
IFJ. B A R T A JÁNOS* 

FELVILÁGOSODÁS ÉS NEMZETKÉP 
MAGYARORSZÁGON 

Soha annyiszor korábban le nem írták s bizonyára nem 
is hangoztatták a „haza" és a „nemzet" kifejezéseket Ma-
gyarországon, mint az 1790. esztendőben. A háttér közis-
mert: az év elején még léteznek és munkálkodnak azok a 
feszítő ellentétek, amelyek az országot és uralkodóját elvá-
lasztják egymástól, s hiába vonja vissza január végén II. 
József a rendeleteit, hiába teszi februári halála visszavonha-
tatlanná politikája bukását, a küzdelemnek ez sem tud véget 
vetni. Az ország, a hangossá vált közvélemény olyan új rend-
szert kíván, amelyben a hatalom szavatolná a jog és a tör-
vények betartását. 

A rendeletek visszavonása, majd a császár halála egyelőre 
az udvar ellenfeleit bátorítja. A siker nemcsak újabb fellépé-
sekre ragadtatja őket, hanem a leküzdött veszedelem felnagyí-
tására is. A hazai irodalomban — igaz, már elhárult veszély-
ként — feltűnik a magyarság pusztulásának feltételezése, a 
nemzethalál víziója. „Ha a korona Bécsben maradott volna 
is, ha a nemesség adó alá vettetett volna is, mégis csak meg-
maradott volna a mi magyar nemzetünk. De ha az iskolák 
németül taníttattak, s a törvényszékek németül folytattak 
volna, úgy a magyarság az európai nemzeteknek lajstromok-
ból végképp kitöröltetett volna" — vádolja a józsefi politikát 

* Ifj. Barta János, Margócsy István, Baróti Dezső , Szajbély Mi-
hály, Csetri Lajos, Lőkös István dolgozatai elhangzottak a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság felvilágosodás kori konferenciáján Eger-
ben, 1985. október 12-én. 
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1790 áprilisában Péczeli József komáromi református lel-
kész.1 

A magyar nyelv pártolása fontos eleme lett az 1790-ben 
kibontakozó nemesi-nemzeti mozgalom törekvéseinek. Maga 
a nyelvi mozgalom azonban természetesen régebbi ennél. 
Bessenyei már több mint egy évtizede papírra vetette a 
Magyarság (1778) közismert sorait: „Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem." „Engedjétek meg 
magyarok — szólt honfitársaihoz ugyanó' egy évvel koráb-
ban — Magyar néző, (1777) — egy szót ott magyarul írni, 
ahol deákot százezeret írtatok; mert ha a leírt magyar szókat 
a leírt deák szókkal összetesszük : országunkban jut egy ma-
gyarra mindenkor százezer deák szó." 

Csakhogy amíg Bessenyei II. József trónra lépése (s így 
természetesen a nyelvrendelet megszületése) előtt őszinte bel-
ső meggyőződésből kelt a magyar nyelv védelmére, addig a 
császár (vagy ha úgy jobban tetszik : a kalapos király) elleni 
küzdelemben a nyelv gyakran inkább csak eszköznek tűnt a 
politika lejáratására. A hazai közvéleményt tükröző memoár-
irodalomban a nyelvrendeletet olyan bírálatok érik, amelyek 
a nyelvhasználatból adódó groteszk félremagyarázásokat 
igyekeznek kihasználni. „Pozsonyban a patvaristák, juristák 
s több effélék — írja az erdélyi köznemes Rettegi György 
— mind kimentek többen ötvennél a piacra és ott szörnyű 
nagy lármával azokat, akiknek német ruhájuk volt, megtá-
madván, mind leszaggatták, hasogatták róluk. A Locum-
tenentiale Consilium mindjárt kemény parancsolatot küldött 
deákul, de arra semmit nem hajlottak, hanem folytatták a 
csetepatét, azt mondván, hogy ők nem tudnak mortua lin-
guát. [A császári érvelés tudvalevőleg holt nyelv voltára hivat-
kozva kívánta felszámolni a latin használatát.] Kénytelenít-
tetett magyarul írni nekiek, úgy osztán lecsendesedtek."2 

1 Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilá-
gosodás korának magyarországi történetéből. Bp. 1978. 39. 

2 Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok 1718—1784. Közzé-
teszi Jakó Zsigmond. Bukarest, 1970. 425. 
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Keresztesi József biharmegyei református lelkész a falusi la-
kosság együgyű értetlenségét utánozva veti papírra: „Három 
esztendő engedtetett legutolsó terminus, hogy már akkor még 
a falusi kisbírók is németül beszéljenek magyarul".3 

A császárellenes mozgalom persze nem szorítkozott a 
nyelvi kérdés kiélezésére. A „nemzeti érzés" kimutatásához 
tartozott a német divatú ruhák levetése s a magyaros viselet 
felvétele. „Úgy megindultak a magyarországiak, hogy akik 
német ruhában jártak, mind elhányták a német köntöst, 
koczperdet [tőrt], parókát, s bajuszukat megnevelték, ma-
gyar köntöst s fegyvert viselnek" — olvashatjuk ugyancsak 
Retteginél.4 Bár a nemesi-nemzeti mozgalom végül a hazai 
kultúra (irodalom, művészet, zene) felkarolásába torkollott, 
s szolgálatába állította a hazai hagyományokat, a történelmi 
ismereteket feltáró tudományokat is, a külsőségek sokaknak 
szemet szúrtak, s féltették tőlük őszinte lelkesedésüket. Mint 
az a volt piarista szerzetes, Kiblin Károly, aki Hajnóczyt 
tanítja a „jó hazafiságra": „Égettesd el német ruháidat az 
akasztófa alatt, csináltass magadnak széles szablyát és köl-
dökig érő prémet, hajigáld jobbra, balra, hogy »ebatta« 
és . . . " — itt egy ízes németgyalázó magyar káromkodás 
következik, amelyben a derék barát szemérmesen kipon-
tozza az inkriminált szót, tanácsa mégis azt látszik megerősí-
teni, hogy egy jó magyar káromkodás a hazafiság meggyőző 
jele lehet.5 

II. József ellenzéke végső soron természetesen politikai 
mozgalmat indított a császár ellen. S már akkor is, amikor 
— az országgyűlés hiánya, a megyei önkormányzat felfüg-
gesztése miatt — nem talált politikai fórumot nézetei kifejté-
sére, már akkor is jogi és politikai érvekkel próbálta támadni 
az uralkodó despotizmusát. A formálódó jogtudomány (az 

3 Keresztesi József Naplója. Pest 1868. 83. 
4 Rettegi Gy. : / . m. 425. 
5 Bónis György: Hajnóczy 1750-1795. Bp. 1954. 29. 
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ún. közjogi érvelésben) még inkább a hagyományokhoz ra-
gaszkodott, a politikában azonban már feltűnnek a francia 
felvilágosodás gondolatai. A politikai röpiratok Rousseau 
társadalmi szerződéselmélete alapján követelték az uralko-
dótól egy új szerződés megkötését. II. József ugyanis — 
egyöntetű vélemény szerint — megszegte a király és nép 
között kötött eredeti szerződést (ezt többnyire a Pragmatica 
Sanctióval azonosították), így utóda csak új szerződés meg-
kötése árán léphetett volna a trónra. Fontos szerepet kap a 
korabeli érvelésekben Montesquieu elmélete az uralkodói 
hatalom korlátozásáról. Eszerint az uralkodót csak a kor-
mányzás — azaz a törvények végrehajtása feletti ellenőrzés 
— illeti, a többi állami feladatot a nemzet látná el. Amikor 
azonban az 1790-i mozgalom résztvevői a Habsburg-házzal 
szemben a „nemzet" képében próbáltak fellépni, s ugyanak-
kor célkitűzéseik indoklásában a francia filozófia érveire 
hivatkoztak, olyan ellentmondásba bonyolódtak, amelynek 
feloldhatatlansága mozgalmuk sikerét veszélyeztette. 

A „nemzet" kategóriáját korszakunkat megelőzően, a 
feudalizmus korában Európa-szerte a birtokos nemesség sajá-
tította ki, hogy ezáltal különíthesse el önmagát a társadalom 
egyéb osztályaitól-rétegeitől. Ugyanakkor a „nemzet"-hez 
való tartozás az eltérő helyi érdekeken való felülemelkedést 
is jelentette : az államhoz, a dinasztiához, később az abszo-
lutizmushoz való hűséget. Ebben az értékrendszerben fejlőd-
hetett ki a közös haza szeretetének (de legalábbis védelmé-
nek) szükségszerűsége, az előkelő eredeztetés — a francia 
nemesség a trójaiaktól származtatta magát — vagy akár egy-
fajta kiválasztottság tudata.® 

A nemesi nemzetfogalom akkor került veszélybe, amikor 
az állam kezdte elveszíteni a társadalom támogatását. Fran-
ciaországban a XVIII. században az abszolút monarchia gaz-

6 Vő. Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Tanulmányok. Bp. 1974. 
2 4 2 - 2 4 7 . 
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daság- és társadalompolitikája egyre inkább szembekerült az 
újra törekvő társadalmi osztállyal, a polgársággal, s a pa-
rasztság tehetősebb, árutermelő rétegeivel. A falvak-városok 
népe viszont csak a helyi-tartományi értékekben találhatott 
védelmezhető elemeket. A felvilágosodás filozófiájára várt a 
feladat, hogy először tudatosítsa a társadalom fogékonyabb 
elemeiben, mindenekelőtt az értelmiségiekben, polgárokban 
összetartozásukat. 

Amikor 1772-ben Rousseau I^engyelország kormányzatáról 
c. munkájával a bari konföderáció oroszellenes harcának 
akart erkölcsi támogatást és gyakorlati tanácsokat adni, a 
lengyeleket szellemi közösségük kialakítására ösztönözte. E 
közösséget persze csakis a többiektől való határozott elkülö-
nüléssel vélte kialakíthatónak. Ha a nép fiai nem akarják 
elveszíteni hazájukat, „ki kell alakítaniok lelkük nemzeti ar-
culatát, mely megkülönbözteti őket más népektől, mely lehe-
tetlenné teszi számukra a más népekkel való keveredést, de 
még a barátkozást is". Rousseau jó érzékkel választotta ki 
azokat az eszközöket, amelyek a „lélek nemzeti arculatának" 
kiformálódására alkalmasak: a szokások, ünnepek, nevelés, 
de akár a vallás is. „Fenn kell tartani vagy fel kell éleszteni 
a régi szokásokat — írta —. Ezek a szokások legyenek bár 
önmagukban közömbösek, sőt akár rosszak is bizonyos te-
kintetben, mindig azon előnnyel bírnak, hogy a lengyelekben 
ébren tartják a hazaszeretet érzését." Ha nincsenek megünne-
pelhető győztes csaták, akkor tartsanak gyászünnepséget a 
nagy árulások és csatavesztések emlékére. 

Meglepő tény, hogy Rousseau a lengyelekkel kapcsolatban 
összetartó erőként emlegeti „azon vallási ceremóniákat, ame-
lyek kizárólagos nemzeti jelleget adnak". Még különösebb, 
ha tudjuk, hogy a „kizárólagos nemzeti jellegű" vallás nem 
elvont polgári katekizmus, hanem a katolicizmus. Rousseau 
értelmezésében azonban a vallás a lengyelek számára nem 
a Rómától való függést kell hogy jelentse, hanem a pravo-
szláv Moszkvától és a protestáns Berlintől való függetlenülés 
eszközét. 
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„Ha úgy cselekedtek, hogy egyetlen lengyel se válhasson orosszá, 
akkor felelek azért, hogy Oroszország sohasem igázhatja le Lengyel-
országot".7 

A francia viszonyokra azonban a lengyelek számára előírt 
körülményeket aligha lehetett volna alkalmazni. A filozófu-
sok nem pártolhatták a hagyományokat, amikor éppen az 
ezekből a hagyományokból kinövő abszolutizmust tekintet-
ték fő ellenségüknek, nem ösztönözhették a vallási ceremó-
niákat, amikor a mögöttük álló egyházat támadták. Montes-
quieu megpróbálkozott a frank hagyományok népszerűsíté-
sével, s „atyáinknak" nevezte az ősnép tagjait. „De barátom 
— reagált erre a csípős nyelvű Voltaire —, honnan tudod, 
hogy te a frankoktól származol, akik a rajnai mocsarakból 
jöttek, hogy kirabolják a gallokat, nem pedig egy szegény 
gall családból? És miért dicsőség a frankoktól származni?" 
Az antikvitás kultúrájáért rajongó Voltaire-t elborzasztották 
a római birodalmat és kultúráját feldúló barbárok. A 
Montesquieu által „atyáknak" nevezett frankok az ő számára 
kegyetlen vad népet testesítettek meg.8 

Pedig a nemzet egysége iránti igény az ő eszmerendszeréből 
sem hiányzott. Csak éppen a hagyományok összetartó erejét 
helyettesítette a felfogásának jobban megfelelő eszközzel: a 
kiváltságosok iránti gyűlölettel. A születő nemzetből ő az 
arisztokratákat és a főpapságot kívánta kirekeszteni: „Hol 
van egy Guise herceg hazája? Mi Mazarin vagy Lorrain 
kardinális hazája? Párizs vagy Madrid, Róma vagy Nan-
cy?"9 (A megnevezett arisztokraták kiválasztása persze erő-
sen tendenciózus volt: Mazarin bíbornok közismerten Itáliá-
ból származott, a Guise hercegeknek a Németországtól elhó-
dított Lotharingiában voltak jelentős birtokaik.) 

7 Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább... XVIII. századi 
francia utópisták. Bp. 1979. 7 8 - 8 0 . 

8 Volgin, V. P. : A társadalmi eszme fejlődése Franciaországban a 
XVIII. században. Bp. 1967. 4 7 - 4 8 . 

9 Ludassy Mária: „Contre nous de la tyrannie ..." A francia for-
radalom messianisztikus nacionalizmusa. Világosság 1983. 484. 

5 It 86/2 
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A megvetésig menő elhatárolás negatív ismertetőjelein túl 
a francia felvilágosodás a politikai territórium és a kormány-
zat közösségében találhatta meg azt a pozitív tartalmat, 
amely a nemzetet elválasztja másoktól és tagjait összekap-
csolja. A Diderot és dAlembert Enciklopédiájában található 
felfogás (1778) az államnemzet képét vetíthette előre, amit 
Franciaországban a nyelvi egység is támogathatott.10 Bár a 
XVIII. század végén a francia államban még használtak 
olyan nyelvjárásokat, amelyek az érthetetlenségig különböz-
tek a fővárosban beszélttől, a filozófusok számára nem lehe-
tett kérdéses a nemzet és nyelv egybeesése, az államnyelv 
összetartó ereje. 

Mivel Franciaországban a nemesség aránya meglehetősen 
alacsony volt (2 %), úgy tűnt, hogy a felvilágosodás nemzet-
eszméje sikerrel egyesítheti a társadalom nagy részét. Önma-
guk számára bizonyára találtak kibúvót kirekesztésükkel 
szemben a nemesség tagjai, vagy éppen az arisztokraták is, 
akik csak a filozófia abszolutizmusellenes törekvéseit akar-
ták észrevenni, s így magukat is beleértelmezhették a nem-
zetbe. (Köztudott, hogy Voltaire és társai szívesen látogatták 
a főúri szalonokat, s a társadalmi érintkezésben elfogadták 
az arisztokratákat híveiknek.) A tudatosan kialakított nem-
zet együttese mégsem lehetett teljes: a társadalom zömét 
kitévő parasztságnak aligha jutott tudomására, hogy milyen 
felemelő társaságba került, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
nem jutott le hozzá a felvilágosodás. Ezen osztályt általában 
elkerülték a szaporodó könyvek, a bővülő ismeretek, s általá-
ban az új eszmék. A felvilágosodás a viszonylag fejlettebb 
francia társadalomban is inkább csak a felső és középső réte-
gekre, egy kisebbségre korlátozódott.11 

Az új nemzeteszme a filozófusok köréből csak a forrada-
lom éveiben hatolhatott le valamennyire a nép körébe. Vol-

10Szűcs J.: I. m. 206. 
11 Vö. Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyar-

országon. Bp. 1980. 253. 
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taire-hez hasonló elveket vallott a harmadik rend forradalmi 
ideológiájának öntudatos képviselője, Sieyés abbé: 

„A Nemesi rend nem része a társadalmi szervezetnek, csupán költ-
ségtényezőt jelent a nemzet számára, de nem a nemzet része . . . 
Ki meri azt állítani, hogy a Harmadik rend önmagában nem minden, 
ami egy teljes nemzet alkotásához szükséges? Ha elvesszük a ki-
váltságos rendeket, a nemzet ezzel nem kevesebb lesz, hanem több." 

A Bastille lerombolásának első évfordulóján Párizsba gyűlt 
polgárok, a vidéki nemzeti gárdák és a parasztközösségek 
impozáns demonstrációjuktól eltelve az „Éljen a nemzet!" 
kiáltásban forrtak össze.12 

A francia felvilágosodás szinte felbecsülhetetlen méretű 
kisugárzása ellenére Európában aligha akadt még egy ország, 
ahol a filozófia fenti „nemzet" képét változatlanul át lehe-
tett volna venni. Ahol éppen adva lett volna az államnemzet és 
államnyelv kialakításának feltétele (mondjuk Spanyolország-
ban), ott jóval gyengébbnek bizonyult a polgári átalakulás 
folyamata, ahol ez utóbbi mutatott jelentős előrehaladást 
(Németország egyes nyugati tartományaiban), ott a nem-
zetté válást (s egyáltalán annak megideologizálását) az azo-
nos nyelvet beszélő népet elválasztó politikai határok nehezí-
tették. Ha tehát a kortársak valahol a nemzet ismérveit, 
meghatározó tényezőit kívánták megállapítani, elsősorban a 
ténylegesen meglevő állapotok értékeléséből és általánosí-
tásából kellett kiindulniok. (Németországban a szakadékot 
a kultúrnemzet romantikus koncepciójával hidalták át.) 
Ilyen feladat várt a magyar nemzeti mozgalom képviselőire is. 

A XVIII. század vége előtt Magyarországon is a nemesi 
nemzet felfogása élt. Werbőczy Tripartituma csak az ország 
szabad lakosait — a magasabb egyházi méltóságokat, főura-
kat, nemeseket és a szabad városok lakóit — tekintette a 
nemzet — a natio, vagy a vele szinonim populus — tagjának. 
A nem szabadok, elsősorban a jobbágyok, ezzel szemben ki-

12 Ludassy M.: „Contre nous ..." 484. 

5* 



346 I f j . Barta János 

rekesztve a nemzetből, a plebs kategóriájába szorultak. A 
felvilágosodás ismerete hazánkban is kínálta a régi nemzet-
fogalom felcserélését az újjal, ennek gyors megtörténtét azon-
ban olyan sajátos akadályok gátolták, amelyek többnyire 
egész Kelet-Közép-Európát jellemezték. 

így mindenekelőtt a polgári átalakulás kezdetleges volta. 
A térség gazdasági és társadalmi fejlődését az Elbától keletre 
fekvő országok sajátosságai határozták meg: a majorságok 
növekedése, a jobbágyi függés erősödése, a munkajáradék 
újból előtérbe kerülése. E tendenciákat csak erősítette a mező-
gazdasági termékek növekvő kivitele, az exportot viszont a 
birtokosok használták ki, kiragadva ezzel a polgárság kezé-
ből a kereskedelem legjövedelmezőbb területét. Erős, szám-
arányában is jelentősebb nemesség állt itt szemben egy vi-
szonylag gyenge polgársággal. (Magyarországon a nemesség 
aránya 5%, Lengyelországban a 10%-ot is eléri — Francia-
országban 2%. Magyarországon a városi lakosság aránya is 
5 - 6 % körül van — szemben a franciaországi 20%-al.) A 
franciaországinál nagyobb számú a parasztság is, amely a 
gazdasági-társadalmi változásokra ugyan még mindig heve-
sen szokott reagálni, a szellemi kérdésekkel szemben azonban 
meglehetősen közömbös maradt. Kelet-Közép-Európa — s 
benne Magyarország — társadalmán belül a felvilágosodás 
filozófiája a franciaországinál jóval vékonyabb, törékenyebb 
és súlytalanabb rétegre tudott támaszkodni. (Behatolása a 
nemesség soraiba ugyanakkor céljainak bizonyos fokú módo-
sulásával kellett, hogy járjon.)13 

A második különbséget Franciaországgal szemben az je-
lentette, hogy Kelet-Közép-Európában nem estek egybe a 
politikai és etnikai határok. A térségben sajátos történelmi 
okok — többek között a külső ellenség folyamatos fenyegeté-
se — miatt nagy, soknemzetiségű monarchiák alakultak ki. 
A korábbi időszak népmozgalmai, telepítési akciói azonos 

13 A magyarországi felvilágosodás változatairól 1. Kosáry D.: I. m. 
2 6 6 - 2 7 1 . 
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nép tagjait is képesek voltak több országban szétszórni, de 
még gyakoribb volt, amikor valamely ország maga is sok-
nemzetiségűvé vált. Magyarországon például a magyarság 
aránya a Mátyás király korabeli kb. 85 %-kal szemben a 
XVIII. század végére 37 —38%-ra esett vissza. A Habsburg-
monarchia országai-tartományai közül legfeljebb a szűkebb 
osztrák tartományok népessége volt egységesen német ajkú. 

E soknemzetiségű országokban-monarchiákban a nemzet-
hez tartozásnak nem voltak etnikai-nyelvi feltételei. A ma-
gyarországi nemesség büszkén vallotta magát Hungarusnak, 
azaz a Magyar Királyság kiváltságolt tagjának, miközben 
jelentékeny része nem beszélt magyarul, többen közülük ide-
gen származásúak voltak. (A „magyarság" jogi státusát — 
a vele járó kiváltságokkal — országgyűléseink osztogatták a 
Habsburgok által birtokadományozásra érdemesnek talált 
osztrák, itáliai, cseh hadvezéreknek, hivatalnokoknak, udvari 
szállítóknak.) E Hungarus nemesség ugyanakkor maga is 
szorosan kapcsolódott a szomszéd országok birtokos osztá-
lyához: ottani birtokképességét (s ténylegesen meglevő bir-
tokait) osztrák, cseh, morva „indigenátussal" igyekezett meg-
erősíteni. Ezek a tényezők eleve kudarcra ítélték azokat a 
kísérleteket, amelyek a politikai vagy a nyelvi határok segít-
ségével próbáltak meghatározni egy-egy nemzetet (tehát az 
államnyelv vagy államnemzet ismérveinek felhasználását). 

Kelet-Közép-Európa soknemzetiségű monarchiái végül — 
Lengyelország kivételével — abszolút állammá tudtak szer-
veződni. Az abszolút kormányzás hatalomgyakorlása lett a 
harmadik különbség oka. A központi hatalom érdekei ugyan-
is végső soron a soknemzetiségű monarchiákat alkotó 
egyetlen ország vagy tartomány érdekeivel sem estek egybe, 
a politika rendszerint mégis megkülönböztetéseket alkalma-
zott az egyes területek között. Az idegen abszolutizmus elleni 
harc így megkönnyíthette valamely nép nemzetté szerveződé-
sét, ugyanakkor fellazíthatta a nemzet következetes polgári 
értelmezését. A magyar történelem a korábbi századokból 
ismer a társadalom széles rétegeit felölelő mozgalmat mind 
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a politikai élet, mind a szellemi élet szférájában (az előbbire 
a Bocskai- vagy a Rákóczi-szabadságharcot, az utóbbira a 
reformációt hozhatnánk fel példaként). A XVIII. század utol-
só harmadának kezdetétől azonban hazánkban az ilyesfajta 
összefogást megnehezítette, hogy az abszolutizmus felvilágo-
sult szakaszába lépett, s reformjai esetenként előremutatób-
bak lehettek, mint a társadalom vezető erőié. A felvilágoso-
dás híveit ez egyfajta választásra kényszerítette, amit Haj-
nóczy ismert dilemmája, azaz hogy „emberbarát vagyhazafi" 
legyen-e inkább, tükrözhet a legjobban.14 

Végül speciális magyar jelenségként kell megemlítenünk 
azt a vallási megosztottságot, amely hazánkat a XVIII. szá-
zadban is jellemezte, s a vallási érdekeket sokszor a hazasze-
retet vagy az osztályérdekek fölé helyezte. Azt, hogy ez a 
türelmi rendelet után is mennyire élt, Berzeviczy példája 
igazolhatja: ő az, aki protestáns nemestársait 1790-ig elkülö-
nülésük feladására kívánja ösztönözni.15 

A polgári nemzet és nemzetkép kiformálódását nehezítő 
tényezők súlyát persze a kortársak nem mérhették fel a ma-
guk teljességében. Célkitűzéseikből így nem hiányzott a tár-
sadalom összefogására irányuló törekvés. A hazai nemzetkép 
formálódásában az első két változatot tehát a nyelvi nemzet-
nek és a politikailag egyenjogúsított országlakosok együtte-
sének - jórészt idegen (francia felvilágosult) példára kialakí-
tott — eszményképpé emelésében kell keresnünk. 

A magyar nyelvet oly lelkesen támogató Bessenyei prog-
ramjában a hetvenes évek végén elsősorban még kulturális 
(tudományos, irodalmi) érveket használt. A nyelv fejlettsé-
gében és tisztaságában a filozófia is elsősorban a gondolatok 
kifejezésének és kiművelésének eszközét látta. Eszköz persze 

14 Hajnóczy Forgách Miklós grófnak írt 1785-i nevezetes levelé-
ben teszi fel a kérdést. Szövegét 1. Benda Kálmán: A magyar jakobi-
nusok iratai. I. Bp. 1957. 48. 

15 H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely a reformpolitikus 1763— 
1795. Bp. 1967. 166. 
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a nyelv a felvilágosodás terjesztésében is, s ezáltal a nyelvi 
mozgalom — közvetve legalábbis — bárhol politikai tartal-
mat kaphat. A szolidnak induló szellemi folyamatot azonban 
Magyarországon II. József nyelvrendelete nyíltan a politika 
síkjára taszította. A tiltakozás ellene a császári önkénnyel 
való szembenállást fejezte ki, s így nem is feltétlenül kapcso-
lódott össze a magyar nyelv támogatásával. A nyelvi harcot 
a nemesség nagy része tisztán közjogi-politikai kérdésként 
fogta fel, s — a megyék többségében — megelégedett volna 
a latin hivatalos nyelv visszaállításával is. A radikálisabb 
elemek persze a magyar nyelv használatáért szálltak síkra, 
szemükben a magyar nyelv ügye a nemzeti egységért folyta-
tott harc szerves részévé vált. Decsy Sámuel, a reformpárti 
orvos a francia nyelvi nemzet példájából kiindulva kívánta, 
hogy a nyelvi határok igazodjanak az országhatárokhoz: 
„aki a hazai kenyeret eszi, tanuljon meg magyarul" — vallot-
ta. Hasonló volt a véleménye Báróczi Sándornak is (A védel-
mezett magyar nyelv. 1790).16 

A politika eszközévé vált nyelv természetesen nem tudta 
betölteni a nemzet-egyesítő szerepet. Helyette inkább a hazai 
értelmiség idegen ajkú, de a Hungarus-nemzetbe magát bele-
érző, vagy afelé törekvő tagjainak gyanakvását keltette fel. 
A jozefinista Kohlmayer Sámuel pesti német ügyvéd kataszt-
rófának tekintené a magyar nyelv esetleges hivatalossá 
nyilvánítását: „ez csak káromkodásra való" — írja. Részéről 
természetes, ha anyanyelvét védelmezi: „A német nyelv fej-
lettebb német erkölcsöket és tudást közvetít". De a némete-
ken kívül más nemzetiségűek is a német nyelv védelmére kel-
hettek, mint a szlovák anyanyelvű, ugyancsak jozefinista pesti 
lutheránus lelkész, Molnár János (Politisch-kirchliches 
Manch Hermaeon. 1790), aki a magyarok rendkívül alacsony 
arányával indokolja ragaszkodását a némethez (8 millió la-
kosból 2 milliót tart magyarnak, eltúlozva a tényleges hely-

18 Ben da К . : Emberbarát... 124. 
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zetet).17 S a hazai ellenzék mellett a nyelvi törekvések túlhaj-
tása, a német nyelv lebecsülése a külföldet is ellenünk fordít-
hatja. Berzeviczy egyik — a göttingai egyetemen megismert 
— német levelező partnere írja : 

„ A z ön nemzete egy kissé elrontotta a dolgát nálam, mert megsértette 
az e n y é m e t . . ,"18 

A hazai szellemi életben alig néhány olyan megnyilvánu-
lást találunk, amely felismerte, hogy e bonyolult viszonyok 
között a nyelvkérdés nem abszolutizálható. Csak kevesen 
akadtak, akik nem tartották hazafiatlannak, ha József csá-
szárt a nyelvrendelet után is támogatják, ha napi munkájuk-
ban s tudományos-politikai tevékenységükben — mindig az 
adott helyzethez alkalmazkodva — németül, latinul írnak. 
Közéjük tartozott mind Kazinczy, mind Hajnóczy, akik 
megtartották hivatalukat. Nem utasították vissza a német 
szót 1790-ben vagy azután sem. Jól ismert az a párbeszéd, 
amelyben 1792 nyarán a budai országház bejáratánál Ka-
zinczy közli Hajnóczyval, hogy az utóbbit kamarai titkárrá 
nevezték ki. Kevésbé ismert, pedig a Pályám emlékezete is 
tanúsíthatja, hogy ez a beszélgetés — talán mert Kazinczy 
szó szerint kívánta idézni a császári kihallgatáson hallottakat 
— németül zajlott le.19 

Az 1790-i nemesi-nemzeti mozgalom hívei között nem ta-
lálunk olyant, aki — a francia felvilágosodás igazi tartalma 
szerint — a nemesség kizárásával próbált volna hazánkban 
„nemzet"-fogalmat alkotni. A hazai elképzelések második 
változatát alkotó legmerészebb tervezetek is csak addig jutot-
tak el, hogy a nem nemesek jogfosztottságát próbálták meg-
szüntetni. Mivel a rendek részéről kevés hajlandóságot ta-
pasztaltak a kiváltságokról való lemondásra, tervezeteik a 
kiváltságok kiterjesztésével a kiváltságolt állapotot próbál-
ták értelmetlenné tenni, gyakorlatilag felszámolni. A nyelvi 

17 Uo. 119. 
18 H. Balázs É.: I. m. 183. 
19 Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Bp. 1956.161. és 165— 167. 
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mozgalomhoz hasonlóan e nézetek sem 1790 súlyos napjai-
ban születtek, hanem a jozefinus évtizedben. Hajnóczy József, 
miközben a Forgách Miklós grófnak írt 1785-i levelében 
szembeállítja az ország ötmillió jogfosztott jobbágyát a negy-
venezer nemessel (a túlzott arány oka, hogy a József-féle nép-
számlálás adatai akkor még nem voltak ismertek), az előb-
biek természetes jogaira hivatkozik: „Kötelességem minden 
lehetőt megtenni, hogy összes embertársaimat természetes 
jogaikhoz segítsem, melyeket semmilyen elévülés, semmilyen 
polgári szerződés nem szüntethet meg". 1790-ben született 
három politikai írásában (Gedanken eines Ungarischen 
Patrioten; Ratio proponendarum in comitiis Hungáriáé legum; 
Dissertatio politico publica de regiae potestatis in Hungaria 
limitibus) ö is abból indul ki, hogy a rendek új társadalmi 
szerződést fognak kötni a királlyal. Úgy véli, e szerződés csak 
akkor lehet szilárd, ha minden állampolgár érdekét szolgálja, 
beleértve a nem nemeseket is. Ennek érdekében — bár a 
politikai jogokat továbbra is a birtokosoknak tartaná fenn, 
eltörölné a tulajdonszerzés korlátait. Az így kiteljesedett 
nemzet garantálhatná az ország szabadságát az uralkodó 
önkényével szemben.20 

Hajnóczyhoz hasonló elveket vall 1790-ben a korábban 
szintén elkötelezett jozefinista Koppi Károly, pesti egyetemi 
tanár. 

„Ha valaha, most nagyszerű alkalom van királyságunk megreformá-
lására, de tagadom, hogy az volna az igazi reformálás, ha a megelőző 
állapotot állítanánk vissza." 

Másutt úgy nyilatkozik, hogy 

„meg kell változtatni az alapvető törvényeket és rendeleteket". „A 
biztonságot és a szabadság hasznát az utolsó paraszthoz is el kell 
vinni, úgy, hogy érezze, hogy a nemzet, melynek ő is része, befogadja 
őt. A hasznos törvények alatt érezze mindenki a szabadságot és a 
biztonságot."21 

20 Bónis Gy.: /. m. 
21 Benda K.: Emberbarát... 126. 



352 I f j . Barta János 

A Hajnóczy- és Koppi-féle polgári-értelmiségi megnyilvá-
nulás, merész társadalmi reformtervével, amelyhez a korszak 
legtágabb hazai nemzet-értelmezése kapcsolódott — bármi-
lyen nagyra is értékeljük ma — a korban elszigetelt, a poli-
tikai fórumokon észre sem vett vélemény maradt. A hazai 
polgárság nemcsak számában volt kevés ahhoz, hogy e gon-
dolatokat a politikai életben képviselhesse, de tudatában is 
közelebb állt a középkori rendhez (amely kiváltságait védel-
mezi), mint a modern osztályhoz. 1790 nyugtalan napjaiban 
a városok többnyire csendben szemlélték a bekövetkezett 
eseményeket. 

Az a körülmény, hogy a „nemzef'-fogalom kialakítása a 
társadalmi kérdésben is állásfoglalásra késztette a tervezetek 
készítőit, általában fékezően hatott a nemesi reformerek 
elképzeléseire. Nem meglepő, hogy a jozefinus politika elleni 
mozgalom nemesi szószólói legfeljebb a parasztság helyzeté-
nek több-kevesebb javítását tűzték ki célul. 

„Miért ne lehetne [a magyar alkotmány] némely kedvezését kiter-
jeszteni a szabad, de nemtelen polgárokra is? Miért ne lehetne a pa-
rasztoknak is lassanként utat nyitni a szabadsághoz, ezáltal erősödne 
és biztosabbá válnék a nemesség" 

— vélte a horvátországi Skerlecz Miklós.22 Az adózó nép 
helyzetén való javítást ajánl Berzeviczy Gergely is, politikai 
jogokról azonban nála nincs szó. A fiatal Berzeviczy egyéb-
ként szinte tulajdonosi büszkeséggel jellemzi a magyar pa-
rasztságot : 

,,S maga a magyar milyen elsőrangú emberpéldány. A paraszt komo-
lyan, kurtán mondja meg érett véleményét, erős, mint az oroszlán, 
bátor, jószívű, romlatlan, mentes az alacsony önérdektől".23 

Ezt a mérsékelt, de egyáltalán nem általános reformhangu-
latot használja ki Martinovics Ignác is néhány évvel később 
a jakobinusok mérsékeltebb programjának (A reformátorok 

22 H. Balázs É.: I. m. 152. 
23 Uo. 147. 
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társaságának kátéja) összeállításában, amely politikai képvi-
seletet ígér a nem nemeseknek, de nem egyenjogúsítást: az 
országgyűlésen egyenlő' számú küldött képviselné a nemese-
ket és a náluk jóval nagyobb számú nem nemeseket. Nemesi 
kiváltság maradna a tulajdonszerzés, a nem nemes csak bér-
letként szerezhetne földet. A köznemesség megnyerését szol-
gálná viszont az arisztokrácia és főpapság jogainak felszá-
molása.24 (A Szabadság és Egyenlőség Társaságának szán-
dékában sokkal radikálisabb kátéja közismerten megelégszik 
üres általánosságok kimondásával, előadásunkban ezért mel-
lőzzük ismertetését.) 

Ahogyan pedig a nemesség nagyobb része 1790-ben sem 
a nyelvi, sem a társadalmi kérdésben nem jutott el a változ-
tatás, a reformok gondolatáig, úgy nemzetfelfogását sem 
volt hajlandó szélesíteni. Elképzeléseit Ócsai Balogh Péter 
általánosan elterjedt alkotmánytervezete fejezte ki legin-
kább, amely sem társadalmi reformokról, sem a magyar 
nyelv vagy művelődés kérdéseiről nem szólt. A köznemesi 
érdekeket inkább az udvarral szemben kívánta biztosítani. 
Konzervatív, a társadalmi kérdések iránt érzéketlen az 
1790-ben született röpiratok, politikai tervezetek nagy része 
is.25 A nemesség zöme tehát megmaradt a hagyományos ne-
mesi nemzet felfogásánál, s elutasította a felvilágosodás ide-
vonatkozó nézeteinek bármiféle érvényesítését. 

Az 1790-i nemesi-nemzeti mozgalom végül a rendek önzé-
sébe fulladt. Kézzelfogható eredményei meglehetősen so-
ványnak tűnnek: a szélesen áradó nyelvi mozgalomból mind-
össze az 1792: 7. tc. született meg, amely a közép- és felső-
fokú iskolákban kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását ; 
társadalmi reformok helyett pedig mindössze Mária Terézia 
negyedszázada kibocsátott úrbérrendezésének, valamint a 
jobbágyok szabad költözésének törvénybe iktatására (1791 : 
35. tc.) futotta. 

24 Benda K.: Jakobinus iratok /. 1002 - 1014. 
25 Benda K.: Emberbarát... 8 1 - 8 3 . 
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A mozgalom eszmei-társadalmi hatása mégis szélesebb, 
mint amit a papír sovány eredményei mutatnak. Azt az el-
lentétet, amit egyrészt a nemesi nemzetfelfogáshoz való 
ragaszkodás, másrészt a filozófia despotizmusellenes érvei-
nek felkarolása szült, nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 
Amikor az uralkodó ellen fellépve a magyar nemesek — tör-
ténelmünkben talán először — egy másik ország lakosaitól 
(s benne nemességétől) igyekeztek elhatárolni magukat, 
olyan érveket kellett felhasználniok, amelyekkel maguk 
kezdték szétfeszíteni a werbőczyánus nemzet korlátait. A 
röpirat-írók között akad olyan, aki bevallja: nem a közönsége 
miatt szól latinul, hanem mert maga nem eléggé járatos a 
magyar nyelvben.26 A század végén a magyar nyelv tanulása 
— ha különböző okokból is — mégis divattá vált. A nemesi 
mozgalomban megkívánt magyaros öltözködésnek kevés 
közvetlen köze volt a paraszti ruházathoz, az elmúlt száza-
dok olyan hazai divatelemeinek felkarolása, amelyek azóta a 
paraszti viseletre is hatottak, mégis rokonságot teremtett 
közöttük. S rokon az újonnan felkarolt zene is, a nemesség-
nek talpalávalót húzó zenekarokba bekerült népi hangszerek 
s népi dallamok. Helyhez köt a hazai múlt tisztelete is, amely 
a törvények eddig megkövetelt ismeretén túl a köztörténet 
lelkesítő elemeit is igyekszik beemelni a nemesi tudatvilágba. 

A felsejlő közösség látszata egyelőre még szigorúbb elhatá-
rolódásra ösztönzi a nemességet. A parasztság nem találta 
meg az útját, hogy a nemzet tagja lehessen. Patriotizmusa 
azonban már az elmúlt évszázadokban is kifejeződésre ju-
tott, amikor felkeléseiben (pl. Cserni Jován 1527-i vagy Kará-
csony György 1569-i mozgalmában) a birtokos osztályt tette 
felelőssé az országvédelem elhanyagolásáért. Paraszti körök-
ben a XVIII. században sokáig élt a Rákóczi-szabadságharc 
Habsburg-ellenes összefogásának emléke: az 1735-i és 1753-i 
alföldi parasztmegmozdulások éle egyértelműen az állam 
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ellen irányult, kuruc hangvétele volt a korszak panaszos 
népénekeinek. Amikor azonban a Dunántúl parasztjai 
1765/66-ban a szolgáltatásokat növelő földesuraik ellen kel-
tek fel, váratlan támogatót találtak a bécsi udvarban. A fel-
világosult abszolutizmus felé hajló kormányzat a dunántúli 
parasztmozgalmat felhasználva bocsátotta ki 1767-i úrbéri 
rendeletét. Ez a parasztságban a Dunántúl nagy részén egy-
fajta naiv uralkodótiszteletet váltott ki. Csak átmenetileg 
lazított ezen a jozefinus korszak, az sem annyira az uralkodó 
belpolitikája, mint inkább a parasztokra súlyos terhet rakó 
török háború miatt. (Megemlíthetnénk a jobbágyrendeletet 
is, ennek hatása azonban elmaradt az úrbér-rendezésé mögött, 
mivel intézkedéseit nem alkalmazták eléggé a hazai viszo-
nyokhoz. A parasztság megnyilvánulásai inkább azt mutat-
ták, hogy többet várt annál, mint amit a rendelettől nyert.) 
II. Lipót politikájának ismét részévé vált a parasztság szem-
befordítása uraival. Ügynökei — a Felső Tisza-vidéken bizo-
nyíthatóan — maguk terjesztettek parasztzendítő röpirato-
kat. 

A hazai felvilágosult abszolutizmus végül enyhített a job-
bágyság egyoldalú földesúri kiszolgáltatottságán. Az á l l a m -
birtokos -jobbágy kapcsolatot háromszöggé formálta, amely-
ben az állam és a jobbágy is kapcsolatba léphetett egymással. 
A jobbágyság gazdasági erősödése, a tehetősebb paraszti 
rétegek kiemelkedése ezen osztály szellemi-tudati gyarapo-
dásához vezetett. (A XVIII. században ez persze nem a fel-
világosodás eszméihez való közelítést, hanem legfeljebb a 
késő barokk világához való alkalmazkodást jelenti.)27 Az 
öntudatra ébredő parasztság pedig részt kért abból az eszme-
és eszköztárból, amely a nemesi elkülönülés alapját szolgál-
tatta: a múlt nagy harcaiból, a véres áldozatokból, hagyo-
mányokból, szokásokból, kultúrából, nyelvből, amelyek 
közül — úgy érezte — többnek hamarabb volt birtokában, 

" Vö. Kosáry D. : I. m. 5 9 - 62. 
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mint ahogyan urai megismerték azt (vagy éppen kisajátítot-
ták előle, mint a magyar nyelvet). 

A XVIII. század végének mozgalmai nem tudták egysége-
síteni az elszigeteltebb polgári nemzetképet, az uralmát meg-
tartó nemesi nemzetfelfogást, valamint a paraszti patriotiz-
must. A háromféle kép — bár nem egyenrangúan s egyenér-
tékűen — de egymás mellett élt, s elkülönülő osztályérdekein 
túl is ugyanazt a hazát szolgálta. (Véglegesen csak a nemzeti-
ségek mozgalma távolodott el, amely — lévén a nemzetiségek 
többsége csonka, nemességet nélkülöző társadalom — egysé-
gesebb ideológiával rendelkezhetett, mint a magyarság.) A 
hazai elképzelések közelítését a XVIII. század végén jó időre 
elodázta a jakobinus mozgalom véres megtorlása, a hazai 
polgári-értelmiségi réteg vezető alakjainak kivégzése vagy 
megfélemlítése. A századfordulón bekövetkező gazdasági-
társadalmi s nem utolsósorban tudati változások azonban 
megnyitották az utat a nézetek közelítéséhez. A hazafiság és 
nemzetkép eszményének új, a társadalmat mélyebben meg-
mozgató értelmezése a jövő század reformnemzedékére és 
majdani forradalmáraira várt. 


