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Batsányi János (1763–1845) az első magas színvonalon megszólaló politikai lí-
rikusunk, költészetében a jakobinusok eszméit szólaltatta meg. A Martinovics-
féle összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt letartóztatták, s büntetését a 
hírhedt tiroli Kufsteinben töltötte le. Szabadulása után Bécsben élt, itt állítólag 
lefordította, átstilizálta Napoleonnak a magyarokhoz intézett kiáltványát. Ezért 
az osztrákok kényszerlakhelyet jelöltek ki a számára Linzben. 

Korának legjobbjaival együtt látta, hogy elvész a magyarság, ha megmarad a 
műveletlenség, a feudalizmus zárt rendjében. A nemzeti művelődés emelésének 
előfeltétele szerinte is a magyar nyelv kiművelése volt. A költészetet és a tudo-
mányt az élet szolgálójaként értékelte. 

1789-ben, a francia forradalom kirobbanásának hírére írta A franciaországi vál-
tozásokra című versét. 

A költemény nyomtatott versszöveg, megszokott nyomdai formájú. 
A szövegmondatok egy szakaszba, 8 sorba sorakoznak. 
A költemény szövegösszetartó erejét, a kohéziót az adja, hogy a költő király-

ellenes, zsarnokságellenes dühét szabadon engedi. A vers azt az elemi erejű ha-
tást tükrözi, amit a forradalom eseményei és hírei a felvilágosodás eszményein 
nevelkedett értelmiségiekre tettek. S nemcsak az írókra, az uralkodókra is, akiket 
megrettenthettek, a változásra várókra is, akiket reménnyel töltöttek el. 

A szöveg lineáris kohézióját a grammatikai kapcsolóelemekként a szöveg-
mondatok mellé- és alárendelő viszonya adja. Az első négy sorban két mellék-
mondat a rabságot festi lázító erővel… Az ötödik sorban található mellékmon-
dat előkészít a könyörtelen ítéletre, s a hetedik sorban egy közbeékelt mellék-
mondat biztatás, és fenyegetés is. A vers egyetlen körmondat, felépítését tekintve 
előremutat Vörösmarty Mihály A Gutenberg-albumba című versére. Melléjük tár-
sulnak a birtokos személyjeles szavak: kötelében, igátok, nyakatok, vérét, jobbágyitok, 
hóhéri, sorsotok, szemetek. Személyragos igékkel üzen a költő a két címzettnek, meg-
szólítottnak: nyögtök, rázhatátok, kéri, nézzétek, vessétek. A zsarnokokra nem sok 
szót veszteget, csak odaszól nekik egy elítélő hangulatú névmással: „Ti is… 

A globális kohéziót megteremtő egyik jelentéstani elem a felsorolás: 
Két címzett, két megszólított: (Nemzetek, országok) kelepcében, kötelében, vas-igátok le 

nem rázhatátok, jellemzés, körülírás után a zsarnokokat (Ti is ) csak úgy jellemzi, hogy „kik-
nek vérét a természet kéri”, mert alattvalóiknak „felszentelt hóhéri” ők. 

A vers címe témamegnevező, utalás a költeményben elhangzó megállapítá-
sokra, figyelmeztetésre. 
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A költemény 1789-ben a francia forradalom hírére jelent meg a Magyar Muse-
umban, Kassán. 

A költemény dialógus lenne, de a hallgató, a megszólítottak nem szólalnak 
meg. Még nem jött el az ideje Petőfinek, és Nemzeti dalának, de Batsányi fel-
szólításától — Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! — számíthatjuk a magyar írók, 
művészek a francia kultúra és művészet iránti vonzódását. Mikes Kelemen is 
francia példát követett főműve műfajának megválasztásakor, s a testőrírók is el-
sősorban Voltaire és társai eszméi iránt érdeklődtek. Petőfi és eszmetársai, a 
márciusi fiatalok mindennapi olvasmánya volt a francia forradalom története, s 
Ady számára majd menedék is: „Páris az én Bakonyom”. 

A költeményben valóságos és elképzelt világkép ötvöződik össze, erről a vi-
lágról az olvasónak is kialakul(hat) egy véleménye, benyomása, képe. 

A költemény magyar nyelvű, mai, szépirodalmi alkotás. Nyolcsoros epig-
ramma, az első négy sora az elnyomott nemzetekhez, országokhoz szól, az ötö-
dik és hatodik sor a mindenkori zsarnokokhoz, az uralkodókhoz, s az utolsó két 
sor egybefogja a két szálat: a francia forradalom legyen sorspéldázat mind a „fel-
szentelt hóhérok”, mind a „hív jobbágyok” (alattvalók) számára. 

A vers stílusa is szépirodalmi. A szövegmondatokban szinte kivétel nélkül 
rossz hangzású szavak sorakoznak: rút kelepcében, nyögtök, rabságnak kínos kö-
telében, gyászos koporsó, vas-iga, vérét kéri, hóhéri… Közöttük sok az alliterá-
ció: kínos kötelék, vigyázó… vessétek, melyek akusztikai elemek is a költe-
ményben. Itt kell megemlítenünk a vers ritmusát és rímeit: a népies, hangsúlyos 
forma, a négyütemű tizenkettes sorok páros rímekkel — a a b b — az élőszó 
természetességét sugallják. 

Nemzetek, országok! Kik rút kelepcében 
       3      /        3     /          4      /   2 
Összetett szó egy szerepel a versben: vas-igátok. 
A felsorolt kijelentő módú igék előbb a nemzetek, országok helyzetét, állapo-

tát festik, a kéri a zsarnokot ítéli el, míg az utolsó két sor felszólító igéi figyel-
meztetnek. Társulnak hozzájuk a melléknév + főnév szókapcsolatok: rút ke-
lepce, kínos kötelék, gyászos koporsó, vas-igátok, felszentelt hóhéri, vigyázó sze-
metek, az elnyomás, az önkény jelképei is. Ebből a sorból emeljük ki a felszentelt 
hóhéri oximoront (a jelző és a jelzett szó disszonanciája, ellentéte, képtelensége) 
egyben gúnyos vádirat is. Az első megszólítás — Nemzetek, országok — ünne-
pélyes, szónokias, az odavetett „Ti is…” névmás után a felszólítás az utolsó két 
sorban a csattanó szerepét betöltő záró mondat, amely azóta szállóigévé ne-
mesült, kettős vibrálást, feszültséget teremt. Ha az első címzettre, a nemzetekre, 
országokra vonatkoztatjuk, akkor a mondat reménykeltést, biztatást jelent, ha 
azonban a „felszentelt hóhérokra” irányul, akkor félelmetes fenyegetéssel telik 
meg. Kijelentő és felszólító mondatok sorakoznak a verbális szövegben, kiemelik 
a mondanivaló hatásosságát. 


