
Apáczai Tamás életadatainak kiegészítéséül itt közlöm, hogy Benkő Samuné Nagy Mar
git művészettörténész kutatásai során egy 1656-ból való conscriptiót talált Thomas Apatzai 
fejedelmi kancellista aláírásával és gyűrűs pecsétjével. A rossz lenyomatú címerben Köpeczi 
Sebestyén József kolozsvári heraldikus egy madárfejet vélt felfedezni.8 Apáczai Tamás most 
megtalált albáján a gyűrűs pecsét lenyomatán világosan kivehető egy álló madár alakja. 
Megfontolást érdemel még az a körülmény, hogy ha Apáczai Tamás 1656-ban már fejedelmi 
kancellista volt, akkor nyilván előbb kellett születnie, mint könyvünkben feltételeztük.9 

Bán Imre 

A cárí cenzúra Petőfiről 
A cári cenzúra anyagából nemrégiben ismét előkerült két Petőfi műveivel foglalkozó 

dokumentum. 
Az eddig ismert cenzori jelentések a múlt század 70-es éveiből valók, s a Gyelo c. demok

ratikus folyóirat anyagával kapcsolatosak. A cenzor megtiltja Petőfi több politikai versének, 
s rövid életrajzának megjelenését.1 

Az a két jelentés, amelynek szövegét most közlöm, az úgynevezett „külföldi cenzúra" 
iratai között található. Ez a cenzúrabizottság a külföldről behozott könyveket vizsgálta át. 

Az első jelentés 1861-ből való. Tárgya Charles Louis Chassin: Le poète de la révolution 
hongroise. Alexandre Petoefi. c. könyve. (Bruxelles-—Paris, 1860). Szövegének magyar fordí
tása a következő: „A szerző Petőfi életrajzát kiegészíti a« 1848—49-es magyar forradalom 
leírásával. Minthogy a magyar költő verseinek valamint az 1848—49 történetéről szóló német 
nyelvű könyvnek behozatalát a külföldi cenzúra engedélyezte, ezért Chassin könyvében csak 
a következő helyeket és verseket ajánlom a bizottság figyelmébe: 221—222 1., 229, 330—332, 
343—346, 347—349. 

1661, december . olvashatatlan aláírás.2 

A cenzor által kifogásolt lapokon többek között A király és a hóhér, Föl a szent hábo
rúra c. Petőfi-versek vannak, továbbá utalások arra, hogy a cár a magyarországi szláv nemze
tiségek pánszláv törekvéseit szítja. 

A másik cenzori jelentés 1874-ben készült és Az apostol német nyelvű kiadásával fog
lalkozik. (Der Apostel. Letzte Dichtung Alexander Petőfis. Deutsch von Theodor Opitz. 
1873, IV. 120 p.) 

„Egy csecsemőt kitesznek a kocsma elé, ahol egy részeges Öreg tolvaj megtalálja az 
újszülöttet és egy undok koldusasszony gondjaira bízza. Hat év múlva egy úr magáhozveszi 
az elkínzott gyermeket, kiskorú fia inasává teszi, aki kínozza a szegény árvát. De az árva jobban 
tanul, mint a fiatalúr, elszökik az ütlegek elől, s zsarnok ura tanítójának segítségével egye
temre kerül, amelyet ragyogó eredménnyel végez el. Lemond az előnyös munkalehetőségekről 
és mint falusi jegyző helyezkedik el, hogy felvilágosítsa a népet jogairól, a pap és a földesúr 
azonban felingerlik ellene a népet. Menekülnie kell; a földesúr lánya követi. Mindketten nyomor
ral küszködnek, mert a cenzúra betiltja cikkeit. Titokban ő maga nyomtatja ki a néphez 
intézett tanításait, ezután börtönbe kerül, ahol 10 évig sínylődik. Bosszúvágytól vezetve 
megöli a királyt és a vérpadra kerül. A nép majdnem agyonveri, bár ő a nép együttérzésére 
számít. Ezért a költő amiatt panaszkodik, hogy a zsarnokoktól elnyomott népek mély álomba 
merülve alszanak. De amikor jóval később a nép felébredt, amikor eszébe jutott a szabadság 
harcosa, s meg akart róla emlékezni, a szabadság apostolai már mind a bitófa mellett voltak 
elásva. Ez a költemény tendenciózus, az egyházi és világi hatalom ellen irányul, amint ez a 
74, 92, 94 lapról különösen kiderül, ahol is a költő szörnyű átkokat szór a királyra, a 15. lapon 
pedig istenre. Az egész költemény lényegében elkeseredett jajkiáltás a világ hatalmasai ellen. 
A könyv rossz benyomást kelt, s ezért kötelességemnek tartom, hogy amikor a bizottság elé 
terjesztem döntés céljából, a magam részéről betiltását javasoljam. 

1874. jan. 23 Miller—Kraszovszkij.3" 
Ez utóbbi jelentés azt példázza, hogy a cári cenzúra, különösen a 70-es években, 

amikor az ország ismét forradalmi helyzet felé haladt, nemcsak a demokratikus orosz írókra 
ügyelt éberen, hanem a haladó külföldi írók műveire is. A cenzúra Petőfit veszedelmes 
ellenségnek tartotta, ezért szerepel neve többször is a sajtócenzúra és az úgynevezett kül
földi cenzúra anyagában. 

D. Zöldhelyi Zsuzsanna 
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