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Málnási Ferenc 
 

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós…” 
Bessenyei György (1747–1811) emlékére 

 
240 éve jelent meg Bessenyei György Ágis tragédiája című drámája, mellyel 

a magyar felvilágosodás, „az írásból, olvasásból származott világosság” kezdetét 
jelöljük. Abban a korban a polgárság még gyenge volt, de a köznemesség 
szeretett volna áttérni az árutermelésre, kívánta az önálló nemzeti politikát, de 
ragaszkodott előjogaihoz is. 

Bessenyei György, Báróczy Sándor, Barcsay Ábrahám bécsi testőrírók a 
műveikben arra világítottak rá, hogy a magyarság a művelődésben elmaradott, 
mert a rendiség a szükségszerű fejlődés útjában áll. Kazinczy Ferenc, Batsányi 
János, Kármán József, Dayka Gábor, Kölcsey Ferenc írók magyar nyelvű 
folyóiratokat adtak ki, megalakult az első magyar nyelvű színtársulat, és 
Kolozsvárott megkezdte működését az Erdélyi Magyar Színjátszó Társaság is. 
A Nagyszombatból Pestre költözött egyetemen magyar tanszék alakult. S hogy 
a magyar nyelvet alkalmassá tegyék a tudományok működésére, hogy a latin és 
a német nyelvet a közéletben a magyar nyelv váltsa fel, nyelvújítási mozgalom 
indult. 

 E pezsgő szellemi-irodalmi élet a reformkorig nyúlik vissza, és az 1848–
49-es forradalomba torkollik, s az első magyar, aki a francia felvilágosodás 
eszmekörét megismerte, bátran szembenézve vele levonta a következtetéseket, 
irodalomszervező tevékenységében „nemzeti tüzünk fellobbantója” lett, 
Bessenyei György volt. Drámájában a zsarnokság és a természetjog dilemmáját 
vetette fel: „A természet tanít érezni, gondolni, / Isteni törvény ő, neki kell 
hódolni.” 

Magyarság (1778) című röpiratában megkülönböztetett figyelemmel tárgyalta 
a kultúra eszközének, az anyanyelvének kérdését. Majd a  Magyar néző (1779) 
központi gondolata az anyanyelv fejlesztésének szükségessége. Bessenyei 
felfogásában a cél a közjó, ahogyan ő fogalmaz, a „közboldogság” elérése, 
ennek eszköze pedig – a felvilágosodás szellemében – a tudomány: „A 
tudománynak kulcsa a nyelv”. „Egy nemzet sem tehette magáévá a 
bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé 
nem húzta. Azért akkor fog a magyar nyelv hazánkbul kihalni, mikor a magyar 
parasztasszonyok magyarul megszűnnek beszélni.” 

Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (1781, kiadva 1790-ben) című 
röpiratában Bod Péter  véleményét támogatva  –„…jó volna tudós emberekből 
álló Magyar Társaságot a Magyar Nyelvnek ékesgetésére… felállítani…” –,  
sürgette egy leendő akadémia létrehozását. Az általuk, de Bethlen Gábor, 
Apáczai Csere János, Batthyány Ignác által elültetett magok megfogantak, s 
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Aranka György Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társasága, a Széchenyi István 
hathatós anyagi támogatásával megalakult Magyar Tudós Társaság példáját 
követve Bölöni Farkas Sándor, majd Mikó Imre és társai 1859-ben létrehozták 
az Erdélyi Múzeum-Egyesületet. 

Bessenyei kiemelkedő alkotása a Tariménes utazása (1802–1804) című 
állambölcseleti regénye is, amelyben azt vizsgálta, milyen államformában lehet 
megvalósítani a közboldogságot. Az ifjú Tariménes mesterével és egy 
vadember, Kirakades társaságában nekivág a világnak, s egy eszményi államot, 
egy élő valóságra emlékeztető világot – Totoposzt mutatta be. Az alkotás a 
felvilágosult abszolutizmus dicsérete, s egyúttal maró szatírája a civilizáció 
buktatóinak és a rangkórságnak.  A vadember, aki nem ismer sem vallást, sem 
istenséget, nincsenek társadalmi elfogultságai, sok visszásságra, ellentmondásra 
figyel föl:   

„A vadember észrevette, hogy négy oszlop között három ember magasan 
a szellők között lengedezik. Kérdezé, hogy azok a szárnyas totoposziak miért 
forognak a levegőben?  

– Azokat a megsértett közboldogság akasztotta oda nyakuknál fogva  
– Jártak iskolába?  
– Nem kívántak járni, és ebből származott a bajuk. 
Amint így beszélgetnek, látják, hogy egy embert hassal egy tőkéhez 

kötöznek, és azután kegyetlenül verni kezdenek. 
– Ezt az embert éppen most iskolázzák. Éppen ez az az iskola, amely 

nélkül a közboldogság elképzelhetetlen. Az a tőke a deres, és azon szoktak 
tanulni igazságot, istenfélelmet, lelkiismeretességet, józanságot. 

A város vége felé indultak. Itt azt látták, hogy egy nagy kocsiról szomorú 
arcú totoposziakat emelnek le, és fejüket csakhamar letépik a vállaikról. 

– Ezek istenkáromlásokat tanítottak, és ezért a törvény halálra ítélte őket. 
– Jártak-e iskolába? 
– Éppen amiatt vesztették el életüket. Sokat kívántak tudni, és rossz 

iskolába jártak.  
– Amazokat tehát – mond a vad – a törvény azért aszalja a napon, mert 

nem jártak iskolába, ezekről azért tépik le a fejüket, mert iskolába jártak és 
nagyon okosak, tanultak voltak.” 

Bessenyei György fellépését Toldy Ferenc óta korszakhatárnak tekinti az 
irodalomtörténet, sőt a modern magyar irodalom elindítóját látja benne, s „első 
újkori gondolkodónkat tiszteljük benne” (Nemeskürty István). A Bessenyei 
által nyitott korszak másik gyermeke, Csokonai Vitéz Mihály a „teremteni meg 
nem szűnő nap”-nak nevezte Bessenyeit. 
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Mi pedig Áprily Lajos szép szonettjével emlékezzünk rá: 
 
„Tornácon állt s a pusztaságra nézett: 
keletre szállt az elzengett vihar. 
Szökött felhőit hívta már a fészek, 
a sziklából rakott öreg Bihar. 
 
Nyugat felé, piros látóhatáron 
jelenés támadt, lenge délibáb 
(nagyon távolról, túl a délibábon 
marsot fújtak a testőr-trombiták): 
 
Egy park a vágyak tündér-városából, 
 gáláns ünnep, bizalmas öblü páholy, 
 s egy gárda-bál, meleg hullámra ringó: 
 
 esték, amikor költő volt s király – 
 Künn megszólalt a mélabús tilinkó 
 s lassan beballagott az esti nyáj.” 
 


