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Február végén több megyei híroldal is átvette Vésey Kovács László Nekimennek a patrióták a
kommunista utcaneveknek című írását, amelyben a szerző a Magyar Patrióták Közösségének
közleményét illetően kifejtette, hogy „a jelenleg is uralkodó szellemiségről ráadásul nemcsak
a Szamuely Tibor utcák és Vörös Hadsereg terek árulkodnak, hanem például a Táncsics
Mihályról elnevezett közterek is”.1 Azonban nem a szimbolikus térfoglalás kérdésköre, hanem
Táncsics születésének évfordulója apropóján adott minden körülmény személyének és
munkásságának felidézésére és értékelésére.

Táncsics Mihály 1799. április 21-én született Ácsteszéren, és jobbágyként a bakonyalji községben töltötte
életének első két évtizedét. Visszaemlékezéseiben megemlíti, egy úrbéres munka során az egyik hajdú
annyira megverte, hogy elhatározta, robotban nem dolgozik többé. Takácslegény lesz, majd több kitérő –
többek közt az akkor épült, ma Esterházy Péter hamvait is őrző gannai mauzóleum első „mutogatójaként”
is működött – után elérkezik az életrajzírója, Bölöni György által „izsáki csodának” nevezett pillanat: a helyi
kántortanító szolgálatában a „könyvekkel tudatára ébredt ember voltának és szellemének”2. Ezt követően
a budai tanítóképzőben tanult, de ott szerzett jeles oklevele ellenére sem kap püspöki engedélyt, hogy a
„latin iskolában” folytathassa tanulmányait. Ez a visszautasítás válik első nagy utazásának kezdőpontjává:
rövid kecskeméti és nyitrai tartózkodás után Pozsonyon át eljut a császárvárosba, majd Fiumétől Eszékig
bejárja a Délvidéket. Végül Pesten állapodik meg, ahol az egyetemre beiratkozva megismerkedik a francia
felvilágosodás klasszikusaival, és ez a találkozás – a cenzúra megtapasztalásával együtt – megveti
világlátásának alapjait.
Ezt követően több családnál is házitanítóskodott, 1836-ban Kolozsvárott a majdani „vad grófot”, Teleki
Sándort tanítja. Tartózkodása során erkölcsjobbító regénye, az „oknélkült gyűlölt zsidó vallásu
embertársinak” ajánlott Pazardi kiadását az összes felekezet képviselőiből összeállt cenzori testület
megtiltja; különösen a Táncsics által rajzolt címlapképen háborodnak fel, amin egy „pápaszemes német”
nadrágját letolva a törvénykönyvre „ibrikál”. Mindezért visszatér Pestre, ahol alkalmi munkákból és
konyhakertjének terméséből tengődve él feleségével, Seidel Teréziával. Csak 1844‑ben Lipcsében
megjelent, a Sajtószabadságról nézetei egy rabnak című munkájával kelti fel – élete zenitjén – a
reformellenzék figyelmét. Ezt követően gyalogszerrel bejárta Nyugat-Európát: negyvenhét évesen először
lép olyan ország földjére, ahol nincs cenzúra, majd hazatérve sajtóvétség miatt bujdosni kényszerül. Fél év
elteltével elfogják és bebörtönzik a József-kaszárnyába, végül a forradalom egyik ikonikus jelenete során
„megnyittatják Táncsics börtönét”.
A szabadságharc folyamán fellép az antiszemitizmus ellen, támogatja a nyomdászok sztrájkját, múzeumba
tetetné a koronát, és a népképviseleti országgyűlés képviselője lesz. Munkások Újsága névvel indított
lapját a kormányzat betiltatja, de gondolatait röplapokon továbbra is terjeszti. A bukást követően halálra
ítélik, ezért éveken át bujkál pesti házuk pincéjében. Az amnesztiával ismét előlép, de 1860-ban tizenöt év
börtönbüntetésre ítélik tüntetésszervezés miatt.
1869-ben szabadon engedik, és ismét képviselő lesz, élete végére pedig a szervezett munkásmozgalom
közelébe kerül: Arany Trombita nevű hetilapját az Általános Munkásegylet rendelkezésére bocsátotta,
aminek elnökévé is választották. A kormánnyal való viszony kapcsán felmerült ellentétek miatt azonban
megbízatását kevesebb mint egy év múltán visszavonták. Lapja hamarosan megszűnik, kibukik az
országgyűlésből és házát elárverezik. Ezt követően Ceglédre, majd Komáromba költözik, 1884-ben



bekövetkezett halála előtti utolsó éveit pedig – összes gyermekét túlélve – többnyire kisemberekből álló
tisztelőinek adományából tengődve Budapesten töltötte.

*

Vésey Kovács értelmezésében „az 1848‑as forradalom által kiszabadított politikus ugyan terrorban nem
volt érintett, de a kommunista szellemiség terjesztése miatt ült börtönben”. Mindez elsősorban történeti
szempontból kérdőjelezhető meg, hiszen Táncsics első bebörtönzésére bőven a Kommunista kiáltvány
megjelenése előtt került sor, igaz, első, a forradalom bukása után kiadott elfogatóparancs annak
minősítette: „köztársasági s communistikus irányú röpiratokat bocsátott közre”. Mindennek ellenére
Táncsics csakis a szó Marx előtti értelmében volt kommunista.
Mindez csupán szőrszálhasogatásnak tűnhet az úgynevezett konzervatív értelmiség számára, hiszen az
idézett kitétel lényegi eleme nem ez, hanem Táncsics bebörtönzésének igazolhatósága. Ettől kezdve talán
már az sem számít, hogy még legradikálisabb nézeteiről számot adva is állítja: „soha sehol sem
feledkeztem meg magamról annyira, hogy egyenesen valakit fölhíttam volna arra, hogy a létező
törvényeket és hitágazatokat ne tartsa meg”3.
A Táncsiccsal kapcsolatos felemás emlékezést megnehezíti, hogy amögött nemigen állnak szövegek:
nevéhez nem kapcsolódik magnum opus, műveinek többsége vagy kizárólag részkérdésekkel foglalkozik,
vagy témája kapcsán túlzottan is a mostnak íródott, ezért semmiképpen sem nevezhető jelentős
teoretikusnak. Ráadásul nézetei nem képviselnek egységes egészet, sőt, kínos mosollyal emlegetett
délibábos nyelvészkedései adják munkásságának leginkább konzisztens részét. Mindennek legfőbb oka,
hogy életműve nem egy cél felé, hanem csak egy bizonyos irányba mutat. Ennek legjobb példáját a
Föltámadott a tenger című kurzusfilmben idézett szavai szolgáltatják: „Szeretitek apátokat, anyátokat?
Kiállnátok értük a kiskapuba, ha meg kellene őket védeni valami gaz támadás ellen? Összetartanátok
életre-halálra velük? A haza se más, mint egy országra való nagy család, amely összeköt, amely segíti a
gyöngét, amely igazságot szerez a kisemmizettnek. Ilyenné kell alakítani a mi hazánkat.”
Minden hiányossága és nem egy könnyedén retrográdnak bélyegezhető megnyilvánulása ellenére
szekuláris és köztársaságpárti elveit olyan intranzigens módon képviselte, hogy az tevékenységét korában
egyedülállóvá tette. Elméleti rövidlátása leginkább a nemzetiségek nyelvhasználata iránt tanúsított
türelmetlenségében és a kapitalista társadalom ellentmondásainak fel nem ismerésében érhető tetten.
Igaz, előbbi sem holmi sovinizmusnak köszönhető – a szlovák anyától és horvát apától származó, nevét a
forradalom idején Stáncsicsról megváltoztató politikus maga is ironizált „ős szittya magyar vérével” –,
hanem a nacionalizmus akkor még progresszívan felfogható homogenitáseszméjének, „hiszen ki e
hazában született, nevelkedett és itt él folytonosan, az mind magyar”4.
Nézetrendszerének gyakran ismételt elemei a francia felvilágosodás kulcsszavai: a véndiákként Rousseau-
n keresztült megismert szerződés- és természettörvény-elmélet, a Voltaire deizmusa és racionalizmusa,
valamint – a Párizsban személyesen is felkeresett – Cabet utópista eszméi végigkísérték egész politikai
pályafutását. Nem meglepő az sem, hogy a Robespierre hazai apologétájaként is fellépő Táncsicsnak az
erkölcsi kiválóság vált az egyik központi kategóriájává, nem a magántulajdon, amelynek nem is ismerte fel
a társadalmi szerepét, sőt, önéletírásának végén szükségét érezte hangsúlyozni, hogy mennyire nem
kívánná korlátozni azt. Habár Táncsics személyesen ismerte meg a londoni szegénységet – majdnem egy
időben azzal, amikor Engels anyagot gyűjtött és könyvet írt az angol munkásosztály helyzetéről –, okát
azonban mégis mindössze annak tudta be, hogy „némelyek nem szeretnek dolgozni”5. Ez azonban
elméletírói tevékenységéről mondhat valamit, hiszen a meghatározottságot maga is megtapasztalhatta:
jobbágyként három télen át tanult olvasni, színházat céhlegényként látott csak, a hegytetőről meglátott
Balaton vagy a Dunán való átkelés pedig „akkori fogalmai szerint” világutazóvá avatta.
Minden avíttsága és naivitása mellett azonban a hajlíthatatlan forradalmi demokratában ismerhetjük fel a
válságba jutott magyar demokráciában elfeledett és okkal hiányolt köztársasági hagyomány egyik
kulcsfiguráját. Nem véletlen ezért, hogy Bölöni számára Táncsics a romantikus hőssel szembeállított
„eszmei valóságot”6 testesítette meg, amit a szülőházán elhelyezett emléktábla igazolni látszik, miszerint
„az eszméért nemcsak küzdeni, de szenvedni is tudott”. Táncsics összesen több mint egy évtizedet töltött



börtönben, valamint nyolc éven át egy pincében rejtőzködött, és kevés híján egy negyedszázadon
keresztül jobbágysorban élt a rozsnyói püspök birtokán.

*

Táncsics szülőházában 1971-ben emlékkiállítást rendeztek be, ami azóta változatlanul fogadja a diák- és
nyugdíjascsoportok látogatását. Úton a községbe a távolsági buszon végighallgattam, ahogy a csatkai
forrás csodatévő erejéről győzködte egy asszony a sofőrt. Az emlékházban a gondnok kiemelte, hogy bár a
falak áznak és vakolat hullik, a megyei múzeum igazgatója legutóbbi látogatásán ígértet tett egy
mihamarabbi felújításra. Ácsteszér másik látványossága az ország első Táncsics-emlékműve, amit halála
után két évvel, közadakozásból állítottak fel. A fővárosban emléktáblával jelölték meg egyes lakhelyeit és
egykori börtönét, amitől nem messze található egészalakos szobra, Varga Imre egyik kevésbé sikerült
alkotása.
Emellett csupán az MSZP tett olyan lépéseket, hogy ha nem is kisajátítsa, de valamiképpen
felhasználhassa Táncsics emlékét: róla nevezte el egyik pártalapítványát, amelyhez a kérészéletű Táncsics
Akadémia emlékén kívül nem sok emlékezetes momentum köthető. Táncsics munkássága kutatásának
oroszlánrészét korábban a nevét viselő fővárosi gimnázium kollektívája végezte az Ezredvég
főszerkesztője, Simor András költő közreműködésével. Bölöni Párizsban a német megszállás idején írt
könyvét leszámítva monografikus ambíciójú mű az elmúlt hét évtized folyamán nem született Táncsicsról. 
Ilyen körülmények között – és itt ismét felhívnám a figyelmet Vésey Kovács sommás szavaira – csak
sürgetni lehet Táncsics hagyatékának kutatását és kritikai szempontú újraértelmezését. Nem kizárólag az
emlékezés imperatívusza kívánja ezt meg, hanem az értelmiség tudatos fellépésben megnyilvánuló
társadalmi felelősségvállalása. Az elmúlt évben gyakorlatilag megszűnt a hazai Lukács-filológia a
kellemetlen filozófus archívumában dolgozó utolsó munkatárs elbocsátásával, Közép-Európa egyik
legjelentősebb politikatörténeti gyűjteménye, a PTI sorsa megpecsételődött, Nagy Imre szobrának
eltávolításával pedig egy emlékezetpolitikai konszenzus kezdődő dekonstruálásának lehettünk tanúi. A
korábban a szélsőjobboldal kizárólagos felségterületének számító nonszensz mára ugyanis a „kultúra
diktatúrája”7 elleni keresztes háborúvá nőtte ki magát, de azt revizionizmusként értelmezni nemcsak
lehetetlen, de túlbecsülése is volna az elgondolás kimunkáltságának. Azonban a napjaink „jobboldali-
konzervatív értelmiségének” hallgatólagos vagy tevékeny támogatását élvező kultúraellenesség
áldozatává nem csupán Táncsics öröksége válhat, de a hazai progresszió múltja is, ami nélkül az érdemi
ellensúly megképzése rendkívül nehézzé, ha nem lehetetlenné válik.
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