülettől áthatott főurak vagy nemesek helyettesítették, akik lehetnek
tisztelt nemzeti hősök, de nem győzelmeshadvezérek. Jóformán egyetlen kivé
telt jelent Görgey Artúr, az 1848-49-es szabadságharc kivál6an iskolázott tábor
noka, akinek téli visszavonulása később a hadtörténeti könyvekbe is bekerült.
Görgeynek je1ent6s része volt abban, hogya szabadságharc még egy diadalmas
tavaszt is megérhetett. Józan, racionális, a hadtudományi ismereteket birtokló,
s nem érzelmeit61 vezetett személyiség volt. Ezt aztán sosem bocsájtották meg
neki, holott ő volt az a fajta magyar katona, aki komolyan vette azt a szellemi
séget, amelyet Zrínyi Miklós igyekezett propagálni a Tábori kis tractaPan. Ennek
kiegészítése a Vitéz hadnagy című kommentárgyűjtemény Ebben az ideális had
vezér képét igyekezett megrajzolni, szembeá1lítva a tunya, tehetetlen vezetővel,

aki képtelen valóra váltani a történelem által számára felkínál t esélyeket. Isten
is mindig a tevékeny, tettre kész katonákat támogatja, fejtegeti nagy nyomaték
kal. A nagy példaadó történelmi személyiségek között Mátyás királyt is említi.
Róla szél következőműve,a Mátyás király életér61 való elmélkedések (1656),amely
ben a független nemzeti királyság eszményképét fejti ki, s e hajdanvolt, de újra
megvalósulni remélt államrend ideális vezetőjének képét rajzolja meg, akit Ma
chiavelli jegyében a "virtus" vezérel és nem az "otiumra" való törekvés, a lan
gyos nyugalom. Akit a "virtus" eszménye hat át, s akinek tetteit ez a Zrínyi és
kortársai számára is igen fontos erény vezéreli, az tetterős, azt akkor is segíti a
kegyelem, ha nem ájtatoskodik. Hiába imádkozott szüntelen Mátyás legna
gyobb ellenfele, III. Frigyes, Isten vele szemben Mátyást juttatta győzelemre,

mert 6 tenni akart, aktív és széleslátókörű volt. Ez a gondolat els6sorban a
jezsuiták hatását mutatja, s azt is elárulja, hogy Zrínyi vallásossága rendkívül
modern volt. Megmutatkozott ez abban a módban is, ahogy a papság politikai
szereplését tárgyalja. Saját életének keserű tapasztalatai is arra a meggyőz6désre

vezették, hogya papság politikai szereplése és kivált hatalma ártalmak és hely
telen döntések forrása lehet.

Utolsó nagy prózai alkotása négy évvel halála előtt 1660-ban jelent meg. Az
török áfium ellen való arvosság címmel voltaképp azt az alapvet6en fontos gondo
latot fejtette ki - ez vezette akkor már politikai tetteit és elképzeléseit - hogy
a török elleni harcban, de általában is, a magyar nemzet csak önmagára számít
hat, bármilyen idegen segítség végzetes lehet számára. Ezt elkerülendő önálló
magyar hadsereget kell szervezni, melynek erejét nemcsak a benne küzdö ne
mesek, hanem a parasztok is jelentenék. Nem idegenkedik attól a forradalmi
gondolattól sem, hogy egy hatalmas felszabadító háború kitörésekor az egész
népet fel kellene fegyverezni. Gondolatai óriási hatást tettek kortársaira, de ké
söbb is szívesen olvasták megragadó nyelvi erővel, kiválóan érvelő, hazafiúi
érzéstől áthatott munkáját. Nagyságát utókora is tiszteletben tartotta. A felvilá
gosodás magyar írói legnagyobb elődjüknek tekintették, belöle merítettek a ma
gyar forradalmárok, első értő, esztétikai értékeire is figyelmes magyarázója pe
dig az egyik legnagyobb magyar költő, Arany János volt.
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Barokk költ&<

A magyar barokk költészetnek a kortársak körében Zrínyinéllényegesen maga
sabbra értékelt, s költői tehetsége, nagyszeru fonnaművészetemiatt többre be
csült alakja volt Gyöngyösi István. Költői ereje pedig meg sem közelíti nagy kor
társáét. Mégis érdekes és fontos alakja a 17. századnak, mert jellegzetes költői

magatartást testesít meg. Nem feladatnak érezte a költészet művelését, nem
eszköznek tekintette a lírát, hogy általa eszméket fejezhessen ki, hanem szinte
professzionista tökéletességgel művelte azt. Gyöngyösi volt a magyar irodalom
első l'art pour l'art költője. Egyetlen célja volt, hogy minél tökéletesebben és
csiszoltabban fogalmazza meg és szólaltassa meg azokat az eszméket és gondo
latokat, amelyeket kenyéradói, például Wesselényi Ferenc és Széchy Mária su
galltak neki, vagy amelyekben azok felhőtlenörömüket lelték. 34 éves korában
írta a Murányi Venust, s bár korábbi költészetérőlalig tudunk valamit, ez annyira
tökéletes verselési biztonságról árulkodik, hogy nyilván komoly lírai gyakorlat
előzte meg. A költemény témáját urától vette, s akkor kezdte ekkora igénnyel
kidolgozni, amikor Wesselényi mellett bizalmi állást töltött be. Komolyabb epi
kus témát választott Porábul megélemedett Phoenix 0665-70) című történeti tárgyú
művében, amelynek tendenciája erősen németellenes volt, ezért a költő csak
élete végén, akkor is megcsonkítva adhatta ki. A szabadságharcos, kicsit kalan
dor természetű Thököly Imre mozgalmának történetét dolgozta fel harmadik
alkotásában, amelynek címét nem ismerjük.

Gyöngyösi műveiben az epikus elemek aktuális célzattal keverednek. Na
gyobb lélegzetű alkotásaiban nem személyes, csak vállalt szempontjai alapján
mutatja be és értelmezi az eseményeket. Hiába versel bravúros könnyedséggel,
az egységes világnézet hiánya rányomja bélyegét alkotásaira, melyekből hiány
zik a céltudatosság, s egy olyan szellemi rendező elv, amely az életmű egészét
egységbe forrasztaná. Nagy érdeme viszont, hogy szinte halmozza a fonnai
bravúrokat - ez is jellegzetes barokk sajátosság -, s ezzel felszabadító hatást
tett korára és utókorára is, hiszen gyakorlatával azt igazolta, hogy a magyar
nyelv a legnehezebb lírai mutatványok megvalósítására is teljesen alkalmas. A
már említett praktikumra való törekvése, könnyedsége, eleganciája és szándékos
tartózkodása a nagyobb, egyetemesebb témáktól korántsem magában álló költői

magatartás, bizonyos mértékig az egész európai barokkra jellemző, amelynek
Gyöngyösi nem jelentéktelen alakja. A sajátos magyar történeti helyzet az oka,
hogy Zrínyit sokkal jelentősebbnek. a nemzettudat meghatározójának látjuk,
mellette a jelentős nyelvfejlődést hozó Gyöngyösi érdemei eltörpülnek.

Gyöngyösíhez hasonló állásokat töltött be, s hozzá mérhet6en népszerű lírikus
volt Benic7ky Péter 0603-1664) is, akinek mára egyetlen szép buzdító verse maradt
fenn a nemzeti emlékezetben, s nem dicsekedhet nagyobb hatással Liszti László sem,
aki a mohácsi csatát verselte meg elmélkedőstílusban. Eszterhdzy Pál, Zrínyi kato
natársa nagy kortársát utánozta lírai verseiben. de komoly érdemeket szerzett Har
monia coelestis című egyházzenei gyűjteményével (711), amelynek hanglemezfelvé
tele közismertté tette a magyar barokk zenei törekvéseit. Koháry István füleki főka

pitány életművemár a következő századbanyúlikát, füzetekben névtelenül megjelent
versei szomorű alapérzésró1 és nem túlságosannagy költői tehetségr6l árulkodnak.

Ha e korszak szellemiségét jellemezni próbáljuk, feltűnik elkötelezett komoly
sága, néha már-már ridegséggel párosuló rendszeressége, amelyből hiányzott a
humor és a derű, s ami ezzel együtt járt: az az igény is, amely a képzeletre ható
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művészeteket életre hívta, er6sítette volna. A magyar képzőművészetés zene
fejl6désének aligha használt e szellemiség, amely komoly teljesítményre sarkall
ta a vallásos prózaírás képviselőit, például a puritán szellemű Medgyesi Pált
(1605-1663), de a szórakoztatás iránt megmutatkozó igényt inkább kegyes olvas
mányok révén igyekezett kielégíteni. Hol fordítások, hol eredeti alkotások ne
velték rá az embereket, míképp lehet okosan berendezni és bölcsen igazgatni
életük menetét. Már ekkor felbukkantak azok az olvasmányok, amelyek elret
tentettek az erkölcstelen kilengésekt6l, s amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy
felkeltve az olvasó bűntudatát egyháza lelkes katonájává tegye, aki kevésbé
kiváncsi az okokra, de hamar készen áll megbotránkozni és elszömyedni mások
vétkeinek láttán. A huszadik századi nagyhatású lelkivezető,Tóth Tihamér egyik
korai elődjét sejthetjük Bónis Mátyásban, aki a részegség gyűlöletes állapotáról
értekezett művében,melynek általa említett angol eredetijét még a legfáradsá
gosabb kutatás sem deríthette föl, ezért joggal hihetjük, hogy saját tekintélyét és
szavának súlyát angol köntösbe öltözve igyekezett növelni.

Apáczai Csere János

A racionalista, úgynevezett kartéziánus filozófia legnagyobb alakja Apáczai Csere
János volt. Legjelentősebb munkája a Magyar encyclopaedia, amely beteljesítőjeaz
összes addigi hazai filozófiai és világmagyarázó törekvéseknek. Ezekből hiány
zott az egységben látásnak és gondolkodásnak az a remek képessége, amely
Apáczait jellemezte, s jórészt az az eltökéltség is, amely végül is rábírta őt, hogy
ne latinul írja meg művét, holott e nyelven kezdte meg, mert a magyart nem
érezte elég hajlékonynak, hanem anyanyelvén foglalja össze a kor tudo
mányosságát, melynek csak egyetlen részét, a retorikát nem sikerült kidolgoz
nia. Forrásai kora legjelentősebbkézikönyvei voltak, ezeket azonban nem szol
gai módon követte, hanem kiegészítette fejtegetéseiket saját ismereteivel. Szer
kesztésmódja is világosabb, áttekinthetőbb, mint forrásaié. Talán csak a I,X., a
történelemmel foglalkozó rész hézagos volta gyengíti műve színvonalát. Erde
kes, hogy épp a magyar vonatkozású események kronológiájában sok a hiba,
igaz Utrechtben aligha állt rendelkezésre ilyen jellegű alapanyag. Annál teljesebb
éshitelesebb a kora eseményeivel foglalkozó rész.

Apáczai vállalkozásának páratlan jelentőségetad, hogy megteremtette benne
a magyar tudományosság nyelvét. Szakavat alkotott, képzett, tájnyelvi elemeket
emelt az irodalmi nyelvbe, egyszóval az első igazi magyar nyelvújító volt, aki
nem latinból "csigázta" (=fordította), vette át magyar ragokkal ellátva fogalmait,
hanem maga eszelte ki azok megfelelőit.

A magyar pedagógia történetébe is beírta nevét, hiszen az emberi értelemről
ésa bölcsesség tanulásáróllatin nyelven elmondott székfoglalói a magyar nem
zeti szellemű oktatásügy és művelódéspolitika megalapozói. Döntő felismerése
volt, hogy ki kell szélesíteni s megfelelő alapokra kell helyezni az alsó fokú elemi
népoktatást, csak így lehet ugyanis felemelni azokat a rétegeket, amelyek szel
lemi és anyagi elnyomása újra meg újra felháborította a Nyugaton sokkal inkább
az egyenlőség eszménye felé mutató irányzatokat tapasztaló Apáczait. Terveze
tet készített egyetem felállításár61 és szakosításáról is. A négy fakultásra terve
zett intézmény tervei oly körültekintőek, hogy a manapság gombamód szapo
rodó egyetemalapítók is tanulhatnának belőlük.

203



Bessenyei György ésa test6rírók

Igen jelentős szerepet játszottak a felvilágosodás gondolatainak terjesztésében és
programjának a hazai jellegzetességekre alakításában a testörírök, kivált Besse
nyei György (1747-1811). Sárospatakon tanult, majd apja birtokán gazdálkodott.
Innen került.Bécsbe, mint a nemesi testőrség tagja. Tanúja volt a nevezetes 1765.
évi országgyűlésnek, amelyen szembekerült egymással az udvar és a magyar
nemesség. Bécsben átélte a német nyelvúség rohamos előretörését,részt vehetett
azoknak a daraboknak előadásain, amelyeket német színészek német nyelven
rendeztek és játszottak, tanúja lehetett az addig egyeduralkodónak hitt francia
kultúra egyre erősebb és hazafias bírálatának és a felvilágosult eszmék térhódí
tásának. Bessenyei ráébredt, milyen nagy a dráma mozgósító szerepe. Ebben a
műfajban írta els6 kísérletét Hunyadi László tragédíéjárél. Kormányzó elvnek
vélte Pope Essay onMan című művének természetelvű alapgondolatát. Az előre

elrendelésnek ez a meglehetősen lapos bölcseleti formában kifejtett eszménye őt

sem hagyta érintetlenül. Fejlettebb drámaírói technika mutatkozott meg Agis
tragédiája című darabjában, melynek drámai ellentétpárját inkább eszmék (a
bölcs, nagyra hivatott uralkodó és rossz tanácsadójának ellentéte) adják, sem
mint hús-vér szereplők,ezt az eszmeiséget azonban Bessenyei alkalmasnak vél
te, hogy művét a császárnőnek, Mária Teréziának ajánlja.

1773-ban saját kérésére megvált a testörségtől és a magyar református egyház
bécsi ügyvívéje lett. Végig kellett élnie a protestáns iskoláztatásra mért súlyos
csapásokat és a Ratio Educationis kezdem rendelet születését, amely alapjában
változtatta meg a magyar oktatásügyet, hiszen azt állami feladattá tette s állami
irányítás alá helyezte. Bessenyei a kormány elképzeléseit támogatta. A szerétet
nevében természetesen megvonta tőle bizalmát a református egyház.

Egyre lényegesebb feladatának vélte a nemzeti karakter fogalmának kifejtését.
A törvények útjai CÚDŰ művében Locke nyomán próbálkozott ezzel. Locke-ot
olvassa vígjátékának, A filozófusnak mimőzalelkű főhőse is, aki azonban bölcsen
fejtegeti az emberek egyenlőségétés a szeretet szükséges voltát.

Igen fontos két müvelödésügyí írása, a Magyarság (1778) és a Magyar néz/J
(1779). Az előzőben a magyar nyelv terjesztését és emelését propagálja, a máso
dikban erős kritikával illeti a magyar irodalmat és sürgeti a világirodalmi példák
követését. 1781-ben e két művének tanulságait összegezte Jámbor szándék cím
mel. E művében a saját szerepéröl is ír, és kifejti azokat az elveket is, melyeknek
követése és megvalósítása révén az egész nép boldog lehet. Holmi című vegyes
gyűjteményea műveltség és művelödés apológiája.

Amikor a református egyház megvonta tőle bizalmát, áttért a katolikus hitre.
Aligha vallásos meggyőződésből, inkább a királynő jóindulatát remélte meg
nyerni. Két évig valóban az udvari könyvtár címzetes öre lehetett, II. József
azonban megvonta t6le CÚDét és jövedelmét. Bessenyei borkereskedéssel kísér
letezett, s újra bebizonyosodott, hogya magyar író - élhetetlen, rossz vállalko
zó. Hatalmas adósságokkal a nyakában bihari birtokára vonult vissza. Remete
ként, félig elfeledve élt, üres óráiban iszonyatos terjedelmú filozófiai költeményt
írt A természet világa vagy a jÓZI.ln okosság címmel. Materialista nézeteket fejteget
benne, miként mintája, Lucretius tette, s egyfajta idilli 6sállapot képét rajzolja, a
boldog szegénység szépen hangzó, de nem lelkesító jelszavát hangoztatva. A
cenzúra sem lelkesedett a könyvért. kiadását nem engedélyezte, viszont a szer
rot megfigyelés alá helyezte. Kicsit kesernyésen látott neki gondolatainak
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összegzéséhez a Bihari remeteben, s ekkor írja nagyigényű alkotását, a Tarirnénes
utazását, melynek mintája alighanem Voltaire Candide-ja, s emiatt finnyásabb
kortársai húzták is az orrukat, Pedig a mű remek szatíra, telve sikerült humoros
leírásokkal és jellemrajzokkal. Legf6bb bírálója, a nagy irodalomszervez6, Ka
zinczy Ferenc aligha lett volna képes ilyen er6vel ábrázolni a valóságot. Mert az
utópikus nevet viselő Totoposz állam nagyon is a valóságra emlékeztet, mint
ahogya mű hősei is élő emberek.

Bessenyei végül is 1811-ben hunyt el. Jó szokás szerint írótársai csak emléke
el6tt tisztelegtek nagy megbecsüléssel. Amíg élt különrnek számított, halála
után derült ki, hogy kezdeményez6 volt, eszméket ébresztett és propagált, a
magyar gondolkodást serkentette alkotásaival. Fontos író volt, bár nem igazán
nagy író.

A testórségben szolgált a vézna, amorózénak nem nevezhetőBárócz.i Sándor
is (1735-1809), aki a természet hiányzó adományait az alkímia művelése révén
igyekezett megszerezni. Jó stílusú pr6zaír6 volt, részben nekí köszönhetjük,
hogy jól ismerjük a királynő testőreinek életét. A daliás Barcsay Adám(1742-1806)
viszont a költészetet művelte s abban a reményben foglalkozott az irodalommal,
hogya műveltségmegszünteti a társadalmi feszültségeket.

Hogy Mária Terézia testőrei közül többen is írók lettek, az aligha választott
foglalkozásukkal, vagy a császárnő mellett teljesített kisebb-nagyobb szolgálata
ikkalhozható összefüggésbe, sokkal inkább a bécsi eszmeáramlatoknak köszön
hetők és annak, hogy j6eszű fiatalemberek lévén felismerték azt a döbbenetes
különbséget, mely a császárváros szellemi élete és a hazaiközött volt. Tudatosult
bennük, hogy a nép felemelkedése csak kulturálís életének előmozdításátólre
mélhet6. Ennek szolgálatába állították működésüket,melynek igen fontos gon
dolatai nagy íróink életművébe is beépülték és ott teljesedtek ki.
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