
Kitekintés

Cenzúra a 18. század 
második felében 

Franciaországban és 
Ausztriában

Csepregi Klára

A cenzúra léte az egész világtörténelmet a 
hatalom állandó kísérőjelenségeként követi vé
gig. Tevékenysége, iránya szorosan összefügg a 
mindenkori hatalom stabilitásával, jogszerűségé
vel, társadalmi megítéltségével. így a cenzori elő
írások ismeretében rögtön feltérképezhetjük az 
adott hatalom gyenge pontjait, mitől tart a leg
jobban, ennek következtében mi az, amit Támo
gat, megTűr és Tilt.

Mindezeket figyelembe véve igen érdekes és 
-  úgy is fogalmazható -  nagyon fontos a cen
zúra történetének követése, egy-egy korral kap
csolatos dokumentumok összegyűjtése, közrea
dása. Akit a témakör röviden és összfoglalóan ér
dekel, annak legkézenfekvőbb forrásként a 
Világirodalmi lexikon „cenzúra” szócikkét aján
lom? E szócikk egyik megállapítása viszont irri
tált és ez adta az inspirációt, hogy a cenzúra tör
ténetét minél jobban megismerjem. Ebben a sze
mélyes tapasztalataimmal és a tényekkel 
ellentétesen a következők olvashatók: „cenzúra 
1945 óta Magyarországon nincs; a szocialista ál
lam és a társadalmi szervek kezében levő könyv
kiadás és sajtó ezt nálunk nem is igényli.” Az idé
zet két dolgot kever össze, és ezáltal kerül szem
be a valósággal. A cenzúra soha nem a 
könyvkiadás és a sajtó igénye, hanem a minden
kori hatalomé, jelen esetben a monolitikus pártál
lamé. A cenzúra létét igazolták a vele kapcsola
tos titkos rendeletek, a megjelenések beszabá- 
lyozottsága, a korábban virágzó szamizdat

irodalom, amely sohasem léphette át a nyilvá
nosság jól őrzött küszöbét. De köztudott, hogy 
nemcsak az irodalmat sújtották ezek a tilalmak. A 
Központi Statisztikai Hivatal, a nemzetgazdaság 
szám- és tényanyagai is jórészt titkosak voltak.

A cenzúra egyik formája volt a nagykőnyvtá- 
rakon, országos intézményeken belül működő, 
csak pecsétes engedéllyel rendelkező kutatók 
számára hozzáférhető Zárolt Kiadványok Tára is. 
Az Országos Széchényi Könyvtár is csak 1988 
nyarán oldotta fel a korlátozást és tette hozzáfér
hetővé ezt a gyűjteményt a széles olvasóközön
ség számára is.

A cenzúra, így a kortárs cenzúra kérdésköré
vel a legfrissebb magyar és külföldi sajtóban 
egyaránt találkozunk.2

A cenzúra fogalmi meghatározása

A cenzúra fogalmi meghatározására csak né
hány példa álljon itt: „A cenzúra (lat.) a.m. fel
ügyelet, megrovás, rosszallás, más értelemben 
vizsgálat, bírálat... A sajtójogban a sajtótermékek 
előző vizsgálata az arra hivatott közeg -  censor 
-  által, mely nélkül a megjelenésük, színművek 
előadása tilos...”3

Ugyanez a fogalom a Világirodalmi lexikon 
meghatározásában más elemekkel bővül.4 A kül
földi irodalom is szép számban foglalkozik a cen
zúra fogalmával.5 A száraz tudományosságnál 
észre- és szfvrehatóbb az a megfogalmazás, 
amellyel John Milton, az angolok világhírű költője 
az „Aeropagitica” c. röplapjában a cenzúra ellen 
fellépett: „A cenzúra nem csupán az emberi értel
men ejtett sérelem, hanem olyan teljesen hiába
való találmány, amely célját sohasem éri el.”6

Történelmi kitekintés

A magyar irodalmat, nyomdászatot, kulturális 
és szellemi életet legjelentősebb mértékben há
rom ország kultúrpolitikája határozta meg.

A pozitív póluson Németalföld állt, ahol már 
1609-ben eltörölték a cenzúrát, és a szellemet 
más béklyók sem korlátozták. Ez az oka annak, 
hogy a 17. században annyi magyar diák tanult a 
németalföldi egyetemeken, és hogy a kor legsza
badelvűbb könyvei ott jelentek meg. Magyar diá-
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kok, lelkészek féltett kincsként onnan hozták ha
za, amit a megnemértés aztán gyakran elkobo
zott, hogy más, ennél megtorlóbb jellegű intéz
kedést ne is említsek. (Ld. Mik
lós esetét.) Ezt a szerepet vette át a 18. század 
második felében Franciaország, ahol a felvilágo
sodás eszméi a legmarkánsabban öltöttek testet 
és amely jó  időre megharározta Európa nagy ré
szének szellemi arculatát, így a kor leghaladóbb 
gondolkodóinak a felfogását is.

A negatív póluson Ausztria állt, ahol a csá
szári udvar és a katolikus egyház éberen és vas
marokkal őrizte a régi rendet, az erős központi 
hatalmat. Mivel a magyar történelmet ebben az 
időszakban is a Habsburg-ház irányította, ezért 
az osztrák cenzúra korlátozó hatását Magyaror
szágon sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Franciaország: Cenzúra, cenzorok és cenzú- 
rázottak az Ancien Régime korában

Hogy a kiátkozás, száműzés, könyvégetés és 
írástilalom nyomta rá a bélyegét a 18. századi 
szerzők életrajzára, ez minden szakkönyvben 
megtalálható. Voltaire 1717-1726 között össze
sen 11 hónapot töltött a Bastille-ban. Moreilet, 
Marmontel, La Beaumelle is kényszerű látogató
ja volt a fenti intézménynek. Mirabeaut és 
rot-t Vincennes-ba, Beaumarchais-t és Roy-t a 
Saint Lazar-ba internálták.7 Az érintettek nem tö
rődtek bele közönyösen a viszonyokba és a kor
látozásokba, hanem azt egyre növekvő agresszi
vitással támadták. Az írók tiltakozása azonban 
csak akkor kapott új minőséget, amikor a gondo
lataikat sikerült közüggyé is tenniük. N.H. Lingu- 
et, aki 1780-tól 82-ig maga is a Bastille vendége 
volt,8 munkájában, a „Mémories sur la Bastille”- 
ban olyan szemléletesen adta közre az emlékeit, 
hogy a mű nemsokára a tilto tt irodalom bestsel
lerévé vált és írók egész sora próbálta meg utá
nozni.

A könyv diadalmenetét nyomdatechnikai ta
lálmányok gyorsították meg. Ezek a tömegterme
lésre is előkészítették a talajt. A 18. század máso
dik felében egyre több lett az írni-olvasni tudó 
ember. Az olvasóréteg lassan átrendeződött, az 
elit mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az al
só néprétegek, mindenekelőtt a polgárság. Az 
akadémiákon, a páholyokban, a tudós társasá

gokban és a szalonokban a gondolkodó egyé
nekből kritikus közönség vált. Ok az „igazság” és 
a „jog” erőszakmentes közvetítését tekitették sar
kalatos kérdésnek. Az abszolutisztikus kabinetek 
titkos politikáját alárendelték a közjónak. A felvi
lágosult emberszeretet kulturális intézményeiben 
az írók hamarosan kulcsszerephez jutottak. A fel
világosodás hirdetői minden bizonnyal tudatában 
voltak társadalmi felelősségüknek.

De a megkövesedett strutúráktól való meg
szabadulás akaratlan mellékhatásokat is kiváltott. 
Szabadon áradtak az olyan dilettánsok munkái, 
akik az olvasási konjunktúrát akarták meglova
golni, és akik írásaikkal csak a kommersz fo
gyasztók ízléséhez igazodtak.9 Az irodalmi elit 
képviselői lekicsinylőén és megvetően határolták 
el magukat ettől a közlésmódtól.

1757-ben a cenzúratörvényeket még egyszer 
megszigorították. Az íróknak gályarabsággal, 
pellengérrel és halálbüntetéssel kellett szembe
nézniük. Viszont amikor 1758-ban egy író (J.M. 
de la Motte) feje a Greve téren valóban porba 
hullt, akkor a nézők is anakronisztikus tévedés
nek érezték ezt a kivégzést.10

A kemény irányvonal írókkal szembeni alkal
mazása kevés kivételre korlátozódott, amelyet a 
cenzúrakutatás túlontúl felfújt. (XV. Lajos uralko
dása alatt 286 könyvvel kapcsolatos bűncselek
ményt tárgyaltak, XVI. Lajos alatt csak 9-et!)11. 
Az írók nagy többsége nagyon is jó l megtanult 
együttélni a cenzúrával, a könyvrendőrséggel.

A 18. századi cenzorok megítélése is ellent
mondásos; hiszen ők a felvilágosodásellenes iro
dalmároktól a híres felvilágosítókig ( ,
d ’Alambert), ismert ateistákig ( és Ro-
binet) terjedő körből kerültek ki. Viszont a 18. 
századi francia cenzúrával foglalkozó kutatók így 
is arra a következtetésre jutnak, hogy a cenzorok 
össztevékenységüket illetően az Ancien Régime 
uralkodó osztályának, a burzsoáziának konzer
vatív képviselői. 2

A cenzúra két legfőbb típusa a nyomdater
mékek kinyomtatás előtti és utáni ellenőrzése. A 
18. sz. második felében gyakorolt előzetes cen
zúrát a királyi pecsétőr és egyre növekvő szám
ban a neki alárendelt tiszteletbeli cenzorok látták 
el. A pecsétőr kiterjedt hatáskörrel ruházta fel a 
cenzorokat. A cenzorok feladata volt, hogy a 
hozzájuk benyújtott kéziratot vagy a már kinyom
tatott új megjelenésű könyvet ill. utánnyomást 
aszerint vizsgálják meg, hogy tartalmaz-e bármit 
is az állam, az erkölcsök és a vallás ellen. Ezek a
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nagyon általános irányelvek tág teret nyújtottak a 
jóváhagyásra. A cenzor gyakran a szerzővel kö
zösen ellenőrizte a művet. A szerző és a cenzor 
minden jóváhagyott oldalt a kézjegyével látott 
el.13 Főnökeinek szóban vagy írásban részlete
sen taglalta a megbírált irodalomról alkotott véle
ményét. A 230 cenzori jelentés14 minősítő értéke
lése lehetővé teszi, hogy a cenzorok „játékterüle
tüket” gyakran a számukra veszélyesnek tűnő 
művek javára használták fel. Főnökeikkel szem
ben a cenzorok számos érvet vonultattak fel, 
hogy az írásmű ilyen esetekben is kinyomtatható 
legyen. Pl. arra hivatkoztak, hogy feltörekvő ifjú 
szerzőről van szó, akinek a karrierje füstbe men
ne, ha a kinyomtatási engedélyt nem kapná meg. 
Veszélyes írásokat azzal az indokkal hagytak jó 
vá, hogy a szerző nyomorúságos szociális hely
zete erkölcsileg készteti őket, a cenzorokat, hogy 
a művet jóváhagyják. A cenzorok azzal az utalás
sal, hogy hasonló mű van már a piacon, avagy 
hogy a vitás passzusok csak nagyon általánosak, 
még a politikailag veszélyes művek jóváhagyását 
is igazolták.

Mivel a cenzorok egész sora meg volt győ
ződve a párbeszéd szükségességéről, munkáju
kat ennek szellemében végezték. Azok a cenzo
rok is, akik nyíltan nem emeltek szót a sajtósza
badságért, a liberálisabb kollégáik hatása alá 
kerültek. Pl. Gundula Gerschmann és Christiane 
Schroeder tanulmánya említ egy ilyen esetet. 
Egy kérvényező művével felkeresett egy cenzort, 
aki nem akarta jóváhagyni az írásművet, mert az 
a papok házasságáról, a váláshoz való jogról, az 
egyházi javak elkobzásáról, a Rómától való teljes 
elszakadásról stb. szóit. A cenzor azt javasolta 
az ügyfelének, hogy forduljon más cenzorhoz. 
Közölte vele, „van elég cenzor, aki... a régi intéz
ményeket szétzúzó írást jóvá fogja hagyni.” 14

A cenzorok liberális beállítottságának alapja 
a felvilágosodott társaságokban, az akadémiák
ban és az irodalmi szalonokban keresendő. A 
cenzorok maguk is írók, újságírók voltak.16 Cen
zúratevékenységük jellege megerősítette az ak
tuális, az irodalmi életre vonatkozó élénk érdek
lődésüket. Az 1770-es években különösen heves 
vitát váltott ki a szerzői jogok kérdése. Ezeket a 
jogokat azok a cenzorok teljes mértékben elis
merték, akik egyenrangú partnerként vonták be a 
szerzőket a cenzori munkába. Politikai tartalmú 
írások is eleve kinyomtathatók voltak, csupán a 
felforgató tartalmúakat kellett cenzúráztatni.

Az előzetes cenzúra engedékenységének az 
utólagos cenzúra szabott határt. Ez minden nyil
vánosságra került művet ellenőrzött és nála fenn
akadtak az előzetes cenzúra rostáján áthullott 
veszélyes művek. Felmerül az a kérdés, hogy az 
előzetes cenzúrát mennyiben módosította avagy 
hagyta jóvá az utólagos. Néhány cenzor ellen 
bűnvádi eljárás indult, mert veszélyes tartalmú, 
tilto tt könyvet hagytak jóvá. Sok más esetben a 
királyi nyomtatási engedélyt vonták vissza. Ezek 
a tények első pillantásra azt sugallják, hgy az elő
zetes és utólagos cenzúra között nagy szakadék 
tátongott. Viszont az előzetes cenzúra liberális 
mivolta mégsem vált az utólagos cenzúra köz
ponti problémájává. A cenzorok bocsánatkérését 
azzal a figyelmeztetéssel intézték el, hogy más
kor gondosabbak legyenek. Büntetésként alkal
mazták a cenzori hivatalból való átmeneti fel
függesztést, ill. más, nem becsületbevágó eljárá
sokat is.

A nagy francia forradalom utáni időszak

1789-92 között virágzott a Bastille szörnyűsé
geiről szóló személyes jellegű emlékirodalom. 
Rémhírek terjedtek az Ancien Régime lemészá
rolt ellenfeleinek csontvázairól, amelyeket a Bas- 
tiller romjai közt találtak. Nemsokára már az ön
kényuralom 50 000 áldozatáról keringett szóbe
széd. Az állítólagos bűnjelek hézagmentes 
bizonyítékláncként álltak össze, amelyben a kor
társak XV. és XVI. Lajos zsarnokságának bizo
nyítékát látták.

Amikor a költő M.J. Chénier 1789-ben az ink
vizíció 17 különböző módját sorolta fel, amelyet 
az írók ellen elkövettek akkortájt Franciaország
ban, a közvélemény akkor már rég mártírnak lát
ta őket. Ez a vélemény sokáig megmaradt, s még 
a 19. századi történetírásban is tovább élt.17 Ha 
valaki azzal dicsekedhetett, hogy őt az abszolu
tisztikus korban üldözték, az nemcsak úgyszól
ván automatikusan részesült amnesztiában, ha
nem ezzel egyidejűleg „a tiszta érzület bizo
nyítványáét is megtámadhatatlanul megkapta.18

Franciaországban, ahol az uralkodó osztály 
is belátta a változások szükségességét, sőt tá
mogatta a felvilágosodást, ott a cenzúra -  az 
összes ellentmondásával együtt -  viszonylag li
berálisan működött. És Ausztriában?
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Ausztria: Történelmi hagyományok és a cen
zúra

Ausztria a legkonzervatívabb országok egyi
ke volt Európában. Ez még akkor is igaz, ha csak 
a Német-Római Birodalmat vizsgáljuk. A reformá
ció kezdeti időszakában a felügyeleti intézkedé
sek elsősorban azt szolgálták, hogy a katolikus 
egyház és a pápa ellen irányuló írásos támadást 
elhárítsák és hogy a új tanok terjedését megaka
dályozzák. A német nyelvterületen a 16. század
tól a vallási béke biztosítása lett a felügyelet fő 
célja. Minden olyan írásművet, amely támadást 
intézett az engedélyezett vallások egyike ellen is, 
be kellett tiltani és a terjesztését meg kellett aka
dályozni. Mivel a protestantizmus kezében a 
könyv volt a leghatékonyabb eszköz, ezért 
Ausztriában, a katolicizmus fellegvárában a szel
lemi hatalom birtokosainak gyűlölete is ezt sújtot
ta. 1623 óta állt a bécsi egyetem a jezsuiták irá
nyítása alatt, rájuk testálódott szinte az egész 
könyvcenzúra, amelynek engedélye nélkül tilos 
volt egyetlen írásművet is kiadni és idegen meg
jelenésűt terjeszteni. Katolikusellenes vagy pro
testáns írások szerzőit börtön várta.19

Mária Terézia közismerten mindenféle vallási 
felvilágosodás esküdt ellensége volt. Heves türel
metlenséggel üldözött mindent, ami a katolikus 
egyház és papjainak hatalmát és tekintélyét sért
hette. A kulturális javak ápolását legszívesebben 
a jezsuiták kezében látta. A 18. sz. első felében 
az alsó-ausztriai tartományi kormány is cenzor
engedélyt tartott fenn magának. Mária Terézia el
rendelte, hogy csak az egyetem gyakorolja a 
cenzúrát. Ezt a rendeletet 100%-ig nem hajtották 
végre, mert az alsó-ausztriai tartományi főnökség 
továbbra is használta a cenzorjogot. Karintiában, 
ahol csupán Klagenfurtban volt egy kis nyomda, 
a jezsuiták cenzúráztak. 1752-ben Bécsben egy 
könyvellenőrző bizottságot hoztak létre, amely a 
direktóriumnak, később az udvari kancelláriának 
tarozott számadással. Ehhez a testülethez 7 cen
zor tartozott, akik a különböző szakterületekért 
voltak felelősek. Közülük 3 felügyelte a teológiai, 
2 a politikai, 1 a jogi és 1 másik az orvosi és fizi
kai írásokat.20

Ezzel az egyetem cenzúrajogát megvonták. 
II. József, Mária Terézia utóda gondoskodott ar
ról, hogy a cenzúrabizottság tisztán állami ható
ság legyen. A 18. században Ausztriában is lát
hatóvá vált az a törekvés, hogy a cenzúrát hoz

záértő egyének végezzék. Viszont nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy az osztrák cenzúra II. 
József trónralépéséig különösen szűkkeblűségé- 
vel tűnt ki. -  De ne szaladjunk az időben ennyire 
előre...

Mária Terézia uralkodásának időszakából 
csak néhány jellemzőt szeretnék kiragadni a cen
zúráról. Már lutheránus, eretnek avagy nem kato
likus szellemű írásmű birtoklása is bűn volt. Eze
ket minden egyházi személy elkobozhatta. Min
den magánszemélynek büntetés terhe mellett 
kötelessége volt bejelenteni, hol látta ezeket. Aki 
új könyvet vásárolt, kötelessége volt 4 héten be
lül lelkipásztorának bemutatni és jóváhagyatni az 
új szerzeményt. Aki ezt elmulasztotta, annak első 
alkalommal 3 arany büntetést kellett fizetnie. A 
büntetés összege minden alkalommal jelentősen 
nőtt. A büntetés egyharmadát a feljelentő kapta, 
így nyilvánvaló, hogy burjánzott a legalávalóbb 
kémkedés21. A házkutatások mindennaposak 
voltak.

Az utazók csomagjait a tartományi határokon 
és a városokban külön erre a célra felállított hiva
talok vizsgálták át, minden gyanús könyvet elko
boztak, a tiltottakat elégették. Az egyházi rendőr
ség álruhás hivatalnokai, még a bécsi cenzúrabi
zottság elnöke, Saurau gróf is ártatlan vásárlók 
képében keresték fel a könyvesboltokat, befér
kőztek a kereskedők bizalmába, rávették őket ar
ra, hogy tilto tt könyveket szerezzenek be szá
mukra. Ha a kereskedők erre ráálltak, akkor a ké
mek felfedték kilétüket, lefoglalták a könyveket és 
feljelentették az eladókat.

Mária Terézia is bosszankodhatott, amikor az 
udvari egyházi személyiségek egyike-másika a 
könyvrazziákat a császári udvarban is gyakorol
ta. A császárné alkalomadtán ki is kergette a to 
lakodókat.23 Az ő uralkodása idején még a 
Reichshofrat, a birodalmi udvari tanács tagjait is 
arra akarták kötelezni, hogy csak cenzúrázott 
könyveket olvassanak. Ez azért elképesztő, mert 
végső soron az udvari tanács volt a birodalom 
könyv- és sajtóügyekkel foglalkozó legfelsőbb 
felügyeleti szerve. Ezért egyáltalán nem csoda, 
hogy a tanácsosok élénken tiltakoztak a méltány
talanság ellen. Arra utaltak, hogy a katolikus ud
vari tanácsosoknak is (akiknek a leki üdvéért az 
emberek bizonyára különösen sokat aggódtak) 
hozzá kell jutniuk minden írásműhöz, különben 
hivatalukban nem lesznek képesek megítélni, 
hogy melyik írást kell betiltani, melyiket viszont 
nem.24
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Az egyházi háló lazulásáért talán a holland 
Gottfried van Swieten25 tette a legtöbbet. Jám
bor katolikus volt, de a jezsuiták ellensége és a 
tudomány szigorú képviselője. Reformtevékeny
ségét csakhamar Ausztria egész területére kiter
jesztette. Amikor az egyházi hatóság elrendelte, 
hogy még a birodalmi udvari tanácsot is vessék 
alá a cenzúrának, van Swieten kijárta Mária Teré
ziánál, hogy az egyetem történelmi és filozófiai 
munkáit is vizsgálják át. 1753-tól a nyomdába 
adandó kéziratokat már nem az egyetem jezsui
táinak, hanem az időközben kiművelődött udvari 
könyvcenzúra-bizottságnak kellett bemutatni. 
Megszüntette az egyházi rendeknek a saját teo
lógiai és filozófiai írásaira vonatkozó teljes cenzú
ramentességét is. Van Swieten hatalmas erőpró
bája készítette elő II. József későbbi reformjait.26

Van Swieten volt az osztrák „Catalogus libro- 
rum prohibitorum”27, a betiltott könyvek kataló
gusának megalapítója. Ezek a katalógusok a 
hatóságok és a könyvkereskedők tájékoz
tatására számos új, bővített és átdolgozott ki
adást értek meg 1754-től 1780-ig. Viszont ezek a 
könyvek kalauzként is szolgáltak a tilto tt „cseme
gék” felkutatásához. Érdekes, hogy a bizottság 
csak 1777-ben jö tt rá, hogy milyen kétélű ez a 
fegyver!28

II. József uralkodását nehéz Mária Teréziától 
elválasztani, hiszen társuralkodók voltak, ezért 
nem is látom értelmét, hogy kettejük közé éles 
választóvonalat tegyek. II. József udvari tanácsá
ban birodalomi németek is vannak, s ezek nagy 
része protestáns. Protestáns pl. Tobias Gebier, a 
türelmi rendelet egyik előkészítője.

Mária Terézia halála után II. József több ren
deletben szabályozta a cenzúra szervezetét. A 
rendeleteket véleményező hivatalnokok Bécsben 
üléseztek. A cenzor királyi hivatalnok volt, akit a 
hivatali titoktartás és a könyvvizsgálati szabályok 
megtartása esküvel kötelezett.

A 18. század második felének másik leghíre
sebb cenzora a nagy tudású, széles látókörű 
Franz Karl Hägelin30 volt, akinek cenzori elvei31 
több mint száz évre meghatározták az osztrák 
színjátszást. (Magyarországon 1867-ben törölték 
el ezeket az elveket.) A cenzúra szakkifejezéseire 
az ő megfogalmazásában találtam: Adm ittitur: a 
mű kifogástalan. Permittitur: belföldi nyomdában 
a kézirat ki nem adható. Toleratur: utánnyomása 
tilos! Transeat: szabadon árusítható, de hirdetni
és kirakatba tenni nem szabad. Erga 
csak megbízható személyek kezébe adható, té-

rftvény ellenében. Damnatur: a rendőrség telje
sen megbízható olvasók kezébe adhatja. Nec er
ga schedam: szigorúan tilos, vissza kell küldeni 
az esetleges külföldi kiadónak. Omissis deletis 
vagy correctis corrigendis: nyomdába adás előtt 
a cenzori javításokat a kéziraton végre kell hajta
ni.”32

Ausztria és a francia forradalom

A II. József uralkodása alatt a szabadabb el
vű írásművek iránt tanúsított türelem a francia 
forradalom kitörése után gyorsan megváltozott. 
A német szerzők munkáiban is egyre gyakrab
ban jelentkezett az új eszme, ők is dicsőítették a 
forradalmat és annak vívmányait. Az attól való 
félelem, hogy a forradalom szikrája a birodalmat 
is lángba borítja és az egész fennálló rendet 
megváltoztathatja, fokozott óvatosságra, éber
ségre és szigorra sarkallta az abszolutizmus 
fenntartásán munkálkodókat.

A könyv- és sajtócenzúra is megszigorította a 
felügyeletet. A kézírásos és nyomtatott művek el
lenőrzése már-már teljesíthetetlen feladattá vált. 
A keményedő irányvonal II. József uralkodásá
nak utolsó hónapjaiban is észrevehető volt.

A már említett félelem és a szigorúság jellem
zi II. Lipót politikáját is. Sashegyi Oszkár tanul
mánykötetében így mutatja be a kort: „A cenzú
rát tehát továbbra is rendeletekkel irányították és 
II. Lipót mindjárt 1790-ben, szeptember 13-i ren
deletével (O.L. Kanc. 11767 Helyt. Rév. Libr. 1790 
8/1) behozta a reakciós szellemet a cenzúra gé
pezetébe. A szervezet maradt olyannak, amilyen
nek azt József kiépítette, szelleme azonban meg
változott. Míg József rendeletéinél mindig azon 
volt a hangsúly, mit nem szabad eltiltani, ez a 
rendelet azt hangsúlyozta, mit kell eltiltani és szi
gorúan megtiltja bármely mű kinyomtatásának az 
engedélyezését, ha az a legcsekélyebb kritikát 
gyakorolja az egyház, az állam, az uralkodó fö
lött és a kétkedés vágyát vonhatja maga után.”32 
A Wahlkapitulation (választási szerződés) II. cik
kely 8. paragrafusa szerint nem szabad olyan iro
mányokat megtűrni, „amelyek a jelenlegi alkot
mány megdöntésére vagy a közrend megzavará
sára irányulnak."33 Az 1790-es irányvonalra 
különösen jellemző az a szigor, amellyel az újsá
gok és folyóiratok ellen eljártak. Minden írást be
tiltottak, ami csak közvetve is utalt a francia forra
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dalomra és annak következményeire. (Ezt az idő
szakot már korábbi magyar források viszonylag 
részletesen feldolgozták.)

Összefoglalás

A 18. századnak, elsősorban annak 2. fe
lében két különböző politikai fejlettségű államról 
és annak cenzúrájáról próbáltam képet adni. A 
cenzúra mindig a hatalom eszköze; a hatalom 
akarja általa a néptömegeket manipulálni. Fran
ciaországban, ahol az uralkodó osztály egy ré
sze is igényelte a változásokat, sőt, maga is so
kat tett azért, hogy ezekhez hozzájáruljon, ott a 
cenzúra az összes ellentmondásával is liberáli
sabb volt, mint pl. a rendkívül konzervatív szelle
mű Ausztriában. A cenzorok valószínűleg nem 
voltak tudatában, hogy mennyire ellentmondá
sos a helyzetük. A cenzorok bekapcsolódása a 
18. sz. társadalmába, a nyílt párbeszéd a szerzői 
jogokról, valamint a kiadók és a szerzők oldaláról 
érkező nyomás olyan szellemi klímát teremtett, 
amely a cenzúra átalakulását váltotta ki. Az elő
zetes állami cenzúrát felváltotta az öncenzúra. A 
forradalom kitörésekor megszűnt a hivatalos 
cenzúra. Ez az időszak Napóleon trónralépéséig 
tartott, akkor viszont talán erősebb, mint valaha.

Ausztriában a hosszú évtizedekig, sőt évszá
zadokig tartó cenzúra lassacskán vesztett szigo
rúságából és erősen jezsuita jellegéből. Gottfried 
van Swietennek szívós munkával tartós eredmé
nyeket sikerült elérni, viszont ez nem hasonlítha
tó a francia cenzúra liberális mértékéhez. II. Jó
zsef uralkodása nagy pozitívumokat mutat a cen
zúra terén is, viszont a francia forradalom 
hatására a közelmúlt reformpróbálkozásait el
söprő rendeleteket léptettek életbe, amelyek tar
tósan konzerválták a viszonyokat.

A konzervatív szellem még a 20. században 
is tovább élt.34 Nem törekedtem az esetlegesen 
kimutatható párhuzamok felfedésére. Választa
nom kellett: vagy a történelmi eseményeket is
mertetem, vagy az aktuálpolitikát. Az előbbi mel
lett döntöttem. Nem törekedhettem teljességre, 
hiszen az élet, a történelem árnyalt és sokrétű. 
Zárszóként csak egyetlen idézet: „Ritka szeren
csés korszak, melyben szabad érezned amit 
akarsz, és megmondanod, amit érzel.”35
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