
A NAGY FRANCIA FORRADALOM KORÁNAK ESZMEI HATÁSA 
MAGYARORSZÁGON

Aki ismeri Magyarország légmentesen elzárt helyzetét a Habsburg uralom idején, ami
kor minden gondolat Bécsen keresztül juthatott csak el Magyarországba, nehezen kép
zelheti el, hogy milyen hatása lehetett minálunk a nagy francia forradalom eszméinek. 
A XVIII. század által kitermelt egyszerű és logikus, a közeli győzelmet hirdető eszmék 
kiteljesedése a forradalom alatt következett be. A győztes eszmék hazai diadalával pár
huzamosan végig vonult a forradalom eszmei hatása egész Európán és új tartalmat adott 
az elnyomott népek nemzeti küzdelmének is. Magyarországon már a hétéves háborúk 
idején jelentkezett a francia-olasz felvilágosodás hatása. A franciás szellemi kapcsola
tok hozták a kinyilatkoztatások kétségbevonását, a tudományok felé való fordulást, a 
gondolatszabadság első ébredését. A gyúlékony eszmék befogadásának kezdetét jelzi a 
francia nyelv ismeretének terjedése, melynek egyik célja Montesquieu, Voltaire, Rous
seau, illetve Diderot és az encyclopedisták megismerése lehetett.

A II. József alatt félreállított magyar nemesség egy része is vonzódott egy időben 
a francia eszmékhez. Az 1790. évi országgyűlésnek az alapgondolata pl. a megsértett 
társadalmi szerződés gondolata volt. A nemesség szájában a társadalmi szerződés ala
nyaként emlegetett nemzet természetesen csak a nemességet jelentette és ennek megfe
lelően forradalmisága is méltatlan volt a nagy eszmékhez. Rousseau-ra nem is hivatko
zott a magyar nemesség, ellenben a felvilágosult Habsburg abszolutizmus teoretikusára 
Martinire igen. A haladók tagjai valószínű ismerték az egyébként tiltott Rousseau-t is, 
de ezek útja a forradalom idején megszakadt a nemességgel. így a kibontakozó jakobi
nus mozgalom már a tiszta rousseau-i, a forradalom által győzelemre vitt eszméket igé
nyelte, a létét veszélyeztetve a látó nemesség pedig készséges támogatója lett az udvar
nak. A francia eszmék nyomait mégis híven őrizték meg pl. Bessenyei politikai iratai, 
ami mutatja, hogy a politikai önállóság hiányát fájlaló magyar vezető rétegek sem tud
ták magukat hatása alól kivonni. Átvették a hatalommegosztás elvét és a magyar társa
dalomnak valamiféle racionális alapokra helyezését kifejező gondolatai is kétségtelen 
francia talajból táplálkoztak. Montesquieu, aki személyesen is járt Magyarországon 
1728-ban, nagy hatással volt és az 1751-ben megjelent müve a Mária Terézia körül te
vékenykedő jezsuiták minden akadályozása ellenére ismertté vált. így a hatalommeg
osztás a Habsburg-ellenes magyar nemesség kedvelt gondolata lett. Montesquieu-ból 
indultak ki a köztársaság magyar rajongói, akiket következtetéseikben már nem korlá
toztak nemesi osztálykorlátok. A magyar jakobinusok közt szereplő Hajnóczy, 
Szentmarjay, Martinovics és mások korabeli politikai gondolatai is innen indultak ki. 
Hajnóczy a hatalommegosztás gondolatából jut el pl. oda, hogy a törvényhozás hatalma 
a polgári társadalom természeténél fogva a nemzetnél van, amit a nemzet el nem idege- 
níthet. Nála már nyoma sincs a nemesi racionalizmus gondolatának, mely a törvényho
zók elkülönülésével saját eredetét akarta igazolni. A Martinovics káté, a magyar jako
binusok egyik alapvető dokumentuma pedig már a Rousseau-i kifejezést használja: Sze
rinte „a törvényhozó test az alkotmány szerint hozza meg a törvényeket”, amely tör
vényhozó test a „népnek képviselő küldötteiből vagyon összeszerkesztve”. A magyar
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republikánusok politikai irataikban, levelezéseikben, majd a védekező irataikban min
denütt idézik a nagy francia gondolkodókat. Batsányi, Őz Pál, Szentmarjay, Martinovics 
tehát ismerték a forradalom szellemi fegyvereit és meggyőződéssel vallották azokat. A 
XVIII. század derekán lefordították latinra az Esprit des Loist, amelynek a terjesztését 
a Helytartótanács nem szívesen látta és el is tiltotta. Ezzel egyidőben látott a Contrat 
Social lefordításához Kazinczy Ferenc is. A republikánus Szentmarjay iratai közt pedig 
egy majdnem teljesen kész Contrat Social fordítását találták meg. Szentmarjay nemcsak 
lefordította, de közreadva barátainak, így Tántsits Ignácnak is Rousseau tanait. A Habs
burg elnyomás ellen küzdő polgári ellenzék tehát eljutott a győztes forradalom eszméi
hez. Hajnóczy a francia egyenlőségeszme hatása alatt vált pl. olyan energikus ellensé
gévé a nemesi privilégiumoknak és követelte a terhek aránytalan elosztásának megvál
toztatását. Nem kellett a felvilágosult abszolutizmus ideológiájához folyamodnia, hogy 
a törvényhozói hatalmat a nemzetnek vindikálja. Rousseau hangja csendül ki nála, mi
kor nemcsak a fennálló rend igazságtalanságát, de lehetetlenségét is bizonyítja, mely el
lentmond a józan észnek. A magyar jakobinusok vezetője, Martinovics az egész ország
ban elterjedt beszédeiben a rendiséget támadja a társadalmi szerződés alapján: A nem
zettel kötött szerződést a „papok, nemesek bitorolják”. Szerinte, ha valamely nemzet 
gonosz szultánokat fogadott is kebelébe, a későbbi nemzedéket ez nem kötelezheti. 
Martinovics olyan fanatikusan hitt az eszmék elterjedésének jelentőségében, hogy ab
ban már a forradalom megvalósítását látta. Martinovics kátéjában; Az emberek és pol
gárok katekizmusában a polgárok kontraktusa az erőszakoskodó elnyomás ellen kell, 
hogy szövetkezzen. Legtisztábban fejti ki a népfelség elvét mikor azt mondja, hogy a 
törvény a régi közakarat kifejezője. Az emberi jogok szövegét, valamint az 1791-es al
kotmány dokumentumainak fordítását is Batsányi, Szentmarjay, Hajnóczy, Martinovics 
fordításában találjuk meg először. Öz Pál lefoglalt irataiban az emberi jogok és az al
kotmány kritikus megjegyzésekkel ellátott szövegét találták meg. E néhány itt felvethe
tő tény sem tudja természetesen kifejezni a haladó magyar értelmiségnek azt a rajongá
sát, amivel az a nagy forradalmat, illetve annak szellemi alkotásait üdvözölte.

A francia szellem tehát mély nyomokat hagyott a magyar értelmiség tudatában. A 
republikánus magyarok közt szereplő Laczkovics és Tántsits Ignác iratai is erről tanús
kodnak. A leghatározottabb franciás gondolkodó természetesen Martinovics. Egészen 
biztos, pl. hogy az enciklopedista D’ Holbach munkásságát is ismerte, miután a tolla 
alól kikerült „Emberek és polgárok katekizmusa” az Ő alapfogalmaiból indult ki. Való
ban igaz tehát az amit Őz Pál vallomásai során mondott, hogy “Európa néhány éve csak 
csodálja a francia forradalmat”, és örömmel töltött el bennünket az a tudat, hogy a ma
gyar értelmiség is részt kért ebből az örökségből.

A magyar jakobinusok közt igen népszerű volt egy névtelenül megjelent mü a 
„Kreuzung...”. Ez az irat Európa népeit igyekszik meggyőzni, hogy esztelen dolog 
Franciaország ellen háborút viselni és dicsőíti a franciák tetteit. Igyekezett megmagya
rázni, hogy a király és a polgárok egyformán egyszerű emberek. A francia forradalom 
ügye mellett kiált Thomas Paine könyve is elterjedt Magyarországon, sőt, a hazai kuta
tás nyomát találta annak is, hogy 1792-ben a mü magyar fordításával kísérleteztek.
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A magyar társadalom persze nem volt érett még a nagy eszmék megvalósítására. 
A forradalom eszmei hatását is csak az értelmiség szükebb körére tudta kiterjeszteni. 
Ide tartoztak az arisztokraták titkárai, a helytartó tanács tisztviselői, az ügyvédek, jurá
tusok, a Zemplén és Szabolcs megyei kisnemesség és a magyar írók legjobbjai. így a 
Martinovics perben a magyar értelmiség ált a vádlottak padján 1794-95-ben. Rajongói 
voltak ők az emberi haladásnak, a nagy francia eszméknek, irataik között a bíróság még 
a forradalmi dalok egy részét is megtalálta. Persze a nép egyszerű tömegei között is 
nyomát találjuk a forradalom eszmei hatásának. 1790-ben terjedt el pl. az országban az 
urak ellen izgató parasztok dekrétuma. A falusi értelmiség pedig azzal segített a gondo
latok terjesztésében, hogy az „írástudók olvasták a népnek” a parasztok dekrétumát, és 
terjesztették vele a forradalom „veszedelmes eszméit”.

Az 1791-es események után a magyar uralkodó körök fokozottan felléptek a for
radalom hatásának terjedése ellen, sőt, a kisnemesség is megértette, hogy létében veszé
lyezteti a francia forradalom minden fajta eszmei behatolása. Az udvar pedig minden
ben a jakobinizmus elterjedését vélte felfedezni és az uralma alatt álló országokban a 
legszigorúbb cenzúrát vezette be. Külföldi híreket egyáltalán a birodalom bármely terü
letén csak a Weiner Zeitung közleményei alapján lehetett közzétenni. Az 1792 tavaszán 
meghalt Lipót után Ferenc következett, aki tovább fokozta a forradalom elleni harcot. 
Megszigorította a cenzúrát és kiépítette a besúgóhálózatot. Áldatlan tevékenységének 
az eredménye volt, hogy 1794-ben már a betiltott könyvek száma 4476 volt. Ez az a tör
ténelmi körülmény, ami a magyar republikánusokat az összeesküvésbe vitte, pedig a 
széles műveltségű Martinovics is hosszú ideig az udvar szolgálatában dolgozott. Mű
veltsége és beavatottsága segítette, hogy felismerje a társadalom bajait, és a Moniteur- 
ban naponta olvasottak hamarosan szembefordították őt az udvarral. Ezt jelzi az 1793- 
as nyílt levele, amit mint a Moniteur egyik cikkét terjesztette Hajnóczy, Szentmarjay és 
Laczkovics. Ebben bebizonyította a nép háborújának igazát és leleplezte az ellenforra
dalmi intervenciósok igazságtalan harcát. Megfenyegette Ferenc császárt is, hogy ha
sonló sors vár rá, mint XVI. Lajosra.

A magyar jakobinusok voltak tehát azok, akiket a francia forradalom szelleme rá
döbbentett arra, hogy az évszázados tespedés kora véget ért, hogy van haladás és embe
ri jövő, amiért a magyar nemzet érdekében életüket is érdemes feláldozni. Nem lehetett 
ezután kitörölni a nemzet tudatából az alkotmányos kormányzat, a demokrácia és a jog
egyenlőség, illetve a szabadságjogok, és a nemzeti felszabadulás gondolatát.
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