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Ha Bessenyei egész ideológiai, világnézeti fejlődéséről — akár csak fő vonalaiban is — 
átfogó és hű képet akarunk alkotni, szükséges, hogy természetfilozófiájának vizsgálatát 
összekapcsoljuk a társadalomról és államról kialakított nézeteinek elemzésével. Figyelemmel 
kell kísérnünk, hogyan nő ki e nézetek rendszere a kor magyar, társadalmának alapkérdéseiből, 
mennyiben alapul a politikai és osztályviszonyok helyes felismerésén és végül miféle reális 
vagy utópikus megoldáshoz jut el a jövő, a fejlődés távlataira vonatkozólag. Gondosan fel 
kell mérnünk eközben azt is, mi módon sajátítja el, dolgozza át vagy utasítja vissza Bessenyei 
az európai jog- és államfilozófía jelentékeny — esetleg nem is olyan jelentékeny — kép
viselőinek tanításait, mert így megismerkedünk azzal a készen talált gondolati anyaggal, 
amire saját elméletét (a késői művekben) építeni fogja. Értekezésünk alább közölt fejezeteiben, 
melyekben bécsi tartózkodása folyamán készült műveit vesszük szemügyre, különösen elő
térbe fog kerülni ez a szempont, mert a bécsi esztendők — azt mondhatjuk — Bessenyei 
»tanulóévei«. Példátlan komolysággal és akaraterővel lát a tanuláshoz ; az eredmény pedig, 
hogy kortársai között szinte egyedülállóan mély és széleskörű tájékozottságra, rendkívüli 
jártasságra tesz szert a politikai filozófia kérdéseiben is. 

1 > 

Amikor Bessenyei Bécsben már érettebb fővel tájékozódni kezd az osztrák udvar 
politikája, Magyarország s a birodalom viszonyának kérdésében, Mária Terézia és kormányzata 
Magyarországgal szemben a minden fenntartástól mentes és egyre erőszakosabb gyarma
tosítás politikáját követi már1. Miután az osztrák vezető körök Távol- és Közelkeletre irányuló 
gyarmatosítási tervei kudarcot vallottak (nem tudtak megállni az angol, holland és. francia 
versenytársakkal szemben), gazdaságpolitikájuk súlypontját Magyarországra helyezik : itt 
akarnak kizárólagos, minden vetélytárssal szemben biztosított fogyasztópiacot szerezni az 
állam merkantil politikája keretében — különösen Szilézia elvesztése után — egyre komo
lyabban fejlesztett osztrák ipar termékei számára. Köztudomású, hogy az osztrák vezető 
körök két, azonos irányba ható eszközzel érik el céljukat : egyrészt a vámtarifával, amely 
»a magyar kereskedelmi tőkefelhalmozást lefékezte és a magyar külkereskedelmet az osztrák 
kereskedőtöké szolgálatába állította« (133), másrészt annak érdekében, hogy a magyar tőkésipar 
gyenge kezdeményei is elpusztuljanak (138), »megtagadták az új manufaktúrák létesítéséhez 
kért kiváltságokat, igyekeztek tönkretenni a régebbi vállalatokat — még akkor is, ha udvarhű 

»arisztokraták vállalatai vol tak. . .« (140). A gyarmati kizsákmányolásnak ez a rendszere 
azonban nemcsak arra irányult, hogy Magyarország kizárólagos felvevő piaca, hanem egyúttal 
kizárólagos élelmiszer- és nyersanyagtermelője is legyen az osztrák iparnak; az örökös tarto
mányok így monopolhelyzetbekerülvén, tetszésszerinti alacsony árakat diktálhattak, a beho
zatalt szempontjaiknak megfelelően irányíthatták : ezáltal megvédettek az osztrák nagy
birtokosok érdekei is. Az osztrák gazdaságpolitika hármas »eredménye« tehát: álmagyar 

J A következőkben P ;ch Zs. P.: Az eredeti tőkefelhalmozás Mag arországon (Bp. 1952) e., az ide
vonatkozó kutatásokat kitűnően összefoglaló művére támaszkodunk : a zárjelbe te t t számok e könyv lap
számaira utalnak. 
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kereskedelmi tőkefelhalmozás megakadályozása, hazai manufaktúrák kibontakozásának 
lehetetlenné tétele és a mezőgazdasági tőkefelhalmozásnak is erős korlátok közé szorítása. 
E hármas eredmény egyetlen célt segített elő: az osztrák burzsoázia minden eszközzel való 
erősítését (146—147). 

Magyarország fejlődése — mivel az osztrák körök e helyzet stabilizálását tették hazánk
kal szemben követett politikájuk elsőrendű feladatává — gazdaságilag és társadalmilag 
egyaránt megreked, megakad. Az egyoldalúan fejlődő mezőgazdasági árutermelés a XVIII. 
sz. második felében véglegessé teszi a majorsági gazdálkodás túlsúlyát : elősegíti ezt egyfelől 
a munkaerő jelentős szaporulata, másfelől a piaclehetőségek viszonylagos növekedése és 
megszilárdulása, az örökös tartományok és az országot megszállva tartó hadsereg fogyasztási 
szükségletei, valamint a gyakori hadikonjuktúra következtében (159). Katasztrofális követ
kezményekkel járt azonban ez a »fejlődés« a parasztságra, melynek kisajátítása erős iramot 
öltött, robotterhei az elviselhetetlenségig fokozódtak. A nép panaszok, perek özönével árasz
totta el a hatóságokat s az állandó forrongás állapotában volt. 1753-ban Törő Pál és Pető 
Ferenc vezetésével zavargás tört ki Hódmezővásárhelyen ; 1755-ben pedig nagyobbméretű 
lázadás robbant ki a Dráván túl, húszezer jobbágy részvételével. E felkeléseket vérbefoj
tották ugyan, de az általános parasztfelkelés veszélye egyre fenyegetőbbé vált. Az 1764/65-ös 
országgyűlésen megmutatkozott, hogy az osztrák udvar, melyet adósságainak fenyegető 
növekedése adórendszerének felülvizsgálására, modernizálására kényszerített, egyáltalán nem 
számíthat a rendek gazdasági támogatására : azok csökönyös merevséggel ragaszkodtak a 
nemadózás privilégiumához. Ilyen körülmények között az udvar számára egyetlen lehetőség 
maradt nyitva : politikailag félretolni a nemességet, úrbérrendezéssel szabályozni a feudális 
munkaviszonyokat és korlátozni a magyar földesurak és gazdatisztjeik túlkapásait, hogy az 
állam, mint »biztos és állandó adóalapra« (168), számíthasson a paraszt teherviselő képes
ségére.2 Ezért Mária Terézia jelentéseket kér a jobbágyság helyzetéről; ezek nyomán 1765-ben 
jobbágykérvények, küldöttségek tömege áramlik az udvar felé. Dunántúlt, Vasban, Zalában 
és Somogyban (különösen a nádor, Batthyány Lajos birtokain) jobbágyi mozgolódások, 
összecsődülések támadnak : az urak újabb felkelés hírét terjesztik; hogy megfélemlítsék3 

a királynőt. Ő azonban tovább folytattatja az adatgyűjtést (Raab udvari tanácsos ve e-
tésével) — végül mindennek eredményeként 1767 jan, 26-án kibocsátásra kerül az urbárium, 
melyről tömör, helyes jellemzést adtak már Acsády szavai : »nem csorbította és nem érintette 
a jobbágy intézmény velejét s éppen azért orvosolta elfajulásait, hogy az intézményt magát 
fenntartsa«.4 Ezen túlmenően az úrbérrendezés legalizálta a majorsági gazdálkodás elter-', 
jedését, az addigi földfoglalásokat, — az úrbéri földet pedig megszabott korlátok közé szorí
totta, melyen túl a jobbágyok nem terjeszkedhettek (163). További következménye volt 
az újraosztásos földközösség maradványainak eltörlése (az urbariális regulációk révén), 
egyszersmind a földesurak törekvése a közlegelők bekebelezésére s ezzel a parasztság kisajá
tításának erőszakos, rohamos fokozódása, ami végül elkerülhetetlenül vezetett a Horia-
Clo$ca parasztfelkeléshez és egyéb forradalmi megmozdulásokhoz. Alaptalannak bizonyul 
ezek során a parasztság »jó király«-illuziója, mert II. József »jobbágyvédő« politikájának — 
a jobbágyság kizsákmányolásának biztosítása mellett T— csak »az volt a célja, hogy a paraszt
felkelés rémével törje le a magyar nemesség ellenkezését« (173). Igazi vezető híján vérbe
fojtják a parasztság felkeléseit; — csak a francia forradalom hatására kifejlődő köznemesi 
ellenállás kezd majd közeledni a parasztsághoz, hogy egy történelmi pillanatra felcsillanjon 
a Habsburg-ellenes nemzeti egységfront reménye, — míg aztán a francia- forradalom fejle
ményei visszavonulót nem fúvatnak a megrémült, Béccsel kompromisszumra lépő közne
messég fülébe : »a nemesi felülkerekedik benne a nemzeti felett, a reakciós legyőzi a haladót«.5 

Az itt vázolt történelmi helyzet rendkívüli szemléletességgel határozza meg Bessenyei 
államelméleti gondolkodásának kiindulópontját, kezdeti színvonalát. Ő Bécsben ugyanúgy 
nem ismeri fel az udvar elnyomó politikájának döntő, a nemzetre végzetes következményeit, 
ahogyan az adómentességéhez ragaszkodó, jobbágyait erőszakosan kisajátító, az osztrák 
ndvar pórázára fűzött birtokos magyar nemesség nem vesz róluk tudomást idehaza sem : 

2 Emlékeztetünk Mehring elemzésére, melyet a nagyfrigyesi abszolutizmus gazdasági alapjairól 
ad (Lessing-legenda, I, 17. fej.) : »A király összeverekedett ugyan a junkerrel a paraszton, de nem a paraszt
ért . Másként akarta elosztani a parasztból kipréselt értéktöbbletet, azaz a maga számára elönyösebben és 
a junkerek számára hátrányosabban«. Frigyesnek a parasztság helyzetén javító szükségrendelkezései azt 
a célt szolgálták, hogy a parasztot, »a király és junker alapját, az éhezés és éhhalál keskeny határán ten
gessék« (i. m. 194, 188 p.). Nem kétséges, hogy Mehring értékelése alkalmazható az osztrák abszolutizmusra 
Is, hiszen köztudomású, hogy Mária Terézia követendő mintaképet látott nagy vetélytársa belpolitikájában 
és nem egy intézkedésében erősen utánozta is. 

3 Vörös Károly: Az 1765(66-1 dunánfuli para'z1mozga!em és az úrbérrendezés. (Tanulmányoka 
parasztság történetéhez Magvarországon, 1711—1790, Bp 1952, 373 sköv. 1.) 

1 Acsády Ignác : A magyar jobbágyság története, Bp. 1950, 299. I. 
6 Kató István : A magyar jakobinusmozgalom. Bp. 1951, 10. 1. 
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legfeljebb az urbáriumra morgolódva6 (érdekei sérelmét látja benne!) megelégszik a »lusimus 
Mariam Theresiam« kétes oppozíciós szólamaival. Ugyanakkor azonban látni fogjuk, hogy 
Bessenyei helyenként igen mélyen bepillant az abszolutista politika hamis, demagóg mód
szereibe, leleplezve igazi tartalmukat: törekvést a fennálló helyzet mindenáron való stabi
lizálására. Első' fontos műveiben azonban még nagy mértékben a »felvilágosult abszolutizmus« 
ideológiai befolyása alatt áll — az »Ágis« ennek művészi, a »Geschäfte der Einsamkeit« pedig 
elméleti kifej eződése. 

Mielőtt azonban e két mü tárgyalásához fognánk, szükséges, hogy az itt nagy vonalaiban 
vázolt magyar fejlődésen túl világosan lássuk az újkori abszolutizmus lényegét, szerepét 
az európai történeti fejlődésben, mert hiszen ennek különös megvalósulási formájával talál
kozunk Ausztriában is a XVIII. sz. második felében. Marx és Engels többször foglalkozott 
az abszolút államforma osztálytartalmának kérdésével. így a »Család, magántulajdon, állam 
kialakulásá«-ban Engels arról szólva, hogy az állam mindig a gazdaságilag uralkodó osztály 
szervezete az elnyomott osztályok fékentartására, hozzáteszi: »Kivételesen azonban olyan 
korszakok is előfordulnak, amelyekben az egymással küzdő osztályok majdnem annyira 
egyensúlyban tartják egymást, hogy az államhatalom, mint látszólagos közvetítő, pillanat
nyilag bizonyos önállóságra tesz szert mindkét féllel szemben. Példa erre a XVII. és XVIII. 
század abszolút monarchiája, amely a nemességet és polgárságot tartotta egyensúlyban«.7 

Egy Kautskyhoz írt levelében Engels úgy határozza meg az abszolút monarchiát, mint »ter
mészetes kompromisszumot« a nemesség és a burzsoázia között, amely »kénytelen ennek 
folytán mindkét fél érdekeit megvédeni s mindkét fél felé kegyeket osztogatni«.® A Kommus 
nista Kiáltvány pedig végigtekintve a burzsoázia történelmi szerepén, rámutat arra, hogy 
a burzsoázia »a rendi vagy abszolút monarchiában a nemesség ellensúlya s általában talpköve-
a nagy monarchiáknak«.0 Ezeket az útmutatásokat összefoglalva a Nagy Szovjet Enciklo-
»pédiá10 a következőket állapítja meg az abszolutizmus jellegéről és történeti funkciójáról: 
Az abszolutizmus a rendi monarchiát felváltó állam legmagasabb és utolsó stádiuma, melyet 
a legnagyobbfokú politikai centralizmus jellemez«. »Az abszolutizmus legfőbb feladatát, 
az antifeudális erők elnyomását, —- kettős úton teljesítette, Egyrészt kíméletlenül elnyomta 
és minden módon megelőzte a népi tömegmozgalmat. Főfunkciója a néptömegek, a paraszti
plebejus oppozíció megfékezése volt. Az abszolutizmus másrészt azt a politikát folytatta, 
hogy leválassza az antifeudális tábortól és a saját oldalára csalogassa át a burzsoáziát, amely 
akkor objektíve az egyetlen olyan erő volt, mely képes volt az antifeudális forradalom veze
tésére«. »Az abszolutizmus fennállásának kezdeti szakaszában kedvezett a kapitalista rend 
fejlődésének (merkantilizmus) és a rendi monarchiához viszonyítva, haladó szerepet játszott. 
A kereskedelem és ipar fejlődése az uralkodó új jövedelmi forrásait hozva létre, előidézte 
a rendi képviseleti szervektől való pénzügyi függetlenségének megerősödését és megkönnyí
tette a hatalmas, csak neki alárendelt bürokratikus közigazgatás és az állandó hadsereg 
felállítását. Az adók rohamosan megnőttek. Az uralkodó, miután a rendi képviseleti szer
vektől való függését felszámolta, nem is hívta össze Őket és nem is számolt velük. A hatalom 
támasza a bürokrácia és az állandó hadsereg l e t t . . . Az abszolutizmus Németországban 
az apró államokban uralkodó despotizmus sajátos jellegét öltötte magára, ami csak meg
erősítette az ország politikai széttagoltságát; de a XVIII. sz. végén a nagyobb államokban 
(Poroszországban, Ausztriában) az abszolutizmus teljesen tipikus vonásokat visel. Abban a 
mértékben, amint a kapitalista életforma megérett, az abszolutizmus a burzsoázia védel
mezőjéből akadállyá vált további fejlődésének útján . . . Azokban az országokban, ahol 
a kapitalista fejlődés lassabb volt, a burzsoázia hajlandó volt közeledni a nemesi abszolu
tisztikus államhoz, s az abszolutizmus a XVIII. sz. második felében a maga részéről néhány 
reformmal, köztük agrárreformokkal és a felvilágosult abszolutizmus álarca alá rejtett poli
tikai demagógiával bénította meg a burzsoázia politikai oppozicióját«. 

Ami már most a »felvilágosult abszolutizmus« teóriáit illeti, ezeknek osztálygyökerét 
mélyrehatóan világítják meg Volgin akadémikus megjegyzései11: »az abszolút monarchiának 
ez a látszólagos függetlenedése a feudális társadalom uralkodó osztályaitól, talaja annak 
a polgári idealizálásnak, mely az abszolutizmust olyan erőnek állítja be, amely meg tudja 
javítani a feudális társadalmat és a polgárság igényeinek megfelelően el tudja hárítani az 
akadályokat a fejlődés útjából. A monarchiának ez az idealizálása arról tanúskodik, hogy 

•Szabó Dezső: A megvék eltenóV.ása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel izemben. Bp. 1934. (Ért. 
a tört. tud. köréből. XXV. 3.) Vörös Karoly megállapítása s z r i r t a k i sbr t r kosok kudf rcbaíullac'ó ellen
állása később naívb ' r tck- és osztrákelleres magata t í ssá fejlőlik á t (i. m. 382. 1.) 

' Marx—Engels : Válogatott művek, Bp. 1949. II, 316. 1. 
8 Marx—Engels : Válogatott levelek. Bp. 1950. 474. 1. 
8 Marx—Engels: Válogatott müvek, id. kiad. I, 12—13. 1. 

« 2 . kiad. Moszkva, 1949- I, 31—32. t. 
11 Voltaire. Sztati i matyeriali. Pod red. akad. V. P. Volgina. Moszkva—Leningrád 1948. 9. 1. 
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a polgárság még nem érzi magát elég erősnek, hogy a nép élére állva ledöntse a régi uralkodó 
osztályokat és maga vegye kezébe a hatalmat. Másrészt ez az idealizálás arról is tanúskodik, 
hogy a polgárság még nem tudatosította magában azt, hogy érdekei összeegyeztethe
tetlenek a feudális renddel. A polgárság lehetségesnek tartja a kompromisszumot és a kompro
misszum alapján az együttélést a régi uralkodó osztályokkal«. 

Anélkül, hogy ezeket az átfogó megállapításokat gépiesen rá akarnók húzni a magyar 
helyzetre, megállapítható, hogy az osztrák abszolutizmus politikai taktikájának lényege, 
főcélja Magyarországon nagyon is hasonlít ezekhez az általános-keretükben megragadott 
alapelvekhez. Hiszen alaptörekvése itt is a feudális és antifeudális erők szembeállásának 
felhasználása volt, saját feudalabszolutista államrendszere és fennálló gyarmati viszony 
megszilárdítása érdekében. Ugyanezért óvatos taktikával el kellett hárítania, le kellett 
vezetnie az esetleg forradalmi »megrázkódtatásokban« kirobbanó társadalmi feszültséget, 
tehát kénytelen volt egyszersmind fékezni, irányítani és megfelelő korlátok közt tartani 
ezt a szembenállást.12 Azonban nálunk ekkor az egyetlen jelentékeny antifeudális erő a 
jobbágyság lévén, az udvar enn.ek ellenállását igyekszik —T láttuk, milyen sikerrel! — 
lefékezni reformkísérletei révén; egyúttal ezt az osztályt akarja bázisként megnyer
gelne az idegen abszolutizmussal szembenálló középnemesség ellenében. Másfelől ugyan
csak nem válogat az eszközökben, hogy megtörje ezt a szembenállást: a főnemességen 
túl aulikussá akarja változtatni, az udvar körébe akarja vonni a középnemességet (ezt a 
célt szolgálta volna Mária Terézia eredeti elgondolása~'szerint a nemesi testőrség is). Nem 
rajta múlt, hogy a-dolog másképpen ütött k i : ennek egyik legtanulságosabb, eredményeiben 
és kudarcaiban egyaránt legvonzóbb példája éppen Bessenyei fejlődése. 

2 

Brutális anyagi eszközökön kívül rendelkezésére állott azonban az osztrák abszo
lutizmusnak egy olyan bonyolultabb, finomabb ideológiai fegyver, amelyet speciálisan a 
magyar köznemesség ellenállásának megtörésére, gondol-kodasának átformálására akart 
igénybevenni: állam- és jogelmélete, valamint merkantilista közgazdasági teóriái. Nem 
lesz érdektelen megfigyelni — mielőtt e teóriák jellemzéséhez fognánk, — milyen szívós 
adminisztratív harcot folytát az udvar annak érdekében, hogy hazánkban az oktatáson 
keresztül meggyökereztesse, elterjessze a politikai gyakorlatát igazoló természetjog tanait. 

Már 1760-ban, mind az esztergomi káptalanhoz, mind a nagyszombati egyetem fel
ügyelő hatóságához intézett leiratában kötelezővé teszi a királynő a természetjog tanítását.13 

A jezsuiták azonban dogmatikai kifogásokat tettek az udvar részéről előírt természetjogi 
kompendium ellen. 1769-ben újabb javaslatot dolgoztatott ki Mária Terézia Borié állam-
tanácsossal : tervezete élén a »ius naturae et publicum universale« áll, legfontosabb jogi tan
tárgyként (57). Ezzel párhuzamosan érdekesen alakul a magyar közjog tanításának kérdése. 
Festetich Pál gróf, a királynő hű embere, ellenzi e tárgy tanítását, mert a kényes kérdések 
sorának felvetődését eredményezné, melyekben »nagyon nehéz lenne úgy megállapítani 
a tételt, hogy äz se a legmagasabb szolgálatnak hátrányával ne járjon, se a közönség a tételnek 
ellent ne mondjon« (61). Érdemes idézni Gebier államtanácsos idevonatkozó szavait, aki 
korainak tartja a magyar közjogi tanszék felállítását, mert »az általános közjog és a politico-
cameralis tudományok tanárainak előbb el kell a magot vetniök jobb elvekhez és majd ha, 
ezek lassanként gyökeret vernek, a mai hibás magyar alkotmány más alakot fog felvenni« (63). 

Az 1770-es »norma studiorum« kötelező tankönyvnek írja elő Martini két tankönyvét: 
De lege naturali positiones (1767) a természetjog, a Positiones de jure civitatis (1768) címűt 
pedig az általános közjog és nemzetközi jog tanításának alapjául. A politico-cameralis tan
széken Sonnenfels Grandsätze der Polizey-, Handlangs- und Finanzwissenschaft c. műve lett 
az oktatás vezérfonala. 1775/76-ban azonban az egyetemet felülvizsgáló bizottság azt találja, 
hogy a természetjog tanára »nem elég buzgó« (előadásait négyen hallgatták!) és »ezt a leg
hasznosabb, sőt legszükségesebb tudományt Nagyszombatban meglehetősen elhanyagolják« 
(106). A kar megadja ennek magyarázatát: az ifjúság nagyobb része szüleinek azzal az 
utasításával jön Nagyszombatba, hogy csakis a magyar jogot hallgassa... Nyilvánvaló tehát 
a magyar köznemesség ellenállása a Bécsbőt importált természetjogi diszciplínával szemben ; 

12 Ez a »nemességellénes, de iobbágylázadástól félő hangulat« természetesen 1790-ben éri el csúcspontját 
az udvarban. (A részletekre vonatkozólag 1. BerJász Jenő : A magyar jobbágykérdés és a técsi udvar. A Magyar 
Tört. tud. Intézet Évkönyve, Bp., 1942. 392. sköv 1. Az udvar és a magyarországi polgárság viszonyának alaku
lását kíséri végig Mályusz Elemér: A magyarországi polgárság a francia jorraaaiom korában. A Bécsi Magyar 
Tört. Intézet Évkönyve, I, Bp., 1931. 225 sköv. 1.) 

• 13 L. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. Bp. 1936, 38. 1. A zárjelbe te t t szá
mok e mű lapszámaira utalnak. 
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ennek elejét veendő,a »Ratio Educationis« ajánlatosnak tartja, hogy a tanulók már a 3 osztályos 
alsó gimnáziumban megismerkedjenek a természetjog elemeivel, mert az magábanfoglálja 
»a jó polgári kötelességeket« (109). A gimnáziumok utolsó osztályában pedig már kötelező 
e tantárgy. 

II . József, aki az egyetem jogi karát a hivatalnoki pályára előkészítő praktikus iskolává 
alakította, reformjaiban Sonnenfels javaslataira támaszkodva, a természetjog mellett nagyobb 
súlyt fektetett a közgazdasági és közigazgatási: »politia és cameralis tudományok« okta
tására (155). 

Fordulatot csak az 1790/9l-es.országgyűlés kezdeményez majd a természetjog hazai 
tanításában : Vay István reformjavaslata a természetjog fogalmát az emberi jogok (!) és 
kötelességek előadására korlátozza, másrészt'jnegtisztítandónak tartja mind az anarchia (!), 
mind a despotizmus elveitől (187—188). Ugyancsak szükségesnek tartja a nemzeti szem
pontok érvényesítését'a politikai és kamerális tudományok oktatásában. E javaslatokra 
azonban sötét pontot tesz a korlátlan reakció szellemében fogant helytartótanácsi rendelet 
1795-ben, mely arról nevezetes, hogy megtiltja Kant »veszélyes« elveinek tanítását és min
denben visszaállítja a jogi oktatás régi rendszerét: a természetjog és nemzetközi jog tan
könyvéül ismét Martini műveit írja elő. 

Lássuk már most, melyek a fővonásai ezeknek az udvar részéről ilyen erőteljesen 
favorizált Martini-, ill. Sonnerifels-féle elméleteknek ? 

Martini művei már a természetjogi iskola késői, erősen hanyatló korszakának" ter
mékei ; annak az időszaknak, mikor ez az indulásában lendületesen racionalista és teológia
ellenes jogfilozófiai iskola professzori katedrafilozófiává változott a »felvilágosult« német 
kisfej edeimi abszolutizmus egyetemein, tanáraira udvari tanácsosi cím várt,14 egykor merész 
dedukciói jogi tézisek rendszerévé merevedtek, harcos logikája meddő matematikai mód
szerré satnyult, iskolás kategóriák és terméketlen distinkciók skolasztikájává sekélyese
dett. A természetjog alapfeladata ekkor már az abszolutizmus elméleti erősítése, tudomá
nyos igazolása : ezt a feladatát egyszerűen úgy oldja meg, hogy erkölcsi és jogi indokok 
rendszerét tákolja össze az abszolút uralkodók alattvalóikkal szemben gyakorolt hatalmi 
megnyilvánulásai számára. Irányító elve ezért: minden elméletileg lehetséges és elképzel
hető cselekedetet egy jogi rendszer kereteibe beilleszteni. Ennek a követelménynek a logi
kája tette a természetjogot — ebben a fázisban — a fennálló, pozitív jogállapotot alátámasztó 
szolga-elméletté, mely búcsút mond egykori forradalmi-deduktív, a pozitív jogot saját nor
máihoz hozzámérő s azt a feltörő burzsoázia igényeinek színvonaláról bíráló elvi magas
latainak.16 

A hanyatlás csírái már a természetjog első nagy rendszerezó'jének, Martini alapvető 
forrásának, Pufendorfnak műveiben fellelhetők.16 Talán legszemléletesebben az »imbecillitas«-
fogalom kiképzése — rendszere egyik tartópillére — világít rá elmélete meghatározó gyö
kereire. Keresve azt a legfontosabb motívumot, mely az embert természeti állapotának 
elhagyására, társadalomalapításra késztette, Hobbes-szal szemben a grotiusi »appetitus 
societatis«-eívre támaszkodik ugyan, de azt nem tartja kielégítőnek : nézete szerint az ember 
társulékony természete nem ösztönszerű adottság, hanem értelmi felismerésen, mégpedig 
az ember önnön gyengeségének értekni felismerésén alapuló (dictamen rectae rationis) legfőbb 
természetjogi alapelv. Az elszigeteltségében gyenge és esendő egyén a társadalom viszony
lataiban mintegy kiegészül, teljesértékűvé válik éppen ama biztonság eredményeként, melyet 
számára a társadalom nyújtani képes. Ebből következik a »Loi fundamentale du Droit Naturel«: 
»chacun dóit étre porté ä former et entretenir, autant qu'il dépend de lui, une Société paisible 
avec tous les autres, conformément á la Constitution et au but de tout le Genre Humain sans 
exception«.17 E gondolatmenet mögött lehetetlen fel nem ismerni a német abszolutista feje-

11 Martini is megkapta ezt a méltóságot 1764-ben, miután 1754-től a természetjog tanára a bécsi 
egyetemen, 1759-től könyvcenzor és 1761-től kezdve Józsefnek, Lipótnak, Ferdinándnak stb. udvari neve
lője lett. 1782-ig látta el egyetemi teendői t : ekkor államtanácsossá nevezték ki. II. Józsefnek büntetőjogi 
kérdésekben főtanácsadója, Lipót a törvénvho.zási, bizottság elnökévé teszi. 1800-ban halt meg. (L. 
Rössler, H. — Günther, F . ; Biographisches Wörterblich zur deu'schen Ge.chichie, München 1953. 559. 1. 

15 V. ö. Mitteis, Heinrich : Über das Naturrecht. Berlin 1948, Akademie-Verl. 25. 1. 
16 Ami Pufendorf módszerét illeti, azt már a XVIII. században élesen megbírálta d'Augesseau. 

Orotiusszal veti össze : »Vous y trouverez (eher Grotius) des idées' moins abstraites, mais plus nobles . . , 
que ia dialectique j ' a i presque d'it la scolastíqúe de Puffendon" : car il a traité la politique ä peu prés comme 
les auteurs scolastiques trartent la théologie«. (Instructions sur les études propres á former un magistrat, 1716. 
Idézi Derathé, R. : Rousseau et la science politique de son temps. Paris 1950. 67. 1.) 

17 Barbeyrac fordításából idézünk : Le droit de la nature et des géns, liv. II. chap. 3. § 15. Basle, 1732, 
I. köt. 195. I. (A latin eredetiben : »inde fundamentális lex naturae haec érit : cuilibet homini, quantum 
in se, colendam et conservandam esse pacificam adversus alios socialitatem, indoli et scope generis humani 
in Universum congruentem.« (S. Pufendorfii De jure naturae el gewium, Amsterdam 1688. 143. 1.) Idézzük 
az »imbecillitasí-ra vonatkozó klasszikus helyet is : »Praeter hanc amorem sui, studiurtique seipsum omnibus 
módis conservandi, deprehenditur quoque in nomine summa imbecillitás, atque naturalis indigentia, tit si 
homo solus absque uüo auxilio per alios homines accedente, in hoc őrbe destitutus concipiatur, v i t a i p s i in 
poenam data videri possit.. (i. h. 142. I.) 

25 



delemsegekben élő polgárság »biztonságos« helyzetét: egyfelől kvietisztikusan elfogadja 
önmaga fölött az állam protekcionizmusát és saját gazdasági tevékenységének merkantil 
korlátok között folyó támogatását, másfelől belenyugszik abba, hogy ennek fejében poli
tikailag is gyámság alá helyezte magát, olyan politikai hatalom gyámsága alá, amely alatt
valói feudális kizsákmányolására, sokszor azok közönséges árubabocsátására alapítja ros
katag gazdasági exisztenciáját. 

Ilymódon tehát Pufendorfnál, Martininál is a társadalom (Grotiusnál még termé
szetes adottság, mint az ember természetében bennerejlő, meghatározó ok) az állam céliogal-
mában oldódik fel, a természetjog megvalósulásának eszményi —• és egyedül lehetséges — 
terepéül az állam lép elő, a »droit naturel« »loi naturelle«-! é változik, »qui convient si nécessaire-
ment á la Nature Raisonnable et Sociable de i'Homme, que sans Pobservation de cetté Loi 
il ne sauroit avoir parmi le Genre Humain de Société honnéte et paisible«.18 Az így értel
mezett »loi naturelle« akadálytalanul tehető meg egy olyan norma- és kötelességrendszer 
alapjául, amely szemmelláthatólag az államélet viszonylatainak szabályozását célozza és 
többé már nem az individuumok természetéből folyik, hanem azok mellé, illetve fölé van 
rendelve ; ahogyan E. Wolf mondja, parancsoló módba tevődik át.18a De ennek a változás
nak a következményeként a természetjog morálfilozófiába, az »emberi kötelességekről« szó
nokló lapos elmélkedésbe fullad, melynek egyetlen, nagyon is negatív célja : az egyén mozgás
szféráját erkölcsi normákkal körülhatárolni, ennek segítségével törekedni a társadalmi méretű 
súrlódások lefékezésére s így a feudális abszolutizmus számára kiegyenlítő, az ellentéteket 
elviselhető határig tompító modus vivendi-t találni. 

Pufendorf rendszerének ezt a főtörekvését előrevetíti már kiindulása, a természeti 
állapot és az ott uralkodó szabadság jellemzése. »L'État de Nature s'appelle aussi la Liberté 
Naturelle-— írja, — parce que l'on y congoit chacun comme maítre de soi-méme et indépen-
dant de toute autorité de ses semblables, avant qu'il y ait été assujetti par quelqué acte 
humain. D'oú vient aussi que, dans cet état-lá, chacun passe pour égal ä tout autre dönt 
il n'est ni sujet ni maítre.«19 Az egyenlőség tehát a tökéletes egyéni függetlenség állapotá
ban realizálódik : főismérve a »libertás a subjectione«. Martini híven visszhangozza a tételt: 
»Ex naturali hominum aequalitate, eorum quoque libertás a subjectione, seu independentia 
ab cujusvis alterius hominis arbitrio intelligitur.« (De lege naturali positiones, 1778, § 142.) 
Számára azonban már nem merül fel ez állapot történeti ténylegességének kérdése (ami még 
Pufendorfnak és Leibniznek is hosszas fejtörést okoz), — megelégszik azzal, hogy logikai 
elvontságában tételezze, ama vészterhes következtetés premisszájaként, hogy a társadalmi 
állapot viszont az egyenlőtlenség s a vele szükségszerűen összefüggő politikai alávetettség 
állapota.20 

A két »status« közé megszokott, a XVIII. század végére már kitaposott hidat ver 
a szerződéselmélet mechanizmusa. Pufendorf idevágó — eléggé nehézkes — elképzelésein 
(pactum unionis és subjectionis ; a kettő között »decrettlm circa formám regiminis«) Martini 
csak lényegtelen egyszerűsítést hajt végre, amennyiben egyesíti a Gesellschafts- és Herrschafts-
vertrag-ot : »unicum pactum subjectionis, quo singuli yoluntatem suam universis submittant, 
vei qaod idem est, pactum unionis civilis ad essentiam civitatis generatim acceptae sufficere« 
(Positiones de iure civitatis, 1773, cap. II, § 38). Az itt felmerülő kérdés — minden szerződés
elmélet Achilles-sarka a XVI. század monarchomachusai óta — azonban nem az efféle 
distinkciók körüli skolasztikusán terméketlen vitában, hanem a népszuverenitás elismerésé
nek kérdésében csúcsosodik ki. 

Minden szerződéseim él etb«n benne rejlik ugyanis annak a — megfelelő társadalmi 
konstelláció esetén forradalmi visszhangot nyerő — következtetésnek a csírája, hogy a szu
verenitás forrása, alanya, hordozója végső soron maga a társas állapotba lépő nép, pontosab
ban annak alkotórészei, a társuló individuumok.21 E következtetés súlya alól Pufendorf 
és Martini sem vonhatja ki magát : minden tőlük telhetőt megtesznek azonban azért, hogy 

18 Barbeyrac id. ford., liv. I. chap. 6.§ 18. (id. kiad. 113. 1.) A latin eredetiben : »illa (lex naturalis) 
est, quae cum rational] et social! natura hominis ita congruit, ut humano generi honesta et pacifica societas 
citra eandem constare nequeat.« (id. kiad. 77. 1.) 

«a Wolf, Erik : Grbtiw, Pufendorf, Thomariw. Tübingen 1927, 88. 1. Gondoljunk Pufendorf másik 
nagy művének címére : De officio hominis et civis juxta legem naturalem (1673), amit igen találóan fordí
to t t le Barbeyrac : Les Devoir? de l'homme et du citoven. Tels qti'ils lui sont prescrits (!) par Ia Loi Naturelle. 

18 B ' rbeyrac id. ford., liv. II, chap. 2.§ 3. (id. kiod. 154. 1.) A latin eredetiben : »Üle s tatus nomine 
naturalis libertatis venit, dum quilibet citra antegress 'm humánum factum sui juris potestatisque, ac nullius 
alterius hominis potestati subjectus intelligitur. Quo ipso etiam quivis cuivis alteri, ctti neque ipse subjectus 
est, neque eundem slbi subjectum habet, aequalis habetur.« (id. kiad. 1Ö8. 1.) 

40 Már O. Gierke felismerte, hogy Pufendorf »societas inaequalis«-koncepciója, melytől egyúttal 
az állam születését is számítja, az abszolutista politikai rendszerhez való illeszkedés eszközeként értékelendő 
(1. Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, Breslau 1880, 104. 1.). 

2 1 V. ö. Gierke, id. m. 107. 1. 
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€ gondolatmenetet semlegesítsék, megfosszák legveszélyesebb méregfogától: az ellenállási 
jog proklamálásához vezető fordulattól. Hiába jelenti ki tehát Pufendorf, hogy a pactum 
subjectionis kölcsönös kötelezettségeket foglal magában, mert »salus populi suprema lex 
esto«23, hiába továbbá Pufendorf polémiája a Hobbes-féle »donatio-elmélet«-tel (mely szerint 
az államalapításkor a társuló egyének valamennyi joga, mintegy ajándékként, visszavon
hatatlanul az állam szuverenitására száll), — hiába hangoztatja Martini is : »ii, quorum 
se imperio submiserunt singuli patresfamilias, dum hanc subjectionem acceptant, iam eo 
pso tacite simul repromittunt curam salutis publicae ; adeoque ad eum civitatis finem assequen-
dum se obligant« (Pos. de iure civ. § 239), - e megállapítások fogatlan erkölcsi maximák marad
nak, mert a szuverenitás gyakorlása e gondolkodók álláspontja szerint már nem a népet 
illeti, nem lehet a nép kezében. Csak Rousseaunak a szuverenitás elidegeníthetetlenségéről 
szóló tétele (a hobbesi elmélet diametrális ellentéte) sűrítheti össze majd ezeknek az elő
feltételeknek legvégső, forradalmi következtetéseit, míg a Pufendorf-féle »népszuverenitás-
elmélet« (nevezhetjük-e annak ?) szükségszerűen abszolutista elvek zátonyára fut; a nép 
még az alkotmányos monarchiában sem lehet uralkodójának bírája : »tout cela ne diminue 
rien du Pouvoir absolu, et n'empéche pas que le choix des moyens propres á pro-
curer le salut et l'avantage de l'État, ne sóit laissé á son jugement et á sa disposition, aussi 
bien que la maniére de les mettre en usage . . . Car l'État ne veut rien que par la volonte 
du Roi<(23. Martini még élesebben fogalmazza meg ezt a nézetet: »enimvero quinam reapse 
tyrannus existat, definire eo difficilius est, quo minus convenit subjectis Judicium de imperante 
ferre« (Pos. de iure civ. cap. XI, § 385). Az a monarcha, aki tirannussá vált, nyilvánvalóan 
eszét vesztette : ezért nem gyűlöletet, hanem szánalmat érdemel. A fegyveres ellenállás jogát 
Martini természetesen kategorikusan tagadja (id. m. § 379). 

Abszolutista alapelveihez hűen, Martini annyira abszolutizálja szuverénitásfogalmát, 
hogy az átfogja, magába szippantja az államélet minden területét; társadalomdefiníciója 
is ugrópontul szolgál a szuverenitás lehető legtágabb, egyetemes értelmezésére : »coetus 
iiominum sui iuris sub eodem communi imperio securitatis fruendae causa colligatus, civitas 
est« (Pos. de iure civ. § 9). A »securitas« egyedüli letéteményese és megvalósítója pedig az 
»impérium« (majtötas), melynek feladata »actiones omnium subditorum ad communam 
securitatem pro arbitrio dirigendi« (u. o. § 50). Ezért az impériumot illeti a törvényhozás, 
politia és potestas exsequens valamennyi joga ; a törvény sem más, mint »voluntas imperantis 
sufficienter declarata« (u. o, § 70). 

Világos, hogy Martininál és elődeinél a szuverenitás és az azzal szinte egybeeső állam
cél fogalmainak ilyen korlátlanná tágítása egyedül az állami intervencionizmus szankcioná
lását szolgálja a politikai filozófia eszközeivel; de itt keresendő »matematikai« módszerük 
meddő circulus-jellegének meghatározó oka is. A rendszerük középpontjába helyezett cél
fogalmat (a »communis securitas«-jelszót,84 mint a »salus publica« alapfeltételét) ugyanis 
nem transzcendens, megvalósulásra váró elvként fogják fel, nem irányjelző eszményt látnak 
benne, hanem immanens, az állam tevékenységében már eleve bennerejlő, adott tendencia
ként kezelik, amelyet a kutatónak csak újból ki kell bogoznia, fel kell ismernie az élet sok
színű jelensége mögött, mert ebből a felismerésből akadálytalanul, deduktive levezetheti 
(sőt: kell levezetnie) elméletének főtételeit. 

Ebben az összefüggésben jelentéktelenedik el Martini állásfoglalása az államformák 
kérdésében : »tárgyilagossága«, mellyel kitér a Bodin óta annyit hánytorgatott »legjobb állam
forma« problémája elől és egyáltalán nem ajánlja egyedül üdvözítő és célravezető állam
formaként az abszolút monarchiát, Concha Győzőt is megtévesztette.25 Azonban — hogy 
a XVIII. sz. terminológiájának keretében maradjunk — elméletének »hallgatólagos« tanul
ságai túlharsogják »kifejezett« tételei hiányát. A fentiek után szükségtelen annak bizonygatása 
hogy rendszerének egész nehézkedése az abszolút monarchia irányába mutat, fogalmai közt 
idegen test a demokrácia vagy arisztokrácia. Ezenfelül az államforma fölötti vita számára 
— mint ezt rendszere logikája megszabja, — nem egyéb pusztán formai vitánál : ezért is 
tartja hiábavalónak. Szemléltetően bizonyítja ezt az a fából-vaskarika-játék, melyet a »kevert« 
államformák 16 (!) fajtájának elsorolásával űz, — olyan államformákat említ itt, mint az 

I 2S De officio hominis et civ is. 1673. lib. II. cap.-11.§ 3. 
83 Barbeyrac id. ford., liv. VII, chap. 6. § 10. (id. kiad. 301—2. 1.) A latin eredetiben: »ejusmodi 

permissa haudquaquam absolutum imperii delibant ; adeoque rex per eadem obligaturquidem ad impérium 
bene gerendum : quam autem modum, quaeve media isti finis producendo sit usurpaturus, in ipsius judicio 
e t arbitrio relinquitur . . . Nam utique omnia quae vult civitas, vult per voluntatem regis« (id. kiad. 731, 733.1.). 

24 Ez a jelszó — állapítja meg O. Gierke, — »melyet ugyanannyira tekintettek az abszolutizmus 
korlátjának, mint hatalmi eszközének, azzal az erővel ruházta fel az államot, hogy a természetjogi eszme
körön belül egyre jobban háttérbe szorítsa az igazságosság gondolatát a célszerűség elvével szemben« (id. m. 
301. 1.). — A jellemzett módszer pedig — H. Thieme megállapítása szerint — »a pozitív jogtól való burkolt 
függésre vezet.« (Die Zeit des späten Naturrechts. Zschr. f. Rechtsgesch. Germ. Abt., 1936, 222. I.) 

26 A '90-es évek reformeszméi és előzményeik. Bp. 1885. 16. 1. 

27 



»Aristocratico-democratica«, »Democratico-aristocratica«, vagy éppen »Demöcratico-monar-
chico-aristocratica«, »Democratico-aristocratico-monarchica«, sőt »Monarchia aristocratica et 
democratica aequaíis«. 

Míg az államforma kérdésének ilyen »tárgyilagos« kezelése láthatóan az abszolutista 
gyakorlattól való függés burkolását célozza, van ennek az elméletnek egy olyan ága is, amely 
brutális nyíltsággal, leplezetlenül tárja fel az abszolút .monarchia valóságos, diktatórikus 
funkcióit, népelnyomó gyakorlatának egész, extenzív szélességét. A »Polizeywissenschaft« 
névre keresztelt tudományágra gondolunk itt (magyarra közigazgatás-, rendészet-, rend
őrség-tudománynak lehetne fordítani), melynek apostola, megalapítója Martini tanítványa, 
Sonnenfels József, 1763-tól a politika tanára a bécsi egyetemen. Államelméleti fejtegetései
nek élére (1. »Grundsätze der Polizey-, Handlung und Finanz« [1765—1767] c. művét) a »Polizey« 
stúdiumát állította : ezzel, mint látni fogjuk, az abszolút monarchia legtúlzóbban következe
tes elméleti igazolásának szellemében járt el. 

A marxista államelmélet egyik klasszikus művében, a •»Család, állam, magántulajdon 
eredetea c. könyvében Engels az athéni államról szólva, megállapítja, hogy ott »az állam 
polgáraival szemben még csak mint rendőrség mutatkozott meg«26, á továbbiakban pedig 
utal arra,-hogy »a rendőrség intézménye egyidős az állammal, ezért beszéltek a XVIII. század 
naiv franciái civilizált nemzetek helyett 'rendőrséggel ellátott nemzetekről' (nations policées)«. 
Nos, amiről a század franciái beszéltek, rendszerré tákolták az osztrák abszolutizmus állam
filozófusai. Ha ugyanis a rendszerük középpontjában trónoló államcél fogalma egyértelmű 
az alattvalók' biztonságának megőrzésével (természetesen a »salus publica« érdekében!)27, 
akkor a Polizey tárgya, feladatköre: »die innere Sicherheit des Staates zu gründen und 
handzuhaben« {Grundsätze, § 43). Az államcél fogalmának fent jellemzett, mértéktelenné 
tágított értelmezése ekként röviden és célirányosan odavezet, — hogy a »Polizey« hatásköre 
is mérhetetlenné tágul, belekerül a lázadások megelőzése végett kiépített kémhálózattól2* 
az utcakövezésig és a cselédkérdésig, a lelencházaktól a tűzjátékokon keresztül az állampol
gárok részegeskedése és másfajta kicsapongásai fölött gyakorolt nevelő jellegű ellenőrzésig 
minden elképzelhető köz- és magánéleti kérdés sziklaszilárd erkölcsi axiómákon és emelkedett 
rendőri elveken nyugvó terjengős »elemzése«. Felügyelet! — ez az abszolút államhatalom 
bálványa, a bálvány pedig a »Polizeywissenschaft« érctalapzatán emelkedik magasra. Ami 
erről az elképzelhetetlenül lapos és vizenyős »tudományról« egyáltalán elmondható, azt helye
sen és találóan foglalta össze L. Sommer, megjegyezvén, hogy e tudomány tárgyául nem a pol
gárok jogai, hanem érdekei szolgálnak ; csak éppen »a polgároknak ezek az érdekei legtöbb
ször egyszerűen a fejedelmi érdekkel azonosíttattak«.29 

Ez az uralkodó szempont : az uralkodó szempontja határozza meg Sonnenfelsnek azt 
a megállapítását is, hogy a társadalommá egyesülés az egyének közt egycsapásra tökéletes 
harmóniát hoz létre : »Die Wirkung dieser Vereinbarung ist Einheit des Endzweckes, Ein
heit des Willens, Einheit der Kraft«, (Grundsätze, § 2). íme, az abszolút uralkodó vágyálma : 
semmi társadalmi súrlódás, semmi osztály ellentét30 ; az alattvalók főfoglalkozásként egymást, 
az uralkodó viszont őket boldogítja, atyai bölcseségének és kevésbbé atyai rendőrségének 
segítségével. Hiszen a nép célja, mikor uralkodónak vetette alá magát, nem volt más, mint 
»um eine Wohlfahrt, die man sonst zu. erhalten nicht fähig ist (!), zu behaupten« (Grund
sätze, § 11). Az efféle konstrukció azután szükségszerűen maga után vonja a Rousseau elleni 
polémiát : természeti állapot, elszigetelt egyéni lét az abszolutista doktrína »következetes
ségének« ezen a fokán csak tartalmatlanná halványított logikai valószínűségként enged
hető meg, történeti lehetősége tagadandó (v. ö. már Pufendorf kételyeit!)31. Az ember ter
mészetének mi sem felel meg tökéletesebben, mint a társadalmi lét, — a társadalom létfeltételei 
pedig természetesen állandó fejlődésen mentek át, a fejlődési sor végén a fennálló jogrenddel 
s annak őrével, az abszolút monarchia »PoIizeywissenschaft«-jávaI. 

" M a r x — E n g e l s : Válog. művek. id. kiad. II, 268. 1. 
"Sonnenfels megfogalmazásában: »In bürgerlichen Gesellschaften war dieses der Endzweck, die 

Sicherheit und Bequemlichkeit des Lebens, welche vereinbart das öffentliche Wohlfahrt ausmachen.« (Grund-
tätze, § 11.) 

28 V. ö. Mitrofanov megállapítását a »közjó« és a spionrendszer összefüggéséről: »Mit diesem Zeil (dem 
allgemeinen Wohlfahrt) mussten dem Denunziantensystem die weitgehendste Rechte eingeräumt werden« (Jo^c;.h 
IL, Wien—Leipzig 1910. 272. 1. 

2» Sommer, Louise: Die österreichischen Kameralisten. Wien 1920—1925. II. köt., 167. 1. . • 
30 V. ö. Zaleskij, W. F . : Philosophie und politische Ökonomie bei den Merkantilisten des XVI.— 

XVIII. Jahrhunderts c. cikkét, melyben rámuta t a leibnizi »praestabilita harmónia« szerepére a merkantilis
ták világnézetében. (Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie,. 1911 : 609, 1912 : 333. 1.) 

3i Droit de la nature et des gens. iiv. II. chap. 2.§ 4 : ». . . il faut avouer que tout le Genre Humain 
ä la foisne s'est jamais trouvé dans VEtat de Nature . . .« (Barbeyrac id. ford-. 158. 1.) A latin eredetiben : 
iFatemur tamén, Universum genus humánum nunquam simul et semel in merő statu natutaii existisse, 
neque étiem existere potuisse . . . i (id. kiad. 111. 1.) 
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Nincs tehát semmi csodálkozni való azon, hogy Sonnenfels szükségesnek tartja a 
hadakozást Rousseau forradalmi élű teóriáival; jellemzőbb, hogy még a Montesquieu-féle 
hatalommegosztás sincsen ínyére (ebben különben megegyezik Martinival), mert az állam 
— szerinte — annyira összetett gépezet (»eine so sehr zusammengesetzte Maschine«), 
hogy önálló jogi szférák képzése könnyen a belső egyensúly felborulását eredmé
nyezi.32 A sonnenfelsi államelmélet abszolutista »következetessége« .megnyilvánul 
továbbá abban, hogy még mesterének, Martininak tanításához' képest is lépést tesz hátrafelé, 
gondosan kiküszöbölvén beló'lg azokat a csírákat, amelyek — kifejlődésük esetén — áz abszolu
tizmus gyomrának megemészthetetlen gyümölcsöket hozhatnának. Ilyen csíra — mint erről 
fentebb szóltunk — elsősorban a szerződéselmélet, — ezt Sonnenfels még Martini fölötte 
jámbor formulázásában sem tudja elfogadni. Elveti hát ezt a már amúgyis csak fügefalevél
szerepet játszó természetjogi csökevényt s a társadalom keletkezését egyedül hasznossági 
indokokra vezeti vissza. Szerinte az ember erői fokozásának és összegezésének céljából egyesült 
társadalomba, hogy egyesült erővel munkálkodjék létfeltételei javításán és az általános jólét 
elérésén. Ez a konstrukció Sonnenfels számára.láthatólag kettős eredménnyel járt : egyrészt 
kihúzta a talajt a szerződéselmélet alól, másrészt elméleti alapot adott a társadalmi érdekek 
harmóniájáról szóló ideológiának. 

Sohnenfels közgazdasági elméletének részletes ismertetésétől e helyen eltekinthetünk.33 

Megtalálhatók benne a merkantil-rendszer összes szabályszerű kellékei: aktív külkereskedelmi 
mérleg, mint az állam politikai hatalmának alapja, autarkiaeszmény34, populacionizmus 
(mely szerint a népszaporulat az államvagyon gyarapodását jelenti) és a legszélesebbkörű 
állami intervencionizmus a termelés irányításától az árpolitikáig; Mindezek az eszmék azonban 
egyetlen »Grundsatz«-ra vezethetők vissza, amit Sonnenfels a kereslet és kínálat viszonyával 
kapcsolatban fejt k i : »zwischen dem Anbote der Ware oder der Arbeit und der Nachfrage 
nach Ware und Arbeit das Gleichgewicht herzustellen«... s ha a kívánt egyensúly nemállna 
elő önmagától,, az állam kötelessége »durch bestimmte Anordnungen dort einzugreifen«.35 

íme, az egyensúly elve bizonyul itt is ama vezércsillagnak, amely az abszolút monarchia gazda
sági és társadalmi berendezésének eszményi formáját beragyogja.36 S ha most a következők
ben rátérünk annak vizsgálatára, hogyan határozza meg ez a vezérelv Bessenyei korai állam
elméleti elképzeléseit s hogyan tükröződnek műveiben az abszolutista doktrina egyéb elemei, 
— egyúttal annak a k r i t i k a i álláspontnak a kialakulását is végigkövethetjük majd, 
amely csíráiban már a legkorábbi művekben is felbukkan s kezdeti kételyektől e doktrina 
határozott meghaladásáig vezeti gondolkodását. 

3 
Az »Ägis«-t, Bessenyeinek nem legelső, de első valóban jelentős művét szegényes cselek

ménye, ingatag, kezdetleges szerkezete, jellemábrázolásának következetlensége, sápadt és 
a késői Bessenyei "csattanó színekben oly gazdag stílusától merőben elütő, erőtlen szónokiassága 
miatt köztudomásúan a »könyvdrámák« kétes műfajába sorolják. De annál mélyebben, sok-
ágúbban gyökereznek a műben olyan elvi; filozófiai meggondolások, amelyek éppen jelen 
szempontjaink számára kiválóan értékessé teszik s alakjainak, illetve a cselekmény egyes 
fordulópontjainak megfelelően dokumentált, részletező elemzését követelik. 

A mű legvilágosabb, legegyértelműbben körvonalazott alakja Leonidás, Spárta ural
kodója. Ellentmondásai szinte epigrammatikus koncentráltsággal és tisztasággal fogalmazód
nak meg a dráma folyamán — míg a vele szemben álló Ágis szerepe, problematikája jóval 
homályosabb, elmosódottabb. A király figurájának egészében meghatározó jegye a jellemén 
és magatartásán eluralkodó tétovaság, rebbenő bizonytalanság, a belső egyensúly állandó 
hiánya. Egyúttal ő maga akarja ennek forrásáról minduntalan felvilágosítani a nézőt. Töp
rengéseinek, ingatagságának eredetét abban az ellentmondásban látja és jelöli meg, amely 
nézete szerint az emberfeletti, határtalan képességeket követelő királvi hivatal és saját, 
halandó exisztenciájából fakadó gyenge, korlátolt, »emberi képességei« között áll fenn. A dráma 
folyamán állandóan felemeli tiltakozó vagy panaszkodó szavát kötelességének erejét meghaladó 
súlya ellen. »Bár ne ismertem volna királyságom! Miért adtátok reám kínos uraságom!« »Ah 
kínos hivatal! gyötrelmes méltóság! Embertelen község, veszélyes uraság!« »Keserves királyság! 
kínos történetek! Mennyire fárasztják koronám az egek!... 'Fájdalmas Királyság! be nehéz 
rabságod, Ha nyakunkba veted aranyozott jármod. A többi halandótól különböztetnünk 

38 über die Liebe des Va'erlande~. (Ge~. Sehr. Wi&d 1715, Vil, 114 1.) 
33 Megtalálható L. Sommer id. művében, II, 354—444. 1. l 
31 V. ö. Niehans, J. : Der Gedanke der Autarkie im Merkantilismus von einst und im. Neomerkanti-

lismus von gestern, Zürich, 1945. 224. I. 
35 L. Sommer, id. mű, II, 392. p. 
* ' V. ö. Pribram, K. : Die Idee des Gleichgewichtes in der älteren nationalökonomischen Theorie, (Zschr. 

f. Volkswirtschaft, 1908, 15. I.) 
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kell S így tévelygünk magunk a sok fényességgel«. A dráma menete azonban felfedi Leonidás 
ingatagságának, tétovaságának Valódi forrását. Nem egyéb ez, mint az a bizonyos kétfelé 
figyelő, közvetítő óvatoskodás, ami az abszolút uralkodónak hivatása, sőt fő funkciója : minél 
gyorsabban, minél csekélyebb beavatkozás árán feloldani, levezetni a társadalom antagonista 
erői között felhalmozódó feszültségeket és ellentéteket — állandó »érdekharmóniát«, egyensúlyi 
helyzetet teremtve a feudális és antifeudális társadalmi erők között. E politikai taktika éle 
elsősorban a renitens feudális arisztokrácia, helyesebben oligarchia ellen irányul, célja az 
abszolút monarchia stabilizálása, jelszava pedig »a nép javának« előmozdítása. Hallgassuk meg 
Ámfarés fogalmazásában: »A főrendek közt is sok Király-hatalmat Nem nézhet s mutatja 
a morgó unalmat. A népet ingerli ez fel szabadságra, Mely nem tudja, hol jut kínosabb rabságra. 
Köztök nagy rendeink a fő méltóságot Elrontván,.úgy szülnek kínos Királyságot. Alattok a 
község megnyomatva szenved S nyögő rabságába alatta elsenyved.« — Bessenyei ellentmondá
sos állásfoglalására e jelszóval szemben (a drámán belül) még, vissza fogunk térni. 

Az »Ágis« cselekményének fordulópontja, Leonidás beleegyezése az adóslevelek elégeté
sébe, jellegzetesen e politika irányvonalában áll : a pillanatnyi, robbanással fenyegető feszült
ség feloldását, esetleg komolyra forduló népi akciók megelőzését célozza csupán. »Lehet-e 
Spártába harc nélkül egyesség?« — kérdi tanácsosaitól Leonidás. Demokarés szerint : lehet, 
S példás világossággal mutat rá a megoldás eszközeire és a mindenekfelett való végső célra, 
a fennálló helyzet stabilizálására : »Csak azért lármáz most Spártának népe, Hogy adósságával, 
nagyra ment ínsége. De ha ily terhektől megszabadulnának, Királyok előtt még térdrehullaná
nak«. Ámfarés is hasonló világossággal nyilatkozik a már elért célról : »A kötéslevelek meg
égettettek már, Spártába a szegény közöttünk bátran jár. Minden meghajol itt újra koronádnakT 
Emelned' pálcáját felső hatalmadnak«. Leonidás még nyíltabb : »Elértük végtére már nyugo
dalmunkat, Nem látjuk veszély közt gyengült hatalmunkat... Spárta megalázta magát kezem 
alatt, Mely rút lármáját már nem győzvén, elfáradt«. Erről az oldalról tehát a jobbágyvédő 
politikai jelszavak igazi tartalma : az abszolút uralkodói hatalom erősítése, megtámasztása 
szinte leleplező tisztasággal fejeződik ki a műben. Majdnem hasonló élességgel rajzolódik 
ki e politika módszereinek felszínen járó, a feudális viszonyokat konzerváló, legjobb esetben 
is csak a tüneteket és kirívó visszaéléseket orvosolni képes, de komoly reformoktól vissza^ 
hőkölő jellege ; Lykurgos törvénye csak Í g é r e t marad: »Megígértem nékik Lykurgos-
törvényét Kiki elérhette ma bennem reményét«. »Állítsuk fel újra Lykurgos törvényét, Éde
sítsük vele a népnek reményét« — mondja Leonidás Ágisnak. 

Az uralkodó s a nép viszonyát egyértelmű, szinte definíció-jellegű határozottsággal, 
az abszolutista elméletek tételeihez ragaszkodva jelölik meg a dráma szereplői. Egységesen 
(mint majd látjuk, Ágisék is!) az a t y a - képzetet fűzik Leonidás alakjához, a nagy király 
megtestesülését népe jóságos, hű atyjának eszményében ismerik fel. Régi, Aristotelesig vissza
menő eszmény ez; már ő úgy határozta-meg a »teljes hatalmú királyságot«, hogy »az nem 
egyéb, mint egy államnak, egy vagy több törzsnek családi jellegű kormányzása« (Politika 
III, 14, 1285b). Ezen a nyomon haladva tanítványa, az újkori politikai filozófia megalapítója, 
Jean B o d i n még tovább megy : a családot minden állam alapsejtjének teszi meg. Definíciója 
szerint: »Républiqve est vn droit gouuernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est 
commun, auec puissance souueraine«37. A család irányításában látja az állam kormányzásának 
mintáját: »Tout ainsi donc que la famille bié conduitte, estlavraye image de la Répubüque 
et la puissance domestique semblable á la puissance souueraine : aussi est le droit gouuernemét 
de la maison, le vray modellé du gouuernemét de la Répub.Et tout ainsi que les mébres chacun 
en particulier faisans leur devoir, tout le corps se porté bien : aussi les familles estants bien 
gouuernees, la Répub. ira bien«38. A családfő hatalmát kiterjeszti a tagok életére s halálára : 
»Tout ce que i'ay d i t . . . seruiront pour monstrer, qu'il est besoin de rendre aux peres la puis
sance de la vie et de la mórt, que la loy de Dieu et de natufe leur dofie : . . . autremet il ne 
faut pas espérer de iamais voir les bonnes moeurs, l'honeur, la vertu, l'ancienne splendeur des 
Républiques réstablies«39. Az apát Istenhez hasonlítja : »(il) est, la vray image du grand 
Dieu souuerain, pere vniversel de toutes choses«40. Bodin az analógiát ugyan nem-viszi odáig, 
hogy áz államfőt is alattvalói életének-halálának korlátlan urává, országa tulajdonosává 
emelje, — de ehelyett megalkotja a szuverenitás fogalmát, az »abszolút (jelentése i t t : tör
vényen felül álló) államhatalom« fogalmát. E szuverenitás-fogalomban a minden fenntartás 
nélküli korlátlanság, oszthatatlanság, egységesség és állandóság a domináló elem ; Bodin 
csak az abszolút monarchia, abszolút demokrácia és abszolút arisztokrácia államformáit 
ismeri elázzál, hogy legjobb az abszolút monarchia. (A sok érv között ismét legszemléletesebb 
a család-analógia : »combién qu'il n'est pas besoin d'insister beaucoup, pour monstrer que 

8 ' Les six livres de la Répubüque, 1577. liv. I, chap. 1. 
»» U. o. I, 2 . 
8*> U. o. I, 4 . 
« U. o. 
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la Monarchie et la plus seure, veu que la famille, qui est la vraye image de vne République, ne 
peut auuoir qu'vn chef : comme nous auős monstre, et que toutes les loix de nature nous 
guident ä la Monarchie...« stb.41 

Elméletével és közéleti tevékenységében is a harmadik rend érdekeinek szószólója 
volt Jean Bodin ; az egységes francia nemzet megteremtéséért küzdött, a feudális .széttagoltság-
ellen. Nagy erővel hirdeti azt a gondolatot, •—melynek puszta jelszóvá silányódfcát végig
kísérhettük az imént, — hogy az államfő célja a nép anyagi jólétének biztosítása. Következés
képpen — a feltörő burzsoázia osztályszempontjainak megfelelően — a fejedelmi szuvereni
tással egyetlen, de áthághatatlan korlatot állít szembe : a magántulajdont, »le bien d'autrui«. 
Senecát idézi érvelése támogatására : »Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos pro-
prietas«, — »aussi c'est mai parié de dire que le prince soutierain a la puissance de voler le 
bien d'autruy et de mal faire: veu que c'est plutost impuissance, foiblesse et lascheté de cueur«.42 

Bodin tanítását szívesen, nagy készséggel vették át az abszolutizmus későbbi teoreti
kusai : Hobbes államelméletében jut majd végső betetőzéshez az általa életrehívott szuve-
rénitásfogalom43. Az angol »dicsőséges forradalom« ideológusára, John Locke-ra várt az a fela
dat, hogy szembeszálljon.Bodin-nal, Hobbes-szal és rajtuk keresztül az abszolút monarchia 
egész politikai filozófiájával, többek közt az »atyai« hatalomról felállított, akkoriban már 
közhellyé vált tételekkel. Locke tanítását a maga helyén — azzal a szereppel kapcsolatban, 
melyet Bessenyei államelméletének fejlődésében játszott —• ismertetni fogjuk. 

Felvéve az »Ágis« elemzésének fonalát, megállapíthatjuk, hogy Leonidás uralkodói 
funkciójának »atyai« eszményítése kétségtelenül az itt jellemzett abszolutista teóriák sugal-
mazására történt e műben (hogy Bodin eredeti formulázása-e a forrás, vagy pedig a későbbi, 
gombamódra termő osztrák vulgarizátorok, pl. Justi vagy Sonnenfels44 valamely műve, ez másod
rangú kérdés, — utóbbi valószínűbb). De lássuk, hogyan hangzik fel szinte kórusszerűen 
az »atya«-ideál dicsérete az egyes szereplők ajkáról. Maga Leonidás »hivatástudata« e sza
vakban fejeződik ki : »Vitéz, ismerem én kötelességemet, Mint király, s mint Atya viszem 
életemét«. Másutt: »Csendesüljön még ma Spárta lármájába, Mint Atyjába, akként bízzon 
királyába«. S így fordul Ágisékhoz : »Ne csaljátok szívem, igazán szóljatok, Magyarázzátok 
jól, fiaim, magatok«. Ámfarés : »Nagy Király! egy atya örömmel szenvedhet, Aki gyermekei
vel sok kegyességet tett«. Démokarés szerint : »aki Hazájának trónusára dúl-fúl, Olyan mint 
egy gyermek, ki maga elfajul. Megveszvén, haraggal támad hű Atyjára, Ki méltán gerjed
het hitetlen fatyjára«. Szemére is veti Ágisnak : »Leonidás, tudod, atyja volt népének, Emberi 
munkáit láttuk nagy szívének. Eddig te is mindég Atyádnak ismerted, Noha most magadat 
ellene szegezted.« 

Azonban nemcsak a király és környezete, hanem Ágis és Kleombrotes is ezen a képzet
körön belül mozognak, a királyi hivatást atyai funkciónak ismerik el ők is. Ágis pl. így szó
lítja meg Leonidást: »Nem azért vagy Vezér, hogy erőszakot tégy, Istenink akarják, kegyel
mes Atya légy«. Kleombrotes abban reménykedik, hogy Leonidás »hazafit s hű Atyát for
málhat magából«. Ágis így tüzeli barátját: »Fegyverkezz szívedbe romlott Atyád ellen, 
Ki hazádat bírni tovább érdemetlen«. 

Az uralkodónak ezt az idealizálását szervesen egészíti ki az abszolutista elméletek 
népfelfogása (ami az előbbihez hasonló gyakorisággal, lépten-nyomon felbukkan az Ágisban), 
— ez a néphez a gyermek fogalmát kapcsolja. Gondoljunk Hobbes ugyancsak közhellyé vált 
meghatározására, a »puer robustus, sed malitiosus«~ra! Hangsúlyozni kell, hogy az efféle 
definíciók nem költői, »barokk« allegóriák, vagy/ egyebek, hanem az abszolutista politikai 
gyakorlat elvi pillérei. Azáltal ugyanis, hogy a nép ebben a koncepcióban irányításra szo
ruló, éretlen, -pusztán ösztöneinek engedelmeskedő, tudatlanságában egykönnyen félre
vezethető erő alakját ölti,45 ennek az elméletnek a szemüvegén át nézve eleve komolytalan 
(bár nem veszélytelen), politikai tartalmat és határozott célt nélkülöző akcióvá süllyed a 
nép minden megmozdulása. 

Az Ágisban naiv tisztasággal jelentkezik a népnek efajta szemlélete. Leonidás szerint 
»az ostoba község trónusom megunta, Fényességem előtt szemeit behunyta«. Ámfarés már 
engedékenyebb a nép iránt: >>A tudatlan község jóllehet újságol, Uram ; de goromba mér
gébe nem vádol«. Éretlenség jellemzi a nép akcióit: »Naponként más főért sóhajt vágyódása, 

11 U. o. VI, 4. 
" U. o. I, 8. Bodin jellemzését 1. Nagy Szovjet Enciklopédia, id. kiad. V, 364. I. 
48 V. ö. Landmann, Max : Der Souveränetätsbegriff bei den französischen Theoretikern von Jean Bodin 

bis auf J. J. Rousseau. Leipzig, 1896,4. l.és Hancke, E. : Bodin. Eine Studie über den Begriff der Souverainetät . 
Breslau, 1894. 

44 V. ö. Jus t i : »Die Familie ist der sichtbare Orund, aus dem die Staaten entstehen« (Grundfeste 
zur Macht und Glückseligkeit der Staaten. II, 125.1.) Sonnenfels : »Daher andere in der hausväterüchen Regie
rung ein Urbild suchten, wornach sie, . . . alles an Einen übertragen, der ihr Vater, , . seyn sollte . . .« (Grund-
Sätze, § 8.) 

46 V. ö. Hoffmann Lipót Alajos, jozefinista rendőrkém röpi ra tá t : »Jede Nation muss den König als-
ren Vater und sich selbst in Beziehung auf den König als unmündig betrachten.« (Babel, 61 1.) 

31 



Jobb lesz dolga, úgymond, ha jő változása .... így tévelygései közt másokba bódulván, 
Felkel gyakran ura székére tódulván«. Szerinte is »puer malitiosus« a nép : »pedig, ha a köz
ség nem rab, ő ragadoz, S búsult Isteninek mindég vérrel áldoz«. Demokarés megérti a »község« 
együgyűséget: »Nagy Király, a népnek sokat kell szenvedni, Hamar hibájukat meg lehet 
engedni. Csak a tudományok, hogy mindég dolgoznak S mezőkön, hadakon fáradva izzad
nak. Ha együgyüségek lármát is csap néha, Nem kell elveszteni életeket soha«. Az abszolút 
monarchiát stabilizálni, konzerválni akaró politikai gyakorlat természetesen létrehozza a 
társadalmi- és világrend változhatatlan, eleve elrendelt voltát bizonygató ideológiákat, — 
köztük a legjelentősebbre, a leibnizi »praestabilita harmonia«-ra utaltunk már fentebb. Az 
Ágisban is kiütközik ez a felfogás, Demokarés szavaiból: »Mit akarsz kezdeni a szegény 
községgel, Mely végezés szerint származik ínséggel'?« — kérdi Ágist. 

Fel kell vetni azonban a kérdést: vájjon más-e Ágis és Kleombrotes elképzelése 
a népről ? Felismerik-e a »község« forradalmi energiáit, amelyre ha támaszkodnak, meglát
hatják az abszolút uralkodóval való összeütközés mögött tetteik társadalmi szükségszerű
ségét és határozott programmot építhetnek erre a szükségszerűségre ? — Azt hiszem, erre 
a kérdésre csak-nemmel válaszolhatunk. Bár, mint látni fogjuk, jelentős a különbség Ágis 
• és Kleombrotes alakja között, világnézetük, politikai elveik lényegükben megegyeznek az 
abszolútizmus nyilt híveinek nézeteivel. Ezt tapasztaltuk az »atyai« hatalom teóriájára 
vonatkozólag, de ugyanez állapítható meg népfelfogásukról is. Élesen szembeszökik ez akkor, 
mikor ellenük fordul az uralkodó haragja és felvetődik előttük a kérdés: bízhatnak-e 
a népben ? Kleombrotes meggyőződése, hogy nem. Az indokolás : »Kifújta már magát az 
ellankadott nép, Ah Ágis be csalárd és változó e kép. Községünk, akit ma Istennek imádott, 
Annak hív vérével holnap megáldozott. Ha kérések megvan, tovább nem gondolnak, Min
den csalárdságot igazságnak vállnak. Az állhatatosság semmivé lesz bennek, Határozott 
céllal lehetetlen lennek«. De már előbb is így nyilatkozik feleségének a népről: »Kedves 
Telonisem! hadd lármázzon a nép, E' nem veszedelem, csak egy ijesztő kép. Ágis elment tőlem, 
ő lecsendesíti, Felzendült haragját s népeink meginti«. Nyilvánvaló tehát, hogy Kleombrotes 
éppúgy éretlen, komolytalan politikai erőnek tartja a népet, akár a király és tanácsosai. 
Ezen túlmenően pedig egész pozitív tevékenységében a humánus, igazságot osztó, sérel
meket orvosló bíró eszménye irányítja őt, ami végül nem sokban különbözik a Leonidástól 
hivatásszerűen ellátott közvetítő, egyensúlyozó funkciótól. A társadalom szerkezetének 
radikális megváltoztatása fel sem merül előtte, — bár tisztában van annak igazságtalanságá
val : »Ő tőle (a néptől) vesszük el koldult kenyerünket, Verejtékkel tartják büszke életün-

-ket. Azért szolgál ő úgy, hogy csak igazságot, Fizessünk sorsának s nem háborúságot. . . 
Adjuk meg nekik is, amivel állhatnak. Csináljuk magunkat hív s igaz bíráknak. Jobbágyink 
törvények kívánják csak tőlünk, Különben örömest izzadnak érettünk« (!). »Ha elvesszük 
tőlük kínos adójokat, Hordozzuk igazság szerint hát dolgukat. Mint herék, ne szíjjunk róluk 
izzadtságot, A lélekből nékik tegyünk igazságot«. Látható tehát, hogy Kleombrotes szán
dékainak politikai tartalma a kísérő humánus frazeológiával egyetemben,46 maradéktalanul 
azonos Leonidás életcéljával: lefékezni a népi oppozíciót, a feudális rend konzerválása érde
kében. Rendkívüli tisztánlátással fogalmazza meg a mű végén maga Kleombrotes is saját 
célját: »Mondd meg a királynak, hogy őt védelmeztem, Amidőn népének keservét éreztem«. 
Nem is íesz végül semmi bántódása, — tragikus konfliktusnak még a szikrája sem csap ki 
sorsából, jelleméből. 

Más azonban Ágis alakja. Benne határozott, tiszta szándékként él, hogy megemelje 
a nép politikai érettségét, felvilágosítsa helyzetéről és ráébressze feladataira : »Hív Agesilao-
som, menjünk tartózkodva Spárta falai közt, népünket oktatva«. Szilárdabban áll ki Ágis 
»Lykurgos törvénye« mellett, egész magatartása keményebb, harcosabb, mint Kleombrotese 
és nyilatkozatai is jóval radikálisabbak; »Hű királyunk ellen vétek is indulni, De a vér-
szopókat, vitéz, fel kell dúlni«. Űgylátszik, világosabban látja a társadalmi feszültség okát 
is : »Lásd, gazdaginknak egész hazánk rabja, Spárta majd ezeknek lesz örökös foglya« — 
de mindezen körülmények csak azt eredményezik, hogy ellentmondásai is élesebben, pon
tosan körülirtán ütköznek ki a cselekmény folyamán. Ágis sem adja fel a »hű király«-eszményt, 
mint az iménti idézetből láttuk ; a királyhű tanácsosoktól csupán abban tér el, hogy Kleombro-
tésben ismeri fel a jövő »hű király«-át Leonidás helyett, akit »romlott atyának« tart. Figyel
nünk kell indokolására : »A trónus ollyané legyen, ki érdemes, S születéssel, szívvel valójá
ban nemes«. A szív nemessége mellett a születés nemességének hangsúlyozása : talán innen 
kezdhetjük meg Ágis problematikájának felfejtését. Mint tudjuk, Ágis sorsának ábrázolásá-

40 Pl. : »Amely Király e!ég az uralkodásra, Vesszen el, ki felkél ellene csatározásra. De hogy ha a 
nép nyög fájdalmába, Ne hagyjuk romlani halálos jármába.« Filantróp elérzékenyülése, de egyidejű állás
pontja a fennálló társadalrni rend stabilizálásának szükségességéről ugyanazzá a belső bizonytalansággá 
oldódik fel Kleombrotesben, amit Leonidásnál figyelhettünk meg. 
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ban döntő fordulatot jelent Leonidás manővere, amellyel mintegy kifogja a szelet mozgal
mukból és az adóslevelek elégetése mellett, homályosan és kétértelműén ugyan, de Lykurgos 
törvényének visszaállítására is —: legalább célzás formájában — ígéretet tesz. Míg ez rfieg 
nem történik, Ágisban magas (bár nem pontosan körvonalazott) célokért küzdő idealistát 
látunk, aki programmját Leonidás előtt Fsten és természet magasztos (és elvont) fogalmaival 
támasztja alá : »A természet kiált ; tiszteld méltóságát, Mert Isteneidnek mondja igaz
ságát«. Az adóslevelek elégetése után is'feltűnnek Ágis nyilatkozatában e fogalmak, — de 
már egy más motívummal párosulva : »természet, igazság, Isten kénszerítnek, Dicsőség 

•ezekért veszni az életnek« (IV, 1). Kleombrqtes örömmel hozza hírül céljuk beteljesülését 
(»Népünk szabadságán Vitéz, vigadj vélem, Örömmel látszik ma : semmi sincs ellenem«); 
e cél elérésében röviddel azelőtt még Ágis is reménykedett, sőt azt biztosnak vélte : »Enged 
Leonidás már kívánságainknak, Nem lehet nagy terhe továbbá dolgunknak«. Mi zavarja 
meg hát Ágis örömét? Anyja, Ágistrát baljós előérzete, — ő ugyanis véletlenül tudomást 
szerzett Leonidásnak arról a szándékáról, hogy fiát megöleti. De vájjon nem értette-e félre 
Telonis és Ágis Leonidás szavait, melyek állítólag Ágis halálos ítéletét foglalják magukban ? 
Sajnos: itt valóban félreértésről van szó. Elemezzük csak Leonidás nyilatkozatát (III, 2) : 
»Ágist s Kleombrotest szükség elveszteni, Ha hívségek fel nem lehet éleszteni. Mikor a nép köz
tünk lecsillapíttatik, Dolgunk akkor jobban megvizsgáltathatik. Kérni kell először a párt-
ütőitekéi, -^tfiogy ismét énhozzám hajtsák bús szivekeh. Szó sincs tehát Ágisék minden fenntar
tás nélkül, előre meghozott halálos ítéletéről; csak ha kérésük teljesítése ellenére is (ami 
ekkor már megtörtént : III, 2) ellenszegülnek a királynak, nyúl Leonidás a megtorlás esz
közéhez. S ezt Ágiaris így közli : »A Király tanácsa már elvégeztetett, Mellybe mindeniknek 
élte elvétetett« (IV, 3). A félreértés következtében Ágis halálraszánva, eltökélten lép a nagyon 
is ingadozó és tétova Leonidás elé, aki gesztusa megtétele után »élni harc nélkül akar« § ezért 
tudni szeretné : számíthat-e most már Ágisék lojalitására ? Ágis azonban másra keríti a 
beszédet: az áruló Agesilaos ellen kel ki Leonidás előtt és heves szóharcban ütközik vele 
össze. Ennek azonban csak az az eredménye, hogy Leonidás határozatlansága, tétovasága 
tovább fokozódik, s tetőpontját éri el akkor, mikor hír érkezik a nép »kitódulásáról«. A negye
dik'felvonás zárójelenetében egy valóban őszintehangú, megindító monológban foglalja 
össze Leonidás helyzete tragikussá fokozódott »kínosságát«: »Fájdalmas Királyság! be nehéz 
rabságod, Ha. nyakunkba veted aranyozott jármod : A több halandóktól különböztetned 
kell S úgy tévelygünk magunk a sok fényességgel. Mindég oltalmaznánk a jó törvényeket, 
De csalatunk, mert nem láthatunk szíveket«. 

Itt sincsen tehát még szó Ágisék halálraítéléséről és Leonidás, Önmagához híven immár 
másodszór Ágisék »szívét akarja látni«, vagyis meg óhajt bizonyosodni az immár céljavesz
tett mozgalom vezetőjének hűségéről (V, 2). A kegyelemre mindig kész Leonidás még ekkor 
sem határozza el magát : Ámfarés javaslatára egy harmadik alkalmat hagy nyitva, egye
dül hagyván Ágisékat. S a következő jelenetekben tetéződik be az a, voltaképpen már az adós
levelek elégetése után meginduló többágú folyamat Ágis jellemzésében, sorsának kibontá
sában, mely egyrészt Leonidással való ellentétét egyre inkább személyes ellenállássá, hatá
rozott közösségi célt nélkülöző, egyéni opponálássá fokozza le, másrészt ezzel egyidejűleg 
egyre inkább felszínre hozza jellemének ama jegyét, amely »nagy Görög Hertzeg«-minőségé-
bói származik : a személyes dicsőség és hírnév kívánását, magasra ért ék el és ét egész életszemlé
letében. Odáig fokozódik ez, hogy Agis tragédiája végül — azt mondhatjuk — feudális színe
zetű tragédiává válik : a. nagyúr elbukásává királyával szemben. Egyedül »vitézi neve« 
tartja vissza Ágist attól, hogy megkövesse Leonidást, —• inkább a. dicső halált választja: 
»Mert sem Ég, sem pokol nem elég életem Úgy verni, hogy rontsa vele vitézi nevem. Gyalá-
zatomba nem élek, Kleombrót, Inkább választómmá a setét koporsót. Nem irtódzom tovább 
Plútónak székétől Tsak hírem ne vesszen vitézi nevemtől«. Démokarésnek Ágis Leonidás 
személyes ellenfeleként a lázadó nemes úri gőgjével vágja oda : »Oltsa el szívemen Leonidás 
mérgét Itassa meg benne szomjú dühösségét. . . Veszett mérgetekbe nyalhatjátok vérem, 
De el nem törlitek soha dicsőségem«. Azonban haldokolva »megtér« ő is : az abszolutizmust 
igazoló tanulságot von le sorsából s ezzel végkép egyéni lázadássá szűkíti tragédiáját: 
»Aki tud királya ellen rugódozni, Eképpen szokott az vérével áldozni. Rettegi a trónust 
végre halálába, Mellyet megvetett volt halandóságába«. 

Összhangban áll Ágis sorsának itt vázolt fejlődésével a mű végkicsengése is. Leonidás 
megsajnálja ugyan Ágist, de tettét — tagadhatatlan következetességgel — egyéni elpárto
lásnak ítéli-, mely elnyerte büntetését : »Ágist örökösen kesergem vesztével; Mert noha elpár- A 

tolt, de nagy volt szívével«. Demagóg jellegűnek nevezhetjük-e ezek után azt a tanúiságot, 
amit Leonidás »a sokaságra nézve« végül is levon a történetből (»Reszkessetek egy nagy főnek 
hatalmától! Ójjátok magatok elbúsulásától«) ? E szavakkal Ágis halálát a renitens oligarchia 
egyik tagjának bukásaként, »közvetítő« politikája eredményeként értékeli Leonidás. S azt 
kell mondanunk, hogy ítélete nincs minden alap híjjával. Bessenyei ugyanis nagymértékben 

3 Irodalom tort. Közlemények 
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elvette Leonidás megállapításának demagóg ízét azzal, hogy művében ő maga ábrázolja 
Ágis »elbúsulásának« egész folyamatát. Leonidás manővere Ágis tetteiben törést, jellemében 
megingást okoz ; ezzel szemben Leonidás következetessége az ötödik felvonásban éri el 
csúcspontját. Leonidás Ágis-értékelése szervesen illeszkedik politikájának általános irány
vonalába, t. i. igazolja a feudális arisztokrácia elleni küzdelmét, melyet a »nép érdekében« 
folytat (mint ki is fejti egyhelyütt: »Uralkodni kíván sok rossz haza tagja, Vélek csak a 
népnek szaporodik jajjá«). Ágis, noha nem volUrossz haza tagja« s ezt Leonidás nyoma
tékosan el is ismeri — mégis »elpártolt«. Közelfekvő tehát az a feltevés (amit csak megerősít 
az Ágis jellemzésében beálló fordulat), hogy egyéni, uralomratörő rugók mozgatták figu
ráját. Aminthogy Ámfarés biztosra is veszi, hogy Ágisék népelnyomó, egyeduralomra törő 
tirannusjelöltek : »Ágis barátaival szabad Királyságra Tör most szép szín alatt és tirannus-
ságra Igyekszik ; vakítja a népet . . .« 

S ezzel elérkeztünk Bessenyei álláspontjának ellentmondásához : a műben erőtel
jesen rácáfol az efféle elképzelésekre; éspedig nem csupán azzal, hogy hősét »igaz Hazaik
nak minősíti, hanem úgy, hogy a nép vágyainak igaz képviselőjévé, nemes (bár homályos) 
célok igézettjévé avatja. Ezzel párhuzamosan pedig, mint láttuk, leleplezi Leonidás »jobbágy
védő« demagógiáját, mint uralma stabilizásának egyik eszközét. — De ugyanakkor nem 
körvonalazódnak pontosan Ágis messzemutató törekvései : innen a megingás, sőt törés 
alakjában attól a ponttól kezdve, hogy Leonidás elégetteti az adósleveleket. Nem ismeri fel 
e gesztus manőver-voltát, nem képes feltárni a mögötte rejlő abszolutista célokat. S miért ? 
Mert feudális kötöttségei megakadályozzák abban, hogy fenntartás nélkül azonosuljon a 
néppel, határozott programmként hirdesse »Lykurgos törvényét«, a vagyonegyenlőség for
radalmi távlatát. A feudális abszolutizmus fenntartásában, konzerválásában végső fokon, 
maga is érdekelt.47 S ahogyan felülkerekedik benne a feudális oldal, — olyan mértékben 
halványodik el Leonidás politikájának hamis, demagóg jellege; a mű végére őszinte, tra
gikus vívódásokon keresztüleső uralkodóvá, népe valódi »atyjává« emelkedik. 

Talán nem vetjük el a sulykot annak a feltevésnek a megkockáztatásával, hogy Ágis 
sorsa, alakjának ábrázolása mögött Bessenyeinek egy zseniális felismerését, legalábbis meg
sejtését találjuk elrejtve. E sejtés — mai fogalmainkkal megközelítve! — a következők
ben lenne összefoglalható : noha jelentős polgári fejlődés hiányában az antifeudális moz
galom vezetőinek, az antifeudális forradalmat előkészítő ideológusok döntő többségének 
a feudális osztályokból kell kiszakadniuk, — mozgalmuk kudarcba, szerepük egyéni tragé
diába fullad, ha nem széles népi bázisra alapul. A népi tömegek forradalomra mozgósításának 
előfeltétele pedig, hogy vezetőik kérlelhetetlen következetességgel forduljanak szembe a 
feudális társadalom alappillérével; a jobbágyrendszerrel. Ágis tragédiájának legfőbb oka : 
visszariad ettől a konzekvenciától, még mielőtt tudatára 'ébredhet szükségszerűségének. 
Egy síkra esik vissza tehát a feudális abszolutizmus legfőbb konzerválójával, az abszolút 
uralkodóval. 

Az »Ágis tragédiája« — mint látható — igen összetett, problematikus mű. Végső kicsen
gése : az abszolutizmus politikai taktikája jogosultságának elismerése — de nem súlyos 
fenntartások nélkül. Mintha kényszeredetten, heves vita erőszakos lezárásaként szűrődnék 
le a tanulság, mintegy ilyetén megfogalmazásban : az abszolút monarchia mégis elfogad
ható »modus vivendi«, — s úgylátszik, az abszolút uralkodó kínos konfliktusokon keresztül 
ugyan, de mégis az egész, osztatlan társadalom javát szolgálva tölti be hivatását : az osztály
összeütközések lefékezését, kibékítését. Nem mély meggyőződésként sugározza e tanítást 
a. mű; — hiszen közben lehull a lepel a népvédő politika szólamairól. De mivel nem tud 
más perspektívát, más kivezető utat mutatni, megreked a feudális állapotok konzerválása 
mellett s kénytelen-kelletlen pozitívvá billenti nagyon is negatívnak induló értékelését Leoni
dás szerepéről, uralkodása céljáról s eszközeiről. Az »Ágis tragédiája« végeredményben a társa
dalmi fejlődésnek azt a megtorpanását, elakadását tükrözi tehát, melyet Magyarországon 
az osztrák abszolutizmus politikája létrehozott. 

4 

Az abszolút államhatalom elvi és gyakorlati kérdéseivel részletesen foglalkozik Besse
nyei az 1777-ben megjelent »Geschäfte der Einsamkeit«-ben. E műre általában az jellemző, 

<" Ez a megállapításunk összhangban áli Szauier József kiváló Ágis-elemzésével (Bessenyei. Bp. 1953, 
42-T-43. 1.), mely Ágis problematikáját közvetlenül kapcsolatba hozza a kor jobbágyvédelmének kérdésével ; 
Ágisban a magyar »nemesi, tehát osztrákellenes parasztvédelem« és az uralkodótól kiinduló — a nemesi 
kizsákmányolást csökkenteni kívánó •— jobbágyvédelem ellentétes álláspontjainak képviselőjét látja. 
Nehézsége ennek az interpretációnak, hogy Ágis egyrészt Leonidástól kéri és várja az adóslevelek elégetését, 
valamint Lykurgos törvényének visszaállítását (III, 1), »- másrészt v i ta thata t lan az ő »saját« (a királyétól 
eltérő) szempontjainak körvonalazatlan, elhalványuló jellege, sőt háttérbeszorulása a Leonidás-manőver 
után : ez pedig aligha szól Ágis makacsságának »öntudatossága« mellett. 
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hogy problémái felvetésében, de a gyakorlati megoldások keresésében is teljesen az abszolutista 
ideológia keretén belül mozog ; noha figyelemreméltó nyomok mutatják, hogy Bessenyei 
ekkor már Montesquieu főművének tanulmányozásáig jutott. S minden bizonnyal Mon
tesquieu elmélkedései vezetik el majd Bessenyeit Locke politikai értekezéseihez, amelyek, 
mint látni fogjuk, a legélesebb fordulat feltételeit érlelik meg politikai gondolkodásában ; 
végleg eltávolítják az abszolút monarchia elméleteitől. De a »Geschäfte der Einsamkeit«-re 
még az a sajátos ellentmondás jellemző, hogy Bessenyei Montesquieu-nek, az alkotmányos 
monarchia ideológusának elméleti megállapításait az abszolutizmus igazolására próbálja 
felhasználni. 

A »Geschäfte der Einsamkeit« elmélkedéseinek egyik uralkodó témája az a különös * 
»ismeretelméleti« probléma, amely csíráiban már az Ágisban is felmerült: emlékeztetünk 
itt a IV. felvonás zárómonológjára, ahol Leonidás panaszos felkiáltások között, szándékainak 
és képességeinek távolságát ecsetelve, saját helyzetéről a következő észrevételt teszi : »Min
dég oltalmaznánk a jó törvényeket. De csalatunk, mert nem láthatunk sziveket«. Agis szerepé
nek megítélése újra ezt a kérdést revelálja előtte: »KJCUüüa CílCTTSeg VUgy lüaiat, Vitézen r. 
Ah be mélyen vágynak elrejtve a szívek 1 Hogy igaz egy Király, ha Isten nem lehet? És 
a vesék között vizsgálást nem tehet ?« Ismeretes továbbá az »Ägis« »Tudósítás«-ának némely 
kijelentése a rossz tanácsosok ellen ; ezek Leonidás szájából is fel-felhangzanak később. 
A »Geschäfte der Einsamkeit«-ben pedig részletesen elemzi Bessenyei, milyen képességekre 
van szüksége az abszolút uralkodónak, hogy tökéletesen töltse be funkcióját. A legfontosabb 
»szükségszerűség« (Notwendigkeit): »die Menschen nach ihren Eigenschaften bei den kleinsten 
Merkmalen entdecken zu können, um sich in seiner Wahl nicht zu irren . .<;. Die.zwote Tugend 
für die Känntnüsse des Menschen ist die gute Erfahrung von einer reifen Überlegung be
kleidet.« 

Felvetődik a kérdés, van-e reális magva ennek az állandóan felszínen tartott követelés
nek (amit összefoglalóan az emberismeret követelésének mondhatunk) — s ha igen, mi az? 
Nos, Bessenyei e kérdésen keresztül az abszolút uralkodó hivatásának, e hivatás sikeres 
betöltésének egyik legkényesebb kérdésére tapint rá. Nevezetesen arra, hogy az abszolút 
monarchia elsődleges feladata uralma stabilizálása- érdekében az osztályerőviszonyok szaka
datlan intenzív figyelemmelkísérése. Ha ezekben az erőviszonyokban a legparányibb válto
zás, legkisebb eltolódás lépne fel, azonnal cselekednie kell, közvetítve, illetve megfelelő ellen
erőket felvonultatva a súlyában megnőtt, »veszélyes« társadalmi osztály ellen. Ilymódon 
állandóan a társadalom pulzusán kell tartani a kezét, ügyelve az oly nehezen megteremtett 
társadalmi egyensúly legcsekélyebb billenéseire is. Azaz, Bessenyei .fogalmazásában : »Um 
nun die nothwendige und mögliche politische Würkungder regierenden höchsten Macht bestim
men zu können, musste ich jede Puls-Ader, welche in Ungarn flüsset, schlagen hören . . .« 

Szervesen ebből az alapfeltételből nő ki az .uralkodó és a társadalmi test minél köz
vetlenebb érintkezésének kérdése, •— melynek egyik mellékága ama bizonyos »tanácsos«-
komplexus is. Mint arra már utaltunk, Mária Terézia gazdasági politikájának egyik fő törek
vése : minél közvetlenebb, az osztrák állam kizsákmányoló tevékenységét biztosító felügye
letet biztosítani az ország gazdasági élete, főképpen a feudális munkaviszonyok felett. Emlí
tettük, hogy az urbárium előkészítése idején az udvar-jelentéseket kért a jobbágyság hely
zetéről. E politikai stratégia elvontan általánosított kérdései bukkannak fel a »Geschäfte 
der Einsamkeit« jórészében is. Röviden szólva : az uralkodónak mindenütt ott kell lennie, 
de mégsem lehet jelen mindenütt,, Ez itt a kérdés; s aligha tréfálunk, ha e látszólag naiv 
dilemmát az abszolutista szisztéma egyik legfontosabb gyakorlati, kormányzati problémájá
nak nevezzük. A képviseleti szervek ugyanis — legalább formálisan — biztosítják az érint
kezést uralkodó és alattvalói között, ilyenek nemlétében azonban, mikor az állam egész szer
vezete függetlenedik a rendi jellegű képviseleti szervektől, szükségessé válik az »érintkezés« 
új formáinak a megtalálása. Tudjuk, milyen magas elméleti színvonalon vetette fel és oldotta 
meg e formák kidolgozásának kérdését a »Polizeywissenschaft« nevű tudományág : a gya
korlat azonban még ezen az elméleti színvonalon is túltette magát és egy szerteágazó kém
es spionrendszer kiépítésébe züllött. Mintaszerűvé fejlődött ez a hálózat II. József idején, 
valamint II. Frigyes Poroszországában.48 A »Geschäfte der Einsamkeit« meglehetősen nehéz
kes, a zavarosság határán járó németségéből meglepő világossággal rajzolódnak ki e kérdés 
fő vonalai : »Das härteste für einen Minister ist, dass er nicht überall da seyn kann, wo er 
nothwendig würken muss ; sind diejenige schwach, falsch, welche ihm von den Umständen 
der abwesenden Sachen Bericht abstatten müssen.: so wird er in seinem Cabinet gewiss Fehler, 
begehen und Schaden verursachen . . .« Észrevehetjük itt, milyen kevés bizalommal visel-j 
tetik Bessenyei a »Polizey« módszereinek helyessége, célravezető jellege iránt. / 

" V.o. Mehringészrevételeit Lessing „Minna von Barnhelm"-'iéről. (id. m.391. 1.) és fent,28. jegyzet. 
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De ennek a kérdésnek a szemszögéből kell megítélnünk az »Ágis«-ban is, felmerülő :i 
tana csos^Malést,_valamint az államapparátust bíráló szúrós megjegyzéseket is. Elsőnek a 
Mária Teréziához intézett »Ajánló-levél« (az »Ágis« elején) érinti ezeket a fájó pontokat, mand-
ván, hogy »nehéz ott . . . egy halandónak ítéletet tenni, hol sok szolgák szájában az igazság 
hamis színnel s a hamisság igaz formával járhatnak«. Itt van célzás a végrehajtő appará
tusra is ; amennyiben Mária Terézia »anyai kegyelme« gyakran nem mutathatja meg magát 
»minden alkalmatosságban«, »az erőtlenektől, erőszakkal kölcsönzött állortza miatt«. Ágis 
többízben erősen bírálja az elfajult tanácsosokat (»kik nem gondolnak már nagy Isteneink
kel«) és a műben meg is jelenik Agesilaos, az elfajult, hiteszegett tanácsosok extrém példája. 
Azonban a bírálat objektív élességét tompítja egyfelől az, hogy Leonidás maga is erős szavak
kal kel ki az efféle tanácsosok tevékenysége ellen (»gyakran miként nyomtak sok ártatlano
kat . . ., az erőszak alatt sokszor pártatlan Nyögött,'üldöztetvén közöttünk méltatlan«), — 
másrészt Démokarésban, részben Ámfarésben is a jó, »bölcs« tanácsosok rokonszenves típusai 
lépnek a színre. Ezek a »jó« tanácsosok, maguk is pálcát törnek az áruló Agesilaos fölött ; 
pl. Ámfarés »gyalázatnak tartja, színességgel nyerni«, szerinte »egy Férfi mindenkor egy lelket 
viseljen«. Agesüaos tehát végeredményben szélsőséges, elfajult »tanácsos«, akit — a tétova, 
habozó Leonidás kivételével — mindenki tisztességtelen,- férfiatlan alaknak tart; nem tipikus 
tanácsos-figura, hanem züllöttségében egyedülálló, megvetendő és megvetett £gyedüli pél
dány- A másik két »tanácsos«, Ámfarés és Démokarés, Leonidás politikai vonalának kép
viselője,— megítélésük Bessenyei részéről nem különbözik attól a fent elemzett állásfoglalás
tól, mellyel Leonidás politikáját általában értékeli. (így. pl. nem támaszt különösebb ellen
szenvet Démokarés, iránt, hogy a darab végén éppen ő szúrja le Ágist, mert hiszen ezzel is 
csak a király politikáját hajtja végre, — amely politika helyességét egyébként a következő 
sorban maga Ágis ismeri el (V, 6). 

A »Geschäfte der Einsamkeit« gondolatai nem annyira a tanácsos:komplexus, mint 
a dolog másik oldala, a végrehajt-apparátus kérdése körül forognak. Az »Ágis«-ban e kérdés 
beállítása hasonló a tanácsos-probléma kezeléséhez : ~egyés anomáliákat, visszaéléseket elismer 
ugyan, de tartózkodik a rendszer egészének gyökérig hatoló bírálatától. Viszont a részleges 
rendellenességeket maga Leonidás is tudomásulveszi, sőt elítéli : »Dézma-tábláinknál sok 
tolvajok ülnek És mint igaz szolgák, akként becsültetnek. Sok törvényszékbe lelünk gyil
kosokat, Kik nefh tapasztalják alacsonyságokat . ..« Valójában azonban itt is Leonidás egész 
politikájának részkérdéseként merül fel ez a probléma és ehhez képest értékelése is feloldódik 
az abszolutizmusnak, mint láttuk, kénytelen-kelletlen elfogadásában. Speciális, elhatárolt 
témává az államapparátus felépítésének mikéntje csak a »Geschäfte der Einsamkeit«-ben 
válik. Igen szemléletes hasonlatot talál Bessenyei az eszményi abszolút uralkodó (vagy »minisz
ter« ; a'különbség nem lényeges49) feladatának jellemzésére, összekapcsolva az államappa
rátus gépszerű tökéletességének eszményét az egymást keresztező osztálytörekvések éber 
szemmeltartásának követelményével : »Ein Minister ist ein Perpetuum mobile in seinem 
Werke, der seine Augen Tag, und Nacht über Tausend sich bewegenden, oder verändernden 
Gegenstände halten muss .... Er ist ein immerwehrendes Opfer, welches andere beleuchtet, 
um sich zu verzehren.« Ideál tehát a gépszerűen, feltétlen pontossággal működő, tevékeny
ségében minden szubjektív önkényt kiküszöbölő végrehajtó szervezet (»Maschine«50). Ez az 
apparátus egész működésében az egyensúly — fentebb kielégítően jellemzett — elvére, mint 
a társadalmi terhek bölcs elosztásának vezérelvére épül. Az államvezetés.művészetét Besse- • 
nyei annak az egyetlen pontnak (»Mittelpunct«-nak) eltalálásában ismeri fel, ami az erők tel
jes megfeszítésével, a terhelés és ellenőrzés legvégső, de még elviselhető határig való fokozá
sával egyértelmű : ennek túllépése már gyötrelmeket okoz és felborítja az egész rendszert.51 

A végrehajtó személyzetnek, az állam egész tisztviselői karának összeválogatásához szük-j 
séges az uralkodó elmélyült emberismerete, tapasztaltsága ; igen fontos ez különösen j 
az első miniszter kiválasztásánál. Bessenyei, hogy a megfelelő első miniszter felkutatásához 
segítséget nyújtson, apró karakterológiai vázlatokat rögtönöz — a francia portrait-műfait 

" O k a valószínűleg szerénység: Bessenyei'nem érzi magát feljogosítva az uralkodó maximáinak* 
meghatározására. 

10 A hasonlatot már idéztük Sonnenfelstői, aki valószínűleg Justi-tól vette át : »Ein wohl eingerichteter 
Staat muss vollkommen einer Maschine ähnlich seyn . , . stb.« (Die Chimäre des Gleichgewichts der Handlung 
und Schiffahrt, -1759, 41. 1.) MÍtrofánov pedig idézi égy kortárs ítéletét II. József államigazgatás-eszményéről: 
Er will buchstäblich seinen Staat in eine Maschine verwandeln . ..« (f. tri. 274. 1.) 

6 1 V . ö. Dondinak, a statisztikusnak meghatározását a »Tudós Társaság« c. műben : »Az erőszak 
és' természet szerint való valóság közt minden dologba csak egyetlenegy pontocska van, melyet egy státusba 
fel kell találni, ha valaki ennek lehető boldogságát ki akarja dolgozni.« E módszer valódi céljára világít rá 
a következő mondat : »Systemának azt nevezem, mikor valamely dolog állapotjának fenntartására való 
nézve oly rendet gondolsz'ki, mely változás nélkül követtessen és megtartasson.« (Magy. Írod. Ritk. 1. sz. 
Bp. 1930, 65—66. 1.) — Mivel a »Tudós Társaság« dialógusai körülbelül a »Geschäfte der Einsamkeit« szín
vonalán mozognak, de még kevésbbé leszűrtek és rendszeresek, tartalmi újdonságot pfdig szempontjaink 
számára nem kínálnak, — részletező ismertetésüktől eltekinthetünk; ugyanez áll a Holmira (1779), ahol 
megismétli a „közép pont"-ra vonatkozó tételét (216—217. 1.) 
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követve — a mindig hallgató, illetőleg folyvást beszélő, a haszonhajhászó, majd a fontoskodó 
emberfajtáról. Végül a becsületesség, emberiesség, mély és könnyed gondolkodás, határozott
ság tulajdonságaival együttesen felruházott eszményi emberpéldányt ajánlja a miniszteri 
tisztségre. — Ennyiben az »emberismeret« követelése (ami Leonidásnál, mint láttuk, azonos 
volt a társadalmi struktúra, az osztálytörekvések szakadatlan szemmeltartásának szükség
szerűségével) itt amellett, hogy megőrzi ezt az eredeti jelentését,52 új, praktikus szinezetet 
kap, a korban ^ divatos fiziognómiai iskolák (Lavater!) ismeretére valló formát öltve fel. 

Elvi általánosítást kap most már az abszolutizmusnak az Ágisban ábrázolt politikai 
gyakorlata a reformok kérdésére vonatkozólag is. A kormányzat célját az »allgemeine Wohl
fahrt« emelésében jelölve meg, — mint valamennyi abszolutista ideológia — Bessenyei nem 
zárkózik el a lassan, megfontolt óvatossággal végrehajtandó reformok engedélyezésétől, — 
Je óva int a hirtelen változtatástól, mert »wo auf einmal die ganze Erschütterung geschehen 
muss, kann kein Minister der Welt sicher seyn, ob die Sache nach allen in seinem Kopf aus-. 
fallen wird oder nicht ?« Ugyancsak megtaláljuk itt a társadalmi rend stabilitásáról, meg
változhatatlan jellegéről szóló tanítást, ami pl. ilyen erkölcsi maximákban jelentkezik: 
». . . . bleibe ein Unterthan, wenn du es gebohren bist und suche deinem Souverain mit Tugend 
gleich zu werden : ohne Cron und Scepter wirst du ein König der Tugend«. 

Itt csak röviden utalunk arra, hogy a »Geschäfte der Einsamkeit« természetfilozófiája 
is ennek a világnézetnek a vonalában fekszik. A mű idevágó fejezetei (»System Gottes in der 
Natur, Balanz- im Guten und Üblen« — »Von dem mechanischen System der Welt« stb.) 

/ láthatóan Robinet filozófiájának feldolgozására mutatnak ; Robinet pedig a maga stabil, 
fejlődést nem ismerő, hierarchikus világfelfogásával, a jó és rossz metafizikai egyensúlyát 
hirdető elméletével s azzal, hogy a világban örök, harmonikus rendet lát —• politikailag köz-

/ vétlenül az abszolút monarchia Világkép-ideálját támasztja alá ; tanításának filozófiai forrá
sát Marx Leibniz rendszerében jelöli meg.53 A robineti filozófia materialista csíráinak érté
kelése jelenleg nem feladatunk. 

Rá kell azonban térnünk a »Geschäfte der Einsamkeit« legérdekesebb s egyszersmind 
legkomplikáltabb kérdéscsomójára: a törvények funkcióit, a törvényhozás irányelveit 
taglaló IX. fejezetre, amelyen már Montesquieu főművének tanulmányozása hagyott nyomot. 
A jó törvényrendszer ismérve ugyanis Bessenyei szerint, hogy a nemzeti jellem és az azt meg
szabó fizikai környezet, elsősorban a klíma adottságaihoz, alkalmazkodik : »Ein Gesätz in 
einem Lande welche, das Cüma des Landes und auch der Caracter der Nation nicht dulden 
können, ist eine Gewalttätigkeit, welche sich selbst zernichtet und eine ganze Nation umstür
zen kann«. Lykurgos például ismervén a spártaiak jellemét, keménységét, szigorú törvé
nyeket adott nekik. Helyesen cselekedett, törvényrendszere hosszúéletűnek bizonyult (a pél
dát 1. »Esprit des Lois«,'XIX, 16: »Lycurgue dönt les institutions étaient dures, n'eut point 
la civilité pour objet, lorsqu'il forma les maniéres; il eut en vue cet esprit belliqueux qu'il 
vouloit donner á son peuple.« V. ö. még IV, 6 — a Solon-példát 1. XIX, 21). Az egyszer meg
hozott törvények tehát — Montesquieu elmélete szerint — ismét visszahatnak a nép jellemére, 
aktíve formálják azt. 

Már ez a példa is szemlélteti, hogy Montesquieu egyfelől az emberek aktivitásának 
eredményét, sőt, mint elvei bizonyítják, magát az emberi ész tevékenységét látja a törvé
nyedben': »la loi en generale est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples 
de la térre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent étre que les cas parti-
culiers oű s'applique cetté raison humaine« (1,3). De másfelől keresi azokat az alapokat, melye
ken a törvények — az emberi tevékenységnek most már csupán a közvetítésével — szükség
szerűen kifejlődtek. A feladat tehát annak az objektív tényezőnek (vagy tényezőcsoportnak) 
felkutatása, mely az »emberi tevékenység« tartalmát, irányát — és ezzel a törvények kifejlő- „ 
dését, alakulását — szükségszerűen megszabja. E „feladat megoldásán azonban hajótörést 
szenved Montesquieu gondolkodása. Híres törvénydefiníciójában (»les lois sönt les rapports 
nécessaires qui dérivent de la nature des choses«) — hangsúlyozza ugyan a szükségszerűség 
mozzanatát s ezzel a spinozizmus vádját idézi fejére ; de egyúttal a »dolgok természeted-
megjelölés révén, végletes elvontságban reked meg. Amikor pedig a valósághoz akarja köze
líteni definícióját, gondolatai sajátos, körbenfutó okoskodásba torkollanak : »Plusieurs 
choses gouvernent les hommes : le. climat, la relígion, les lois, les maximes du gouvernement, 
les exemples des choses passées, les moeurs, les maniéres ; d'oú il se forme un esprit général 
qui en résulte« (XIX, 4). Nyilvánvaló e tétel circulus-jellege : a törvényalkotó emberi tévé 

62 »Durch seine Erfahrung muss der Minister erst die Nation in ihrer Lage, in allen ihren Bewegungen 
lange betrachten, wo er die mindeste Bewegung nicht auslassen kenn, weil sie oft von einer Art sind, die das 
grosse verrathen. Als dann muss er durch seine Speculation das ganze Volk, wie in einer Anatomie, ausein
ander setzen, um sein innerstes in seinen geheimen Verknüpfungen zu b e t r a c h t e n . . . « 

63 Marx—Engels : Die heilige Familie. Berlin 1953. 260. 1. 
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kenységet a fizikai környezeten kívül e tevékenység eredményeire, a törvényekre, kormány
rendeletekre, szokásokra'vezeti vissza. Korai fokon jelentkezik tehát Montesquieunél az az 
antinómiacsoport, amit a materialista gondolkodók, d'Holbach, Helvétius reprodukálnak 
élesebb, fejlettebb formában. Ők az emberiség történelmi fejlődésének kérdését próbálva 
megoldani, megrekednek a »kölcsönhatás szempontjánál« — ahogy Plehanov nevezi —•: 
»az erkölcsök (Montesquieunél: »esprit général«) befolyással vannak az alkotmányra (Montes
quieunél : a »törvényekre«), az alkotmány (törvények) pedig befolyásolja az erkölcsöket« 
(itt az »esprit gén éral«-t). »Hogy kiszabaduljunk ebből az eszmezavarból — írja Plehanov —, 
meg kell találnunk azt a történelmi tényezőt, amely az egyes népek erkölcseit és állami beren
dezését is létrehozta s ezzel kölcsönhatásuk lehetőségét is megteremtette«"4. .De ezt a törté
nelmi tényezőt a XVIII. század burzsoá gondolkodói képtelenek voltak megtalálni • a feladat 
megoldása a történelmi materializmus megalapítóira, a proletariátus forradalmának ideoló
gusaira várt. 

Amikor Bessenyei átveszi Montesquieu tanításának a kor színvonalán álló idealista 
alapjait, — mint már jeleztük — érdekes módszertani változtatást hajt végre rajta. 
Montesquieu ugyanis elsősorban a fennálló államformák, törvényrendszerek kialakulását 
próbálja megérteni, keletkezésük feltételeinek elemzésén keresztül (meg is mondja az elő
szóban : »chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes«). Helvétius erős bírálatot 
gyakorol e módszeren, Montesquieuhöz intézett levelében. Élesen kidomborítja a különb
séget az »empirikus« konzervatív és »deduktív« forradalmi gondolkodás között : »az olyan 
író, aki hasznot akar hajtani az embereknek, inkább egy jobb világrend igaz maximáival 
foglalkozzék, mintsem megerősítse azokat, amelyek veszedelmesek . . .«55 

Ezzel szemben Bessenyei a törvényű/feoías, törvény/zozas szempontját hozza előtérbe és 
Montesquieu »empirikus« színezetű megállapításait az abszolutista törvényhozás normáivá 
teszi meg. Amikor Montesquieut követve felvázolja egy lehetséges nemzetkarakterológia 
alapelveit (v. ö. »Esprit des lois«, XIX, 7, 10 stb.) : »unter allen möglichen Veränderungen 
der Gebräuche, Sitten und Gesätzen, hat eine jede Nation einen Polar Stern in ihrem Carac-
ter, der da unbeweglich zu seyn scheint, und wodurch sie sich von jeder anderen Nation 
unterscheidet«, — ennek fontosságát a törvényhozó abszolút uralkodó, illetve »miniszter« 
szemszögéből hangsúlyozza : »diesen Polar-Stern muss ein Minister finden um das mögliche 
Gute bei einer Nation auszumachen« (v. ö. egyébként »Esprit des lois«, XIX, 5 : »c'est au 
législateur ä suivre l'esprit de ía Nation lorsqu'il n'est pas contraire. aux principes du gouver-
nement«). 

Végül utalunk még arra, hogy »Geschäfte der Einsamkeit« morálfilozófiája mögött 
helyenként félreismerhetetlenül felbukkannak a merkantilista közgazdaságtan alaptételei, 
pl. az aktív kereskedelmi mérleg doktrínája : »ein jeder Gewinn in der Welt ziehet den Wider
spruch und die Unzufriedenheit anderer vielen eben so nach sich, als der Körper den Schatten« 
és »die Vergrösserung eines Theiles ist allemahl eine Verminderung des andern Theils«. 

A mondottak összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a »Geschäfte der Einsamkeit« 
sajátos átmeneti fokon mutatja be Bessenyei gondolkodását. Az abszolutista tételek közé 
már Montesquieu-inspirálta gondolatsorok nyomulnak, de míg Montesquieu az alkotmányos 
monarchia és minden létező kormányforma elismerése, igazolása között ingadozik (kivéve 
mindenesetre a »despotizmus«-t), — addig Bessenyei meghaladja ezt Sz ingadozást s az 
abszolút monarchiától való elszakadási Locke műveinek befogadásáig jut el. 

5 . 

Ha Locke politikai filozófiájának befolyását Bessenyeire helyesen értékelni akarjuk, 
meg kell ismerkednünk tanítása alapelemeivel s a mögöttük álló, jelen esetben nyíltan kifeje
zésre jutó osztálytörekvésekkel. Engels útmutatása szerint Locke »mind vallási, mind poli
tikai nézeteiben az 1688-as osztálymegegyezés gyermeke volt«56. Értekezései Orániai Vilmos 
trónraléptével egyidőben jelentek meg s a szerző nem hagy kétséget a szoros kapcsolat felől, 
mely művét ehhez a politikai fordulathoz fűzi. Célja — mint előszavában kifejti — »a nagy 
országmentő, Vilmos király trónját megszilárdítani, megalapozni a nép akaratából . . . és 
a világ előtt igazolni az angol népet«57. Látni fogjuk, hogy ez a célkitűzés egyáltalán nem 
egy új abszolutizmus ideológiai kiszolgálásával azonos, hanem, ellenkezőleg, az abszolutizmus 

64 Plehanov : A monista történetjelfogás fejlődésének kérdéséhez. Bp. .1950, 20—21. \. 
6s Felvét u s : Oeuvres compléle*, Paris 1795, XIV., 63/64 1. 
6« Marx—Engels : Válogatott müvek. id. kiad. II, 495. 1. 
17 Locke, John : Works, London 1751. III. köt. 105. 1. : »to establish the throne of our great restorer, 

our present king William ; to make good his title, in the consent of the people ; . . . and to justify, to the 
world, the people -*f England . ..« 
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minden fajtájával szembeszálló elméletet hoz létre. S meglátjuk azt is, milyen rendkívül* 
világossággal határozzák meg Locke teóriáit a gazdaságilag és politikailag hatalomrajutott 
angol polgárság konkrét osztálytörekvései. A »Two treatises of government« két önálló érte
kezésből áll, melyek közül az elsó', mintegy bevezető' tanulmány a Stuart-restauráció obskúrus 
házi filozófusa, Fiimer lovag abszolutista elméletének megsemmisítő kritikáját tartalmazza. 
Fiimer, aki az abszolutizmus ideológiájának feltámasztója akar lenni, olyan időben, »amikor 
az abszolutizmus a burzsoázia védelmezőjéből akadállyá vált további fejlődésének útjában 
(Stuartok Angliában a XVII. században«)58, II. Jakab uralkodását egyenesen Ádám »patriarcha« 
jogaiból származtatja : e jogok szerinte örökösödés útján közvetlenül a Stuart-házat illetik. 
Fiimer továbbá — elvulgarizált, lapos formában — feleleveníti Bodinnek a maga történeti 
helyén progresszív teóriáját a király »atyai« hatalmáról; az államot nagykiterjedésű csa
ládnak definiálja, természetes fejéül pedig megteszi az abszolút monarchát. Az angol forra
dalomban felbukkanó népszuverenitás-elméletekkel szemben visszanyúl az uralkodó »isteni 
jogait« kifejtő tételekhez ; emellett az »emberi természettel« sem találja egybehangzónak 
a nép szuverenitását, mert az szerinte szükségképpen anarchiára vezet. Kiküszöböli a szerződés
elméletet, mert annak még hobbesi formájában is több veszélyt, mint előnyt lát az abszolút 
uralkodó hatalmára nézve. 

Ezt a sekélyes, heterogén elemekből összetákolt, teológiával átszőtt elméletet semmi
síti meg Locke első értekezése. Műve második részében azután kifejti saját, pozitív állam
elméletét. Kiindulásában alapvetően eltér a hobbesi felfogástól: a társadalmi létet megelőző 
állapotot nem tartja fékezetlén egyének állandó háborúságának, hanem a természetes sza
badság és egyenlőség alapján berendezett, ősi társadalmat s az őstársadalom tagjainak viszo
nyát a békés együttélés (»laissez faire«) elve szerint értelmezhető formákban képzeli el. Ezek 
a formák nem jelenthetik a szabadosság, az anarchia uralmát, mert a természetes szabadság
nak két, ugyancsak alapvető törvény vet határt, amelyek megtiltják az egyéneknek önmaguk, 
valamint társaik életének, egészségének és tulajdonának megtámadását. Háború és'erőszak 
jogtalanságok, nem szerepelhetnek a »természet« célkitűzései között ; — de mivel a tár
sadalom ekkor még nélkülözi az elismert j.ogi tekintélyt, mindenki önmaga s egyúttal a 
mások bírája is, büntetvén a »nyugalom és biztonság« ellenségeit. Locke elismeri ugyan, 
hogy ez az állapot végül is zavart, rendetlenséget, az érdekek állandó ütközését eredményezi, 
s a polgári állam (»civil government«) fő funkcióját, megteremtése szükségességét éppen arra 
vezeti vissza, hogy az megszünteti, rendezi ezt a végezetül mégis csak anarchiává fokozódó 
állapotot. De azonnal vitába száll Locke azokkal, akik az anarchia felszámolásának szük
ségéből az abszolút államforma megteremtésének vasszükségszerűségére következtetnek, 
mint Hobbes. Hiszen — Locke szerint — az abszolút monarcha is csak olyan »bíró«, akinek 
maga felé hajlik a keze, mert megköveteli ugyan alattvalóitól, hogy minden ellenállás nélkül 
hódoljanak meg szeszélyei előtt, — ő maga azonban senkinek sem tartozik felelni »ítéleteiért«. 
Ezért a természetes állapotot olyan társadalomnak kell felváltania, mely az egyének békés 
együttélését biztosítja ; éppen evégből tömörülnek az individuumok politikai ilakulatba, 
a szerződéselmélet konvencionális keretei között. Az államtól (társadalomtól) csak egyetlen 
dolgot várnak el a szerződő egyének : »la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés 
et de leurs biens; choses que j'appelle, d'un nom général, propriétés«59. Másutt hasonló tömör
séggel nyilatkozik Locke : »la raison, pour laquelle on entre dans unne Société Politique, 
c'est de conserver ses biens propres«60. Nyilvánvaló tehát Locke és Pufendorf elméletének alap
vető különbsége : míg Pufendorfnál a társadalombalépés teszi csak lehetővé az addig »imbecil-
lus«, elszigetelt egyének létfeltételeinek megteremtését, addig Locke a már megteremtett 
létfeltételek megfelelő konzerválását, biztosítását várja a társadalomtól. Locke á termé
szetes állapotot sem tudja elképzelni e létfeltételek szubsztrátuma, a magántulajdon nélkül; 
idézett tételeinek tanúsága szerint a társadalom alapvető funkciója biztosítani annak sért
hetetlenségét. A földet ugyan »en commun« adta Isten az emberiségnek, de az egyének a ter
mészet adományát már egyénileg sajátítják ki azzal, hogy önmagukat fenntartják, szükség
leteikről gondoskodnak, — saját munkájuk, révén már magántulajdonukká válik az össze-
gyüjtögetett gyümölcs, táplálék is : »le travail qui est mién, mettant ces choses hors de l'état 
commun ,ou elles étaient, les a fixées et me les a appropriées«61. A magántulajdon eszerint 
örök idők óta az ember természetében gyökerező elv ; »bien que la Nature ait donné toutes 
choses en commun, l'homme néanmoins, étant le maítre et le propriétaire de sa propre per
sonne, a toujours en soi le grand fon dement de la propriété . . .«62 Ilyen gátlástalanul bálvá-

58 Nagv Szovjet Enciklopédia, id. kiad. I. 32. 1. 
69 De Maz 1 fordítását idézzük; Du gouvermment civil. Amsterdam 1755. 170. 1. 
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nyozza Locke a burzsoá társadalom sarokkövét: a magántulajdont. Jellemző példával él 
álláspontja szemléltetésére : egy tábornok megparancsolhatja ugyan katonáinak, hogy rohan
janak neki az ágyúk torkának, •— de nem parancsolhatja meg nekik, hogy pénzükből akár 
csak egy fillért is átadjanak neki. 

Locke törvényelmélete is a magántulajdon mindenekfölöttiségének szellemében fogant. 
A polgári szabadság — az abszolutista államcél helyébe ennek a szabadságnak a biztosítása 
lépett! — olyan törvényes hatalomra épül Locke rendszerében, amelyet a társadalom egésze 
alkot meg az egész, osztatlan társadalom érdekében. »Bármint legyen is, bizonyos, hogy 
a törvény célja nem a szabadság lerombolása vagy csökkentése, hanem megőrzése és növe
lése« — írja Locke. A polgári szabadság tehát az egyénék szabadságának kiteljesedését azáltal 
biztosítja, hogy törvényei a szabad és észszerű elhatározás vezérfonalaivá válnak : »une 
loi, suivant sa véritable notion, n'est pas tant faite pour limiter que pour faire agir un agent 
intelligent et libre, conformément ä ses propres intéréts«63. Locke híres tétele : »ahol nincs 
törvény, nincsen szabadság sem« (ou il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de liberté64). 
A törvényhozó hatalom ennek megfelelően egyetlen pozitív funkciót lát el csupán : »ce pou-
voir dóit se réduire á mettre en súreté et á conserver les propriétés de chacun«63. 

A törvényhozó hatalmon kívül (amit az állam »lelkének« nevez) még két hatalmat 
különböztet meg Locke : a végrehajtó és a föderatív hatalmat. Az előbbi befelé biztosítja 
a törvények megvalósulását, utóbbi kifelé őrködik az állam jogainak sérthetetlenségén. 

Érdekes megfigyelni Locke sajátosan »alkotmányos« álláspontját a népszuverenitás 
kérdésében. Bár elismeri, hogy a szuverenitás legfőbb tulajdonosa a nép (»le peuple garde. 
toujours le pouvoir souverain«)66, a szuverenitás gyakorlását ő is kiveszi a nép kezéből : 
»il (le peuple) ne l'exerce pas tandis que la forme du Gouvernement qu'il a établie, subsiste ; 
c'est seulement lorsqu'elíe est renversée par l'mfraction des Loix fundamentales, sur lesquelles 
eile était appuyée«67. Amennyiben a végrehajtó hatalom egy személy kezében van összponto
sítva (ez Locke szerint felette ajánlatos, mert a törvények végrehajtásán szakadatlanul — tehát 
akkor is, ha a törvényhozó testület, a parlament nem ül éppen együtt — őrködni kell!), 
e személynek pedig része van a törvényhozásban, úgy ő »en queíque maniére« szuverénnek 
tekinthető, mert szuverén hatalommal rendelkezik a végrehajtás biztosítása végett, más
részt hozzájárulása nélkül nem hozható meg egyetlen törvény sem. Ezenfelül, mivel a tör
vényhozó testület nincsen állandó permanenciában, nehézkesen mozog és gyors határozat
hozatalra alkalmatlan, a végrehajtó hatalmat fel kell ruházni az ú. n. »prerogatív hatalom
mal«, melyet az egyedül saját belátása szerint gyakorol, a nép érdekében. Ha a nép e téren 
visszaélést tapasztal, joga van ellenállni. Ezt a meglehetősen kétes jogot siet azonban Locke 
megszorítani : »on ne s'en sert jamais que lors,que les inconvéniens sönt si grands, que le plus 
grand nombre des membres de l'État en souffre beaucoup et sent qu'il est absolument néces-
saire d'y remédier«68. 

Tételeit összefoglalva, Locke összehasonlítja az »atyai«, »politikai« és »despotikus« 
hatalmat. Az elsőnek forrása a természet és megszűnik az utódok nagykorúságának, szellemi 
érettségének elérésével. (Ezért nem tehető semmiféle politikai rendszer alapjává. Érett koruk
ban ugyanis az utódok szabad döntésétől függ, tagjaivá lesznek-e annak az államnak, ahol 
születtek, vagy sem ; jogukban áll más országot választani.) A második fajta hatalom szabad 
elhatározásból ered, a harmadiknak erőszak, az alapja. Míg az atyai hatalom biztosítja a 
gyermekek felnevelését teljes érettségük eléréséig, a politikai hatalom a közös szabadság : 
vagyon- és életbiztonság állandó, hathatós védelmére szolgál. Velük szemben a despotikus 
hatalom nem egyéb állandósult erőszaknál; megszűnik, ha a leigázottaknak bármely esz
közzel sikerül visszaszerezni szabadságukat. Különleges eset a tirannizmus, mely akkor 
lép fel, ha az uralkodó nem alattvalói javára és előnyére, hanem egyéni szeszélyeinek kielé
gítésére használja a ráruházott hatalmat, törvényül önkényesen a saját akaratát téve meg. 
(Gondoljunk vissza Martini törvénydefiníciójára!) A.törvények megsértése minden zsar
nokság kiindulópontja. Űjból részletesen foglalkozik itt Locke az ellenállási jog kardinális 
kérdésével. Ha az uralkodó önkényeskedése a társadalom kiterjedt szektorait érinti és 
»mindenki meg van győződve arról, hogy törvényei, vagyona, szabadsága, élete veszedelem
ben forognak«: ellenállhatnak a törvénytipró erőszaknak. Az ennek folytán keletkező zava
rok és károk nem azok rovására írandók, akik jogaikat védik, hanem a jogtiprók rovására. 
Locke Barclayra utal,-aki a pápa világi hatalmát támadva, a monarchikus jogok isteni ere
detét hangoztatta s az abszolút monarchia mellett szállt síkra (1600 : »De regni et regali 
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potestate«), — nos, még Barclay is megengedi a nép jogát az ellenálláshoz és védekezéshez, 
abban az esetben, »ha a király nem csupán egyesekkel bánik* rosszul, hanem szélsőséges és 
elviselhetetlen zsarnokságot gyakorol állama testével . . . a néppel szemben*69. Locke ezt 
a tételt a maga parlamentáris eszményének megfelelően odamódosítja, hogy a király meg
szűnik király lenni és jogos az ellenállás vele szemben, »ha á nélkül cselekszik, hogy fel
hatalmazást kapott volna vállalkozásához« (toutes les fois qu'un Roi ágit sans avoir re^u 
d'autorité pour ce qu'il entreprend70). 

Locke értekezését azért volt szükséges ilyen részletességgel ismertetni, mert Besse
nyeinek utolsó Bécsben írt, önálló államelméleti tanulmánya, A törvénynek útja (1778) már 
a maga egészében Locke megállapításaira épül. Rendkívül értékes alkotás ez a kb. 40 nyom
tatott lapra terjedő71 (láthatólag befejezetlenül maradt) értekezés : soha Bessenyei a feudális 
kötöttségek, nemesi osztályszempontok befolyása alól sem ezelőtt, sem ezután nem vonta 
ki magát olyan mértékben, mint e művének gondolatmenetei során. Kiindulása megegyezik 
Locke-kal: »Az ember s z a b a d o n szá rmaz ik« — hangzik az első szakasz egyik részcíme. 
Kifejtése : »mikor az emberi nemzet legelőször a földnek színét lakni kezdette, kétségkívül 
sem uraságot, sem hatalmat azon kívül nem ismert, ki világot teremtett« (12). Az atyai hata
lom doktrínáját — Lacke-kal egyezően — Bessenyei is cáfolja már (emlékszünk, hogy az 
»Ágis«-ban és a »Geschälte der Emsamkeit«-ben még ennek a tanításnak az alapján állott!): 
»Soha nem is volt olyan atya e világon, ki több 'gyermekeit egynek rabságába vethette volna 
halála után . . . A sok testvér atyjoknak halála után mindenik maga akart maga ura lenni . . .« 
(13) A magántulajdon kezdeti formáit Bessenyei is visszavetíti a természeti állapotba, de 
Locke-on túlmenően már annak káros következményeit is megsejti: »Felkél ekkor ez a 
két fejedelem : ENYIM, TIÉD s törvény, fegyver alá húzza az Istennek embervilágát« (13).. 
A magántulajdon lényege a primitív időkben még a természet javainak felkutatására, össze
gyűjtésére korlátozódik : »Az akkori gazdagság pedig csak abba határoztatott, ha télére 
több diót vagy mogyorót egyéb száraz gyümölcsökkel gyüjthettél magadnak vagy több vadat, 
mint más, hajigálnattál agyon . ..« (13—14). 

Külön fejezetben (»A köztársaság szabadságának eredeti«) foglalkozik Bessenyei 
a társadalom keletkezésének kérdésével; megoldásként a Locke szerint értelmezett szer-
zodéselméletet fogadja el: »az egyes emberek szabadságának öszvetétele egy nagy szabad-
ságot csinál, olyat, melyen semmi más hatalom, Istenen kívül nem uralkodhatik« (17). A tár
sulás célját is Locke-hoz hasonlóan határozza meg : »itt van szabadságom, csináljunk belőle 
nékem, maradékimnak nyugodalmat, mindnyájunknak pedig bátorságot«. (15). A társulás 
ténye és célja a törvényekben, mint jogi formákban ölt testet: »a csinált törvényt uralkodás
nak, hatalomnak nevezik és szentnek is teszik meg, a/on okbul, hogy az a törvény oly igazság, 
mely mindenik hazafiának szabadságát magában tartja« (15-; v. ö. Locke maximáját : 

"ahol nincsen törvény, nincs szabadság sem.) Logikusan következik ezekből az előfeltevések
ből a népszuverenitás elismerése (II. szakasz): »Sok ember hatalmának és szabadságának 
kell egybejönni, hogy azokbul egy nagy királyi hatalom és szabadság lehessen. Innen lát
szik, hogy a királyi hatalom, törvény és szabadság mindenkor annak a népnek öröksége, 
melynek öszvetett ereje azt formálja« (19—20). Felveti Bessenyei az abszolutizmus egyik 
kedvenc formulája, a »princeps legibus solutus« kérdését: »egy fejedelem, kinek . . . köte
lessége csak népe boldogságának előmozdításában áll, a közönséges jónak felibe teheti-é 
úgy magát, hogy annak törvénye alatt ne légyen?« Válaszában elismeri a Locke-féle »pre-
rogativ« hatalom jogosultságát, ha olyan király gyakorolja, aki kötelességének ismeri el 
nemzete javának előmozdítását. Az ilyen uralkodó, a köz érdekeinek tudatában és szemmel
tartásával a törvényeket mintegy »kijavíthatja«, illetve új törvényeket is hozhat : »magam 
akarok néktek oly törvényeket adni, hol azon hasznaitok feltaláltassanak, melyeket ti maga
tok nem ismertek s ellene dolgoztok« (30). Itt kísért csupán — immár halvány emlékként — 

. az egykor vallott abszolutista elméletek .király-eszménye : »Ha bölcs és jó fejedelem van 
valahol, adjon népének bölcs tanácsokat, mutasson meg nékik kárt, hasznot és kényszerítse 
őket oly törvényeknek csinálására, melyekben nem károk, hanem valóságos hasznok légyen« 
(31). De ezt a parányi kencessziót (amit végeredményben Locke-nál is megtaláltunk) azonnal 
követi a megszorítás.: »Miután pedig ez meglett, ne sajnálja a fejedelem ezen törvénynek 
hatalma alá adni-magát, mert micsoda egyéb kívánsága lehet egy királynak az ország bol
dogsága előmozdításán s fenntartásán kívül ?« (31—-32). Mennyire megváltozott a tartalma 
az abszolutizmus filozófusai részéről is oly kedvelt »Salus populi suprema lex esto«-jelszónak 
— melyet különben Locke is idéz — : »a közjónak és törvénynek (1) minden hatalom fölött, 
való hatalommá kell a földön lenni« (32). 
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De »micsodák azok az eszközök, melyek által a közjó és szabadság fenntartathatik?« 
E kérdésre keresvén feleletet, Bessenyei eljut a legforradalmibb, legmesszebbmenő antifeudális 
követelésig: a törvény előtti e g y e n l ő s é g és k ö z t e h e r v i s e l é s követeléséig. Először: 
»a közjónak fenntartásáért szükséges minden szabad hazafiának minden közjónak elnyeré
sére utat engedni úgy, hogy ha ő azt el nem érheti, ne hazája törvénye, de maga szabadaka
ratja s olyan dolgok legyenek okai, melyek tőle függhetnek . . .« (16). Másodszor (e követelés 
előadása stílusában Martinovics kátéinak forradalmi pátoszát idézi) : »Egy polgárnak vagy 
hazafiának megváltozhatatlan kötelessége továbbá, hogy a közjónak védelmére a közteher-
bül magán annyit viseljen, mennyit tehetsége önnön alkalmatos élésének elfogyasztása vagy 
romlása nélkül magán viselhet. Mert, kér lek, . . . micsoda törvény szerint kívánhatsz te 
fizetést mások verejtékezésébül ingyen, ki akármicsoda társaságban élsz, tulajdon hasznaid
nak és szükségeidnek rabságába esel? Mert adnod kell a magadébul, hogy azáltal magad
nak vehess s nem bánthatsz ok nélkül mást azért, hogy te is méltatlanul ne hántassál« 
(17—18). 

Ez a hártg, ilyen élességgel, ilyen lendületes tisztasággal nem hangzik fel többé Besse
nyei életművében. Csúcs ez, mely méltán koronázza államelméletének, politikai filozófiájá
nak első periódusát : a »tanulóévek« korszakát, — de egyúttal érett politikai gondolkodása 
első, soha meg nem haladott magaslatát jelenti. Arról tanúskodik, hogy Bessenyeiben nem
csak rejtve, potenciálisan, hanem nyiltan felszínre bukkanva ott feszül a törekvés, hogy ezidő-
tájt kibontakozó materialista világnézetének társadalmi következtetéseit is levonja, —• s 
ezzel tudta nélkül Martinovicsok, a magyar jakobinus-mozgalom eszméinek előrevetítő-
jévé vált. 
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