válaszolta. Sőt az a tény, hogy a levélváltást még nyomtatásban is közzé tette, magában
véve is elegendő érvül szolgál a Huszti-féle értelmezés cáfolatára.38
Váradi János méltán rászolgált arra, hogy nevét beírjuk a magyar irodalom történetébe.
Erre elégségesnek bizonyult Ficinóval történt levélváltása, melynek művelődéstörténeti jelentő
ségét, a firenzei humanista irodalmi tevékenységére vonatkozó forrásértéke miatt, főleg Della
Tőrre és Kristeller39 fényesen igazolta. Ezen jelentőségéhez még hozzávehető az az érdekesség
is, hogy ő az első magyar író, akit, Ficino levelezésének olasz kiadása révén, Dante nyelvén tol
mácsoltak.
\BánfiFlorio\

Petőfi versei és a cenztíra
Sajtóról, cenzúráról, sajtószabadságról soha annyi szó nem esett, mint a polgári forradal
mat megelőző időszakban, a 40-es években. Természetes tehát, ha a választ keressük arra, hogy
mennyire gátolta a vezér, Petőfi eszméinek kifejlését a cenzúra, kik, milyen szigorral és milyen
eredménnyel próbálták kordába szorítani a költő gondolatait? A kutatás — mint Petőfi ese
tében oly sokszor — itt is csak kevés tényre támaszkodhat, s nagyon sok anekdotát, kétes
hitelű visszaemlékezést kell gondosan mérlegelnie, hogy megközelítően pontos következtetések
hez jusson.
Néhány adat
Megnyugtató következtetésekhez csak az 1847 előtt írt versek esetében juthatunk. Eze
ket ugyanis a költő maga gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá, és a néhány, életében meg
nem jelent vers közül kiválogathatjuk azokat, amelyeket nem akart, illetve nem tudott megjelen
tetni. (Az összegezésnél elhanyagoltam a töredékeket és az ifjúkori zsengéket, amelyeket a
költő eleve nem szánt nyilvánosság elé.)
1847-ig Petőfi 496 verset írt, ebből mindössze 22 nem jelent meg életében nyomtatásban.
A cenzori beavatkozás lehetősége kizárható négy, 1843-ban keletkezett versnél, ezek folyóira
tokból kimaradt ifjúkori próbálkozások, amelyeket később Petőfi gyűjteményeibe sem vett
fel (Könyveim, Az első dal, Jön az ősz, Kakasszóra hajnal ébred), de nyilvánvaló a költő szabad
döntése néhány szerelmes, illetve barátaihoz írott vers esetében is. (Zsuzsikához IL, Oh mi szép,
Júliához, Mint megfogamzott átok, Odajárok, hova, T. M. kisasszony emlékkönyvébe, Kovács
Jánosné
emlékkönyvébe.) Három vers szerepel a Reseta által engedélyezett cenzúrapéldányo
kon, 1 ezeket is csak önként mellőzhette a költő: Távozol hát ifjúságom, Gróf Teleki Sándorhoz,
Láttál-e a róna felett ? Marad tehát kilenc vers, amelynél fel kell vetnünk, vajon a cenzúra miatt
nem kapott vagy nem remélhetett-e nyilvánosságot? Petőfi jól ismerte szerkesztői tevékenysé
géből a cenzúra
elveit és szigorát, nyilván meg sem próbálta kiadni az V. Ferdinándhoz c. versét
és a Legendát2; A gyüldei ifjakhoz, a Lehel, a Hazaértem3 forradalmi vagy forradalmasító tar
talma miatt nem juthatott volna át a cenzor rostáján, a Császár Ferenc őnagyságához* sem
számíthatott nyilvánosságra. Ha egy nagyon pontatlan titkosrendőri jelentés reális alapját
keressük, valószínű, hogy a Levél Várady Antalhoz fennakadt Peregriny 5cenzor rostáján, ebből
a versből, és nem a „Regényekből" idézi a spicli a párbajról szóló részt. Tartalma alapján ide
sorolhatnánk a Száműztem magamat c. verset is, ez is szerepel azonban
abban a cenzúra pél
dányban, amelyből Reseta csak a Dalaim utolsó versszakát húzta ki.6 Vitás végül az Álmos
vagyok és mégsem7alhatom kezdetű vers. Itt a cenzori beavatkozás lehetőségét Lukácsy Sándor
elemzése zárja ki. A vers gondolatait Petőfi újrafogalmazta az Álmaiban, s megelégedett annak
közlésével.
38
38
1

Húszra: I. m. 216., 220., 222.
L. az 5. és 7. jegyzetet.
OSZK Petőfi Ereklyetár 97, a másik a Petőfi Ház tulajdona, lásd erről Petőfi Sándor Összes Művei
II. (továbbiakban
PÖM) AK- 1951—1964. 351 - 5 2 .
2
Az 1837-ben kiadott cenzori utasítás külön védi a király személyét és a vallást (OL C 60 Departe
mentum 3 Revisionis Librorum, Instructio). A király-téma és a cenzúra viszonyára lásd: P Á N D I P Á L : Petőfi 553.
Ez utóbbit Vörösmarty tanácsára mellőzte a költő, lásd PÖM II. 374.
4
Ez utóbbinak a szövege is bizonyítja, hogy Petőfi nem akarta cenzor elé küldeni, hiszen nagyon jól
kellett tudnia, hogy a cenzoroknak kötelességük meggátolni a divatlapok elmérgesedő vitáit. (Sok példát
találhatunk erre a Departementum Revisionis Librorum iratai között — Császár és Petrichevich többször is
panasszal fordulnak a Közp. Könyvvizsgálószékhez. — C 60 Regestrum et index 1845, 46, 47.)
5
HATVÁNY: így élt Petőfi I I I . 202.
6
PÖM II. 366.
7
LUKÁCSY SÁNDOR: Petőfi és Cabet. I t K 1966. 320 — 321. Hasonlóan elemzi a verset VOINOVICH GÉZA.
(Petőfi Összes Költeményei Bp. 1921. I. köt. 286.)
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A cenzori beavatkozás nem mindig gátolta meg egy-egy vers megjelenését. Amit kihúz
tak egy folyóiratból, megjelenhetett gyűjteményben és fordítva. A külföld magyarjaihoz című
verset Kolmár József visszaemlékezése szerint a Pesti Divatlapból húzta ki a cenzor:
S lőn kezed irta dalod „Ti kelések a (jó) haza testén"
Cenzori kény folytán vissz'utasitva — enyém8
A Nagykárolyban-t Csacskó Imre húzza ki a Hazánkból, de az Összes Költeményekben
ez is megjelenik.9 Történt fordított eset is: A magyar
nemzet I. megjelent a Pesti Divatlapban,
de a gyűjteményes kiadásból kihagyatta a cenzor.10
A cenzor piros ceruzája keveset tudott törölni Petőfi verseiből. Megcsonkítani csak a
Dalaimat akarta, de Petőfi kihagyta a kötetből, és az Ellenőrben jelentette meg.11
Összegezve tehát így alakul a mérleg 1847-ig:
1. Feltehetően a cenzúra miatt közzé nem tett versek:
V. Ferdinánd
Legenda
Levél Várady Antalhoz
A gyuláéi ifjakhoz
Hazaértem
Császár Ferenc őnagyságához
Lehel
2. Folyóiratból kihúzott versek:
A külföld magyarjaihoz
Nagykárolyban
3. Kötetből kihúzott vers:
A magyar nemzet
4. Megcsonkított vers:
Dalaim

m Megjelentek az
Összes Versekben

Megjelent a Pesti
Divatlapban
Megjelent az
Ellenőrben

Cenzori beavatkozás tehát mindössze öt versnél bizonyítható, míg hét vers a költő
öncenzúrája miatt maradt kéziratban. A cenzúra normáit a jelek szerint kitűnően ismerte, s
ezért tudatos belső cenzúrája megakadályozhatta a tényleges cenzori tilalmat. Körülbelül
ebben az időben körvonalazódhatott a Csák Máté- és a Rákóczi-eposz terve is, s Petőfi maga
mondja, hogy azért mondott le róluk, mert „egyiket is, másikat is agyonütné a cenzúra".12
A Petőfi-versek cenzúrázását vizsgálva a kutatás lehetősége 1847-ben lezárul. Ettől
kezdve a költő életében meg nem jelent versek alapján nem következtethetünk sem a cenzúra
szigorára, sem politikai meggondolásokra. Petőfi ugyanis Emich Gusztávval kötött szerződése
értelmében költeményeit egy nagyobb kötet számára gyűjtötte össze, s így csak folyóiratokban
(később esetleg röplapokon) publikált, ez a lehetőség pedig az Életképekre, a Hazánkra, később
a forradalmi lapokra korlátozódott, és kb. a költői termés felének biztosíthatta csak a nyilvános
ságot, így tehát a cenzúra hatását kutatva meg kell elégednünk néhány adattal. Tudjuk, hogy
Csacskó kihúzta a Hazánkból a Palota és kunyhót, tétovázott 13az Egy gondolat bánt engemet
esetében, és nevetségesen akadékoskodott a Kutyakaparónái.
Kovács Pál jegyezte fel:
. . . miután az egész kérdés, csupán az egyszerű
kitétel körül forgott, egy kőszent megenge14
dé a kinyomtatást, de csak így: egy kösz . . .t.
• Idézi: P Á N D I P Á L : Petőfi tanulmányok 215. Lásd még: HOKVÁTH J Á N O S : Petőfi Sándor 108; lásd
még erről:
PÖM I. 396.
9
HEGEDŰS: Petőfi és a győri Hazánk, Petőfi tanulmányok 3 7 5 - 3 7 8 , továbbá PÖM II. 369.
10
Z I L A H Y KÁROLY: Petőfi Sándor életrajza 73. PÖM I. 401.
"12P Ö M II. 366.
Petőfi levele Arany Jánoshoz PÖM VII. 48.
18
HEGEDŰS: Petőfi és a győri Hazánk, Petőfi tanulmányok 3 7 5 - 3 7 8 .
14
HATVÁNY: I. m. I I I . 424. A Hazánknál nemcsak a cenzúrával, hanem Kovács Pál szerkesztői tapintatával is meg kellett küzdenie, aki az Úti levelekben a megtámadott ellenfelek nevét mindig kipontozta —
Petőfi mérges tiltakozása ellenére. (PÖM V. 209, 2 1 3 - 2 1 6 . )
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A Palota és kunyhó, a teljes Dalaim megjelent Bajza külföldön nyomtatott Ellenőrében,
s a költő öncenzúrája miatt kerülhetett
ide A majtényi síkon. Érdekes, hogy a vers címét még
az Ellenőrben is kipontozták! 15
A cenzúra 1848 március végén megszűnik; de megszűnt-e vajon az ellenállás Petőfi
szellemével, írásaival szemben? Sajnos, itt sem számíthatunk új felfedezésekre, de egy adatunk
van, amely szerint Petőfitől megtagadták a nyilvánosságot, s ez az eset nem lehetett
elszigetelt:
Kemény Zsigmond visszaküldte egy cikkét — királyellenes szelleme miatt. 16
Nem tudunk sokat a cenzúra működéséről, de még ennél is kevesebb adatunk van
egyelőre magukról a cenzorokról. Emlékiratok őrizték meg a kecskeméti cenzor Sembera
Calasantius József nevét, akinek esetéről a továbbiakban lesz szó.
A legtöbb cenzúrai eset Petőfiről Reseta Jánossal kapcsolatban maradt fenn. Reseta
volt 1840-től a cenzúra megszűnéséig a pesti cenzor,17 a visszaemlékezések a „jó öreg Resetának" még cenzori mivoltát is hajlandók megbocsátani. Petőfi maga is mosolygó elnézéssel
írja le Aranynak, hogyan juttatta át nála a Murány ostromát: „És ezt nekem köszönheted, mert
a cenzor az öreg Rezseta (sic !) volt, az öreg Rezsetával pedig csak én tudok beszélni!" Petőfit
valóban szerethette, sőt költészetét kritikusainál jobban megbecsülte. Bizonyítják ezt a cenzú
rapéldányok, az egyetlen törlés csak a Dalaimat csonkította meg; bizonyítják a visszaemlékező
kortársak is. Frankenburg szerint nemzeti érzése lázadt fel a Magyar nemzet c. vers ellen18 —
vajon ki engedte át ezt a verset a Pesti Divatlapban? —, a Hóhér kötelének19írói díját pedig maga
akarta kifizetni, hogy a szerinte gyenge mű ne jusson a közönség elé. A róla fennmaradt
anekdoták
között akad mulatságos is: a Rómeó és Júliában a barát szó helyébe a szerzetest
tétette, 20 az előbbiben politikai színezetet érzett. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy a „jó
öreg Resetában" csak a mendemondák nagyapó-figuráját lássuk.Iratai pontosabb és hitelesebb
képet rajzolnak róla. Valóban nem volt szigorú cenzor, de nem azért, mintha könnyű lett volna
túljárni az eszén. ítéleteiért felelősséggel tartozott a Központi Könyvvizsgálószéknek, és a
felelősséget vállalta is. Sokszor kifogásolták enyhe bíráskodását, de véleményét nagyon okosan
és politikusán védte meg feletteseivel szemben is. A nemzeti büszkeség érzése nem volt nála
póz, a terhes cenzori hivatalt is hazafiúi megbízatásnak tekinthette. A cenzúra eltörlését
közlő rendelet aljára ezeket a sorokat írta: Már f. h. 13 dikétől vajúdik a Haza: mit hozand
létre, csak Isten tudja — De azt tudom, hogy Hazámért és Királyomért élek és halok.21
Reseta hivatali buzgalmának köszönhetjük, hogy fennmaradt egy Petőfivel kapcsolatos
cenzúrai akta. Geibel Károly könyvárus ugyanis panasszal fordult a Központi Könyvvizsgáló
székhez, hogy az ő tulajdonában levő Helység kalapácsátPetőü ne adhassa ki gyűjteményes köte
tében. Geibel irata elveszett, de megmaradt az az utasítás, amelyet a Központi Könyvvizsgáló
szék Resetának küldött. Szövege a következő: Azon esetre: ha a Petőfy Sándor, vagy enged
ményese által Uraságodnak bírálat végett bemutatandó összes Petőfy-féle műi gyűjtemény
közt a nevezett szerző által Geibel Károly pesti könyvárussal kötött szerződés ellenére, melynek
erejével „a helység kalapácsa" czímű költeményét 1844-ik évben ugyan azon könyvárusnak
teljes kiadási joggal tulajdonul el- és átadta, és az érette járó díjt is felvette, a fenérintett
költemény is benfoglaltatnék; — Uraságodnak ezennel meghagyatik: miszerint kellő figyelem
mel lévén a könyvbírálati kk. utasítvány 20. és 30. szakaszainak világos rendelésére, azon
szerző összes műveit csak a kérdéses „a helység kalapácsa" czímű költemény nyilvános kivételé
vel engedélyezze. Költ Budán, a kir. könyvbírálati főhivatal 1846 évi Szent Mihály hó 4-én
tartott ülésből. Elnök távollétében, Czech János (A lap tetején: Vettem September 17-én).22
Petőfi győri cenzorairól részletes képet rajzol Hegedűs András idézett tanulmánya.
A fentiek azonban támogatják azt a véleményt, hogy hiba lenne a győri cenzúrát különlegesen
enyhének tartani, mintha a győri cenzorok liberalizmusa elegendő ok lett volna arra, hogy Petőfiék figyelme a Hazánk felé forduljon. Csacskó Imrével Kovács Pálnak bizonyára több baja
volt, mint Petőfinek Resetával, vagy a Pesti Divatlap cenzorával. A másik két cenzor, Stanke
Leander és Simon Zsigmond
rövid ideig bírálták a lapot, Petőfi verseiben nem találtak semmi
szabályba ütközőt.23
Egy titkosrendőri jelentés Peregriny Eleket említi, mint Petőfi cenzorát.24 Nehéz
magyarázatot találni arra, hogy miért vitte volna Petőfi éppen a szóbanforgó írást — amely
» P Ö M II. 384.
" P Ö M VII. 145.
OL C 121 Reseta János cenzor iratai I —II. köt.

n

" HATVÁNY: I. m.

II.

402.

HATVÁNY: I. m. III.

202.

19
HATVÁNY: I. m. III. 145. Petőfi meg is hálálta a szeretetet, aforradalmi időkben ő védte meg az öreg
cenzort. 10(HATVÁNY: I. m. IV. 290.)
SZIKLAY JÁNOS: A cenzor Budapesti Hírlap 1890. 228. sz.
" O L C 121 II. kötet.
"13 OL C 121 Reseta iratai II. köt. 187. sz. akta
A győri cenzorokról még: NÉMETH AMBRUS: Két győri bencés tanár mint könyvrevizor 1847 —48-ban.
Száz. 1903. 3 7 5 - 3 7 9 .
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valószínűleg a Levél Várady Antalhoz volt — a budai cenzorhoz, aki köztudottan szigorúbb és
kellemetlenebb ember volt, mint Reseta. Talán olyan lapban akarta közzétenni, amely Peregrinyhez tartozott? A további levéltári kutatás erre valószínű választ adhat. Jellemző, hogy a
Peregrinyhez vitt levél története rögtön a titkosrendőrséghez jutott. (Vajon a jelentő nem lehe
tett-e Peregriny fölöttese, Szögyény László, a Könyvvizsgálószék ekkori elnöke?)
Bár az erdélyi cenzor nevét nem ismerjük, ide kívánkozik egy másik titkosrendőri
jelentés is, az Erdély című versről számol be a spicli, amelyet Petőfi azzal a kéréssel küldött
Urházy Györgynek, hogy próbálja átjuttatni a cenzúrán. Ez a kémjelentés ellenére is sikerült,
mert a vers megjelent az Unióban.25
Anekdoták
Petőfi és a cenzúra kapcsolatát kutatva számba kell vennünk néhány többé-kevésbé
hiteles történetet, amelyek sem a költőről, sem a cenzúráról nem mondanak lényegeset, jel
lemzőt, egyedül azért érdekesek, mert Petőfiről szólnak.
Az első cenzori anekdotát kecskeméti barátok jegyezték fel róla. Sembera Calasantius
József cenzor és a Disznótorban esete közismert: az ég-gömböc-töltelék képsort botrányos vétek
nek találta, és nem is engedte át a verset, amelyet a baráti kupaktanács Petőfi versei közül
legártatlanabbnak ítélt.26
A több hitelesen feljegyzett anekdota mellett téved Jókai akkor, amikor A világ és én c.
versre emlékszik vissza: „Ezt a verset ugyan, mely először a Pesti Divatlapban jött ki, egy
korábbi kiadásában becsületes öreg censora, Reseta lealkudta Petőfiről: »Lássa ön, én sajnálok
egy szót kihúzni az ön munkájából, de ha szeret engem, hagyja ki ezt a költeményei közül.«
A későbbi gyűjteménybe mindazáltal
ez is be van téve — s ami utána következik, az mind
sötét, vadonat eszmékkel van tele.27 A verset Petőfi 1845 januárjában írta, a Versek I.-be tehát
nem akarhatta felvenni, a Versek Il.-ben és az Összes költeményekben pedig megjelent — milyen
kiadásból alkudta volna le Reseta?
Sok minden rakódhatott annak a történetnek az igaz magvára is, amelyet Teleki
Miklós jegyzett fel. Petőfi 1846 végi debreceni tarzókodása alatt szavalni akart a színházban.
Hiába azonban a zajos és kétes hitelű jelenet K . . .nál, a cenzornál, a szavalatot nem engedé
lyezi. Este Petőfi a függöny elé lépve megfenyegeti a cenzort: „ . . . majd eljön még ennek az
úrnak is a napja." Aligha valószínű, hogy ilyen botrányos jelenettel kompromittálta volna a
színházat, de ha így
történt volna, arról bizonyára Prielle Kornélia sem feledkezik el, ő az
esetet nem említi.28
Mindezek után joggal vethetjük fel a kérdést, hogy a cenzúra beavatkozásai mennyiben
indokolják Petőfi véleményét a preventív sajtóvizsgálatról? Vahot Imre két tervről is megemékezik, amelyekben Petőfi elsősorban a cenzúrát akarta kigúnyolni. Még 1844 októberében
ad ja 29
hírül a Pesti Divatlap, hogy A pokol titkai címmel nagyobb szabású versen dolgozik a
költő. A sokat ígérő versben, Vahot visszaemlékezése szerint, „cenzorait mind a poklok fene
kére küldte volna". A Gondolatim bakóimhoz c. versnek viszont
nincs egykorú nyoma, ami létét
bizonyithatóvá tenné, csak Vahot visszaemlékezésében él.30 Kb. fél év leforgása alatt tehát
két nagyobb verset írt vagy akart írni a cenzúra ellen, abban az időszakban, amikor saját
versei közül egyedül A külföld magyarjaihoz maradt ki a Pesti Divatlapból, és cenzori vétóra
csak a Legenda és az V. Ferdinándhoz számíthatott volna. A cenzúrában tehát nem saját gon
dolatainak, hanem az emberi szabadságnak meggyalázóját láthatta, inkább felháborította a
preventív vizsgálat léte, mint intézkedései, amelyek az ő verseinek nem sokat árthattak. Látha
tott maga előtt követendő példát, a szabad francia sajtót, ahol az utólagos büntetések vajmi
kevéssé tudták befolyásolni az újságok szellemét. Gyűjthetett bosszantó tapasztalatokat a
Pesti Divatlapnál töltött hónapok alatt is, talán a további levéltári kutatás választ fog arra
adni, hogy a lapnak Petőfi szerkesztősködése idején voltak-e
kellemetlenségei a cenzúrával —
az amúgyis elég terhes adminisztratív huzavonán kívül.31
Nem sok remény van arra, hogy Petőfi műveinek cenzúrázásával kapcsolatban jelentős
új adatokra bukkanhatunk. A cenzorok csak különösen nehéz esetekről írtak jelentést a
főhatóságnak, Petőfi verseiről ilyen aligha készült. De a divatlapokról, a cenzorokról, a cen
zori munkáról előkerülhetnek új tények, amelyeket a Petőfi-kutatás is hasznosítani tud.
Kovács Magda
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ENDRŐDI SÁNDOR: Petőfi napjai 21.
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31
F E K E T E SÁNDOR a szerkesztői üzenetekben talál arra példát, hogy a cenzúra miatt nem kaphattak
nyilvánosságot a beküldött versek. ( F E K E T E S.: Petőfi, a segédszerkesztő. Bp. 1958. 52—53.)
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