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SAJTÓSZABADSÁGRÓL NÉZETEI 
EGY RABNAK 

Lehet gúzsba kötött kézzel imádkozni? 
A sajtó szabadságáról, szólásszabadságról értekezni, írni, 

gondolkodni mindennapos a reformkorban ; aki tollat ragad, 
tudja: igazát kimondani nehéz, olykor lehetetlen, mert éber 
cenzorok őrzik az államrend békességét, óvják gondolkodó 
felforgatóktól a nemzet nyugalmát.1 

A cenzor néha elbóbiskol, néha jóindulatú: Kolozsvárott 
1834-ben Méhes Sámuel engedélyezi Bölöni Farkas Sándor 
amerikai útikönyvének kinyomtatását, s csak amikor elkel 
a második kiadás valamennyi példánya, kap észbe a kormány : 
tiltaná a könyvet, de már késő — Bölöni a győzelem szerény 
öntudatával jegyzi 1835. szeptember 23-án naplójába: „azt 
hiszem, hatott a méreg, s a tiltással csak ingereltetik."2 

1 Táncsics Mihály és a cenzúra kapcsolatára vonatkozóan, vala-
mint a Budapesti levelekről elsősorban : Vörös Antal : Táncsics Mihály 
kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról. Történeti Szemle, 
1958/1 — 2. 55—75. — Révész Mihály nagy, de jobbára másodlagos 
forrásanyagot feldolgozó és filológiai támpontokat nem adó munká-
jában (Táncsics Mihály és kora. Bp. 1942.) kevés teret szentel Táncsics 
és a cenzúra kapcsolatának. — Táncsics Mihály Sajtószabadságról 
nézetei egy rabnak című munkájának két korábbi kiadását használ-
tam. Az 1846-ban megjelent második kiadás 1948-ban újranyomott 
fakszimile editióját (Bp. 1948. Supka Géza tanulmányával), valamint 
a harmadik kiadást, amelyhez Táncsics Mihály írt utószót. (Bp. 1876.) 
Életrajzi vonatkozásokban a korabeli forrásokon túl Táncsics Mihály 
önéletírásának legutóbbi kiadására támaszkodtam. (Életpályám. Bp. 
1978. A szöveget gondozta és a jegyzeteket készítette Czibor 
János, 1949-ben.) 

2 Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék. Bp. 1982. 65. Bölöni rit-
kán hivatkozott, pontos jellemzése a fiatal Táncsicsról: „Stancsics 
nálam vala. Erdélybe jött lakni mint nevelő. Ismertem már nyelvé-
szeti munkájából, s feszes tudósnak képzeltem lenni; de éppen ellen-
kező. Igen szerény s nyíltnak találom. Ő egészen csak a magyar 
literatúrának él, s amint látszik, a nyelvészet ágaiban igen jártas. 
A tudósokat s munkáikot is mind ismeri." (i. m. 62.). 



336 Forum 

Mások — elszánt előkelők, becsületes gazdagok — meg-
kerülik a cenzúrát: Széchenyi István Stádiumát, Wesselényi 
Miklós a Balítéleteket 1833-ban külhonban nyomatja ki. 
Rangos nevük a címlapon, de a hatalom felelősségre vonni 
— egyelőre! — nem meri, nem óhajtja őket. 

A Stadium kiadói előszavából kibontakozik a cenzúra 
korabeli „regénye". Széchenyi István — az államrend tör-
vénytisztelő polgára! — annak rendje és módja szerint 
benyújtja művét könyvbírálatra. A cenzor — Drescher Fri-
gyes — tisztének megfelelően áttanulmányozza a szöveget 
és húz, csonkít, mondatokat kurtít, bekezdéseket rövidít — 
de engedélyezi a Stadium kinyomtatását. Majd — már a 
nyomtatás megkezdése után — felsőbb helyről visszavonják 
az engedélyt, újabb cenzúrahatóság kívánja megtekinteni és 
tanulmányozni a kéziratot, a szerzőnek a könyv átdolgozá-
sát javasolják s a hosszas huzavona közben várható: a hiva-
tal rejtekutain elvész, elkallódik, levéltárak mélyén leülepedik 
— esetleg örökre — a kézirat. Széchenyi a könyv külföldön 
történő kinyomtatása mellett dönt, de a Lipcsében nyomdába 
küldött kéziraton érintetlenül hagyja a pesti cenzor húzá-
sait; tiszteletben tartja a cenzor követeléseit, de érvényesíti 
az elsődlegesen kiadott engedelyt : a Hitel és Világ után kinyo-
matja Stádiumát. 

A kiadó előszavában tárgyilagos pontossággal fogalmazza 
meg az írói munka hazánkbéli legnagyobb gondját. Széchenyi 

„nem ritkán elkeseredve veté el írótollát, vagy szakitá el próbáit, — 
midőn egy él helyett . . . mellyel Magyarországban írni szabad . . . 
itt-ott igazság s nagyobb értelmesség okáért két él tünék elő . . . 
mely elég, hogy nálunk munka soha ne jelenjen meg . . ."3 

A kiadó Wigand Ottó, Lipcsében: innen a fogalmazásban 
a Magyarországban kifejezés — Lipcséből nézi a hazánkbani 
eseményeket; de épp ezért meglepő a következő mondat: 

3 Széchenyi István: Stadium. Lipcse, 1833. X I - X V I I I . 
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nálunk munka soha . . . Nálunk : nem Lipcsében, nem Wigand 
Ottó könyvnyomtató műhelyében, hanem Magyarországon. 
Nálunk: ahol majd remélhetően a Lipcsében nyomtatott 
Széchenyi művet olvasni fogják. 

Okunk van hinni : a kéziratot Széchenyi István korrigálta, 
netán írta. 

Mindenesetre gróf Széchenyi István, magyar főrend szá-
mára is folyamatos és bizonytalan kimenetelű harc a cenzú-
rával vívott háború. Holott б maga ekkor nem a cenzúra 
eltörlése mellett foglal állást, s 1830-ban még így fogalmaz: 
„tegyünk a sajtó szabadságárul józan javallatot."4 A szöveg 
öszefüggéseiben a hangsúly nyomatékkal a józan szóra 
esik: ne siessünk, ne kapkodjunk, a sajtószabadság (követe-
lése) önmagában sebeinkre, gondjainkra nem orvosság. 
Dessewffy József a Hitek bíráló Taglalatában ennél többet 
állít, mondván: 

„A természetes, és az igazság kiörlésére hasznos oppozíció az, mely 
az elmék különbféleségébül és igy ugyanazon egy dolognak külön-
külön szabású és mértékű fejek által következett felfogásábul szár-
mazik, és ezt semmi se segiti ugy elő, mint a könyvsajtó szabadsága; 
mivel az irók elvannak szórva az országban s nem tanácskoznak köz-
gyülekezetekben, és csaknem mindég jobban meg van rágva ami 
iratik, mint ami elszónokoltatik."5 

Ám Dessewffy Józsefnek a sajtószabadság szükségességé-
ről s hasznosságáról vallott nézetei ekkor még korántsem 
tekinthetők társadalmi méretekben általánosnak. A sajtó-
cenzúráról írott — kéziratban magyar nyelven is elterjedt s 

4 Széchenyi István: Hitel. Bp. 1930. 322. Nem sokkal később 
Széchenyi már így összegzi véleményét: „Legyen szabad kinyomtatni 
mindent, de bűnhődjék az anarchiát javasló, veszedelmes magot 
hintő, rágalmazó vagyonával, személyével, vérével." (Széchenyi István : 
Világ. Pesten. 1831. A műhöz csatolt, lapszámozás nélküli Jelentés 
utolsó előtti oldalán.) 

5 Dessewffy József: A Hitel című munka taglalatja. In: Széchenyi 
István : Hitel. i. k. 522. 
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olvasott® — német nyelvű, nagy hatású munkájában7 egy-
értelműen a sajtó és könyvnyomtatás szabaddá tétele mellett 
kardoskodik, de nézeteit heves és goromba indulattal támad-
ják. Ponori Thewrewk József könyvecskéjében nemcsak 
elutasítja, de erkölcstelenségnek és nemzetárulásnak minő-
síti a sajtószabadság gondolatát8 s a korszak közgondolko-
dását tükröző Közhasznú Esmeretek Tára is roppant óvato-
san fogalmaz, amikor a könyvvizsgálatról kell szólnia: 
„A mai tapasztalat oda mutat, hogy a könyvnyomtatás 
kemény megszorítása éppen úgy árthat s visszaélésekre adhat 
alkalmat, mint a határtalan szabadságú sajtó." Hazai körül-

6 Gróf Dessewffy József külön szavazatja a sajtóról magyarul elő-
adva. OSzK. Kézirattár Fol. Hung. 1822. A kézirat végén a dátum 
— Költ Pesten April 19-án 1830. — arra vall, hogy feltehetően a mü 
magyar nyelven íródott és a német nyelvű megjelenés előtt már olvas-
ták itthon, de a honi cenzúraviszonyok következtében a mű Magyar-
országon, magyar nyelven nyilvánvalóan nem jelenhetett meg. 

7 Grafen Dessewffy, Joseph von: Ueber Pressfreiheit und Buecher-
cenzur. Leipzig, 1831. Latin nyelvű változata is ismeretes, Táncsics 
Mihály később erre hivatkozik. (Sajtószabadságról nézetei egy rab-
nak. Bp. 1984. 15.) 

8 Ponori Thewrewk József: Hazafiúi elmélkedések. Pozsony. 1833. 
Még nem kifejezetten harcosan politikus megnyilatkozásokban is a 
sajtószabadság gondolatát gyorsan azonosítják e korban a lázítás, 
rendbontás szellemével. „Hogy a mennyet és földet megtámadják, a 
vallást felforgassák, az erkölcsöket megrontsák, minden szentet, 
magasat és nemeset kigúnyolják, pápákat, püspököket, papokat, 
királyokat, nemeseket és elöljáróságokat gyűlöletesekké s utálatossá 
tegyenek, a demagógok mindenütt korlátozatlan sajtószabadságot 
iparkodtak divatbahozni" — írta például a harmincas évek végén egy 
névtelenségbe burkolódzó pap. (Egyházi tár. XI. 1838. április. 39— 
40.) Ponori Thewrewk József egyértelműen és nagy nyomatékkal 
ragaszkodik — tanulságosan sok talmi érvet felsorakoztatva, hatal-
mát, kiváltságait óvó politikus megfontoltsággal — a cenzúra fenn-
tartásához: „kereken kimondom, hogy hazánk dicső Alkotmánya 
ezentúl is csupán úgy állhat fenn, ha a Törvényhatóságok méltóságát 
megtámadni s az Országgyűlések végzéseit és egyáltalában törvé-
nyeinket gáncsolni az egyes íróknak szabad nem leszen." (i. m. 49.). 
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ményekre vonatkoztatva ez azt jelenti: „az okos cenzúra 
hasznot hajt a belső csendesség fenntartására".9 

Más, tőlünk különböző alkotmányú országokban lehet 
hasznos a sajtó bizonyos szabadsága, nálunk — tekintettel 
arra, hogy viszonyaink közt a belső csendesség fenntartása a 
legfőbb feladat — az okos cenzúra látszik mértékadó meg-
oldásnak, a belső csendességet biztosító célszerű állapotnak. 

Igaz, ennek érdekében a lexikonírók szerint szükséges és 
célszerű, hogy a könyvbírálók, a cenzorok „ jó lelkű embe-
rek" legyenek. 

Lehetőség ez vagy illúzió ? 
Kármán József negyven évvel korábban, az ifjú Ferenc 

császár szigorú, politikai korlátokat kijelölő cenzúra rende-
letei idején a minőségelvű cenzúra mellett tört lándzsát, 
Sonnenfels humánus elveire hivatkozott, a II. József korabeli 
felvilágosult időket kívánta vissza s a cenzúra meglétét kény-
szerűen tudomásul véve annak politikai (elnyomó) korlátozó 
szerepe helyett esztétikai (minőségvédő) lehetőségét hang-
súlyozta.10 

Jó lelkű cenzorok ritkán akadnak - hóhérokra nem jel-
lemző a humanizmus, legfeljebb a meghatott, önimádó érzel-
gősség — s a minőségvédő cenzúra helyett Ferenc hosszú 
országlása alatt a politikai, a gondolkodást korlátozó cen-
zúra működött s uralkodott. Amely cenzúra a hatalommal 
együttműködők s a hatalom nyújtotta előnyökből részesülők 
számára a belső csendesség számukra hasznos fenntartását 
eredményezte. Mások — a hatalomból, emberi életből, sza-
badságból, jogokból kisemmizettek — számára a kényszerű 
és sorvasztó némaságot jelentette. 

Széchenyi István, Wesselényi Miklós külföldön kényszerül-
nek nyomdába adni művüket, amikor elviselhetetlennek érzik 
a belső csendesség érdekében rájuk kényszerített némaságot. 

9 Közhasznú Esmeretek Tára. Pesten. 1833. Hetedik kötet. 280— 
281. 

10 Kármán József: A nemzet csinosodása. Bp. 1981. 36—37. 
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Lázasabb indulatúaknak, kevésbé előkelőknek, vékonyabb 
pénztárcájúaknak kevesebb a szerencséje, lehetősége: Tán-
csics Mihály Budapesti levelek című röpiratát 1834-ben a 
cenzor nem engedi sajtó alá, a kéziratot száz évre irattárba 
süllyeszti,11 s Kolozsvárott a megriadt Méhes Sámuel tiltó 
szóval akadályozza újabb Táncsics mű megjelenését. 

Szigorodnak az idők: Lovassyt, Wesselényit, Kossuthot 
véleményük kimondásáért perbe idézik, börtönbe zárják; 
a hatalomnak nem tetsző gondolatokat nem csupán leírni, 
kimondani, de meghallgatni is bűn. Szólni, hallgatni enge-
dély nélkül — veszedelmes. Teleki László 1840. április 22-én 
a felsőtábla ülésén így fogalmaz: 

,,világos előttem, hogy ugyanaz, mi eddigelé csak néhány polgár-
társaimat sújtotta, engem is fenyeget, s a közállomány minden egyes 
tagját — mert érzem, hogy egyesen elkövetett törvénysértés az egész 
polgári jólétnek renditi meg alapját."12 

Ha egy arisztokrata fél, mit érezhet a városi polgár, a falusi 
jobbágy, a földnélküli nincstelen? Mire gondolhat a penna-
forgató értelmiségi, amikor új világról álmodott álmait 

11 A Budapesti levelek kéziratát száz év elteltével Szimonidesz Lajos 
találta meg, és rövid beszámolót közölt a felfedezés tényéről a Nép-
szava 1937. március 14-i számában. A kézirat lelőhelyét nem jelölte 
meg. A Magyar Nap 1937. május 16-án aláírás nélküli cikkben fog-
lalkozik Táncsics előkerült leveleivel és ötletszerű idézeteket közöl 
az első, a sajtócenzúrával foglalkozó levélből. Ennek az első levélnek 
a szövegét, némi rövidítéssel Vörös Antal közölte idézett tanulmá-
nyában. A lelőhelyet ő sem közli. Pándi Pál az ötödik levél elemzése 
kapcsán adja meg Táncsics kéziratainak pontos lelőhelyét: Stancsics 
Mihály Buda-pesti levelek — OL. Htt. Centrale censurae collegium. 
1842; 616. Fol. 38. (Pándi Pál: „Kísértet járás" Magyarországon. 
I—II. Bp. 1972. I. 477.) Táncsics kolozsvári éveihez: Életpályám. 
I. k. 1 0 3 - 1 1 6 . — Frankenburg Adolf: Emlékiratok. I— III. Bp. 
1868. II. 8—11. — Teszéri (Táncsics Mihály): Honi utazás című kéz-
iratából közlések I. Kolozsvár. Rajzolatok. 1837.1. 44—47., 52—53., 
61—62. 

12 A magyar politikai szónoklat kézikönyve. Kiadta Toldy István. 
Pest. 1866. 395. 
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készül papírra vetni ? S nem retteg-e mindenki, ha társaságá-
ban politikáról, államrendről bárki lázasabb szóval nyilat-
kozik? Ha Széchenyi István műve csak külföldön jelenhet 
meg, ha Bölöni Farkas Sándor roppant népszerű s akadémiai 
kétszáz arannyal jutalmazott könyvének olvasását kormány-
rendelet tiltja, ha báró Wesselényi Miklóst a hatalom bör-
tönbe zárja, mert nyilvánosan politikus véleményt mondott, 
s meghallgatta mások véleményét, ha gróf Teleki Lászlónak 
van oka félni a felsőbbségtől — mennyit ér alkotmányos 
szabadságunk ? Ha azon keveseknek, a nemeseknek, akik az 
alkotmány sáncai mögül néznek farkasszemet Béccsel, sincs 
joguk szabadon szólni — őszintén s hittel lehet-e, szabad-e 
reménykedni abban, hogy Magyarország nem volt — de 
lesz! 

„ . . . mintha kút fenekén ülnénk . . . " - írja Széchenyi 
István 1835-ben.13 

Kút mélyéről nézve milyennek látszik az égbolt? 
És látszik egyáltalán? 
A sajtószabadság határozott elutasítása vagy otromba ki-

pellengérezése helyett a harmincas évek második felében 
finomabb, csiszoltabb — és körmönfontabb módon igazolják 
az „érdekeltek" a cenzúra fenntartásának szükségességét, 
védve a hatalom érdekeit s a maguk önhasznú status quo-ját.14 

1838-ban egy álnév mögé rejtőző szerző röpiratában — 
Rövid értekezés a sajtószabadságról15 — félreérthetetlenül 
fogalmaz: 

A vélemények szabadsága végre oly jog, melynél fogva lehet a 
tévelygést igaznak tartani, a gonoszságot erénynek nevezni, a józan 
emberi ész vezérletét félrerúgva, egészen csak a testnek élni és a buja 
indulatok fertelmei közt baromkodni." 

13 Széchenyi István: Hunnia. Pesten, 1858. 116. 
14 Batthyány Lajos fogalmazott így 1839-ben: „Ha urok dicsősége 

inkább szívükön fekszik, mint önmagok status <?üo-ja, lépjenek bátran 
a trón elébe, midőn igazolásra van szükség, és ne rejtsék el magokat 
a trón mögé." Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történel-
méből. I - I I . Genf. 1864. I. 5 9 4 - 5 9 5 . 

15 Néhány kivonatok G. R. V. munkájiból. Pozsony, 1838. 57—65. 
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— azaz: a sajtószabadság természetes és logikus következ-
ménye anarchia, a rend megszűnte, az értékek megsemmi-
sülése, a társadalom elkorcsosulása s az emberek lealjaso-
dása. Mert a mai „filozófusok" úgy gondolják: „minden 
bolondnak szabaddá kell a sajtót hagyni, hogy a revolúció 
tüzét a világnak minden részeire szétszórhassa." A röpirat 
indulatos gondolatmenete egyértelműen azt sugallja: a sajtó 
szabaddá tétele társadalmi felfordulást és zűrzavart eredmé-
nyez, a rend felborul s mert a szerző a rendet azonosítja a 
rendszerrel (finom, de célravezető gondolati csúsztatás a cen-
zúrával és sajtószabadsággal kapcsolatos gondolatmenetek-
ben !), így a rendszer állandósultságában érdekeltek számára 
világossá teszi: a cenzúra eltörlése eddigi személyes életük 
status quo-ját is felbillenéssel, megsemmisüléssel fenyegeti. 
Mert: a szabad sajtó a pusztítás, a felforgatás eszköze, a 
hivatalok, az államhatalmi szervek tekintélyének lejáratá-
sára kiagyalt gálád cselvetés, merénylet a józan okosság ellen. 

Táncsics Mihály öt év múlva — amikor papírra veti 
Sajtószabadságról nézetei egy rabnak címmel megjelent röp-
iratát — forrásként e műre nem hivatkozik. De a maga röp-
iratában e harmincnyolcból származó rövid értekezés gon-
dolatmenetét és érvrendszerét visszájára fordítja, azt állítva : 
épp a sajtó szabadsága tölthet be — a józan ész alapján — a 
társadalom életében szabályozó szerepet: a szabad sajtó 
leleplezi a korrupciót, felfedi és a nyilvánosság elé állítja 
a csaló, hatalmukkal visszaélő hivatalnokokat, önkényuras-
kodó előkelőket. Ezek leleplezése Táncsics számára a társa-
dalom szükségszerű öntisztulása — a szabad sajtó segítségé-
vel. A leleplezettek számára nyilvánvalóan a rend, vagyis 
rendszerük leleplezése, felszámolása. 

Nem meglepő, ha nem hívei a sajtószabadságnak! 
A rendet, a belső csendességet lehet e névtelen röpiratszer-

zőnél finomabb módon is védeni. Dessewffy Aurél árnyaltan, 
csiszoltán fogalmaz; nem sajtószabadságról s cenzúráról 
beszél, hanem a sajtó preventív és represszív rendszeréről. 
S mert 1838 táján Dessewffy Aurél úgy gondolja: „A kor-
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mányok befolyása csak mérséklő, de nem elnyomó"16 — a 
maga status quo-ja szempontjából a gróf helyesen ítélt: őt 
nem nyomta el a kormány! — a rend, a rendszer fenntartása, 
a közcsend biztosítása legegyszerűbb s legcélravezetőbb 
módon úgy történhet, ha a sajtó preventív rendszere érintet-
len marad. A cenzorok ugyan tévedhetnek, de ez nem az 
intézmény, hanem az emberek hibája. Mert: „ott választjuk 
a cenzorokat, ahol találjuk. Az országban található kevés 
szellemes embernek más dolga van, hogysem ily foglalkozásra 
szánja magát." A bizonytalan, de kiváltságos helyzetéhez 
ragaszkodó hatalom szükségszerűen cinizmusra kényszerül: 
minden eszközzel védi önmagát. Önáltatással is: „A vélemé-
nyek értelmes kifejtése, mindaddig míg a tapintatosság hatá-
rai között megmarad, semmiben sincs akadályozva". 

Tehát mindenki szabadon nyilváníthatja véleményét, 
mert a cenzor csak akkor akadályozza meg valamely írás 
megjelentét, ha a szerző átlépi a tapintatosság határait. 
A tapintatosság határai természetesen ott húzódnak, ahol 
a rendszer, a hatalom önvédelme érdekében azokat kijelöli 
s a piros ceruzával kéziratokat karistoló cenzorok csupán 
a tapintatosság határőrei. 

1839 őszén, 1840 tavaszán a pozsonyi diétán a szólás-
szabadságról vitáznak a követek, érvelnek, szónokolnak 
mellette, ellene.17 

A szólás korlátlan szabadsága — állítja Apponyi György 
— csak a felesleges politikai szenvedélyek felszítására alkal-
mas és alkotmányos országunkban, hol erkölcsi kötelesség 

16 Dessewffy Aurél: Összes művei. Bp. 1887. A sajtószabadságról. 
3 4 3 - 3 4 9 . ; Toldy István: i. m. 425-430 . 

17 Az 1839-dik esztendei Szent-Iván havának 2-dik napjára rendel-
tetett Magyarország' közgyűlésének írásai. I—IV. Pozsony, 1840. 
Miután az országgyűlés 347. számú iratában rögzítettek (Ötödik 
válasza a Mélt. Fő Rendeknek a szólás törvényes szabadságának 
tárgyában) egyértelműen bizonyították, hogy a karok és rendek, 
illetve a főrendek álláspontja közelíthetetlen, a szólásszabadság kér-
dése 1840. április 30-án lekerült a napirendről. (I. m. IV. 80—81.) 

8 It 85/2 
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bízni kormányunk s uralkodónk bölcsességében, felesleges 
ártó indulatokkal, szabados szenvedélyekkel gátolni a kor-
mány áldozatkész tevékenységét, hazánk s nemzetünk sorsát 
jobbító munkálkodását.18 

Szentiványi Károly indulatos ellenérve: olyan országban, 
ahol szólni és hallgatni csak a kormány engedélyével szabad, 
nem szabadosságtól, ellenkezőleg: korlátlan hatalomtól kell 
s lehet tartani.19 

Feliratok, leiratok : az országgyűlést berekesztik, új sajtó-
törvény nem születik, a cenzúra kötelékei — nem elvei! — 
valamelyest lazulnak. 

De Táncsics Mihály és mások műveit a cenzor vörös ceru-
zája továbbra is olvashatatlanná színezi vagy éppen tiltja 
megjelenésüket. 

És Ráday Gedeon, Pest megye új követe 1843-ban fel-
esküszik a magyar nemzet szabadságára!20 

Milyen szabadságra? Kinek a szabadságára? Néhány 
ember privilégiumára, kutyabőrösök előjogaira? Nem Tán-
csics, aki először állítja: hazánkban a szabadság csupán 
néhányak kiváltsága! Felsőbüki Nagy Pál 1839. július 4-én 
a szólásszabadságról tartott beszédét Pozsonyban így fejezte 
be: 

A mi constitutiónk privilégiumon alapul, s ennek védelmére, ha mi 
fegyvert emelünk is, nem teszi azt a néptömeg. Erre nézve el lehet 
mondani, hogy a Burkus abszolutizmus a mi constitutiónkhoz képest 
republica."21 

18Toldy István: i. m. 431—434. 
19 Uo. 2 9 6 - 2 9 8 . 
20 Táncsics indulatos hangütése Ráday Gedeon ellen egy korábbi 

hírlapi vitára vezethető vissza. A Rajzolatokban (1837. II. 462. és 
470—471.) Táncsics — Teszéri álnéven — élesen támadta Ráday 
grófot a jobbágyainak tett ígéret meg nem tartásáért ; a köteles tisz-
teletről megfeledkezett tollforgatót kemény cikkben utasították 
rendre. (Rajzolatok. 1837. II. 5 1 0 - 5 1 1 . ) 

21 Toldy István: i. m. 35—36. 
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De Nagy Pál higgadt szóval a rendet védi: jobbítani akarja. 
Táncsics indulatos: alkotmányunk szabadságnak álmodott 
nyomorult privilégium — mondja —, amit a felsőbbség 
addig tart meg, amíg neki tetszik. Mit ér az ilyen szabadság? 
Nem csoda, ha a hatalom urai rettegnek a sajtószabadság-
tól s hazug szemforgatással azt állítják: „Még nem értek 
meg az emberek arra, hogy jogokat és szabadságot adjunk 
nekik, azzal még most visszaélnének."22 Táncsics fuldoklik 
a dühtől: nép, rövid pórázon! — ez a szabadság? S majd ha 
a felsőbbség arra alkalmasnak ítéli a körülményeket, lazít 
a szíjon? 

Kormánypárti lapban, a Századunkban volt olvasható 
1840. szeptember 14-én: „Derék, okos és igazságos kormány-
nak soha sem kell az írók alaptalan gáncsától tartani! Csak 
ott csíp a sós víz, hol sebes a bőr."23 Szép bölcsesség ott, ahol 
valóban derék, okos és igazságos a kormány ! Táncsics visz-
szájára fordítja e szép bölcsességet és teljes sajtószabadságot 
követel, mert ha nem derék, okos és igazságos a kormány — 
1843-ban van oka így vélekedni a magyar felsőbbségről — 
a szabad sajtó azzá teheti. A sajtó szabadsága a szabadság 
lehetősége. Ha mindent, ha az igazságot meg lehet írni a hír-
lapokban, joggal félhet a leleplezéstől a suttyomban jövedel-
met harácsoló falusi kisbíró, a kocsmában idejét fecsérlő 

22 Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Bp. 
1984. 44. 

"Századunk. 1840. szeptember 14. 74. szám. 588. hasáb. El nem 
fogúit elmélkedések a sajtószabadságról, a sajtó megszorításról és a 
cenzúráról. Századunk. 1840. 71., 72., 74., 77., 79., 84., 94., 95., 98., 
102. és 103. számai. Aláírás: -y. E munka sok tekintetben Táncsics 
röpiratának forrása; a Táncsics által idézett némely szövegek (Fox, 
Sheridan, Rotteck, Welcker) itt jelentek meg korábban magyar 
nyelven. Miután nagy terjedelmű és sokaktól olvasott lapban látott 
napvilágot e cikksorozat, mindenféleképpen figyelemreméltó s óva-
tos, de kritikus, cenzúraellenes hangvétele következtében — épp az 
országgyűlés szólásszabadságról folytatott vitájával egy évben jelent 
meg! — hatását tekintve is fontos írás. A magyar sajtó története (Bp. 
1979. I. 407.) e cikksorozatnak érdemtelenül kevés figyelmet szentel. 

8' 
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tanító, a pénzért ítélkező bíró, az öntelten erőszakoskodó 
városi poroszló, urasági hajdú, hatalmával visszaélő cenzor, 
bakó s minden rendű-rangú szolgalelkű államhivatalnok. 

A hatalmaskodó, álszent fejedelemnek se lesz nyugodt 
álma: derék, okos és úgymond igazságos kormányáról a 
szabad sajtó hamar leszedi a keresztvizet! 

A sajtószabadság lehet minden társadalmi bajra gyógyír; 
Táncsics Mihály 1843-ban így fogalmaz: „Ha a sajtó csak 
húsz esztendeig volna tökéletesen szabad, de mondom 
tökéletesen szabad (most még a földön tökéletesen szabad 
sajtó nem létez), az egész mostani rendet felforgatná."24 

Szent naivitás — mosolyoghat a bölcs és tapasztalt utókor. 
De nem csupán a plebejus indulatú, lázas szavú Táncsics 

Mihály gondolta így! 
Előkelő angol író, politikus, Richard Brinsley Sheridan a 

18. század végén: 

„Adjatok bár a minisztereknek egy lekötelezett felsőházat, adjatok 
nekik egy megvásárolható s hajlékony alsóházat, engedjétek át nekik 
minden hivatalok betöltését, s bízzátok rájok a nemzett kincstárt: 
de hagyjátok meg nekem a sajtószabadságot; ezen emeltyűvel halomra 
döntöm a megvesztegethetés egész épületét, s romjain a nép jogait s 
szabadalmait építendem fel."25 

A demokrácia őshazáját megjárt Bölöni Farkas Sándor 
1834-ben: 

„Egy angol szónok azt mondta a parlamentben, hogy ha valaha vala-
mely tyrannus Angliában elnyomná is a népnek minden jussait, 

24 Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, Bp. 1984. 
48. 

26 Századunk. 1840. 102. szám. december 21. 816. hasáb. Igaz, 
1817-ben Stendhal már szkeptikusan megjegyzi: „Anglia lakosságá-
nak egyharmada könyöradományokból él: ez a szabad sajtó ára. 
(Róma, Nápoly, Firenze 1817-ben. Június 18.) Más társadalom: 
másfajta gondok; a sajtószabadság kérdéséről, Angliában, 1859-ben 
John Stuart Mill: A szabadságról. Bp. 1980. 37— 109. 
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maradjon meg csak a nyomtatás szabadsága s két esztendő alatt 
minden jussok vissza lesznek víva."26 

Kossuth Lajos a Pesti Hírlapban, 1841. január 27-én: 

„Adjatok nekem bírákat aminőket akartok — szólt egykor M. a 
marseilliek nevében —, legyenek hanyagok, legyenek részrehajtók, 
legyenek megvesztegetve, legyenek ellenségeim, nem bánom, csak azt 
engedjétek, hogy semmit se tehessenek máskint, mint a közönség 
szemei előtt."27 

Tudták a hatalom urai, miért ragaszkodtak a cenzorokhoz. 
Tudják az elnyomottak, miért követelnek sajtószabadságot. 
A sajtó szabadsága: a szabadság lehetősége! 
Táncsics Mihály 1834-ben éles szavakkal bírálta a cen-

zúra működését, de megszüntetésére, eltörlésére még nem 
gondolhat. 1843-ban — többszörösen, saját bőrén is meg-
szenvedve a cenzúra szabadságot korlátozó, léleknyomorító, 
gondolatgyilkoló erőszakoskodásait az elmúlt évtizedben — 
a cenzúrával szembeni álláspontja már egyértelműen és 
félreérthetetlenül elutasító. A cenzúra gát, amelyet le kell 
rombolni. A Sajtószabadságról nézetei egy rabnak elkészült 
kéziratát nem bocsátja honi cenzor elé — tudja: e kézirat 
kiadását Magyarországon nincs könyvvizsgáló, aki engedé-

26 Bölöni Farkas Sándor : Utazás Észak-Amerikában XIX. Bukarest, 
1966. 225. Bölöni munkája Táncsics számára fontos gondolati forrás, 
életében Bölönivel való személyes barátsága meghatározó emberi 
mozzanat: Rényképek című, Kolozsvárott 1835-ben megjelent regénye 
első kötetét Farkas Sándor barátomnak ajánlotta. Részletesen írt 
ötödik Budapesti levelében Bölöni amerikai útirajzáról (Pándi Pál: 
„Kísértetjárás" Magyarországon. I—II. i. к. I. 88—90.), s mert Bölöni 
útirajza IV. fejezetében nagyon világosan fogalmazta meg az amerikai 
sajtószabadság vonzó jellemvonásait, Táncsics Mihályban ennek 
hatására felmerült a gondolat: elhajózik Amerikába. (Életpályám. 
i. k. 110. és 124.) Regényének főhőse is azt gondolja, életének gond-
jait úgy oldja meg, hogy útra kel „Éjszakamerikába". (Táncsics 
Mihály: Rényképek, Kolozsvár. 1835. I. 8 5 - 9 5 . ) 

27 Kossuth Lajos: Nyilvánosság. In: Széchenyi István: A Kelet 
népe. Bp. 1925. 125. 
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lyezné! Lipcsében jelenik meg a mű első kiadása s a haza-
került példányok — sok lehetett s nem mindet kobozta el a 
rendőrség; mindet nem kobozhatta el, mert Táncsics egy-
egy példányt eljuttatott minden diétái követnek, s a hon-
atyák poggyászait (a tapintatosság határai!) a rendőrség 
nem bolygatta! — a Táncsics mű gondolatai hatottak.28 

Táncsics Mihály cenzúrával kapcsolatos álláspontja 
mélységében hármas tagoltságú. 

Lát lehetőséget arra, hogy a hatalom önként, felismerve 
a jelenlegi állapot, a cenzúra önkényének tarthatatlanságát, 
megszüntesse a preventív sajtórendszert, így békés úton 
teremtve meg a sajtó szabadságát. Karl Theodor Welcker 
álláspontját idézi, egyetértően: „A szabad sajtó az, mi békés 
úton vezet a míveltség magos fokára és szabadságra: ellen-
ben annak elnyomatása az, mi tirannizmust és revolúciót 
teremt."29 Igaz, ironikus köntösben, de néhány év múlva a 
Nép szava Isten szava előszavában újra felveti a gondolatot: 
ha a cenzúra nem a kevesek, a kiváltságosok egyoldalúan 
szem előtt tartott érdekeit szolgálja, ha nem csak a kor-
mánypárt, de a hazafipárt számára is hasznos a cenzúra, 
könnyű ez állítást igazolni, valódiságát kétségtelenné tenni: 
a kormánypárt mondjon le a cenzúráról; ha nem fűződik 
a preventív sajtórendszerhez önző hatalmi érdeke — mint 
oly nagy zajjal s nyomatékkal állítja — állítását épp azzal 
bizonyíthatja legegyértelműbben, ha önként lemond cen-
zúrajogáról. 

A hatalom urai nem hallgattak Táncsicsra; a cenzúra 
eltörlése számukra nem politikai lehetőség! 

Táncsics Mihály továbblép : ha a kormány nem él ezzel a 
lehetőséggel, akkor az ellenzék követeli a jogot : a szólás- és 
sajtószabadságot. S ha a követelést nem teljesítik, ha a kor-
mány nem változtat eddigi politikáján, ha ragaszkodik a 

28 Életpályám, i. k. 1 6 9 - 179. 
2 9Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Bp. 

1984. 29. 
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cenzúra fenntartásához, előleges ellenőrző jogához, a hatal-
mát védő-őrző preventív sajtórendszerhez — s ez már fenye-
getés! — erőszakkal fogja az ország lakossága biztosítani 
magának a sajtószabadságot! 

„Nektek legfőbb, sőt mondhatni egyetlen tudománytok a politika, 
ez pedig azt mondja, ha mélyebben tekintetek belé, hogy inkább addig 
kellene a népnek szabadságot és jogokat adni (ha csakugyan tőletek 
függ adni), míg meg nem érett, tehát akár ma mindjárt, legalább 
minél előbb, annál jobb, mert ha már egyszer megérett, nem kéri 
tőletek, mert magában van, hanem csak gyakorlatba hozza, és akkor 
némelyek közületek meg nem köszönik."30 

Riasztó muzsika cenzúra-uraimék számára! Pár év múlva, 
a nép nevében majd Petőfi Sándor húz hasonló nótát a fülükbe. 

A sajtószabadság követelése is sértette a hatalom önérze-
tét; a fenyegetés felbőszítette. 

Nem sokkal Táncsics röpiratának megjelente után testes 
válaszröpirat született: Felelete egy szabad polgárnak a 
sajtószabadságról írt munkájára egy rabnak?1 Támadásra 
támadással szokás válaszolni: a névtelen író ízekre szedi 
Táncsics mondatait, minden egyes szót külön nagyító alá 
helyez. Kiindulópontja: cenzúra mindig volt, mindig lesz. 
A kormány tökéletes, segíteni kellene a hazafiaknak munká-
ját, nem gátolni. És Amerikában, ahol kétségtelenül sajtó-
szabadság van, csak azért nem történt nagyobb baj, mert 
korábban már építettek elég bolondokházát, ahová a feles-
legesen szájukat jártatókat pihenni küldhetik. Nálunk kevés 
a bolondokháza, nincs szükség sajtószabadságra! 

A szerző komolyan gondolja, amit mond. 

30 Uo. 47. 
31 Felelete egy szabad polgárnak a sajtószabadságról Irt munkájára 

egy rabak. Miskolcon, nyomtatta Csöglei Tóth Lajos. 1845. „Nagyon 
esmeretlennek kell lenni az irodalommal, ki első átolvasására e mun-
kának, szerzőjét el nem találja: nekem legalább nem kelle soká gon-
dolkoznom" (5.) Valószínűleg nagyon sokaknak eszébe jutott Táncsics 
Mihály neve a Lipcsében megjelent könyv olvasása közben! 
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De Táncsics elleni támadásának, a sajtószabadság eluta-
sításának mélyén olyan szemlélet lappang, amely teljességé-
ben áll szemben Táncsics egész gondolkodásával. így fogal-
maz: 

„nem mondom, hogy annyi szabadsága van a magyarnak, hogy 
többre nincs szüksége, nem állítom azt, hogy jogaink oly híven 
őriztetnek, hogy soha legkisebb hiány, fogyatkozás nem történt, 
— ki fogna ilyest mondani emberekről? — de legyünk igazak, néz-
zünk vissza azon időkre, melyben szétszaggatva a hon ön gyermekei 
kezök által, lepve ellenséggel, melyek előtt önfiai vezérkedtek; az 
uralkodóház pedig mindég híven és fáradhatatlanul oltalmazá, — 
valljuk meg, hogy azon szabadságunk is mely megvan, azon jogok is, 
melyekkel most békésen élhetünk, melyek naponként szélesbednek, 
szaporodnak, a szelíd uralkodóház s józan kormány míve."32 

Azaz: a jelen bár nem tökéletes, de sorsunk jobb, mint volt 
hajdan, s ez bölcs kormányzatunknak köszönhető. A jelen 
értékeit írásában mindig a múlt felől igazolja a névtelen szerző, 
a jelent soha nem hosszabbítja meg a jövő felé. Gondolkodá-
sában a jelen a középpont, szomorú múltunk elmúltával 
ennek örömteli meglétét látja a legfontosabbnak. Lojalitá-
sának alapja: a silány múlttal szemben a boldogabb jelen 
elfogadása. Maga elé néz, nem előre. 

Aligha értheti Táncsics Mihályt, aki a jelen kíméletlen 
kritikáját tartja feladatának, aki a jelent a jövő előszobájá-
nak tekinti, s aki a jövőben s mindenkinek szabadságot köve-
tel. A nem is olyan távoli jövőben ! 

A sajtó szabadsága: belépő a holnap birodalmába. 
Honi körülményeink között e holnap kicsit távolinak 

tetszik. 1844-ben egy Lipcsében nyomott röpiratban olvas-
ható: „nemrégiben egy bohó magyar rab nyomatta ki 
Amyotnál Párizsban nézeteit a sajtószabadságról. A röpirat 
nagy zajt ütött — kivált azon részekben, hol nem szeretik 
a szabadotZ'33 

32 Uo. 27. 
33 Camera obscura I. Lipcse. 1844. 56. 
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Magyarország 1846-ban: „Széchenyi gróf egyszer a pesti 
gyűlésen azt mondta, hogy a cenzúra gondolatánál a sas-
gondolatok kappanygondolatokká válnak. 

Bécsben a kappanyokat jobban szeretik, mint a sasokat."34 

Nem véletlen, hogy Táncsics Mihály Nép szava Isten szava 
című könyvét így kezdi: „Egy római polgár mindig ezzel 
végezte beszédét: Karthagót le kell rontani: én mindig azt 
mondtam, és fogom mondani, hogy: a cenzúrát el kell 
törölni."35 

Táncsics Mihály gúzsba kötött kézzel imádkozik. 
Néhány pillanat s fordul a világ. Vasvári Pál 1848 már-

cius 15-én a Landerer és Heckenast nyomda előtt így kezdi 
beszédét : 

„Ha mi eddig imádkozni akartunk, nem volt szabad egyenesen az 
Istenhez fohászkodnunk. Köztünk és közötte jezsuita állott . . . 
köztünk és a sajtó között ott állt a cenzor, a jezsuita, s meggyilkold 
az ébredő szellemet. Gondolataink csak az ő kegyelméből jöhettek 
napvilágra; eszméinket meggyilkold vagy megbénítá kénye-kedve 
szerint. — Nálunk a cenzor a szellemnek vámszedője."36 

A sajtó szabadsága: a szabadság lehetősége. 
Mert a cenzúra legnagyobb átka nem az, hirdeti Táncsics, 

hogy elkészült műveket önkényesen betilt, kinyomtatott 

34 Titus: Magyarország 1846-ban. Lipcse. 1846. 37. 
35 Táncsics Mihály: Nép szava Isten szava. Bp., 1848. Előszó. — 

A kort jellemző adalék: a szabad sajtó tizedik napján, Pozsonyban 
1848 márciusában jelent meg Kolmár József nemzetőr Nép szava 
Isten szava című röpirata. E művecske Szabadsajtó című fejezete így 
hangzik: „A gondolat szabadsága legfölségesebb isteni ajándok. 
A szabad sajtónak csak a sátán lehet ellensége. Egy római pápa 
feslett, gonosz életet él; és föltalálja a censurât. Lásd Stancsics »Nép-
könyvét«." És a szerző csillag alatt megjegyzi: „Stancsics Mihál 
polgártársunknak — kit a bukott kormány, szabad lelke- s nemes 
gondolkozásaért befogatott — népboldogító könyvei, remélem, egy 
honfitársam könyvtárából sem hiányzandnak." (18.) 

30 Vasvári Pál: Válogatott írásai. Bp. 1956. 283. 
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könyveket megsemmisít, országhatáron veszélyesnek minő-
sített iratokat elkoboz. Gond, de megkerülhető. Az igazi 
veszély: születése pillanatában gyilkolja meg a cenzor a fel-
szárnyaló gondolatot. A non admittatur árnyékában sok 
halandó csupán azt gondolja, azt teszi, amit lehet, szabad s 
nem azt, amit tennie, gondolnia kellene. Arról gondolkodik 
ami van, s nem arról, aminek lennie kellene. Non admittatur, 
— és idő múltán elfelejtenek lángolva, merészen, önállóan 
gondolkodni az emberek: beletörődnek, beleszoknak a rab-
ságba. 

Népet nagyobb csapás nem érhet. 
Táncsics Mihály 1843 tavaszán gúzsba kötött kézzel károm-

kodik, imádkozik: sajtószabadságot követel egy rab. 
Népe felszabadulásáról álmodik. 
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