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a  

BEVEZETÉS 

Batsányi János életútja egy hosszú emberöltő történelmi 

eseményekben gazdag időszakának foglalata. Ifjúkorában még 

éltek és alkottak a modern kor nyitányát jelentő nagy francia 

forradalom előfutárai. Gondoljunk csak Voltaire, Rousseau vagy 

Raynal tevékenységére! A franciaországi változások tükrében 

tanuja volt a monarchikus rend hatalmas megrázkódtatásának, 

XVI. Lajos fejének porba hullásával pedig a népfelség világ-

történeti jelentőségű diadalának. Megértette 1789 szellemé-

nek népeket szabadságra hivó üzenetét. Álmaitól és kudarcaitól 

elválaszthatatlanul -- egyéni koordinátáira szabottan -- cse-

lekvően élte át é magyar  jakobinus mozgalom bukásával záruló 

közel másfél évtized társadalmi s politikai küzdelmeit, ezt 

követően a napóleoni mű diadalát, majd összeomlását. Linzi 

magányában még felkereste a nyugati úton lévő Szalay László, 

illetve Erdélyi János. Ők már 1848 márciusának hírnökei vol-

tak. Hosszü száműzetésének véget vető halála után alig telt 

el két esztendő, és a kommunizmus kisértete járta be Európát. 

Batsányi nem csupán első forradalmi költőnknek tekinten-

dő, hisz A viaskodás -- Toldalék / Der Kampf -- Anhang / szer-

zője politikai iró, aki egy új európai államrendszer polgári 

eszméjének közeli győzelmében reménykedett. Ezen elvek felvázo- 

lást, alapvető fontosságú csomópontjainak megragadását, Batsányi 



-  

politikai elveinek -- az adott történelmi helyzet követel-

ményeivel szembesitett bemutatását igyekszik megvalósitani 

dolgozatunk. 

A XVIII. század Nyugat-Európájának politikai gondolko- 
,fa...~d es  

dását, társadalmi eszméjét ari abszolutista rend ellen:. döntő  

harcra készülő francié burzsoázia ideológiája ', a francia  

felvilágosodás határolta meg. /1/  A nagy 'francia  forradalmat  

előkészitő polgári eszmék hatása ás tartalma alapjaiban más  

volt", illetve módosult Magyaroroszágon, ' ahol a kelet-közép =  

európai régió gazdasági, társadalmi, politikai viszonyainak  

megfelelően három önálló, 'törekvéseiben egymásnak ellent-

mondó, egymással szemben álló és egymást kiegészitő változatot  

hozott létre. Az első kettő -- a felvilágosult abszolutizmus,  

pontosabban felvilágosodott despotizmus, illetve a Télvilá-

gosult rendiség -- a feudalizmus korszerűsitésének osztály-

szempontú igényéből született. Ezek egymást sajátosan kie-

gészitő reformista áramlatok voltak. A harmadik tendenciát 
 .. 

- épp a polgárság politikai nyomatékának hiányából eredően --

részben a nemesi reformerek leghaladóbb elemei, részben  

pedig a nem nemesi értelmiségiek szűk csoportja képviselte.  

Célkitűzésük forradalmi, mivel nem a feudalizmus toldozga-

tására, foltozgatására, hanem annak felszámolására töreked- 

tek. Önálló politikai erővel azonban nem birtak! Ezért Icez-  

detben a jozefinizmus vagy a nemesi felvilágosodás program-

jának, utóbb a napóleoni felszabaditás illúziójának nyiltszivű,  

de naiv szövetségesei, támogatói voltak. 
/2/  Politikai súly- 



talanságuk mértékét a  polgári  dtalakulás litja helyett vér-

padra  vezető  magyar jakobinus sors jelezte. 

Batsdnyi politikai eszméinek áttekintésekor e f6 irdny-

vonalek világos,  egyértelmű  kijelölése azért is indokolt, mert 

ezek nem csupán a  szűkebb  értelembe vett politikal közvetlen 

sikján, hatottak, hanem ezzel együtt ás ennek kiegészitéso-

kéDpen -- sokszor alapvonalakat megbatdrozó módon 	érvé- 

nyesültek számos területen. Példa erre Berzeviczy Gergely 

"ökonomista  radikalizmus"-a, Kazinczy tevékenysége, a Magyar 

Museum kultdrprogramja. 

Batsdnyi Janos didmára a felvilágosodás vildgnézeti alap- 

igazságokat, intellektuális magatartást, mentalitást jelen-

tett.  Antifeudális  eszméinek legfontosabb elemeit a feudaliz-

mus  hierarchiájának  magánjogi ás politikai kritikája, gyei-

lölete, 	a harmadik rend érdekvédelme ás a felvilágoso- 

dás közeli  diadalának  látói hite alkotta. /5/  Nyilt, hatd-

rozott anticipációban hirdette: 

diadalmaskodni fog egykor 

A nagy egész hasznát  kereső  törvényes igazság, 

Mellyet minden nyelv, minden sziv, minden  erő  véd, 

S mellyet as ész, mint bölcs kalauz vigyázva vezérel.u /  61 

A XVIII. század végének ás a XIX. század els6 évtizedének 

Magyarországa nem realizálhatta ezt az anticipációt. A tör-

ténelmi valóság ismérvei ás Batsdnyi eszméinek  politikai 

szférái  kül6n utakon haladtak. 



BATSÁNYI POLITIKAI ELVEINEK ÁTTEKINTÉSE AZ 

ELSŐ MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI MOZGALOM BUK SÁIG 

Batsányi világképének kikristályosodását,-első szám- 

vetéseit a kassai évek / 1787 1795 / néhány mondatos "ér-

tékelésével" kell kezdenünk. / Kassára érkezésekor mind- 

össze néhány vers, egy prózai kisérlet ás báró Orczy Lőrinc 

ajánlólevele volt tarsolyában /. /7/  Itt  megjelent  első 

önálló magyar nyelvű folyóiratunk -- a kassai Magyar Museum --

történeti szerepéről, jelentőségéről, ez idő tájt ]ifej- 

tett tevékenységéről 1813-ban Charles de Bérony álnéven a 

következőket írta a párizsi Mercure Etranger hasábjain. 

" Hajdanában nem volt Magyarországon egyetlen időszaki nyom- 

tatvány sem; 1780-ig a.hirlapok is latinul jelentek meg. 

1788-ban  egy  tudós társaság alakult kassán; es Magyar  Museum  

címen egy időszakonként megjelenő munka kiadásához fogott, 

mely új korszakot nyitott a nemzeti irodalomban mind Magyar-

országon, mind pedig Erdélyben. 	E munkát Batsányi szer- 

kesztette, aki tudós ember és egyik legjobb magyar költő  volt,  

amiről Osszián verseinek szép forditása tanuskodik. ..." /13/  

Az idézett sorok a Magyar Museum irodalomtörténeti jelentő-

sége mellett a kiadvány politikai súlyának fontosságára utal- 

• nak. Elég ha e helyen a Batsányi emlitette "új korszak" egyik 

legbonyolultabb problematikájára, a nemzettéválás kelet - 

közép- európai folyamatára gondolunk. 
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A XVIII. század utolsó harmadának Habsburg monarchiájá-

ban a kortársak mind élénkebb eszmefuttatásokba bocsátkoz- 

tak a tekintetben, hogy miben ragadható meg és hogyan  ha-

tárolható be leginkább a kor követelményeivel, a bölcsészek 

tanaival szembesitett modern államiság a thése royale, illetve 

a these nobiliaire hagyományosah kétpolusú disputájának tük-

rében. Az 1780-as évek Magyarországén is mind erőteljesebb 

hangot megütő párbeszéd egyik résztvevője a felvilágosodott 

despotizmus jozefin állama, a másik pedig a rendi különül- 

lás nemesi társadalma volt. /9/  Mig a magyar jozefinisták 

politikai elképzeléseiben a felvilágo sult állameszményre 

helyeződött a fő hangsúly, addig a magyar rendek a feudális 

különállás nemzeti elemét tolták előre. /10/  Egyszerúsitve 

azt is mondhatjuk, hogy az egyik tábor a haladás polgári 

óWánák 	aktuálpolitikai vetületét, a másik fél viszont 

a függetlenség nemesi nemzeti perspektiváját, de ezzel óhatat-

lanul polgári dimenzióját tekintette irányadónak, bár ez 

utóbbi majdan a nemesi nemzet létalapját fogja kétségbe vonni . . 

Ezen ellentmondások mindenesetre jól érzékeltetik annak a 

történelmi átmenetnek nehézségeit, amelyek a feudális nemze-

tiségtől a polgári nemzetig "átvezető" út sajátjai. 

A XVIII .. század végének csekély számú nem nemesi szárma- 

zású világi értelmise, ez, a honoratiorokhoz. /11/  tartozó 

Batsényi kezdetben a nemesi felvilágosodás reformelképzelé-

seit támogatta. Ez azonban számára nem jelentette a jozefiniz 

mus gyakorlatának totális és katagorikus elutasitását, hisz 
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polgári származása révén/Mindenkor nyitott volt a józsefi  

reformok progressziv, nemzeti öntudatot nem sártő rendele-

teinek befogadása és elfogadása iránt.  

Töredékes jelzéseinkből minden bizonnyal kitűnik: Batsányi  

a polgári reform es a nemzeti eszme el kötelezett¢ je volt»  

Értelemsze -rií, hogy e problematika kapcsán bővebben szólnunk  

kell nemzeteszméjér8l»  

Definic:ióképpen is felfoghatjuk e tárgykörben 1791-ben  

leirt gondolatait» " A' Népeket nem tsak az Országoknak ha-  

tárai vá:lasztyák - el, 's kü.lömböztei:ik - meg egymástál . »  

A' gondolkodásnak möc7gya,  

nemzeti szokások; a' nyelv, a' törvény, a' ruha: ezek tesznek 

leg - inkább külömbséget kötöttek» Ezeken nyugszik, ezek 

által lántzoltatik - öszve minden - féle Polgári Társaság. »» o  

A' Nyelv pedig különös természeti jele, béllyege, is fenn - 

tartója minden Nemzetnek. 0  0.0  /i~/  

Ez a "meghatározás" lényegében négy detarminánsonalapul» /13/  

1. A nyelvi közösség kritériuma» 

2 A területi egység gondolata.  

3 .."Pszichikai"tényezők» / Gondolkodási mód, nemzeti szoká-

sokat kinyilatkoztatd erkölcsiség, öltözködés /»  

4. A törvény motívuma, mely a "történeti jog" középkori gon- 

dolatvilágán keresztül a történelmi kontinuitás letéteményese.  

A törvény, a "történeti jog" a nemesi jellegű "nacionaliz-

mus" egyik legfontosabb, kiinduló  tétele, rvrendszerében  

kulcsfontosságú a középkori hagyományok nyomán nemzetivé  át- 

az  erkőltsök, 's úgy neveztetett 
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minősitett magyar rendi kiváltság, különállás ténye s tu-
. 

/14/ data. 	.  Ennek  alapjdn azt mondhatjuk, 	hogy a Habsburg 

Monarchiát államnemzeti keretként felfogó és'érteImező. 

jozefin gyakorlat ES a Bécs felé  nemzetállami  tendenciát 

képviselő magyar nemesi jellegű "nacionalizmus" rendi ,  

eszméje között a politikai ellentétek lehetőségei eleve 

szükségTscraen adottak Voltak. 

II. József politikdja nem volt tekintettel a monarchia 

orsz5gainak eltérő hagyományaira, nemzeti -  nemzetiségi  különb-

ségcire. A feudális struktdrán nyugvó magyar alkotmány, a 

rendi  különállás felszámoládára, a német nyelv  hivatalossá  

tételére irányuló, az 611amgépezet reacionalizálását célzó 

töravásokecért nyilt germanizálást  jelentettek.. Amikor 

tehát a reformokkal szembeszálló, azok végrehajtását elsza-

botáló, megtagadó nemesi ellenállás a  rendi'kiváltságokat 

védte, akkor a nemzetit, eLzel pedig a polgári kezdemények 

csiráit  is oltalmazta, " igy fellépése kezdettől fogva  túl-

lépte  a reakció magamentésének határait s jogos  nemzeti  ön-

védelemmé vált." /15/ 

A "kalapos király" halálakor elvakult diadalmámorban 

úsztak  a rendek. Beszakült és osztályszempontd szabadság-

eszményük ellentmondásaira nem sok figyelmet forditottak. 

Jól  érzékelhetjük  est a politikai kettősséget Batsányi  Tekin-

tetes  Nemes Abaúj vármegye örömünnepére cling a/kalmi ver- 

/16/ sében. 	/ Önálló röpiratként Baráti Ssabó azonos  témájú  

versével együtt  látott  napvilágot Két Magyar Hazafi Érzékeny-

ségei, Tekintetes Nemes Aba - Uj Vármegye'  Öröm -  Ünnepén  
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Bőjt' más Hay. 16-dik napj. 1790. fedőlanpal /. 	A 

harci lásban ego önbizalom dinamizmusának eleven sorai 

II. József halálát a: nemesi nomset szenvedöscit, sárc 1 72eit 

mintegy  "reLormenataló" isteni 6s tört6nelmi igazs1gozolgál-

tat 4s törryokönt ártelmezik. 

" S felkelend mög egyszer Arpád unokája? 

Ugy van! Csalatkozott atyánk s fejedelmünk 

Halállal pótolta számtaion sérelmünk. 

Vissrlatör as ország dicső koronája, 

Visszatár Szent István kirdlyi pálcája. 

tirfilj! s imádd az Ur atyai vógnásit, 

El ekkön yáltja fel nöpe szenvedásit. 

Vigadj! ás csókoljad jóltövő vesszeját, 

Nellyel irry kisártó hitednek ereját. ..." 

Batsányi ezonban a rendek e győzelmi indulója mellett aggód-

va figyelmestet3tt azokra a felodatokra, amelyek megoldását 

a nemesi mozgalom győzelmátől remölte. 

" Do vigyázz! s az ágnekatyai szándökát 

Lmádván, használjad nydjtott ajándákát. 

Hág nem vagy parton!  Felhevült  ssiveCet 

Mársökeld, s tartöstasd érsökenyságedet, 

Wehogy örömödnek gátszaggatá árja 

As ohajtott révből  hajódat  kizárja, ..." 

Mit várt Batsányi a felvilágosult nemesi reformizmus 

politikai gyakorlatától? Mindenekelőtt egy olyan nemzeti 
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megájulás életre hivását, amely a polgári fejlődéshez vezető 

üt első lépéseinek biztositására s továbbvitelére hivatott. /18/  

Ebben a tárgykörben mindenekelőtt a kiindulás analógiáit 

igyekezett felderiteni. Lássuk -- irja a Magyar Museum el-

ső kötetének bevezetésében -- a .' mái tudós Nemzeteket, mitso-

da eszközök által jutottak ők arra a' magasságra, a' holott 

most nagynak; és kövessük mi-is, a ' mennyire környal-állása-

ink engedik, nyomdokikat." /19/  A levont tanulság értelmé- 

ben " akkor közelittünk majd leg-nagyobb lépésekkel a' tökélle-

tességhez, ha több tudós Magyarok egybe-állván, a' Nyelvnek 

's Tudományoknak elő-mozdittására Társaságot szereznek." /20/  

Ez a megfontolás vezette a kassai szerkesztőt akkor is, 

amikor nyilt levéllel fordult gróf Forgách Miklóshoz. / 21/ 

A kard és penna Zrinyi által megfogalmazott összhangjának 

szellemében /22/  figyelmeztette a rendeket, " hogy az Or- 

szágok nem tsak karddal 's fegyveres erővel, hanem egyszer-'s - 

mind pennával 's ésszel szereztetnek, kormányoztatnak, ás 

tartatnak-fenn. Ez nem egyébként, hanem a' Nemzeti Littera-

túrának, az az, a' Tudományoknak hazai nyelven való virágoz-

tatása által, mehet leg-könnyebben 's leg-tsalhatatlanabbúl 

végbe." /25/  

A most idézett gondolatok világosan jelzeik, hogy az 

1790/91-es országgyűléstől Batsányi a nemzeti műveltség egé-

szét felkaroló, ezzel a polgári haladást elinditó politikai 

cselekvés megvalósulását várta. Bizott abban, hogy a Magyar 

Museum 6 pontjában lefektetett művelődéspolitikai "irányel- 

/24/  veket" hamarosan a mindennapos gyakorlat sikján üdvözölheti.  



A modern polgári kultúra követelményeit az alábbi szempon-

tok alapján fogta össze  

1. Poézis, "molly a' Népeket, vadságokból ki-vetkeztetvén,  

szelidségre, nemesebb erkőltsökse szoktatta; 	elméjeket  

gyönyörködtetve világositván, a'  mélyebb Womántiyoknák 

el-fogadására alkalmatosokká tette." /25/  E gondolatok  

genezise Voltaire kultúrember koncepciójának közvetlen 

eszmei hatását tükrözik; /26/ 

2. Zene. 

5. Esztétika. 

4. Kritika. Feladata, hogy a megjelenő műveket "próba-kőre" 

húzza " meg —vizsgálván a' mit azokban követésre-méltó-

nak, vagy távoztatni valónak találandunk ..." /~7/ 

5. Filozófia. Közvetve bár, de érintheti a politikum, az 

alkotmány, a hatalom kérdését, hisz " életünknek külömb -

külömb féle eseteiben hathatós segedelmet adhat; és néha, 

a' mostohálkodo Sorsnak tsapásai alatt ol-tsüggedtt, 's 

a' Religyiónak meg-nyugtató vigasztalása nélkül szűköl- 

ködő szivnek enyhittésére nem meg-vetendő okokat nyújt-

hat../28/  

"Tudománybéli nevezetes történeteke -- Ugy-mint: emlé-

kezetre-méltó régiségek; tudós újságok, 's találmányok; 

királyi rendelések; nyelv tanitt.ó Professorok; Magyar 

Teátrom. 's a'  t.  --" /29/  

E széles skála kinálta választék jelzi, hogy Batsányi  

tudatában volt: csakis átfogóan rendszerezett szempontok ösz-

szességeszolgáltathat indulási alapot  a nemzeti művelődés  
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meginditdsára, előmonditására. Érenta ós tudta, hogy a modern, 

polgári nemzet együttesőnek első lépéseként a nemzeti nyel- 

vet, azaz a korszrű önkifejezési  eszközt  kell megteremteni. /30/  

Nemzeteszméjében világosan körvonalazódik a magyar 

nacionalizmust mindenkor jellemző sajátos kettősség. E sze-

rint a Habsburg monarchián belül, illetve azzal szemben ma-

gyar nemsetállamiságot igénylő németollenessége védekező, 

ugyanakkor a nemzetiségek, a "nem magyarok" felé egy állam-

nemzeti fogantatásáikuil 6r(IlisiViNro: expanniójának tdvlatait 

fogalmazta meg. 

A rémaiak 	irja 	" alig hóditettak hatalmok all 

valamelly Nemzetet, legottan Római nyelven parantsoltak, Ds 

szabtak rendet nékie; hogy anon nyelv által mint-egy Római 

erkőltsökbe attiotetvén, annyival-is inkább magokhoz kaptsol-

hessák  azt.  /31/ Az " antik jelmez ", a römai  történelem  

arzenálja mögött persze a XVIII , század  végének magyaror-

szági atmoszférája keresendő. Engedtesaék meg itt például 

a magyar - horvát közjogi viszony hóditás, illetve " pacta 

conven 	 /52/ta " disputájára utalnunhw 	A nacionalizmus  túl- 

kvalifikált nemzeti  értékrendjében a következőképpen fogal-

maződtak meg e mondatok. A magyar nép / értsd Werbőczy né- 

pét 2  d nemességet  / " 	Természettől sok szép tulajdon- 

ságaira  nézve,  oda  hivatott,  hogy népeknek snabjon törvé- 

nyeket; ..." /33/  

Érvrendszere a EArpát medence nem magyar népeit mintegy 

" önkéntes alapon ", a józan ész belátá ős megértő racaiiz-

musának  szellemében asszimiláló  kultdrnacionalimmus állam- 
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nemzet eszméjén nyugszik. Ennek értelmében " egyik Európai  

Országnak sints oily nagy szüksége egy Nemzeti Nyelvre, mint  

a' Magyar Birodalomnak; mivel-hogy eggyik sints oily temér-

dek sok-féle nyelven 's hiti-valláson lévő népekből ösz-

ve-alkotva; -- meily külömböző népek még-is majd semmi egyéb  

lánttzal nem köttetnek egymáshoz, hanem tsupán tsak -- hogy  

egy Ki-ráf].;yok van!  ....  /34/  

A polgári alapokon újjászülető " Magyar Birodalom " ter-  

mészetesen evolució útján jönne létre, hisz Batsányi a fel-

világosodás embere, igy tőle nemcsak idegen, hanem természet  

ellen elkövetett végzetes és megbocsáthatatlan bún is az  

erő törvénye, az erőszak. Hitte, hogy " mint atyafiak, úgy  

fogják Országunk' lakossai egymást ölelni; és az eggyesség-

nek lelkétől mint-e y fel-elevenedvén, ugyan-azon oggy aka-

rat foga rindnyé jokat a' Köz Jó' me { mozdithatetlan fonda 

mcntomainak meg-vetésére birnio ..o /331  Utópia ry  e z? Igen.  

Nem veszi figyelembe .  sem  az éleződő osztályharcot, sem pedig  

az egyre erősödő nemzeti - nemzetiségi ellentétek mér ekkor  

felre j1ő gyökereit.  

Batsányi az
, 
itt felvetett problémákat csak a jelenség  

n 	Az 	n. 	i' i s  c  z 	v z- szint jén es ~~lelte  o A~  1790/91-es   ors~ággy~l~.  ő,~_, -~ ~ ~~~:_ü. -,  

delrmei mögött csupán a középkor tudatvil á géüól - táblál kozó  

"magyar természet" vészes széthúzását látta A nemzetiségek 

ügyében ezt remélte, hogy " ha  egyszer  sok-féle, szép, tu-

dós Könyveink lesznek; ha Nyelvünknek illendő betse lészen:  

majd önként fogják azt még an Idegon-Országbéliek-is tanúí- 

ni. Általléttyák majd a' Horvátok és Tótok-is, hogy  tanétsosabb 
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egy kőltséges hóltt.nyely helyett azon Nemzetnek élő nyel-

vét tanúlniok, 's ügyöket rajta folytatniok, mellynek koro-

nája 's védelme alatt, szabad életet élnek. 	" /36/  Ime 

a toleranciával átitatott, ám tendenciózus elmagyarositást 

f{mjelző tMagyar Birodalom" fundamentuma! 

Kétségtelen, hogy a nemzetiségek fellépése a magyar 

nyelv ellen jól tükrözte e nemzeti mozgalmak kezdeti, erőim 

son feudális talajba kapaszkodó tudatát, mivel a latin nyelv 

elsőségét hirdették a modern műveltséget kibontani hivatott 

nemzeti nyelvvel szemben. Ugyanakkor azonban látnunk kell 

azt a polgári jellegű csírát is, amely a magyar nyelvi tö- 

rekvések mögött az e aves nemzetiségek jelen, de még inkább 

jövendőbeli veszélyeztetettségét vélte felfedezni -- nem 

alaptalanul. /37/  

Batsányinak a magyar nyelv ügyében kifejtett széleskörű 

s átfogó " propagandája " átvezet egy másik problematiká-

hoz; a felvilágosult despotizmus, közelebbről a jozefiniz- 

mus és a kiborkozó nemzeti kultúra szellemi mozgalmának 

politikai konfliktusához.. 

Közismert az az általánosan elfogadott vélemény, hogy 

a felvilágosult despotizmus / le despotisme éclairé / fo-

galma alatt a kelet-közép-európai abszolutista rendszerek 

utolsó szakaszát értjük. A felvilágosodás polgári ideológiá- 

,fának néhány -- a feudalizmus keretével még szinkronba hoz-

ható -- elemét integráló felvilágosult despotizmus az ab-

szolut uralkodó és az általa kialakított politikai erőterek 

sajátos áttételeken keresztül érvényesülő egységén nyugodott. 
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Történetileg a feudalizmusból a kapitalizmus irányába. 

mutató gyötrelmes kelet-közép-európai átmeneti időszak egyik 

produktuna. A feudális abszolutisztikus rendszerek utolsó 

szakasza, melyben  az államhatalom gyakorlati  szükségletek-

től indittatva tes% bizonyos lépéseket .a polgári fejlődés 

irányába, a feudális rendszer totális védelme, fenntartá- 

sa s korszerűsitése érdekében. / 38/ Célkitűzésében sajátos 

kisérlet volt arra, hogy " a feudalizmuson belül felzárkóz-

zanak a fennsik magasabb szintjéhez; alapvetően a francia 

mintához" /39/ 

E témakörben itt bővebb elméleti kitekintést adni nem 

feladatunk. /40/ Két pólusát ellenben jeleznénk azon szak-

mai megközelitéseknek, amelyek a felvilágosult despotizmus 

jellemző vonásait próbálták és próbálják más-más látószög-

ből megragadni .. A jozefinizmusra leszűkített körben az egyik 

pólust a TI. József által elinditott,forradalminak minősített . 

átalakítási tendenciák hangsúlyozott fikciója jelenti ,
. /41/ 

A másik oldal viszont a rendszer despotikus vonásaira rá-

mutatva kiemeli, hogy a történelmi abszolutizmusok és annak 

felvilágosult változatai között minőségileg is differenciáló 

lényegi különbség nincsen. /42/ 

Ami a felvilágosult despotizmus közelebbi boncolgatását 

illeti, kézenfekvőnek tűnik az alábbi két szempont világos 

elkülönitése. /43/ 

1. Érdemes külön porosz, orosz és osztrák tipust számba ven-

ni. / Mivel Batsányi révén elsődlegesen a kortársak ité- 

letére utalunk, a fenti tipusok megkülönböztető jegyeinek 



részletesebb elemzésétől eltekintünk/, 

2. A felvilágosult despotizmus ideológiai és gyakorlati 

hátterének egyértelmű elkülönitése. 

II. József uralkodói személyiségében Batsányi őszint-

tén tisztelte a felvilágosodás emberét, az állam első szol-

gáját, de örök hibául rótta fel a történelmi személyiség 

despotizmusra hajló autokratizmusát. Több helyen elitélő-

en  nyilatkozott a rendi különállást, ezzel az ország füg-

getlenségét végleg megsértő királyról. /44/  Legnagyobb 

felháborodását természetesen a nyelvrendelet váltotta ki. 

A Habsburg uralkodónak ezt a lépését szintén az összbi- 

rodalmi koncepció egyöntetű kormányzatának eszménye magya-

rázza. " A német nyelv -- irta 1782-ben -- birodalmam egye-

temes nyelve. Én a németek császára vagyok, s az államok, 

melyek birtokomban vannak, csak tartományok, melyek egy tes-

tet képeznek azon állammal, melynek feje vagyok. Ha a  ma-
gyar királyság birtokaim legfontosabbika volna, nem haboznék 

nyelvét ráerőszakolni a többi országokra." /45/ 

A jozefinizmus állameszményének nyelvi ellenhatása ér-

telemszerderősséggel és egyre szilárdabb elvi biztonságér-

zettel nyert megfogalmazást annál a Batsányinál, aki 1792-ben 

már kétséget kizáróan ,a herderi nemzeteszmény rendszerező 

koordinátáiban gondolkodott.. /46/ 

Herder pontosan a nyelviség és a kultúra kérdésében tá-

madta az uralkodó elképzeléseit. Beszélgetés II. József 

császár halála után cimű dialógusában arra hivta fel a fi- 

gyelmet, hogy " a népek nem egyik napról a másikra _..__ 
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érlelik meg kultúrájuk legjavát; semmiféle idegen nyel ezt 

ki nem kényszeritheti. A nemzeti talajon növekszik a kul-

túra a legjobban, sőt, mondhatnám, csak a nemzet öröklött 

és tovább öröklődő nyelvében képes fejlődni." /471  

Herder a nemzetet a emberiség alapegységének és let é 

teményesének tekintetten Történetfilozófiai irásaiban ki-

bontott organikus államelméletének értelmében a nemzeteket 

egy-egy megszülető, fejlődő és hanyatló élő organizmusként 

tartotta számon, /48/  Minden egyes organizmus magába olvaszt 

egy alkotó és egy irányitó erőt. Ezek teszik ki a népek 

genetikus szellemét, az illető nemzet karakterét, mely"cso- 
d 

dálatos és különös, ..o Megmagyarázhatatlan és kiolthatat-

lan: egyidős a nemzettel, egyidős az országgal, ahol a nem-

zet lakozik. " /491 Gyakorlatilag a történelem minden je- 

lenségében megnyilatkozik; a nyelvben, az irodalomban, a 

vallásban, a művészetben, a szokásokban, az ország törvényei-

ben.  Mindezen kifejezési formák összessége alkotja a nemzeti 

kultúrát. A kifejezési formák egyediek , ezért két nemzet ele-

ve nem rendelkezhet azonos kultúrával. X50% 

A nemzeti irodalom s a felfedezett nyelv "fényes mél-

tóságát" X51/ hirdető Batsányi számára logikus volt a her-

deri nemzetkoncepció útvétele. Ám a kul} rdiis fölény már ekkor 

beidegződött reflexe feledtette vele: Herder gondolatai 

nemcsak a Habsburg magyar viszonyra, hanem a magyarság és 

a környező nem magyar népek kapcsolataira is vonatkoztatan-

dókq°bér ne feledjük: a herderi jóslat a magyarság létalap-

ját kérdőjelezi meg a szlávok, németek, vlachok és más lépek 



túlsúlyával szemben! /52/  Ennek ellentet jeként lép be 

Batsányinál a magyar nemzeti kivételesség:: törekvés 

nacionalista dilemmjája, /53/  mely egy kisebbségi komplexus 

tyugtalénságávai 	. átitatva úgy vélte, hogy " a' na- 

ponként Hazánkba sereglő sok gyülevész népnek bitang nyel-

vétől le-nyomattatik " nemzeti létünk. /54/ 

Tévedés lenne viszont azt képzelni, hogy a költő poli-

tikai elveinek hatósugara véget árt a nyelviség fentebb kör-

vonalazott kultúrprogamjánál. Nézeteinek figyelmesebb szem-

revételekor ugyanis számos hasonló vonást, eszmei rokonsá-

got fedezhetünk fel a jozefinista reformgondolatok párhuza-

mában. /55/  

" Bizonyos, hogy József igaz, de általánosan félreismert 

szándékait napról napra jobban megismerik, legbátrabb tetté-

nek, halhatatlan jócselekedetének értékét egyre erősebben 

ás erősebben méltányolják, mind komolyabban ás komolyabban 

becsülik az emberek `' irta 1793-ban a nádorhoz. /56/ 

II. Lipót halálával ás fia Ferenc trónra lépésével'gyö-

keresen megváltoztak ás a reakció fokozatos felerősödésének 

irányába tolódtak el a magyarországi viszonyok. /57/  E kül-

politikai változásokkal szoros összefüggésben lévő belpoli-

tikai jobbratolódás egyik első áldozata a haladó ás éppen 

kibontakozó magyar nyelvű sajtó volt. Jellemző erre a vál-

t ozásra, hogy a jozefinista érzelmű Szacsvay Sándort, a 

bécsi Magyar Kurir szerkesztőjét es a nemesi reformizmus plat-

formjáról elinduló Batsányit, a kassai Magyar Museum "lelkét" 
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egyaránt súlyos 9  további életútjukra nem csekély mértékben 

kiható sérelem, meghurcoltatás érte újságírói, szerkesztői 

tevékenységük miatt. /58/ . 

Batsányi világnezetének, történelmi tudatónak, politikai 

elveinek egyik legfontosabb  dokumentuma a  Magyar Museum 

ügyében nádorhoz intézett kérvényen /59' Ez a Mentőirás nem- 

csak "sz egészséges felvilágosodás, a hazai nyelv ős iroda-

lom" /60/  védelmének "kiáltványa", hanem a szerző y 9 	z n politika i . 

eszméinek első összefogott, nyílt s bátor kiállású deklará- 

lása is egyben. 	. 

A sajtó.-.és gondolatszabadság természetesen külön nyo-

matékót kap Batsányinál, mivel ő felvilágosult író ős lap-

szerkesztő egy .személyben. Mindenkor nagyra értékelte, sőt 

túlértékelte a jozefin rendszer adta cenzúra lehetőségeit. /61/  

A jozefinizmus magyarországi sajtópolitikája tulajdon-

képpen nem hozott alapjaiban szabad szellemű, polgári ér- 
/62/ 	szabad elfelej- tenünk, liberális hírlapcenzúrát. 	Nem s ^ 

tenünk, hogy II. József monarchigja bizonyos értelemben egy 

olyan rendőrállam típusát valósította meg, amelynek közép-

pontjában sz uralkodó állt, s amelyben igen jól képzett 

tisztviselők hierarchi6ja alkotta a mechanizmus gépezetét. 

A meghirdetett államfilozófia, erkölcsi rend, .a "kormány-

zási őrület" gyakorlata a hétköznapok minden területére 

igyekezett behatolnia / 65/ 	 . 

Logikus tehát, hogy a sajtópolitikában is érvényesült 

ez az autokrata: rendőri jelleg. Így például József császár, 
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aki  kezdetekben engedélyezte, mi több igényelte a személyét 

illető kritikát, az 1780-as évek közepétől inkább rendeletek 

publikálására, intézkedések közlésére óhajtotta sz újságok 

információs körét korlátozni, miközben az előzetes cenzúrát 

erős utólagos ellenőrzéssel  egászittette ki. /64/ 

Batsányinak a jozefinista cenzúráról alkotott egyértel-

műen pooitiv itéletét ellenben megmagyarázza sz a tény, hogy 

II. József évtizede előtt és után a vélemény és publiká-

lási szabadságot illetően jóval rosszabb volt a helyzet. 

Igy Glove kiemelkedővé válhatott az  a eracmény, melyet 

Mária Terézia ás I.  Ferenc uralkodásához képest a "kalaps ki-

rály" évtizede jelentette /65/ 	. 

Többek között ez magyarázza a- 1790 után fokozatosan 

kikristályosodó, immár a polgári haladás magyarországi hivei-

nek a ferenci reakció történelmi tényének tapasztalataival 

ozembesitve mind jobban idealizálódó polgárkirály / Raynal 

kifejezését használva; le roi - citoyen./ képét. 

Batsányi a Martinovics - per vádlottjaként kijelentette: 

"noha fenntartom  ás erősen meg vagyok győződve arról, hogy az 

uralkodóknak még jót tenni sincs joguk erőszakkal, népük 

akarata ás ellenszegülése ellenére -- mégis hálás lélekkel 

tisztelem  II. József emlékezetét, aki pedig gyakran vétett 

ez elv ellen, és tudatában vagyok annak a számtalan sok jó-

nak, amit a rosszak mellett cselokedett. Sőt, határozottan 

állitom, hogy ő már pusztán azzal is, hogy a gondolkodás és 

irús szabadságát /az embernem eme szentséges és sérthetetlen 

jogai/ visszaadta a végzetes tespedtségből felocsúdott népek- 
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nek, megérdemelte örök hálájukat, és megszerezte nevének 

halhatatlan dicsőségét. 	Arról nem fog az utókor megfe- 

ledkezni, hogy II.. Józsefnek megadja az őt megillető, eró-

nyóvel és példaadásával megérdemelt dicsőséget, és őt an 

emberi nem kimagasló jótevői közé s éinitsao" /66/  Ezek a 

gondolatok persze só.lyosbitó körülményként tétettek az igaz- 

ság serpenyőjébe, hisz Kufstein elsősorban a bátor szókimon-

dás, a felvilágosodás polgári eszméinek "honoráriumaként" 

tekintendő. A. bis=ák nyilván azt sem feledék, hogy a Magyar .. 

Museum szerkos zt ő jónak nádorhoz irott kérvénye olykor  fel-

idézte 1789 augusztus 26-ának szellemét. Az Emberi és Polgári 

Jogók Nyilatkozatának 17. cikkelye például "rosszul" és . 

fenyegetően hang ,ott a feudális önkényeskedési lehetőségek 

Magyarországán. 

Batsányi büszke polgári öntudattal irta á nádornak, hogy 

a Isiagyar Museum még eladatlan példányai "jóvátótel nélkül 

semmiképpen el nem kobozlátók anélkül, hogy jogos és való- 

ban minden vonatkozásban nagyon is  drágán mngszérzett tu-

lajdonomon -- amelynek pedig minden polgári társadalomban 

szentnek ós sérthetetlennek kell  lennie -- á közbiztonság nem 

kis kárára sérelem ne essék. ..a Ha a füzetet összes indo-

kaim ellenére is elkobozzák, azt kivánom, hogy jogos tulaj-

donomat me izessók; ooa" i /67/  

Ezek a részleteiben is figyelemre méltó kérdések értelem-

szerűen egy nagyobb gondolati egységhez simulnak '  betagolód 

va a politikai szabadság és az állampolgári viszony fogalmi 

perspekttivájába, /68/  azaz sz alkotmányos monarchia eszmé 

nyébeo 
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A példakép Anglia, as angol alkotmány, melyről már 

Voltaire megirta, hogy " az egyetlen a földön,  amelynek  si-

került a királlyal szembeszdllva szabályoznia a királyi 

hatalmat, as egyetlen, amely egy sor erőszat segitsége ál-

tal végül egy olyan ésszerű kormánys:st valósitott meg, 

ahol a király mindenható e jóban, de kesei meg vannak köt-

ve, ha rossnat akar tenni, ás ahol a nép zűrzavar nélkül 

résnese a hatalomnak. ... " /69/ 

Az angol rendszert precis leírásai ellenére is ideali-

'3616 nagyhatásd teoretikus Montesquieu volt. 	A brit 

szisstóma tökéletesebb megvilá3itására as állam sajátos cél-

jának manipulativ fogalmát vezette be. Ebből levont követ-

kestetése: Anglia államberendezkedésének  közvetlen  célja 

a politikai szabadság megvalósitása. Ez a törvényhozó, a 

végrehajtő ás a birói hatalom ogyensülyán nyugszik. /71/ 

Raynal hires, Magyarországon nagyon jól ismert, Batsányi /72/ 

által szintén előszeretettel forgatott Histeirc philosophique 

et politique des établissements et du commerce des Européens 

dans les Dew-indes cimd nave ugyancsak a három hatalmat 

szerencsősen ötvöző angol "vegyes kormányformát" /le gou-

vernement mite/ tokinetto  Ideális gyakorlatnak.  /73/  

A francia felvilágosodás filonófusain kivűl Batsányi 

alkotmányos monarchiáról alkotott elképseléseire IDginkább 

Wieland majd Kant hat  ott. 	Wieland 1791-ben könyv for- 

mában is kiadott Neu e Göttergesprtiche - jót egy évvel később 

leforditotta, majd közölte a Magyar Museumban Beszállgetés 

cimen. /751  
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Wieland mint érett gondolkodó a felvilágosult. despotiz-

mus idealizált bűvkörében élt. Olyan kormányformát vélt a 

jozefin rendszerben felfedezni, amely kizárólag a humanizmus 

elvérásait követi. Bizott abban, hogy a modern uralkodói 

stilus egyre jobban félreteszi a despotizmust, a zsarnok-

ságot, miközben merészen alárendeli sz uralkodó egyéni aka-

ratát a törvények szükségszerű uralmának. Ilyen beállitott- 

sággal fogadta a nagy francia forradalmat is, 1789 hatására 

elvetette imaár az emberiség kiskorúságát hirdető, ezzel a 

tömegmozgalmak és a nép történelemformáló erejét tagadó 

Sonnenfels - Martini "tételt" kijelentve: sz emberiség Euró-

pában elérte a felnőtt kort. /76/ 

Ugy tünt számára, hogy a forradalmi Franciaország al-

kotmányozó nemzetgyűlése minden reményt felülmúl; elve ele-

get tesznek mind az egyetemes értelemnek, mind pedig az 

emberi társadalom természetének; hisz sz államiság szilárd 

talapzatán helyreállitotta az uralkodó -- alattvaló viszony 

várva vért harmóniáját. Kanthoz hasonlóan abban bizott, 

hogy az alkotmányos monarchia Franciaórszága megvalósitja 

politikai eszményüket, mely a törvények uralmában, a jog 

államában, az értelem világos kifejlődésében ölt testet. 

/Ezért nem értette, hogy a francia nép, a sans-culotte-ok 

mit akarnak elérni további tömegmozgalmaik révén/, /77/ 

A Beszéllgetés politikai ideája az alkotmányos monarchia 

konkluzlóját fogalmazza meg. "Erzsébet Angliai Királyné" 

szavaival élve " egy kevés-számú, a' közönséges okosságra 
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's a polgári társaságnak természetére épúltt tzikkelyekből 

álló Constitutio az a' tsalhatatlan, könnyű, és eretlen 

eggy eszköz, mellyel a' politikai társaságnak minden orvo-

solható fogyatkozásain segélyteni, az Igazgató és Alatt-va-

16k között a' leg-lehetőbb eggyezést helyre állittani, 68 

as Országoljak bóldogságát meg--mózdúlhetstlan talpra hely-

heztetni lehet. ... Az én régi Angliámban egy Királynak 

`fejébe került, d.. hogy azon jusókat, melyekét a'  Nemzet 

a' maga számára meg tartahi jónak.itélt, az Orsz 

falatos törvényének isipór jék. 	/78/ 
u cur- 

Ha a magyarországi helyzetre vonatkoztatjuk e kissé 

hosszan idézett gondolatokat akkor világossá válik, hogy 

a haladás polgári "constitution- ja és "as  Ország' sarka- 

latos törvényének", a függétlénségi motivumot hordozó rendi 

különállásnak nemzeti eleme e ponton, kapcsolódik össze Bat-

sányi politikai eszméiben! 	 . 

Á magyar nemesi mozgalom szalmalángija után , 	 _ ezen 

eszmény megvalósitását; a polgári reformok zászlaja-.nak, a 

rendi különállás adta  függetlenségi keret tiszteletben tar-

tásával történő kibontását, II. Lipóttól várta. Batsányi. 

További magyarázat helyett  álljon itt néhány sor a költő egy 

1791-ben Aranka Györgyhöz irott leveléből. " A feláliitandó 

tudós társaságnak dolgát a gyűlésen akarják felvenni  Ren-
dek. Én Pozsonyban személyesen voltam as  iránt a királynál; 

szokása szerént igen kegyesen  fogadott, 	j ó reménységet  

nyújtott."  /79/ 
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Hasonló politikai következtetést fedezhetünk fel a 

Bathyán~y Ala joshos irott óda egyik szövegváltozata kapcsán.  

►' Hol most bölcs Leopold, magyarok királya, sz őseivel tett. 

régi köz alku szerónt hazánk örökre tartandó 

javáról együtt tanácskozik;  

-Népek s királyok' harcra kelő perét 

Európa' felzendült népeinek s perbe eredt fejedelmeinek 

követésre méltó példát mutatván, mely szerződést 

kellene nékiek is elfogadni, a miképpen 	. 

Állana fenn az arany Szabadság .J" /SU/  

Rövid, történelmileg nem létező illuzórikus feltevések!  

Rövid, hisz maga Lipót  sem uralkodott két évig. Illuzórikus,  

hisz II. József utóda -- a megváltozott politikai körülmények  

és lehetőségek hatására - mindössze a józsefi politika  

autokratizmusból eredő  taktikátlan gyakorlatát vetette el, 

miközben alapvonásaiban igyekezett megtartani, átmenteni an-

nak főbb elveit, célkitűzéacit.  

"Azt, hogy ha sz uralkodó tovább ól, tervei megvalósul-

nak-e, s ha igen, milyen formában, csak találgatni lehet --

irja e korszak avatott szakértője, Benda Hálmn. Azt azon-

ban  bizonyosra vehetjük, hogy a francia  forradalom  által  

élezett társadalmi és politikai helyzetbon, amikor a trón  

maga is veszélybe került, a kezdeti reformtervek visszavoná-

sára előbb-utóbb rákényszerült volna, mint korábban bátyja,  

/81/ József.  

•  



26 - 

Ez a politikai  irányváltás azzal, hogy  as 1792 tava 

szán trónra lepő Ferenc teljesen  feladta  apja reformelkóp- 

teléseit, s elfogadta a francia események tovasodródó ör-

vényétől reakciós torzóvá merevedett magyarországi rendek 

"uralmát", nem váratott sokáig magára. /82/ A  magyar jako-

binus  mozgalom könyörtelen, középkort időző vérbefojtásával, 

szétzúzásával, a rendszer -- kimutatva igazi arculatát -- 

példát statuált a  ". o d Megkezdődött a legundokabb törvény-

kezés, amely az inkviziciótól csak abban különbőzött, .hogy 

kiaszást nem alkalmaztak, egyébként ugyanazon  cselfogásokkal, 

hamis igóretekkel, nem tett vallomások fölhasználásával, 

a 	és perrendi szabályok lábbal tiprásával dolgoztak, 

mint az." /83/ 

Kufsteinből szabadulva Batsányi Becsbe ment. Gróf Saurau 

pártfogásával szerzett sserónyen jövedelmező állás a Bankal - 

Administration  - nál, 1804-től udvari foga lmazó, 1805 nyarán 

házasság Baumberg Gabriellával, személyes kapcsolat néhány . 

"hires" Emberrel /Herder, Johannes von Hüller svájci tör-

ténész, Haydn/ 2  ime tizenhárom óv cimszavokbanp /84/ 

A pezsgő szellemi közeg ellenére igen kereset irt. .... 

",.o a Hallgatni fogok -- irta 1802-ben Kazinczy Ferencnek --, 

noha ugyan, legalább még most nem látom szüksóge anek, hogy 

örökre.elnémuljuhki a o a Képzeljük barátom meginaznak azt, 

hogy  mi  a mostan élő emberi nemzetnek megholtunk, és a 

jövendő időkben, valóságos halálunk után móg  egyszer fel--

.é1edhetünk,• o mégnutatván egyszersmind ez által azt is, 
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hogy elmcbeli tchétságeinket nem hiába vettük a terumtó-  

t ől, hanom hazánknak hasznára fordítani rakartuk, legalább ' 

, 	/~35/   igaz lc.lekl;el igyekeztünk! ~ " 	 . 	 . 

E~  megroppant ember  sséthul1~  vilá5kc;p6nek önvigasz-

t ldst kereső  soraa. ezek.  A'cartene?mi sJelE:beiiytytis V eüsv  • 

mozzanata, A viaskodás 	Toldalék / Der Kampf __ Anhdrg- /  ., 

US ~n.7negz6si kisőrlete azonban  mdis hatra volt. ...   
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A VIASKODÁS -- TOLDALÉK / DER KAM F --- ANHAíI G / 

IDEOLÓGIAI ÉS POLITIKAI SZINTÉZISE 

A viaskodás hosszú ideig ismeretlen, teljes kötet-

példányát 1964-ben találta meg Zsindely Endre a schaffr. 

hauseni levéltárban. Azóta bizonyossá vált, hogy a német 

nyelven iródott munka mind Batsányi éltművében, mind pedig 

a  ma gyar irodalomban, illetve történelemben kiemelkedő 

jelentőségő helyet foglal el. /86/  A mű először töredéke-

sen 1803-ban látott napvilágot / a költemény második része 

teljes egészében és a harmadik rész eleje / Herder folyó-

iratának, az Adrastea-nak posthumus kötetében, a szerző 

kérésére név nélkül. 

Batsányi 1603 után tovább dolgozott ezen a munkáján, és 

1809 augusztusában-- Bécs francia megszállásakor -- készült 

el a befejező rész, " A hűbériségről és az új európai állam-

rendszerről, vagyis a köztársasági alkotmányií monarchiáról 

szóló" elméleti értekezés, a Toldalék. /S7/  

Johann Friedrich Cottaiioz,' a hires kiadóhoz Párizs-

ból küldött levelei mér a teljes kiadás előkészületeiről, 

valamint technikai és egyéb nehézségeiről tudósitanak. 

" Magának Napóleon császárnak azonnal  egy  nyomtatott pél-

dényt kell átadni a majd itt készitendő forditással. Annak 

tehát kiváló tisztának és szépnek kell lennie " -- irts 
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1810. május 20-án keltezett levélében. /88/  / Francia for-

ditásról nincs tudomásunk I! A munka még ugyanebben az évben 

megjelent. Tübingában név nélkül.,, a kiadás.. helyeként :pe. iig 

csak "Deutschland" lett feltüntetve.. 

Az inkognitó, a névtelenség homálya;, Zatsányi félelme 

"a gyalázatos bécsi titkosrendőrségtől" /89/  nem volt alap-

talan. Elég, ha alább idézzük a Habsburg monarchia alatt-

valóinak helyzetét jellemző, . a meghurcoltatás és Kufstein 

életrajzi mozzanatától átitatott sorokat. Ebben  a .  birodalom-

ban.  az  ember 	mintegy törvény nélküli! Őt. .0 0  csak pa- 

rancsok, rendeletek, pátensek stb. /amelyeket ott persze 

törvénynek neveznek és szómára annak is kell számitaniuk/ 

útján rendszerint /a hatalom! kénye-kedve szerint, nem is 

annyira irányitják, vagy mint valami  örökké kiskorú gyer-

m.eket,járászalagon vezetik, mint inkább értelem- és akarat-

nélküli állatként mindenféle kényszeritő eszközzel, kancsu- 

kával stb. hajtják; na o Nem polgára az államnak; 	nem is 

alattvalója, csak cselédje, csak  rabszolgája urának., Érdeme, 

egyetlen erénye a hallgatás és engedelmeskedés; amiként Vi-

szont a gondolkodás és szabad véleménynyilvánitás megbocsátha-

tatlan, nagy bűncselekmény, amiért a legszigorúbb büntetéssel 

kell sújtani és a  leggyűlöletesebb névvel illetni. Végezetül 

pedig nem személy, hanem csak tárgynak számit! o vo kivéve akkor, 

ha születés vagy különös kegy folytán ama kivételezett kasztok 

egyikéhez tartozik, amelyeknél a  véletlen lép az érdem helyé- 

be 	" /90/ Y O O 
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A névtelenségbe burkolózás "praktikus oldala  mellett  

viszont érdemes felfigyelni arra az intellektuális maga  

tartási lehetőségre is,: mely a raynali hivatkozás totális  

látásmódjának követelményével alátámasztott, a félelemtől  

és reménytől egyaránt megtisztult lelkületű embernek az  

alapelemek metafizikájától a történelmi folyamatok biztos  

áttekintési igényéig terjed.  /911  

A viaskodás -- 'Tbl dalék általános jellemzésére vonat-

kozóan mindenekelőtt idézzük a kritikai kiadás bevezető és  

summázó gondolatait.. " Nem túlzós azt állit ni-, hogy a nagy  

vers és, a hozzá főzött prózai kommentár  e politikus költő  

1796 és . 1809 közötti másfél évtizedének fő műve: ebben tesz  

minden részletében impozáns .kisérlotet,. hogy  1795-re mér  

kialakult, de a meghurcoltatás és fogság hatésára szett tö-  

redezett világképének egységét újra helyreállitsa, s hogy  

az európai  politika újabb fordulatai után új gyakorlati fel-

adatot tűzzön maga  elé. A Der Kampf a költői pálya egészé-

ben szemlélve nem más, mint politikai ko_ sncntárr ,al kisért  

lirai beszámoló, melynek leküzdése után .á "Látó" szeme előtt  

új lehetőség jelenik meg ,  Napóleon meggyőződéses támogatá- 

sa . ~~ 
/9 / 	 . 

Itt szögeznénk le, hogy dolgozatunk jellegéből eredően  

a  Toldalékkád. /Anhan g/ mint önálló gondolati egységgel fog-

lalkozunk, mig a teljes munka verses részére csak annyiban  

utalunk, amennyiben ez történelmi, t:arsadalmi,politikai  

szempontú esznefuttatásainkh.oz -- figyelembe véve a műalko-

tás egészét -- . elengedhetetlenül szükséges  
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A  szakirodalom  általános megáll api tása nyomán világos,  

hogy  A viaskodás -- Toldalék a válságokat leküzdeni megpró-

bé.l ó Batsányi heroikus, kétségbeesett kisérletét példázza, 

melyben a felvilágosodás főbb elveit igyekszik egyeztetni 

korának történelmi eseményeivel, vélt, vagyz valós lehetősé-

geivel. 	 . 

Szauder József mutatott rá, hogyha Der Kampf i i rá ja 

és a Toldalék meditációja ...  egy nagy lelki válság leküz-

désének dokumentuma, de nemcsak terméke, hanem előmozditó-

ja is. Sajátosan a lélekben magában zajlik ez a Kampf és 

nem a társadalmi valőság,;al elnyert•kontaktusában." /93/ 

A verses rész az egyén -- emberi nem,' a , ' költő -- Géniusz, 

illetve a költő -- Ndosa viaskodása sötétség és fény, feu-

dális reakció és polgári haladás történelmi aiternatitájá-

ban... A történelmi realitás és a felvilágosult ,ideáldala 

már-már a haladás erőinek kudarcát vetitné előre, dm  ezen 

a  ponton  belép Napóleon alakja mint a valóságos kibontakozás 

ag a szükségszerű progresszió letéteményese. 

" Igy hát uralkodó lehet a kunyhó fiából, ' ... 

Kinek nevétől s tetteinek hirétől most 

Visszhangzik e világ, lelkének erejével 

A porból a sas gyorsaságával -- 

Fel abba á csillag-távoli magasságba 

Nova földsztilötte még nem hatolt soha! 

Nézzétek pályáján őt ti halandők! 

S hogy mire képes egy ember, tanuljátok meg példáján! ... 

Üdv Neked,korom büszkesége ós ékessége, ... /94/  
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A történelmi nersnektiva feltárásának tudemányes ig4- 

ny6vel iródott Toldalék Batsányi legjoluntősebb politikai, 

errystien 611amelméletimunkájának tekintemg% Tafejtett 

elvei mögött e ss3; ourópai szinten gondolkodó férfiú 611, 

a kor magas szellemi igényének merz2elelő felkészültsériPel. 

Batsányi tanu3m6nya bevezetéseképpen barátjától, Johan-

nes'von•Zia:11er ov(Ljei történésztől idéz. A hatalmi és ural-

mi viszonyok lehetőségének általános tendenciáját elemző • 

Haller — 7ontesquieu elaDján 	hangsúlyozza: a természet 

megtanitettm az embereket, " hogy mien dolgot azzal 2  vagy 

azokkal kell olvégortotni, akik arra s legrétermettebbbek. 

Taná'osot többtől kértek, mort egyetlen ember non könnyen 

láthat A.  mindent. A végrehaltást egy emberre bizták, mert az 

egys6gben er,. van. /95/  A válasat6st azok végezték el, 

p,kikpek ez volt a foladatuke" /96/  

Amikormegsnecték est a természettörvén7t, vagyis a 

rousseao-i társodalmi szerződést, akkor alPkult ki as 

Zinkény, a despotizmus. Miler 	Batoányihoo hasonlóan 

an alkotmányos monerehin hive. En aklzor slkuit ki, midőn 

"ery 6.tfog6 cillantásd éseleven érzőkú férfi felismerte a 

'hénénektapasztalataiból, hzlyzetéből és jellaméből fakadó 

aniikséglDtoket, kimondotta azokat bOUés c haza szentesi-

t,  etLe a:, 	Lorvenseu 	/97/ 

A Toldalék történolemsemléletének tenelyóben a herdori 

evoluoigaozmus, 	  az alkotmányos, felvilágosult 

reformokat movalósit&tronarchia eszméje azonosul a kelet 
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közép-európai napóleoni felszabaditás reményével. A Tol-

dalékban körvonalazott polgári haladás és nemzeti függet-

lenség szintén ebben az összefüggésben kötődik. Bonaparte 

személyéhez., a felülről jövő reformok mihamarabbi megvaló-
á 

sitásfiak ::óhajában.  

Mellékesen nem haszontalan megemlíteni, hogy Batsányi 

személyes kapcsolata, ismerettsége egykori kufsteini rab-

társával, Maret-val, Napóleon birodalmának miniszterével, 

az egyéni lehetőségek tág perspektiváját villantotta fel 

a Der Kampf szerzője előtt. 198/  

A Toldalók politikumának középpontjában a jog=eszményen 

felépülő alkotmányos monarchia áll.° Batsányi a történetiség 

igényével közelit ehhez a kérdéshez, amennyiben az "Euró-

pai Köztársaság valójában soha nem létező fikciójának fel-

villantásával igyekezett bemutatni azt a folyamatot, mely- 

nek előbb vagy utóbb, végül mindenütt alkotmányos monarchia 

megalapozásához kellett volna vezetnie! " /99/  Ezzel tulaj-

donképpen a "jog eszmény" hiányán keresztül igazolja a szer 

ző: az az Európa, melyben kinek kinek jogai mindenki köte-

lességeiből származna, alapjaiban idegen gondolat volt a 

feudális kormányzatok államférfiai előtt. 

Batsányi, ugyanúgy mint kormuk több haladó gondolkodó-

ja, épp az abszolut monarchiák fetlis Európájának korhadt- 

ságára mutatott  rá akkor, amikor a francia forradalom 

konkluziójában és a Code Napoléon rendszerében á l t a l á b a n 

a jog diadalát emelte ki, 

A Der Kampf -- Anhang ennek jegyében foglalkozik a 
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"Contrat social nagy talényá ti - val, " as állam legjobb : és  

legcélszerűbb megszervezése és igazgdtásd"probléméjá.val .. /100/  

Tudjuk, Batsányi e tekintetben  az alkotmanyos monarchia  

hive volt. Az abszolut, monarchiákat mint önmagukat túlélt  

reakciós  kövületeket tekintette; de Rousseau nyomán ; ,  el-

határolta magát a"t:i.szta demokrácia" gondol;tától is g  hisz  

" hol lehetne a  üldcin már csak egyetlen olyan többmilliös  

népet 	találni, amely eléggé értelmes mes éc érett lenne rá,  

vagy a ilo::. ái.4 jóság olyan fokára jutott volna, hogy egy  

t öbbszáűas, bármily jól megválasztott képviselői.gyülekeset  

által :ayugedtan kormányoztathatná magát? /10l  

Batsán,i erre a kérdésre egyEártelmú nemmel  válaszol p 

miközben  ~.  r~  ). 	a }, "tiszta ndemokráciát" 	rvF,»n ~ +` ~ 	 ^a.r ~  
 L~v ~~ 

,.
r~ ti) ~1 ifCi 	~S.iuG-ii i~~.COlc.iti7 l.Iargv.eritc  

Ca3''ilot_ "szép tévedc;u"-ének . nevez'i ; amely  "inkább k -ivénatos  

  /1 02/ semmint re_=_hetU r W  

Talán ez az egyetlen  olyan kérdés, hol Lonte: QUieu - től . 

Rousseau - ig egyetértenek a francia felvilágositök., " Az  

a nép, amely soha  nem élne vissza a kormányzattal, nem élne  

vissza a függetlenséggel som:  az a nép -- folytatbdIkRoussc „u  

érvelése --, amely mindig  jól ko3:ínányozna, soha n
~ véve na á, hogy kormányozzák. A sző igazi értelmében Y ~ Y e igaz..y

- 

demokrácia soha nem létezett' " /103/  

Batsányi despotizmus birálata két 	előtérbe.  

Az egyik  a v ohannes von Müler idézet kapcsán már emlegetett,  

a fejedelem ás nép között létrejött szerződés megszegése,  
e 

illetve  szándékos  mellőzése-, a másik pedig az ebből exő  
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jogviszony ás joggyakorlat A narneva francia történészt, 

Albert Sorolt idézve " e jogban minden csak elévülésen_ alap-

szik ; nines jog, melynek homályosabb alapjai lennének, mint 

ennek." /10/ 

A Toldalék az önerőből polgári létre emelkedett harmadik 

rend  szószólójának, Sieyés abbé hires Mi a. harmadik rend? /105/ 

/Qu' est-ce..que le , Tiers état?/ cimű röpiraténak . forradalmi  

gondolatait  szegezi szembe ezzel a  gyakorlattal.  Batsányi 

szinte filológiai pontossággal adja .. vissza :1789 tavasziak 

követe1éseit, hisz Kelet - Közép Európában, a feudális ön-

kény' ralom ; alatt .: élő alattvalók °° nagy többsége, a nép, 

maga a nemzet! 	o a nemzet, amely minden kellene, hogy le- 

gyen, de mégis semmi! amelynek nevét és jogait most néhány 

ezer, vagy néhány száz ember bitorolja, azok, akik a jog 

nélküli barbár időkben a nép uraivá ás képviselőivé tolták 

fel és szervezték meg magukat, és akik a nemzetet azóta kö-

zösen nyomták el s állandóan cl fogják nyomni mindaddig, mig 

az ezt a törvényes rendetlenséget, és hagyományos zsarnokságot 

többé mér non  birja vagy nem akarja  elviselni.  /106/ 

Ebből adódik, hogy a korszellemnek megfelelően, a reg 

volució anarchiájának megakadalgozása végett , a herderi refor-

mizmus utját követve, fentről jövő reformok által kell át-

alakitani a polgárosodás szellemének megfelelő államot, kor-

mányformát. Az uralkodö és a nép között tehát közös mege-

gyezés alapján ismét helyre kell állitani a jogi viszonyt, 

azaz az alkotmányos monarchiát. Ez az alkotmányos monarchia 
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tulajdonléppen azon as eszményi alkotmányon nyugodna, maly-

nek magvát a Code Napoléon antifeudális elvei alkotnák, /107/ 

mivel " alapelveit ós lényegesebb meghatárosásait tekintve, 

immár hamarosan az egész európai emberiség kódexévó lesz s 

a polgárosult  világot  valószinilleg örökre biztositani fogja 

a feud:lis gardzdálkodás bármiféle visszatérése ellen." 

' 	Ennyiben, de 'csakis ennyiben minden országra alkaImaz- 

ható aleoelvekr61, egyfajta "eszMónyi" aikotmányról'van' szó. 

Hatsányi azonban --'szem előtt tartft a harden i neMzet- • 

eszmény egyediséget hangsdlyozó vOndsát 	hangoZtatja az 

olyan váltöztatások fontosságát, miket az adott orszdg 

helyzete, nemzeti'karaktere'és történelmi matja'követel 

megr 

Igy a Code Napoléon nem valamiféle , mereV minta számára, 

hanem eszme, méghozzá a polgári átalakulds hordozója. 

Rendszereső alapelv, amely szerint cselekedni, élni kell! 

Ezek előrebocsátása mellett a Toldalók egy  olyan  jog 

eszményt körvonalaz, melynek szellemében " az alkotmányos 

vagy  köstársasági uralkodó ... nem  országos fejedelme,  nem  

ura es birtokosa a földnek 	még kavósbé az embernek ... 

Az ő főhatalmi jogai ás kötelességei a polgárság, vagyis 

az egész államterillet polgárai vagy lakói összességének 

jogain, a nemzet akaratán, teljes testi es erkölcsi ké-

pességoin alapszanak. Hatalommal kormányoz, olyan formák 

között, amelyek meg vannak határozva ás le vannak fektetve 

sz alapalkotmányban; olyan törvények szerint, amelyek sz 
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illető ország és nép szükségleteire és jellemére, erkölcse-

ire, hajlamaira, sajátosságaira és szokásaira vannak szab-

va, tehát a közjóra, az összesek boldogulására. 	" /109/  

Ezeknek az elveknek a megvalósitása az 1809-es hadjá-

rat francia katonai sikereinek politikai kiaknázását elő- 

feltételezte, ám ez az  ausztriai házasság révén nem válthatta 

be azokat a reményeket, amelyeket Batsányi táplált a napó 

leoni diplomácia irányába. /110/ 

A Toldalék napóleoni fels.abaditást reménylő felvilá-

gosult államelméleti absztrakciója és a francia hóditák 

világuralmi tervei által elnyomott Európa történelmi tényé-

nek antagonizmusa rejtve maradt a Der Kampf irója.előtt. 

Ennek az ellentmondásnak egyik oldala kétséget kizáróan 

a napóleoni diplomácia azon eljárásában keresendő, " mely 

szerint az olyan nemzetek, melyekről feltehető, hogy egy- 

kori függetlenségök eszméjét még nem adták föl egészen, 

hatalmas fegyverekül vegye alkalmazásba azon államok ellen, 
" /117./ Ime a "divide amelyeket háborúval meg akart támadni, - 

et imper& 	elvének francia variánsa. Specifikus vonása 

azonban, hogy a dunai monarchia feudális viszonyai közepette 
Is 

a napóleoni megosztás még 1809-ben polgári forradalmat je-

lentett, ami pedig gyűlöletesen idegen volt a magyar nemes-

ség előtt. Éppúgy a birodalom egyéb tartományainak nemes-

sége és arisztokráciája előtt! Sőt, a csenevész polgári ön-

tudat sem tudott megbirkózni, szeme közé nézni egy erőtél 

jesebb, dinamikusabb polgári átalakulás lehetőségének. 
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A2 1790-ben még nagyhangú'_ magyar nemesség most  a jól ki-

számitott osztályérdek szempontját,nézve,szolidaritással 

húzódottá ferenci kabineti abszólutizmus Habsburg sasának 

a,rendi különállást ugyan célkitűzéseiben sértő, de mégis-

csak feudális "védőszárnyéi alá. /112.  Napóleon kiáltványa 

pusztába kiáltott szó maradt, ékes bizonyságául a bécsi 

udvar és a magyar uralkodó osztály egység6nek. Igaz, a 

francia császár kezében az az Európa-koncopció, amelyben 

A viaskodás -- Toldalék reménykedik, ekkorra már elsősorban 

csak a francia diplomácia fegyvertárának hatásos fenyegető 

eszköze i  Igy amikor az 1809-es háború győztese megfenyeget-

te I.  Ferencet: ha nem köt békét, a megszállt területeken 

bevezeti a francia rendszert, a Code Napoléont, megsemmisiti 

a feudalizmust, a Habsburgok három országát pedig erővel 

szétválasztja, /Ausztria, Magyarország, Csehország/, az 

osztrák uralkodó habozás nélkül aláirta a számára súlyos fel-

tételeket taraalmázó schönbrunni békát, /117/  Mária Lujza 

főhercegnő és a"Minotaurusz" házassága pedig  már francia 

Habsburg "szövetséget" jelentett .. /114/ 

A fentebb emlitett ellentmondás másik pólusát viszont 

fizok az elképzelések jelezték, amelyek egy Európa - koncep-

ció szellemében jogi forradalmat, önálló alkotmányos álla- 
, mók létrehozását várták Napóleontól. /115/ E reménykedés  

irrealitását, úgy hisszük nem kell bővebben ecsetelnünk. 

Szükségesnek tartjuk ellenben arra felhivni a figyelmet 9  

hogy az alkotmányos átalakitást végrehajtó reformer kép 
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-- Batsányi esetében minden belemagyarázás nélkül -- visz-

szavezethető egész a szabadkőműves gyökerekig. A Toldalék 

hosszak idézi Schiller Posa márkijának szavait, aki az 

uralkodó meggyőzése révén akarja lerombolni az abszolutista 

rend feudális szisztémáját, bevezetve az alkotmányos monarchi- 

át létrehozó reformok polgári tendenciákat megvalósitó so-

rozatát. /116/  Franz Mehring elsők között mutatott rá, 

hogy Posa márki elképzelései mögött: leginkább Adam Weishaupt 

illuminátusainak reformc_ gondolatai  lelhetők  fel, a meg-

győzés naiv módszerének polgári súlytalanságával egyetem- 

ben. /117/ 	. 

Schiller Posa márkija 1787-ben /ekkor készült el a Don 

Carlos/ korának vitathatatlan illúziójában is szép, dm abha 

be nem teljesedő álmát fogalmazta meg. 

Batsányi Schiller párhuzama logikus és nyilvánvaló. /118/ 

A Posa márki képviselte feudális Európát megreformáló és át-

alakitó állan?férfiui nagyság nem puszta elképzelés többé, 

hanem történelmi valóság, politikai  gyakorlat,  Bonaparte 

Napóleon személyében. 

Az " alkotmányos egyeduralom ", a ,f  köztársasági monar-

chizmus " /119/  eszméje tehát azt jelenti, hogy a felvilá-

gosodás politikumának meg elelően,az állam mindenhatóságát 

az ész csalhatatlanságénak szolgálatába állitja a Toldalék 

"állameszéll é" téve ezáltal a tiszta észt. /120/ y- koncepcioda, 

Ami a szuverenitást illeti, Batsányi -- Rousseau útmu-

tatását követve -- annak klasszikus eredetéhez nyúl vissza /121/ . 
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A nép kezébe helyezi azt, úgy fogva fel mint a köztársaság  

kori Róma közgondolkodása, mely szerint " olyan az állam  

igazgatásé, akár a gyámság, azok javára kell szolgálnia,  

akiket ránk bizták, s nem azokéra akik a megbizást kap-

ták."  X122/  Ennek az elvnek kimondásáért adózik örök tisz-

telettel a Toldalék irója II. József emlékének, erre kell 

elsősorban gondolnunk akkor, amikor Batsányi jozefinista 

jellepő illúzióit emlegetjük. /1~3/  

A Code Napolóonon nyugvó Európa - koncepció , szellemében  

uralkodó "királyok nagy  királya", /124/  illetve a polgár- 

királyok esetében nem arról van szó,, hogy  az állam minden-

hatóságát csökkentik a polgári szabadság javára, hanem ar-

ról, hogy " e mindenhatóság segélyével kényszeritsék a pol-

gárokat, fölvenni az új vallás keresztségét. ... Azt hi-

szik, hogy a kormányrák: anden lehetséges Y.. még.az örök 

békét is " el lehet érni, meg lehet valósitani ezen az 

úton. /1~5/  Jól érzékelhetjük ezekből a gondolatokból, hogy 

a Toldalék e pontján mennyire kisértenek a néhai felvilá-

gosult uralkodók irányába táplált illuzórikus elvárások!  

Ebben az összefüggésben azonban elsődlegesen az a fi-

gyelemre méltó, hogy a Der Ksmpf -- Anhang Európa koncep  

ciója hosszú távon feltételezi az örök békét. Nem állitunk  

valótlant akkor, amikor Batsányi nevét együtt emlitjük az  

újkori "örök béke irodalom" olyan képviselőivel mint Erasmus,  

Grotius, Leibniz, Shaftesbury, Bayle, Montesquieu, Charles  

Irénée Castel de  Saint-Pierre,  Voltaire, Rousseau, Raynal,  

Lessing, Herder, Bentham és Kant, /hogy csak a legjelentőseb- 
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bekre utaljunk/, akik sok más jeles filozófus és állam- 

bölcelő .kortdr.súkkal együtt tanulmányozták sz európai örök 

béke megteremtésének lehetőségeit, módjait. /126/  

Végezetül az itt leirtak áttekintőseképpen kíséreljük . 

meg értékelni A viaskodás -- Toldalék /Der Kampf -- Anhang/ 

történelmi perspektiváit, politikai ismérveit. 

A művet /jelen esetben értelemszerűen a Toldalékra . 

figyelink.;:_; / aktuélpolitikai és műfaji jellemzők kiemelé-

se alapján magyar bonapartista röpiratként tartja számon 

szakirodalmunkra 	 . 

Szauder József árnyalatnyi finomságokra kiterjedő elem-

zése, túl azon, hogy felhivja figyelmünk Kant idézett mun-

kájára mint a Der Kampf -- Anhang egyik igen fontos ideoló-

giai forrására, elsősorban az esztétikum oldaláról, illetve 

a költői szubjektum felől közeliti meg a műalkotást. A 

bonapartista illúzió és az egyéni sors tragikumának ante-

gonimmusába4gyazza Batsányi politikai elveit, miközben ki-

bontja az alkotói én jegyeit. /127/ 
	. 

Tarnai Andor írásai logikus és megszivlelendő érvekkel 

mutatjék ki a költői eszmény és történelmi valóság ellent-

mondásait, hangsúlyozva, hogy " a német közönsé gnek 3.ró 

Batsányi János magyar bonapartista volt, és mint ilyen, 

egészen más elbirálás alá esik , mintha a megfelelő német 

irányzat hive lett volna. " /128/  

Keresztury Dezső a történelmi összefüggések jegyében 

figyelmeztet arra, hogy a magyarországi bonapartizmus előz- 
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ményei, szellemi előfutárai már II. József alatt fel-

tüntek, hisz a jozefinista adminisztráció felépitéséhez és 

kiteljesitéséhez szükséges honoratior értelmiségi rétegek 

vonták először -- "modern, történelmi tényekkel is alátámasz-

tott érveléssel-- ; kétségbe a . Habsburg monarchia létjogo-

sultságát./129/  

Kosáry Domokos először 1971-ben megjelent tanulmányában 

hatalmas tényanyagot "felvonultatva" igazolta, hogy Napó-

leon és Magyarország viszonyát nézve nálunk a bonapartizmus-

nak volt egy első hulláma, amelyet Bonaparte  ás a francia 

diplomácia által megosillantottlehetőségekben kell keres-

nünk. Osztálybázisként a néhai magyar jakobinusokat jelöli 

meg, kiemelve az antifeudális, felvilágosult polgári ten-

dencia és az uralkodó feudális jellegű nacionalizmus perspek-

tiváját. /1/  Az említett magyar bonapartizmus döntő ele-

me a polgári haladás, valamint a Habsburg birodalomtól tör- 

ténő elszakadás nemzeti függetlenségre szólitó gondolata. /131/ 

A  magunk  részéről Batsányi politikai eszméinek idealiz-

musára, utópista elemeire hivnánk fel a figyelmet. 

"A viaskodása  világképe, történetfelfogása alapjaiban 

idealista, hisz a közeli jövő reményének fikciójából, elő-

feltételéből táplálkozik. A tanulmány központi érdeklődése 

igy arra irányul, aminek majdan, a kézzelfogható közelség 

jövőjében be kell következnie. Batsányi minden idegszálával 

a napóleoni Európa - koncepció lehetőségének és szükségsze 

rí£ségének igazolását vigyázza. Ehhez a rendszert és a mód- 

szer alapelveit Herdertől veszi át. A történeti jelenségeket 
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keletkezésükben, fejlődésükben vizsgálja. A történelmi fo-

lyamatok törvényeinek megismerésére azért törekszik,.. hogy 

feltáruljanak azok a fejlődési erővonalak, amelyek a jövő 

polgári társadalmának elvi feltételeit vetítik ki„ /132/ 
Elemző módszerére mégis az utópia nyomja rá bélyegét. 

A "Látó" szemei előtt kibontakozó jövő kópiájából a múltat 

"megmagyarázni", majd ebből a tendenciózusságában beszukülő 

alapállásból kibontani a Napóleon személye által garantált 

Európa - koncepció alkotmányos monarchiájának igazolását -- 

ez a "Toldalék" történetiségének omegája s alfája. Egy 

fikcióbál történő visszakövetkeztetés, egyaktuálpolitikai 

helyzethez fűzött illúzió alátámasztását szolgáló tudományos 

igényű koncepció igazolása áll a szerző gondolatkörének 

f6kuszábanb 	. 

Ennél a problémánál mindenképpen érdemes megemliteni, 

hogy Batsányinak az egyes ember, történelemformáló erejéről 

vallott nézetei érintkezési pontokat mutatnak a "három nagy" 

utópista eszmekörével. Ezek szerint az, " hogy a valóságos 

ész és igazság eleddig nem uralkodott a világon, az csak onnan 

ered, hogy eleddig nem ismerték fel őket helyesen. Hiányzott 

ugyanis a lángeszű egyes ember, aki most inc fellépett, és 

felismerte az igazságot. . o  /133/  / Ezt egyébként az 

utópisták is a felvilágosodás eszmeköréből örökölték /. 

Bonaparte személyének megítélése egy hosszú névsor 

ábrándos horizontjának összefüggésében tapintható ki leg-

inkább a Marx előtti szocialista tanokban. Elég ha arra 



-44- 

utalunk: Cabet sz Ikáriai utazás című művében az  "Égalité" 

és "Conmunaute" harcosai, az emberiség általános boldogsá-

gának: előkészítői közé Napáleont ugyanügy besorolja, mint 

Lükurgoszt, Platónt, Morus Tamást, Rousseau-t,  Helvetiust, 

Mablyt, Raynalt, Babeufat, Buonarrotit, Laumar °tinc-t vagy 

Owent, hogy csak néhány révet mondjunk. 1154/  

Az utópia eshet őségéit kutatva non-i közömbös `A. viaskodás 

-- Toldalék esztétikai szempontú. mcgközelitése sem. Lukács 

György gondolatmenetét követve és alkalmazva Batsányi szó-

ban forgó munkájára vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy annak 

"költeményi", lírai részei " elsősorban nem egy jövendőbeli,. 

még nem létező valóságot fejeznek ki, hunemu szubjektumnak 

egy ilyen valóság iránt érzett vágyódását. ... Az utópista 

magatartás objek-tivált-művészi megformálása ezért -- eszté-

tikai szempontból -- 	utápia." Viszont a Toldalék tudo- 

mányos igénnyel íródott tanulmény., elméleti absotrakoió 

Produktuma, és ha a művészet anti-utópista éle dominál, űgy 

" a filozófia, a tudomány vagy publicisztika 	képes arra, 

hogy absztrakt jövendölésekben fogalmilag  előlegezze perspek 

tivái megvalósulását. .. .

." /135/ 

]zen fejtegetések alapján "A viaskodás -- Toldalék' fel-

világosult államelméleti, állambölceelet .i utópiának tekint-

hető. Antifeudális éllel, ad. uralkodás és a szabadság ellent-

mondását az alkotmányos monarchia gyakorlatában látja fel-

oldhatónak. A felvilágosodás eszmerendszerében fogant munka 
J 

erős szálakkal kötődik a XVIII - XIX. század fordulójának 

áttételes és ellentétekkel keresztezett szövevényének társa 
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dalmi, politikai kérdéseihez. Utópiájában ötvöződik az iro-

dalmi széndék a teóriával, s az értékes yxópiák történetét 

figyelve azt'latjuk, hogy nem egy utópisa; rendszer, _ 

sőt a XVIII .. század végéig ezek többsége szépirodalmi for-
mában fc jezi . ki élméleti mondandóját. /136/  Bátsányinál 

'A  viaskodás' ódája és a Toldalékteóriája sajátos műfaji 

együttesében is hordozza ezt a kettősséget. 

A  sokat emlegetett utópiától-természetesen elválasztha-

tatlan a Toldalék haladó vonása. Ez mindenekelőtt anti 

feudalizmusában rejlik, abban, hogy  a módszer utópista jel-

legű vonása egyszer s mind döntőérvül szolgál a  feudalizmus  

ellen fellépő Batsányi kezében. Abban, hogy körvonalaiban 

eljut a polgári történetfilozófia; szabadság dilemmájának 

érzékeléséhez, és megpróbál választ adni arra, hogy miként 

egyeztethető össze a társadalmi, történelmi cselekvés, ' ma-

gatartás szabadsága, s az embernek mint társadalmi lénynek, 

illetve a  természet alkotóelemének cselekvési módját meg-

határozó determinizmus. X137/ 

Batsányi európai keretekben történő gondolkodása, a 

már említett francia politikai lehetőségekben bizakodó ma-

gatartása, a Toldalékban kifejtett  politikai eszméi nyomán 

még egy kérdés megválaszolásra várd Hogyan fogadták annak 

idején a kortársak e m6sfél évszázadra "eltűnt" munkát, 	. 

Milyen volt európai és magyarországi visszhangja, mit  jelez-

nek ezek az értékitéletek. 

A napóleoni hódítások révén kialakult "hivatalos" európai 
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közvélemény jellemző itéletét olvashatjuk az augsburgi 

AllgemeineZeitung 1810. augusztus 30-i számában. Többek 

között  ezeket  irja Batsányi munkájáról. "...Irodelmunk gyor-

san tovadradó folyamában nem till áttekinthető, sőt nem  túl  

rögzitett jelenség egy lirai költemény; h viaskodás",  amelyet 

e szerző  és a kiadó neve  nélkül 	mindkettő  nehezen  lett 

felfedesve 	csupán ezzel a megjelöléssel: Németország 1810. 

as előző vásáron / Cottandl Tübingenben / adtak ki. 	A 

kiadó  a költeményhes csatolta a. feudalizmusról ás az új 

európai államrendszerről szőlő / a reprezentativ monarchiá-

ről vaIő / éretten  átgondolt  értekesését. Anglia önzése és 

a kontinens v6res baklövései igazságosan vannak mérlegel-

ve. Az egész csak csendes megssivlelést kiván. ..." /138/  

Egy másik  német djság, a Morgenblatt 1810. október 30-i 

számának mellékletében található közlés a "Látó" totális 

nénőpontjának igényét emeli ki a mű kapcsán, rámutatva, 

hogy "... egy nemes szellem, az időtől es a környesettől meg-

érintve, itt maga  magába  menekül  vissza, s megnyugvást talál 

egy Er _Tdandóban való hitben és a kaotikus tömegeknek Új 

rendd6 történő fokozatos átalakulásában. ... A fügelk a 

malt ás a jelen képét  tartalmazza  mesteri körvonalakban, 

megmutatva as alkotmányos monarchia előnyeit, némileg igaz- 

/139/ lanul bénva a feudalizmussal. 	1,  

A Toldalék által magasztalt napóleoni Európa - koncepció 

történelmi  problematikájára Karl Theodor Anton Maria Freiherr 

von Dalberg személye is figyelmeztet minket a Der Kampf -- 
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Anhang körvonalazta távlatok tekintetében. Batsányi 1810. 

május 20-án Párizsban keltezett levelében azt irja, hogy 

" 	egész Németországban jelenleg csak egyetlen egy em- 

bert ismerek, akinek véleménye végtelen sokat jelent szdmom-

ra t  és akinek igaz véleményét művemről határozottan szeret-

ném megtudni. Ez az ember Dalberg, az eddigi hercegprimás 

és most frankfurti nagyherceg. ..." /140/  Tudjuk, hogy Dal-
berg elismerő egyetértéssel szólt Batsányi munkájáról, hisz  

ő is a napóleoni Európa - koncepció elképzelésének hive  

volt. /141/  

Dalberg lelkes támogatója volt a francia császár Habsburg 

hegemónia ellen irányuló németországi törekvéseinek. Wert-

heimer Ede nem minden"neheztelés" nélkül irja róla, hogy 

első volt ".. azok sorában, kik a németUbirodalom simát  

megásni. segitettek. ..." /142/ Ennek a felvilágosult pre- 

látusnak hatalmas politikai ambiciói voltak. Batsányihoz 

hasonlóan úgy vélte; Napóleon rövidesen megteremti a pol- 

gárosult Európát. Az volt az elképzelése, hogy választófe-

jedelemségéből a "filozófusok paradicsomát",a német államok 

modelljét alkotja meg. Személyesen kérte:Bonaparte adjon 

a németeknek is egy Code Napoléont. /143/  

Ha ebbe az összefüggésbe helyezzük el Batsányi munkáját, 

úgy az a Habsburg-ellenes, polgári átalakulóst hirdető, a 

napóleoni felszabaditás reményéhez kötött Európa - koncep-

ciók nem túlzottan bő teoretikus irodalmának egyik jelentős 

forrásául. -  tekintendő. Ez az indittatás magyarázza azt, hogy 

~ 
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Batsányi, akiről fölös bókok nélkül elmondhatjuk : a modern 

'anyanyelvi  kultdra Megteremtéséért vivott hare egyik aposto-

la volt, e terjedelemre nézve egyik leghosszabb munkáját  

németül irta Meg. 

Mindez  persze  néni jelenti  azt l i hogy " A viaskodás 

Toldalék 	Európa - koncepciójában gondolkodó Szerző  meg- 

feledkezne hazdjáról. Nem véletlen, hogy e nemzeti ftiggetlen- 

/144/ 
s6g elemét hordozó rendi alkotmányt " szükséges rossznak " te-

kintve elfogadja a " Toldalék " irója. 

A "Der Kampf 	Anhang" Urügyén  végezetül  érdemes egy-két 

mondat erejéig kitérni Napóleon magyarokhoz intézett kiat-

vényára. Koseiry Domokos a kiáltvánnyal kapcsolatos különböző 

nézetek  széles skálájának Attekintése, az eltérő vélemények 

Utköztetése alapján leszögezi: Napóleon proklamációja erő-

teljesen magdn viseli Batsányi tollvonásainakmarkáns 

nyomait. /145/  

Ezt  a ténymegállapitást erősitve és alátámasztva felhiv-

nánk a figyelmet egy eleddig kellő  súllyal  nem mérlegelt 

szempontra. Azokra as eszmei, politikai, társadalmi szine-

zeta megfantoldsok sugallt4 hasonlóságokra gondolunk, amelyek 

a napóleoni kiáltvány és a " Toldalék " nagyjából azonos ér-

vekre apelláló angolellenes beállitottságában, a rendi gyd- 

lés  problematikájának  azonosságában, a kidltvény és a " Toldalék" 

keletkezési idejének megközelitő egybeesésében joggal fel-

tételezik, hogy " A viaskodás 	Toldalék " irója ugyancsak 

"becsempészte" névjegyét Napóleon kiáltványába. /146/ 
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A mű 1810-es tübingai teljes kiadásának magyarországi 

visszhangjáról nem sokat tudunk. Ez önmagában jelzi, hogy 

annak a politikai irányvonalnak, elképzelésnek, melyet Bat-

sányi képviselt, alapjaiban nem volt táptalaja a XIX. szá-

zad első évtizedének Magyarországán. Tény: 'W viaskodás --

Toldalék"eljutott hazánkba is, ám az egyetlen ismert véle-

mény Kazinczy ajkbiggyesztő kritikája. Széphalmon 1811. jú-

lius 16-án kelt levelében irja a következőket: 	egy Der 

Kampf cimű 175 lapból álló könyv van kezemben; másé a könyv. 

Meg mernék esküdni, hogy Batsányié. Szörnyű dagály ás 
,► homály. ,.." /147/ A dagály elsősorban az ódára vonatkos-

hatott, mig a Toldalék politikai elveit -- nem minden reá-

lis alap nélkül -- homályosnak, bizonytalannak itélhette 

Kazinczy. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a Der Kampf -- Anhang 

a felvilágosodás eszmerendszerében fogant államelméleti, 

állambölcseleti utópiák nem egy jellegzetes vonását viseli 

magán. A német nyelven irt munka a XIX. század első évti-

zedének magyarországi ellentmondásait hordozva a maga kelet - 

közép-európaiságában annak a korszaknak a torzója, amely-

ben "... a szellemi mozgalom és a napi politika közé maga 

a történelem von mély, elválasztó árkot. " Azon gazdasági, 

társadalmi és politikai viszonyok tipikus szülötte, mely-
, 

ben ".. o  az objektiv helyzet még éretlen volt ahhoz, ho gy  a 

történelmi arénán megjelenjék az a reális tömegerő, mely az 

előkészités munkáját elvégző szellemi mozgalom céljait akció- 
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jával a napi politikában realizálja.. /148/  

Az 1700-as évek végének és az 1800-as évek elejének 

Habsburg monarchiájában gazdasági, társadalmi és politikai 

törekvések kuszaságával találjuk magunkat szemben. Batsányi 

politikai elveinek tekintetében egyrészt "az antifeudális, 

polgári tendenciát kell az uralkodó feudális nacionalizmus-

sal szembeállitanunk." ' X149/ Hangsúlyozzuk azonban, hogy a 

Batsányi képviselte felvilágosult polgári elképzelések sem 

vegytiszta polgári tendenciák! Politikai súlytalanságuk mö-

gött pedig észre kell vennünk azt a társadalmi - politikai 

valóságtől történő "elidegenedési" folyamatot, amelyet Batsányi 

életútjának tragikus kudarcain keresztül követhetünk leginkább 

nyomon. 	 . 

Ezzel párhuzamosan másrészt a bécsi vezetésnek állandó 

gondot okozó un. "magyar kérdés"-t kell kiemelnünk. Ez az 

abszolutista módon kormányzott Habsburg örökös tartományok és 

a rendi különállás biztositotta magyar "függetlenség sajátos 

problematikájában öltött testet. /1501  Ebben a "dualizmusban"' 

a napóleoni felszabaditás aligha lehetett volna több egy há-

borús diverzió történelmi tapasztalatainak lehetőségénél. 

Sőt, az 1809. év eseményei, a francia osztrák békekötés, 

Napóleon dinasztikus házassága egyértelműen mutatja annak a 

szakadéknak a mélységét, mely Batsányi politikai elveinek 

realitása, pontosabban irrealitása révén mérhető leginkább. 

A történelem csak korának emberét tiszteli. Aki elma-

rad annak kivánalmaitól a szó világos értelmében válik reak-

cióssá, bár többnyire nagyobb lehetőség adatik meg neki mint 
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annak, aki korának feltételeit megelőzve vivja a jövőt va- 

lahol mégiscsak előkészitő harcát vélt, vagy valós politi-

kai erőterek viharában. Ebben a "viharban" Batsányi azon 

elképzelése, hogy a Code Napoléon legyen a széthulló Habsburg 

monarchia romjain francia szupremáciával megszülető nemzeti 

önállóság polgári létalapja, nem volt több egy letűnt pil-

lanat varázsából táplálkozó politikai fikciónál. 
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BATSÁNYI TÖRT E LDMSZEMLÉTRT 

FÖ VONÁSAI 

Batsányi politikai nézeteinek legfontosabb csomópont-

jairól megnyugtatóan nem szálhatunk történelemszemléletének 

áttekintése nélkül, hisz minden nagyobb formátumú politikum 

lényegi ismérve a világkép, a múltszemlélet. 

Batsányi historizmusa értelemszerűen hordozza azokat a 

jegyeket, amelyek a feudális nemzetiségtől a polgári nemzet 

irányába mútató bonyolult folyamatok érzékeléséről és fel-

ismeréséről tesznek tanubizonyságot. Dolgozatunk nem törek-

szik e roppant szerteágazó kérdéskör valamennyi mélyrétegé-

nek szisztematikus felfejtésére. Tekintettel arra, hogy je-

lenleg számiunkra az általánosságban megfogható fő tendnenciák 

feltérképezése igérkezik tanulságosnak, itt következő eszme-

futtatásunkkal egy összegző jellegű kitekintést kivánunk 

nyújtani. 

Mondandónkat igy az alábbi nagyobb Egységeket felölelő 

szempontok vonzáskörébe utaltuk. 

1. A nemesi felvilágosodás múltszemlélete 

2. A herderi historizmus tárapillérei 

3. A nagy francia forradalom kritikája 
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Ismeretes, bár eléggé periférikusan kezelt tény, hogy  

. Batsányi első nyomtatásban megjelent könyve, A' magyaroknak  

vitézsége, tulajdonképpen "történctirói szárnypróbálgatás. /151/  

Nem önálló, "eredeti" munkáról, hanem Gasó István jezsuita  

szerzetes Belli ca Hungarorun fortitudó cimet viselő .promóciós  

kiadványának forditásáról van itt szó. 

Azonban korántsem holmiféle szó szerinti forditási gya-

korlatra kell gondolnunk) Az átültetés ugyanis számos eset- 

ben elhagyja  a jersuita szerző vallásosságot tételszerűen 

bizonygató meditációit, s nem egy alkalommal előfordul, hogy 

a latin szöveg egy-egy  részletének új árnyalatokkal bóvitett 

jelentéstartalmat ad. Koncepciójának tengelyében nagyjából 

három szempont áll: 

-- a nemesi nemzet régi dicsősége, 

a Mars és Minerva kultusz párhuzamában a tudományos ha-

ladás szükségességének kultúrtörténeti okfejtése és  

--~ Y végül, de nem utolsó sorban a magyarnyelvűség programja.  

Az interpretáció mindenekelőtt a nemesi nemzet hőskul-

tuszának történelmi perspektivájára helyezi a főhangsúlyt. 

Elsősorban az igy eszményitett érzésvilágot igyekszik meg-

szólaltatni. /152/  

A pályakezdő ifjú a nevelő szándék távlatokra apelláló 

öntudatával írja, hogy "... e' könyvetskének magyar nyelven 

való ki-adására magamat azon okból adóm, hogy abban Hazánk-

nak VITÉZEIT Nemzetemmel nyelvűnken jobban meges-

mértetném, és ezeknek, kik Hazájakért és annak ditsössógéért 
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magokat fél-áldózni nem szánták, nemes példáikkal, ° édes Ha- 

zánk reménnyére nevelkedő Iffiainak könnyen hajló sziveket 

hasonlatos igyekezetekre serkengetném. Olvasd tehát te, MA-

GYAR  IFFITTSAG! " /153/ 

Múltszemléletének patetikus mondatai mögött természete-

sen  már ott luktett a nemési hazafiság büszke érzésvilága. 

Felszólít ja a hon nemes  fiait:  eredgy védelmezni Hazádét, 

olly helyet, melyben  születtettél, melynek gyümöltsével, te-

jével, törvényével, védelmével fel-neveltéttél, iffiuságodó 

ra, emberi korra hozattattál; olly'helyet, mellynck föld 

ben  nagy Atyáidnak tetemei nyugosznak, és a' mollyet ázok szé 

modra sok nemes vérek kiomlásával szer ettek, védelmeztek. 

Tudod, molly  ditsösséges dolog légyen annak szolgálni: szabad-

ságáért, törvényeiért -- oily szentségekért, tudniillik, 

mel3,yek annak gyúmöltseivel való szabad élésedet védelmizik, 

nemesi javaidat oltalmazzák, fenntartydk' --' vért ontani, ha-

lált szenvedni. t1 /154/ 

Sajátos és figyelemre méltó' szinnnel gazdagitja e f ór-

ditását Batsányi akkor, amikor a nemesi ősök dicséretét''zeng-

ve Kinizsi Pál ürügyén szót kér és . kap ,a XVIÍI. század végé-

nek polgári énje. A törökverő hős ugyanis egy molnár fia, ki 

- bár származását tekintve nem nemes -- tehetsége révén fel-

küzdötte magát 'nemzeti hőseink sorába. / 155/ 

A jozefin rendszer ellen  mind nagyobb politikai súllyal 

fellépő magyar nemesi mozgalom hatására érnyaltabbá, markánsab-

bá vált'Batsányi múltszemlélete. Egyre jobban felerősödtek 
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a nemesi közvélemény idevágó legcsontosabb elemei; az ősi 

dicsőség és a magyar katonai erények ünnepélyes hangvételű 

magasztalása, a rendi különállás nemesi nemzeti szabadság 

és függetlenség igényének elszánt hangoztatása. Ehhez szin-

te konstans tényezőként azonnal hozzákapcsolódott 'a  nemzeti 

lét bukásához vezető események történelmi párhuzamba helye-

zett magyarázatának igénye. Az iffloklás gyujtópontjában 

Batsányinál is ott találjuk a nemzeti bűnök és erények intő 

példája gyanánt Várna és Mohács tablóját. /156/  

A történelmi múlt gyászos tapasztalatai eleven tükör-

képkónt állnak a jelene az 1780-as évek végének magyarországi 

problémái összefüggésében. A fejetlenség, a széthüzás, az 

egyenetlenségek nemcsak a középkori magyar állam bukásának 

intő példája immár, hisz a  begubozott nemesi osztályönzés 

végzetes gátjául lehet a  haladásnak,  a felvilágosodás fényé-

nél uralomra jutni  hivatott értelem és emberiesség diadalá-

nak, /157/  a polgárosodó értékrendnek. 

E gondolatok leghivebb illusztrálására álljon itt néhány 

sor a Szentjóbi Szabó Lászlóhoz írott nevezetes költői levél 

"hazafiúi aggodás"-ából. 

„.a E nemzet, mig a haze közhasznára tekintvén 

Bölcs fejedelmeinek vigan hódolva virágzott; 

Visszálkodva mivé lett ott elvégre, tulajdon 

Vétke miatt! s mi lehetne talán még egykor, ezernyi 

Kárunkon okosodva ha mér eggyezni tanulnánk, 

És, az irigy szeretetlenség otromba dagályát 

/Annyi veszély fertelmes okát!/ út álva kerülvén 
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A nagy egésznek igaz diszét mindnyájan ,akarnók, 

S hajdani szép hirUnk 	Qrde!nek. által ,emelnők! ... 

Még csak alig jöve fel valamely jeles elme hazánkban, 

A közjót kereső bölcs polgár, pályamezőben 

Még csak alig láttatta magát: mikor ime,legottan. 

}IitvalIása felől vetekednek, otromba nevekkel 

Illetik, 

 

és mérges nyelvekkel földig alázván, 

E fene képmutatók diadalmaskodva lerontják! 

Késel-e hazánknak 

Temploma,. vagy légalább üj talpköve meg van-e vetve? 

Hajh, nem lészen-e még Babilonnak tornya belőle?..." /15Q/ 

Batsányi, aki lónye ;ében átvette a nemesi eszmekör alap-

ján kialakult  magyar  múltszemléletet, a szükkeblűnek bizo-

nyult nemes: mozgalom kudarcai, á. II. József, illetve II. Li- 

pót halála utáni időszak zilált és ellentmondásos társadal-

mi, politikai viszonyai tanulságaképpen eljutott  a feudális 

rend teljes elavultságának tudati konkiuzió jáig...E következ-

tetés végkifejlettjében nagyjából az a herderi gondolat áll, 

mely szerint országok, népek nem vénülnek el, csak az álla-

mok és intézmények: a kor szülöttei, melyek növekednek és 

elhalnak. Az ember e folyamatot . előmoz őithat já, illetve kés 

leltetheti, de nem állithat ja meg. Ilyen szituációban pedig 

az állam és as uralkodó feladata -- ha meg akarják előzni a 

teljes fe.fordulás anarchiáját -- nem lehet más, mint hogy 

érvényesülni hagyják ezeket az erőket. /159/ 



- 57 - 

E herderi nyomdok eszmei csúcspontjában °A viaskodás --

Toldalék"prognózisának naturalista historizmusa áll. Ennek 

az állambölcseleti munkának kezdő sorai kétséget kizáróan 

elárulják a szerző naturalista orientációját. A Johannes 

von Müllertől idézett gondolatok jegyében_ ugyanis a társa-

dalom világtörténetét a világmindenség történetének mintá-

jára trgyalja, a társadalomtörténeti valóság kategóriáit 

a természet kategóriáinak analógiájára épiti fel Batsányi, 

mig a társadalmi fejlődés fogalmát a természettörténeti fej-

lődés fogalmairól másolja le. /160/ 

E természettudományos orientáció herderi fonala azt 

eredményezi, hogy a német gondolkodó történetfilozófiájának 

szerves részévé lesz az oksági magyarázat kategóriája .. A 

Toldalék szintén okok és okozatok determinált láncolatának tekinii 

a történelmi fejlődést, "olyan  mozgásfolyamatnak, amelyben 

kizárólag a fejlődés belső, immanens -- a külső célok ál- 

tal történő meghatárózottság mindenféle válfaját kizáró -- 

erői hatnak." /161/ 

Persze Batsányi még azzal, hogy az okság elvét felvette, 

pontosabban bevette eszmefuttatásának fegyvertárába, rénd- 

kivűl messze van attól, hogy megértse és valamennyire is 

integrálja azt a specifikus formát, amely a történelmi -- a 

társadalom szociális valóságának fejlődésében megvalósuló --

kauzalitás sajátja. A társadalmi valóság specifikus lénye-

gét épp ezért nem tudja megmagyarázni. Igy a Toldalék gondo-

latmenetének ezen a pontján szükségképpen megjelenik .egy- 
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fajta deista  jellegű  istenhit. /162/  

A Toldalék Dalberghez hasonló herderiánus "talpigazsá-

gainak" történetietlenségét, tárgyi és módszertani  csőd-

jét jét 	loginkább Engels gondolatait idézve vildgithat- 

juk meg0 "Azok a feltételek, melyek között as emberek tor- 
s 

melnek és c6rélnek, országról országra, és mindegyik ország-

ban nemzedékről nemzedékre változnak -- olvashatjuk as 

Anti - Dühringben. •.. A vadember ijától és nyilától, kőké-

sétől és csak kivételesen előforduló csereforgalmától roppant 

nagy a távolság an eserléerős góisgépig, a mechanikai szövő-

székig, a. vasutakig és as Angol Bankig. A  tűzföldiek  nem jut-

nak el a tömegtermelésig és a világkereskedelemig, éppoly 

kevéssé, mint a váltónyargalásig vagy egy tőzsdekrachig. Aki 

a Tűzföld politikai  gazdaságtanát  a mai  Angliával  egyazon tör-

vények  alá  akarná foglalni, szemmelláthatólag semmi egyebet 

nem hozna ezzel  napvilágra,  csak a legbanálisabb közhelyet." 

A történelem "folyton változó anyagot  tárgyal;  mindenckelőtt a 

termelés és csere minden egyes fejlődésfokának különös tötvé-

nyeit vizsgálja és csak e vizsgálat befejeztével dllithatja 

fel a  kevésszámú,  termelésre és cserére egyáltalában érvényes, 

egésnen általdnos törvényt. , /164/ 

A harden i történelemfelfogás fő vonásait, °A franciaorszdili 

változásokrgés egyéb forradalmi  hangulatú  verseit ismerve 

természetszerűen  felvetődik a kérdés: hogyan értelmezzük Bat-

sdnyi forradalmiságát. 

A  franciaországi  változdsokra cirnű vers  kapcsán  a kritikai 
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kiadás a ki nem mondható és időszerűtlen történelmi igazsá 

gok eredőjében minden bizonnyal republikánus forradalmár néze-

teket valló költőre utal. /165/ 

"Nemzetek, országok! kik rút kelepcében 

Nyögtök a rabságnak kinos kötelében, 

S gyászos koporsóba döntő vas igátok 

Nyakatokról eddig le nem . rázhatátok; 

Ti  is,  kiknek  vérét a természet kéri, 

Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri! 

Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, 

Vigyázó szemetek Dárizsre vessétek!" /166/ 

E nyolcsoros kis költemény korántsem mentes az értelmezés 

nehézségétől. Az ember, tudva a szerző interpretációjáról, 

első pillanatban szinte"készpénzként" hajlamos elfogadni azt. 

Igya vers ".. a kényurak ellen szól; az emberiség azon 

ellenségei ellen, akik játékszernek, semminek tartják alattva-

lóik életét és nyomorúságát .." /167/  De ne feledjük: egyrészt 

a nádorhoz írott kérvény értelemszerűen törekszik a  vers =élé-

nek tompítására, másrészt pedig a herderi reformizmus és a 

wielandi alkotmányos monarchia 1792 táján beépülő eszmeköre 

alapos hangsúlyeltolódást eredményezett Batsányi világképének 

egészében. 

A költemény 1789 Magyarországának indulatairól szól .' A 

nemesi  nemzet, a rendi különállás jogait kéri számon II. József . 

től. Am kategorikusan ne zárjuk ki azt a finomitási lehető- 
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ségeti hogy az 1789-es franciaországi változások nyári és 

őszi eseménysorain meditáló B 	/160/atsányi 	az 1784es 

erdélyi  narasztfelkelés  viszonylag  fPisa élményének  nem  is 

túlzottan  merész képzettársitási párhuzamában 	minden bi- 

zonnyal kiváncsi szorongással regisztrálta a  plebejusi ,  

raszti tömegek történelemformálását: 

A magyarországi polgári haladás esélyeit latolgató Bat .  

sánYi mindvégig élénk érdeklődéssel követte a franciaorsZági 

eseményeket: Haladó nézeteket valló kortársaihoz hasonlóan 

felismerte e változások / la révolution = változás v.ö. pl. 

is révolution des saisins = az évszakok váltakozása ; illetve 

is Révolution frangaise = a nagy francia forradalom' / kor-

szakos, világméretű jelentőségét, hangsúlyosván, hogy "... az 

ami Párizsban történik és történt, természetesen feszült ér-

deklődést kelt, és kell is  hogy  keltsen mindenSitt a föld 

kerekségén, s sz emberek lelkében nem keltett, ás különö- 

sen a javőben sem fog kelteni kisebb forradalmat ... mint 

maga a keresztény vallás alapitása. „ /169/ Mily magasra 

kvalifikált egyenlőségjel es a kereszténység ás a nagy 'fran-

cis forradalom történeti perspektivájának értékrendjei kö-

zött! 

A forradalmi Párizs tetteit a herderi reformizmus mérle-

gére tette Eetsényi. Egy pillanatra sem meglepő, hogy az 

evolucionista platformon álló magyar gondolkodó előtt nem 

a "királygyilkosok" robespierre-i táviata vat irányadóvá. 

Meggyőződése szerint 	e belátása helyességét  sajátos  kelet 
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közép-európai szemüvege, a soknemzetiségű Kárpát medence  

tudata kivéltképp felerősitette -- "... nevetséges bolond  

vagy cégéres álmodozó lenne az, aki Magyarországon a dolgok  

ugyanilyen felforgatását kivánnú, s megvalösulva látni a- 
~ 

karnő. Hisz aligha lenne boldogtalanabb ország a földön,  

aligha lehetne rettenetesebb : káoszt elképzelni, mint ha a  

magyar monarchiában forradalom törne kit itt, ahol annyira  

eltérnek egymástól a népcsoportok, annyira különböznek nyel-

vükben, vallásukban, nevelésükben, és as ezekkel együtt ma-

gukba szivott gyűlölködő előitéletek és érzületek által, ahol  

annyi eltérő, alig egyesithető szándék és érdek oly erősen  

keresztezi egymást ... Mennyi baj következnék ebből ..." /17°/  

Az 1348/49-es magyar forradalom és  szabadságharc tragikus  

nemzeti - nemzetiségi konfliktusának ismeretében Batsányi  

e diaalózisa sajnos tökéletesnEk. bizonyalt. Nemzeti - nemze- 

tiségi összefüggésben ugyanakkor  azt is jelzik ezek a tole-

ranciát mindenképpen igénylő sorok, ho gy irója -- nyilván a  

herderi koncepció nemzeteszméjének végső tisztázataként -  

felmérte egy nacionalista jellegű erőszak veszélyeit, és ko-

rábbi nézeteit módositva,,a nemzeti-nemzetiségi ':'túredelem"  

gyakorlatát  tekintette - járható átnak, api persze nern jelen-

tette a magyar nacionalista igények feladását. Politikai  

e  
nézeteinek f lődése viszont ilyen szempontból is vitathatat- 

lana  

A forradalmi erőszak szülte  anarchia  elvetése mellett bát-

ran ás kertelés nélkül kimondja, hogy "szerencsétlenek azok  
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az uralkodók., szerencsétlenek azok a miniszterek, akik a 

természetnek és az emberi dolgoknak egymást kölcsönösen 

visszahuzó, de .lőre is hajtó minémüségét által nem latva, 

s meg nem értve az okoknak az okozatokkal, s ezeknek amazok-

kal való kölcsönös összefüggését, hatását és visszahatását: 

a vélemények végzetszerű árját gyönge és vakmerő kézzel 3n- 

kább szeretnék és akarnák visszafelé tereltei, mint megfelelő 

csatornákon és korlátokon belül levezetni." /171/  Világos, 

hogy a csak visszafelé tekintő reakciós politika következ-

tében előbb-utóbb "... elmúlhatatlan a mi hazánkban is a 

revolutió, még pedig révolution á la Hora és Gloska fog 

lenni. De mit gondolnak ezzel ..Y " /172/  ime a magyar ja-

kobinus mozgalomhoz vezető út első impulzusai! 

Batsányi ideája a "lassú forradalom" /lentam revolutionem/, 

az evolució. /173/  A Moniteur információi alapján kikris-

tályositott véleménye szerint a francia események általa 

anarchikusnak itélt túlkapásai mögött "mint valami szinház-

ban, látni lehet, mily szörnyű viharok között kell hányko-

lódnia az állam hajójának, he -- mig kormányosai alusznak --

váratlanul forgószél ragadja meg, s az emberi szenvedélyek 

erőszakos hullámainak játékává lesz; látni mekkora és mily 

szörnyű veszélyekkel kell megküzdeniük az emberek annyi 

millióinak és mennyi időkig! -- ha az államgépezet gondatlan-• 

ság vagy a vezetők járatlansága, esetleg rosszakarata foly-

tán, kifordul sarkaiból."' / 174/ 

Batsányi mind a forradalom túlkapásai okozta anarchiát, 
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mind a reakció természetellenes, visszahúzó, fejlődést gát-

ló gyakorlatát elvetette. Sőt, ok okozati összefüggésben 

épp a természetes evoluciót gátló reakció következménye a 

a forradalmi káosz anarchiája. Evolucionista fejlődéskoncep-

ciójának szellemében ezért kell "okos, a korszaknak és a 

nép jelleménok megfelelő eszközökkel megelőzni a bajt. /rted: 

a forradalmi erőszakot, összevisszaságot/ o  Lassan kell ugyan 

és biztosan, mint a természet, előrehaladni, ás az emberek 

lelkületét előkésziteni. Az értelmet, kell felvilágositani, 

az észt meggyőzni, hogy  az .akaratot vezetni lehessen. Ezt 

nem lehet másképpen elérni;, . csak  az ész és jószándék általá-

nos elveinek megfelelő és a társadalom célját szolgáló ne-

velés által és sok jó fejjel és . szivvel megáldott férfiú 

együttműködése által. Boldog az az állam ahol ez történik és 

dicső a kormányzat, amely az ilyen férfiakat megvédelmezi. 

Ahol az emberek az államhoz való kapcsolataikat, a társa-

dalmi lét ,előnyeit felismerték, ós az ezekből származó köl-

csönös.kötelezettségeikről világos fogalmat alkottak-- 

ahol szabadon hozott, s az általános jólétet biztositó tör-

vények uralkodnak; ott nem kell semmiféle felfordulástól 

félni, ott egyesek hangja nem kelthet általános elégületlen-

séget, ós nem zavarhatja meg a nyugalmat.' /175/ 

A viaskodás -- Toldalék írója ugyanezen gondolatokat éli . 

át, ugyanezen eszmék beteljesülését álmodja még egyszer vé-

gig.  Programja a napóleoni Európa - koncepció reményének 

békés 'útón végbemenő minőségi változásába vetett hitt,megva- 
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lósulása. A polgárosult Európa eljövendő arculatát villantja 

fel. Reformjai a korabeli magyarországi, illetve kelet - 

közép - európai társadalmi, politikai viszonyokhoz mérve a 

szó marxista értelmében forradalmi gondolatok, hisz a feudá-

lis rendet eltörlő polgárosodás minőségi átalakulását, lé-

nyegét tekintve a tőkés formáció megvalósitását célozzák. 

Naivitását Kelet - Közép - Európa elmaradott gazdasági, t ár-

sadalmi, politikai viszonyai nemcsak magyarázzák, hanem 

mentik is. Reformizmusa tulajdonképpen a francia mintához 

vezető út anarchikus tévelygéseit akarja elkerülni. 

Ebben az összefüggésben, logikai sorban lesz Napóleon 

a forradalom nagy művének méltó bevégzője és konszolidálója, 

a természet követelményének megfelelő evolucionizmus meg-

testesitője, aki érezve a törvények, a kor követelményét, 

kezébe vette a kormány gyeplőjét, majd a forradalmi Francia-

ország államát a "demokratikus anarchia és a királypárt 

szörnyű zátonyai között 	bevezette a szabadság, egyet- 

értés és boldog dicsőség kikötőjébe." /176/ 
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urőszó 

Batsányi.  János a XVIII.  század  végének Magyarországán 

azon kevesek közé tartozott, akik a francia felvilágosodds 

alapvető tanait elsajátitva mind következetesebben töreked-

tek az elavult feudális rend felszámolására. /177/  Pxtelmi-

ségi lévén, kezdetben a felvilágosult nemesi reformizmus 

programjától várta az általa kitűzött  polgári. esmék gyakor-

lati megvalósitásának elinditását. Tette cot annál inkább, 

mert szinte családtagként élt egyatt sz Orcsyakkal, a II. József 

ellen  kibontakozó  magyar nemesi mozgalom  jellegzetes  hang-

adóinak  egyikóvel. /178/  

An 03_86 önálló magyar nyelva folyóirat szerkesztője, az 

ifjú iró as emberi jogok kiteljesedésének köneli diadalában, 

a felvilágosodás fényénél uralomra  jutó  értelemben remény-

kedett. A felvilágosult nemesi reform-elképzelések gyakor-

lati távlatai azonban tiszavirág életűnek bizonyultak. Az 

1790/91-es országgyűlés eseményei visszavonhatatlanul  iga-

zolták:  en a nemesség önként, pusztán  korszellem  igényelte 

emberbaráti megfontolásokból egyhamar nem fog feudális elő-

jogairól lemondani. /179/  

Fokozatosan  döbbent rd arra, hogy a nemesség zöme több-

nyire saját érdekeit  nézi,  s nem sokat törődik a polgári fej-

lődéssel.li rende] nagyhangd kijelentései mögött nem volt 

kellő elszántság, bölcsességük kezdete ás vége  kimerült  a 

Corpus Juris ós  Werbőczy  Hármaskönyvének ismeretóben. 
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Ezen  felismerések, lassan kikristályosodó tapasztalatok 

hatására - közeleclett Batsányi a néhai jozefin reformgondolatok 

essmekaréhes, természetesen a nemzeti lét fenntartásának 

szigorú megkötésével. Figyeleme az Új uralkodó  személye  és 

politikája felé fordult. II. Lipót célkitűzéseinek kortársi 

megitélésével bizott II.. József utódában. "Bölcs,  jóságos  

emberbarát,  áldozatos tevékenységű, közszeretetben és  köz-

tiszteletben tiszteletben álló" királynak tartotta. 	A nemzeti és 

polgári reformok kibontóját late benne. Az országgyűlés 

rendszeres bizottságainak eredményeit illetően azonban két-

ségek gyötörték. 

"Ailnak-e még főbb oszlopaink? 6 állnak-e bölcsebb 

Szándékú  jeles embereink? Ott'vagnak-e népünk 

Megbizotti, kiket Didr  harmadik éve kirendelt? 

Mint igyekeznek azon  felséges arán -sra/ Miképpen , 

,Eggyezneki,;„ 

.Jaji  félek, félek,  nehógy éDitőivel együtt 

Ránk dőlvén, bennünket örök mélységbe temessen 	' /181/ 
 

Aggodalma nem volt alaptalan! Igaz, a francia események 

rohanó árja kihatásában sehol nem kedvezett a monarchikus 

reformtörekvéseknek, Am a Lipót  halálát  követő I. Ferenc féle 

kabineti abszolutizmusnak minden haladó váltortatás 0161 tör-

ténő elsárkozása reakciósságában egyedül d116  jelenség  volt. 

Ez a későbbiekben is a progressziv kisérletek egyik legfon- 
/182/ 

tosabb  akadályának  bizonyult. 

Ennek leküzdésére két lehetőség adatott meg Batsányinak. 

Be a magyar jakobinus mozgalom, majd a  napóleoni  felszabaditás 
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iránt táplált - el.várások Kelet -'Közép = Európa valóságában 

keresztUlvihetetlennek bizonyultak.  

A politikai kudarcok  után többé nem tudott- nem  is tud- 

hatott megszálalni.. 'A  viaskodás - Toldaléki' irá ja„ Ez ma-

gyarázza a linzi száműzött némaságát; mely " ugyanolyan mély ,  

és jellemző, mit a lázas teremtés kiapadhatatlan buzgása. 

A történelem s vele a valóság, amiben a költő nyelven át, 

tájon át, tudaton, kedélyen át élt, felszabadit -- de öl is! 

Batsányi elesett Waterloonál, .vagy legalábbis eleshetett 

volna .. Igy, megmaradva: agy teljesség bomlott: szét, s egy 

hontalon ember kidalolatlan harmincöt éve ao emlék. Szótalanná 

morzsolódott. 	/183/ 
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