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szer, nem utolsósorban a Kemény—Dante-kapcsolat dokumentálása 
és értelmezése az utóhangban. (Irodalomtörténeti Füzetek, Akadé-
miai, 1986.) 

C S Ű R Ö S MIKLÓS 

FEKETE SÁNDOR: SAJTÓ ÉS SZABADSÁG 

A francia forradalmak története prototípusként szolgált Közép-
és Kelet-Európa forradalmat csináló politikusainak, köztük a ma-
gyaroknak is. Ahogyan a franciákat a XVIII. század első harmadában 
mágnesként vonzza a szabadon szárnyaló angol gondolkodás, úgy 
fordul a magyar reformkor leghaladóbb ága forradalmat tanulni a 
franciákhoz. Számunkra tehát a francia forradalmak tanulságai, az 
általános forradalomtörténeti tipológiák elvonásán túl, a magyar 
forradalmak problematikájának megfejtéséhez is nyújtanak fogód-
zót. 

A sajtót a polgárság teremtette meg. Nem akarom feledni, hogy 
voltak újságok, időszaki kiadványok, irodalmi lapok korábban is. 
De a sajtó, mint a közvélemény tömeges informálásának és manipu-
lálásának eszköze, a polgárság terméke. A sajtó helyzete, a sajtósza-
badság övezete tükre a társadalom politikai életének, az abban meg-
nyilvánuló demokrácia fokának. 

Fekete Sándor új könyve a sajtóviszonyok szempontjából vizsgálja 
a francia forradalmak egyes fejezeteit. Műfaja forradalomtörténeti 
esszé. Nem sajtótörténet igazából, minthogy nem a tíz forradalmi év 
sajtójának szisztematikus vizsgálatát tűzte ki célul a szerző, hanem 
a sajtó és a hatalmi viszonyok összefüggése érdekelte, a politikus-
publicisták szólásszabadságának alakulása a hatalmi változások függ-
vényében. 

A nagy francia forradalom előtti időszakból, a felvilágosítók toll-
harcainak korszakából az oktalan hősködést és következményét, a 
börtönt elkerülni próbáló, taktikus közírói magatartást mutatja fel 
(Voltaire és Diderot a példa tevékenységük egy-egy szakaszával). A 
forradalom győzelme új helyzetet teremtett, amelyről az eufórikus 
örömmámor múltával kiderült, hogy sokkal bonyolultabb hátterül 
szolgál a sajtó embereinek, mint a régi hatalom. Az első antinómia, 
amire a szerző felhívja a figyelmet, a hatalmon belüli vagy kívüli pozí-
cióból fakadó értékelés különbsége. Az a politikus, aki a hatalmon 
kívül van, a legteljesebb sajtószabadság híve, amikor már részese a 
hatalomnak, a hatalom megtartása érdekében a forradalmi cenzúra 
bevezetésére kényszerül (az angol forradalomból Milton a példa, de 
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az éles váltás legklasszikusabb esete Robespierre). A korlátlan sajtó-
szabadság problémáját Robespierre előtt már a szerkesztő Marat is 
felvetette : „ N e m tartok azokkal, akik a vélemények határtalan sza-
badságát követelik: a szabadság csak a Hazának igaz barátai szá-
mára lehet korlátlan . . .". 

A nagy francia forradalomban a forradalmi terror bevezetésének 
első jele a sajtószabadság korlátozása volt. A terrort a belső lázadás, 
illetőleg az attól való félelem és a külső ellenség nyomása hívta életre, 
megállítani azonban a létrejöttét kiváltó okok megszüntetése után 
már nem lehetett. Ahogyan a szerző fogalmaz: „Amilyen szükség-
szerűen jut el azonban minden veszélyeztetett forradalom e következ-
tetéshez, az ellenséggel szembeszegezett terror hatalma éppoly kény-
szerűen el is torzul, a terror irracionálissá válik, és végül saját bukása 
feltételeit is megteremti. A forradalom paradoxona: meg akarják 
védeni a szabadság vívmányait, s ennek ára, hogy e vívmányokat 
maga a forradalom számolja fel." 

A jakobinus diktatúra áldozatai közül Fekete három életutat vizs-
gál meg : Chénier-jét, Desmoulins-ét és Babeuf-ét, mindhárman pub-
licista tevékenységükért vesztették fejüket. André Chénier-t, a király-
párti költőt, de főképpen költeményeit a saját korában kevéssé is-
merték, a restauráció fedezte fel először. Azóta költészete, még inkább 
publicista tevékenysége és tragikus sorsa nemegyszer állásfoglalásra 
sarkallta az utódokat. Fekete Sándor bírálja Illyés Gyula és Lukács 
György Chénier-értékelését. Illyés a forradalom túlkapásai miatt 
kiábrándult humanistát látja Chénier-ben, Fekete szerint sohasem 
vett részt a forradalmi eseményekben, a kezdet kezdetén sem. Chénier 
életéről keveset tudok, mindenesetre tagja volt a Société de 1789-nek. 
Talán nem is ez a legizgalmasabb kérdés vele kapcsolatban, hanem 
amit Lukács György Chénier-értékelése kapcsán fejt ki a szerző. 
Lukács György az 1947-ben megjelent Irodalom és demokrácia című 
kötetében írja, hogy jogosan végeztette ki Chénier-t a forradalom, írá-
saiban vétett a fennálló rendszer ellen. „ . . . Politikailag nem ismerem 
el, hogy bármilyen elvadult helyzetben nyaktilóval szabadna válaszolni 
újságcikkekre" — utasítja el Fekete Lukács véleményét. Ezzel csak 
egyetérteni lehet. Legfeljebb kiegészíthetjük annyival, hogy egy rend-
szer, amely a demokráciát tűzi zászlajára, nem semmisítheti meg poli-
tikai ellenfeleit, legyőzheti őket, megpróbálhatja meggyőzni a maga 
igazáról, vagy ha ez nem sikerül, megakadályozhatja közéleti tevé-
kenységüket, de a fizikai megsemmisítés nem egyeztethető össze a 
demokrácia jelszavával. Chénier példája (számos sorstársával 
együtt) más történelmi tapasztalattal is „gazdagította" az emberisé-
get. Robespierre nem elégedett meg azzal, hogy politikai ellenfelét 
kivégeztette, ügyészével konstruáltatott egy összeesküvést, és az ebben 
való részvétele miatt ítéltette halálra a tehetséges költőt. Mert, aho-
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gyen a tanulmány szerzője hangsúlyozza, tehetség és haladó politikai 
nézet nem mindig jár együtt. Erre az állításra a magyar irodalomtör-
ténet, illetve kultúrpolitika-történet is bőven szolgáltat bizonyítéko-
kat. A régebbi időből elég megemlíteni a márciusi fiatalok csoportjá-
nak egyik-másik tollforgatóját, akit — bár vitathatatlanul kora leg-
haladóbb politikai táborához tartozott — ma már nem olvasunk. 
Vagy ott voltak a Népszava körének szociáldemokrata dilettánsai, 
hogy a fordulat éve utáni egyik-másik Kossuth-díjast ne is említsük. 
Chénier személyében a forradalom értéket pusztított el — ahogyan 
halála előtt állítólag homlokára mutatva, megfogalmazta: „Itt még 
volt valami . . . " — , ami fájdalmas és elfogadhatatlan. 

A sajtószabadság másik nagy áldozata Camille Desmoulins. Az ő 
helyzete tragikusabb Chénier-jénél, hiszen személyében tényleg az 
„egyik legkiválóbb gyermekét falta fel" a forradalom. Desmoulins, 
ahogy Fekete tömören summázta, saját forradalmával szemben is 
megtartotta magának a vélemény szabad nyilvánításának a jogát 
(Nem véletlen, hogy Petőfihez ő állt a legközelebb!). Pedig 1793 októ-
bere után már aki a forradalom bármely lépése ellen szót emelt, vagy 
nem voksolt mellette, mind megbűnhődött, ha ellenforradalmár, ha 
forradalmár volt is. De Desmoulins sem járt volna el másképp, lapja, 
a Vieux Cordelier hasábjain olyan hangnemben vitázik a szélsőbalo-
sokkal, mintha nem a fegyvertársairól, hanem angol ügynökökről 
lenne szó. Az ellenség fanatikus keresését, a diktatúra határtalan 
kiterjesztését sugallják Saint-Just sorai: „Semmiféle felvirágzást nem 
remélhetünk addig, amíg a szabadság utolsó ellensége még lélegzik. 
Nemcsak az árulókat kell megbüntetniök, hanem még a közömbösö-
ket is. Mindenkit meg kell büntetni, aki passzív marad köztársasá-
gunkban és semmit sem tesz érte." 

Babeuf, az Egyenlők mozgalmának és összeesküvésének vezére, aki 
belebukott vakmerő kísérletébe, még 1796—97-ben is merész szavak-
kal követelte lapjában a szabad véleménynyilvánítás jogát, de a hata-
lom akkori birtokosai ezt a jogot már csak maguknak tartották fönn. 

Fekete forradalomtörténeti esszéje fő témáján, a sajtóviszonyokon 
kívül is felvillant számos — bár a francia forradalmakról szóló esz-
metörténeti munkákban többségükben fellelhető, de a XX. század 
forradalmainak vonatkozásában talán még végig nem gondolt — 
problémasort. 

Közismert a forradalom egyes vezetőinek (Marat, Robespierre) 
tudomány- és művészetellenessége. Kétségtelenül van ebben az ellen-
szenvben valamiféle puritánságra törekvő demokratizmus. A népnek, 
hogy a Köztársaság fennmaradjon, ideológusai szerint erényre van 
szüksége. A tudomány és a művészet a régi világhoz kapcsolódik, 
romlottságot lehel. Marat főképpen a természettudósokat gyűlölte, 
ellenérzését személyes motivációk is indokolják, maga is írt tudomá-
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nyos munkákat, melyeket nem méltányoltak. Robespierre a materi-
alista filozófusokat vetette meg. A régi hit pusztulása után új hitet 
próbált létrehozni. Elgondolásának megvolt a racionális magja: a 
forradalom szétzúzta az emberek régi vallását, adni kellene helyette 
valamit. így született meg a Legfőbb Lény alakja és ünnepe, amely 
nem volt mentes a vallásos elemektől. Robespierre és a jakobinus 
diktatúra más vezetői súlyt helyeztek arra, hogy az eltörölt régi vallási 
ünnepek helyébe újak kerüljenek: nemzetiek, köztársaságiak. Ezekből 
a köztársasági ünnepekből nőtt ki (vagy helyesebb, ha úgy fogalma-
zok, nőtt volna ki) a jakobinus diktatúra saját művészete, melynek 
első alkotásai a köztársasági ünnepekre megrendelt színművek vol-
tak. 

Ha a tudományt, mint néptől távolit, arisztokratikusat, nem is 
támogatták (egyes kiváló képviselőit, mint politikai ellenfeleket, 
kivégeztettek), a jakobinus vezetők a nép oktatását, nevelését alap-
vetőnek tartották, művelődéspolitikai programokat készítettek. 
Amint azt Ludassy Mária gondolatgazdag munkájában ( Valóra váltjuk 
a fiilozófia ígéreteit. Magvető, 1972.) a robespierre-i ideológia lénye-
géről tömören megfogalmazta: fölénye más ideológiákkal szemben 
az volt, hogy fölmérte, a mindennapok, a szokások forradalmi átala-
kítása nélkül a politikai forradalom társadalmi táptalaj hiányában el-
sorvad. Condorcet, a Közoktatási Bizottság elnöke, a halált később 
önként választó filozófus oktatási programtervezete mélyen demok-
ratikus volt. F ő elve: az oktatás célja, hogy megvalósítsa a törvénybe 
iktatott jogi és politikai egyenlőséget. Ludassy Mária megfogalmazá-
sában: „Minden embernek elégséges képzést kell adni, hogy minden 
közfunkciót elláthasson", továbbá „mindenkinek elégséges tudása 
legyen ahhoz, hogy a hatalmat kontrollálni tudja". 

Felmerül a kérdés; akarta-e ez a hatalom, hogy egyszerű polgárai 
közfunkciókat töltsenek be hatékonyan; a condorcet-i megfogalma-
zással élve, hogy kontrollálják a hatalmat? Nem elveiben, hanem gya-
korlati intézkedéseit tekintve, akarta-e? Azt előrebocsátva, hogy a 
jakobinus diktatúrának alig több mint egy éve volt arra, hogyelveiből 
bármit is megvalósítson, és az az egy év is állandó harc közepette 
telt el, meg kell mondanunk, hogy a népmozgalmat, a társadalmi 
mozgalmat visszafejlesztette. Ahogyan a Konvent élete megmereve-
dett, az előterjesztések mechanikus megszavazására korlátozódott, 
úgy váltak formálissá a népi társaságok is. A polgári demokrácia 
megteremtésére egy forradalom nem volt elegendő. 

Figyelemre méltó Fekete könyvében a thermidori fordulat érté-
kelése : nem tartja ellenforradalomnak, nem tartja a forradalom végé-
nek sem. A franciák vagy 1794 végéig, a jakobinus diktatúra buká-
sáig, vagy 1799-ig, Napóleon felléptéig számítják forradalmukat. 
Fekete Marx véleményére irányítja rá a figyelmet; A szent családban 
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és később is, még a napóleoni időszakot is a forradalom történetéhez 
sorolta. Kétségtelen, hogy a jakobinus diktatúra volt a nagy francia 
forradalom leghaladóbb szakasza, bukása után a forradalom a nagy-
burzsoázia irányítása alá került. D e még Napóleon császár bukása 
után sem folytathatták a Bourbonok ott, ahol a forradalom uralko-
dásukat félbeszakította. 

Gondolom, a recenzió eddigi menetéből épp eléggé kibontakozott 
már a könyvecske minéműsége. A nagy francia forradalom történeti 
kutatására életeket szoktak feltenni. A polemikus kérdésköröknek 
könyvtárnyi irodalma van. A korszak szaktörténésze ezzel felvértezve 
fogná a tollat a kezébe, és bizonyos kérdésekben filológiai apparátus-
sal'megtámogat va, minden bizonnyal vitába szállna a szerzővel. A kér-
dés' az, hogy így kell-e ezt a munkát megítélni. Nyilvánvaló, hogy 
nem. Fekete Sándor véleményem szerint ez alkalommal nem azért 
csapta fel a nagy francia forradalom történetét, hogy valamely kér-
désben vagy történelmi személyiség megítélésében gyökeresen új 
koncepcióval örvendeztesse meg az érdeklődőt. A cél más volt, 
kisebb vagy nagyobb a fentinél, ez most nem lényeges, más. A ma 
okulására, javára aktivizálja a francia forradalmak forradalomtipo-
lógiai tanulságait. Érdekesen, gondolatébresztőén, heurisztikus él-
ményekkel ajándékozva meg az olvasót. Néha, főként a közelmúlt 
forradalomtörténeti eseményeivel kapcsolatban, lehet olyan érzésünk, 
hogy az összevetés kissé absztrakt, ennek azonban nem utolsósorban 
az az oka, hogy a nagy francia forradalom történetét jobban ismer-
jük vagy ismerhetjük, mint a legújabbkori mozgalomtörténetet, és 
ezen a tényen a személyes élmények sem segítenek. (Akadémiai,' 
1986.) 

R A T Z K Y RITA 

TANULSÁGOK A NEMZETI 
SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL 

1987 augusztusában és szeptemberében zajlottak a Nemzeti Szín-
ház fennállásának 150. évfordulójára rendezett ünnepségek. Meg-
lehetősen elszigetelten. A lakosság és a hivatalos szervek figyelmét 
nyilván más kérdések foglalták le. A rendezvények elszigeteltségéhez 
bizonyosan hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedekben hivatalosan 
építettek be az emberek tudatába olyan értékrendet, amelyben igen 
alacsony árfolyama van mind a szellemi, a humán műveltségnek, 
mind'a művészi értékeknek. 


