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Bevezetés 

 
 
A 18. századi cenzúratörténet sok szempontból feldolgozott vagy legalábbis 
érintett téma, több részlete kisebb-nagyobb publikációkból, tanulmányokból 
már ismert. Az eddig megjelent közlések többsége csak a cenzúraügyben ho- 
zott kormányhatósági intézkedések ismertetésére, valamint egyes esetek és 
történeti összefüggések feltárására szorítkozott. Magával a cenzori gyakor-
lattal és a cenzúrázás folyamatával csak érintőlegesen foglalkoztak. Ennek 
következtében a könyvvizsgálatnak csak részletei ismertek, de ahhoz, hogy 
teljes összefüggésükben láthassuk az adatokat, még jelentős munkát kell 
elvégezni. Donáth Regina, a téma kutatója már 1961-ben felhívta a figyelmet 
arra, hogy a barokk és az ellenreformáció cenzúra- és intézménytörténeti 
kérdései sajnálatos módon nincsenek tisztázva, a gyakorlati oldalt bemutató 
anyag pedig feltáratlan.1 

Hogy a 18. századi cenzúratörténetre vonatkozó közlések száma a téma 
nagyságához és a meglévő források mennyiségéhez2 képest elenyésző, azért 
is sajnálatos, mert az oktatás, a peregrináció, a könyvkereskedelem, a könyv- 
nyomtatás, a politika- és a vallásügy kérdései – valamint más kérdések is – 
sok tekintetben összefüggenek a cenzúrázással és a revízióval. Ezen témakör 
vizsgálata többek között fontos hivataltörténeti, eszme- és művelődéstörté-
neti tanulságok levonását is eredményezheti.  

Jelen célunk csak az, hogy bemutassunk és megszólaltassunk egy for- 
rást, amely a 18. század könyvvizsgálóinak nyújtott segítséget, és ez alapján 
szemléltessük a cenzorok és revizorok gyakorlati munkáját. A Systematica 
collectiónak csak a cenzori gyakorlatban megvalósuló részével foglalko-
zunk. Bővebben a jezsuita revizorok gyakorlati munkájáról fogunk áttekin-
tést nyújtani. Nem térünk ki az erdélyi könyvcenzúrára és könyvrevízióra 
annak egyedisége miatt, sem a protestáns cenzúrázásra. 
                                                      
1 DONÁTH 1961, 489. 
2 Különösen érdekes az esztergomi levéltári anyag, mivel ott találhatóak az esztergomi érse-
kek iratai, ez a mi szempontunkból azért jelentős, mert – tisztségüknél fogva – ők tartották 
kezükben a könyvvizsgálatot. További forrásokat találhatunk a Magyar Országos Levéltár-
ban, az Országos Széchényi Könyvtárban, az Egyetemi Könyvtárban, Egerben, Debrecenben, 
Sárospatakon, Pannonhalmán és további könyvtárakban, levéltárakban. 
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Cenzúra és revízió fogalma 
 
Mielőtt a könyvvizsgálat gyakorlati részére rátérnénk, tisztázzuk a cenzúra 
és a revízió fogalmát, amely a kutatók számára sem volt mindig egyértelmű. 
Ez a két jelenség erősen összefügg egymással, ezért lehetett az, hogy már az 
egykorú források és a szakirodalom egy része sem tett különbséget közöt-
tük, vagy összemosta azokat. A két definíció a szoros kapcsolat ellenére 
eltérő tevékenységre utal. 

Fináczy Ernő pontosan elhatárolta egymástól ezt a két folyamatot: cen-
zúrán – a 18. században – a még ki nem nyomtatott könyvek előzetes ható-
sági ellenőrzését, revízión pedig a már megjelent, külföldről behozott vagy 
itthon kinyomtatott könyvek utólagos vizsgálatát értette.3 

Donáth Regina Fináczy definícióját kibővítve a következő, kissé pontat-
lan megállapításokat tette hozzá: a cenzor „foglalkozott a könyvek tartalmi 
vizsgálatával, és összeállította a kifogásolt, vagy kifogásolható könyvek 
jegyzékét”,4 a revizor „a jegyzék alapján megvizsgálta a könyvszállítmá-
nyokat, és kiválogatta azokból a meg nem felelőket”.5 Donáth Regina defi-
níciója azért pontatlan, mert nem vette számításba, hogy a revizornak nem 
minden esetben volt jegyzéke, a jegyzéken nem szereplő könyveket pedig 
magának kellett elolvasnia. Emellett még azt is szem előtt kell tartanunk, 
hogy a két tevékenységet néha egy személy végezte.  

A fogalmak a szakirodalomban másutt is pontatlanok, Kosáry Domokos6 
például cenzúrán a hazai nyomdák kiadványainak a vizsgálatát érti, revízión 
a határon túliakét. Valóban, a cenzúrázandó anyagok hazai kiadványok vol-
tak, s a revízión átvizsgált könyvek egy része határon túli, de a két fogalom 
értelmezése ezen szempontok alapján nem felel meg a valóságnak. 

A problémát többek között az okozhatta, hogy a cenzúra és a revízió el-
különítése a 18. században is nehézségekbe ütközhetett, mivel használatuk 
akkor sem volt következetes. A fogalmak fentebb ismertetett jelentésüket 
csak az ügykörök egyre pontosabb kormányhatósági rendelkezéseivel nyer-
hették el.  

                                                      
3 FINÁCZY, 65–66. 
4 DONÁTH 1967, 44. 
5 Uo., 45. 
6 KOSÁRY, 29. 
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A revízió és a cenzúra általában azonos szempontok alapján történt, de a 
két terület a tényleges feladatok és az ügykörök terén elkülöníthető egymás-
tól – az elmélet ezt igazolja, bár, mint már jeleztük, a gyakorlat nem mindig 
támasztja ezt alá. Ha a korabeli, könyvvizsgálók által összeírt kéziratos 
gyűjtemények felépítését megvizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a 
cenzoroknak és a revizoroknak együttesen és külön-külön összeállított feje-
zetük is van, de mindezekből csak óvatosan lehet következtetéseket levonni.7 

Szót kell ejtenünk egy másik fogalmi meghatározásról is. Voit Pál böl-
csészdoktori dolgozatában az előzetes és utólagos cenzúra fogalmát ismerte-
ti.8 A revízió kifejezést is használja, de azt nem definiálja, s azt sem említi, 
hogy ez az ő szóhasználatában megfelel-e az utólagos cenzúrának. Előzetes 
cenzúra Voit szerint a megjelenés vagy terjesztés előtt végzett cenzúra, ez 
lehet kéziratos vagy nyomtatott műveké is; az utólagos cenzúra a könyvnyom- 
tatás és a terjesztés utáni, kizárólag nyomtatott dokumentumra vonatkozik.9 

A fentebb ismertetett definíciók közül a legpontosabbnak Fináczy Ernőét 
fogadhatjuk el, aki megfogalmazta a revízió és cenzúra elhatárolásának el- 
vét. A téma alaposabb vizsgálata után azt is megfigyelhetjük, hogy a gya-
korlat nem egyértelmű, s néhol nem az elvártak szerint működik. 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy a cenzúra és revízió jelentésének ér-
telmezése ebben az esetben nem is olyan egyszerű, hiszen számos olyan 
adatot találhatunk a kéziratokban, tanulmányokban, amelyek ellentmonda-
nak egymásnak. A már leírtak mellett fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy a 
könyvvizsgálathoz kapcsolódó fogalmakat nagy körültekintéssel kell kezel-
ni a következetlenségek és a folytonos szabályozások miatt. Tehát mindig 
az adott kontextusnak megfelelően kell megállapításokat tenni, általánosíta-
ni pedig a jelen ismeretek alapján csak alapos kutatómunka után lehet. 
 
 
 
 
 

                                                      
7 SZELESTEI 2003, 331. 
8 Hasonló csoportosítással – preventív (előzetes) és represszív (utólagos) – máshol is talál-
kozhatunk. Magyar Nagylexikon, V, 236–237. 
9 VOIT, 12–13.  
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Egy kéziratos gyűjtemény, a Systematica collectio 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának Fol. Lat. 855. jelzetű 
kötete, a Systematica collectio a cenzúrához és revízióhoz szükséges rende-
leteket és gyakorlati útmutatókat tartalmazza, praktikus segítséget nyújtva a 
korabeli szakembereknek. A kézirat külalakilag rendezett képet nyújt, lap-
jain három hasábban olvasható a szöveg. A szerkezete átlátható, jól tagolt. 
Mindegyik rész úgy van megszerkesztve, hogy azt tovább lehessen bővíte-
ni, ezért maradt néhány fólió üresen. Az írás egy kéztől származik, és jól 
olvasható. Az útmutató részleteit fő forrásként Fináczy Ernő, Schermann 
Egyed, Szörényi László, Szelestei N. László és még mások is felhasználták 
munkájuk során. A kéziratról részletes ismertetést egyikük sem adott, csak 
a számukra fontos részleteket közölték. Azonos tartalmú kézirat található a 
Magyar Országos Levéltárban,10 és az Országos Széchényi Könyvtárban is 
van még egy példány,11 bizonyára további kötetek is léteznek. A kéziratok 
nagyrészt megegyeznek egymással, összevetésük csak kevés eredményre 
vezetne a könyvvizsgálat gyakorlati szempontjait figyelembe véve. Ezt 
bizonyítja az OSZK-ban lévő két kézirat összevetése: hol az egyik, hol a 
másik kötetben marad ki egy-két szó és néhány rész vagy rendelet, vala-
mint nyelvtani tévedéseket és javításokat is találhatunk. A Fol. Lat. 856. 
kötet végén index is van, sokkal díszesebb kivitelű, néhol pontosabb, vi-
szont nem lehet tovább bővíteni, mindettől függetlenül azonban az általunk 
átírt kötet tűnik teljesebbnek. Mindkét kéziraton pecsét szerepel: „Ex Bibl. 
Com. F. Széchényi.” felirattal, ami bizonyítja, hogy Széchényi Ferenc tu-
lajdonát képezték. 

Szörényi László szerint a kötet gróf Berchtold Ferenc12 püspök, helytar-
tótanácsi tanácsos gyűjteményéhez tartozott, bár ezt a kézirat nem bizonyít-

                                                      
10 MOL, A 69, Magyar Kancellária Levéltára, Ideales resolutiones regiae, 5. kötet, Könyv-
vizsgálati ügyek, 1726–1773. 
11 OSZK, Fol. Lat. 856. 
12 Berchtold Ferenc (1730–1793) Nagyszombatban végezte el a gimnáziumot; bölcseletet 
Bécsben, hittudományt pedig Rómában tanult. Egy ideig Csáky Miklós esztergomi érsek 
udvarában tartózkodott, 1754-ben Verebély plébánosa lett. 1758-ban esztergomi kanonok, 
barsi főesperes, majd érseki helyettes, 1761-ben pazmaneumi rektor Nagyszombatban, 
1764-ben kapornaki apát, 1773-ban pozsonyi prépost. 1776-tól az újonnan alapított beszter-
cebányai püspökség első püspöke. Irodalmi munkásságának egy része ismert. SZINNYEI, I, 
898. 
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ja.13 Szörényi tanulmányában elfelejtette megemlíteni, hogy Berchtold Fe-
renc neve milyen módon került kapcsolatba a Systematica collectióval. 
Ballagi Géza alapján14 végül Ipolyi Arnold munkájában találtuk meg azt az 
utalást15 – Berchtold Ferencről írott fejezetének lábjegyzetében –, amely 
elvezetett a fentebb írtakhoz.  

Ipolyi Arnold Berchtold Ferenc kéziratban maradt munkájának tulajdo-
nítja az imént említett művet. A kézirat jellegéből fakadóan Berchtold szer-
zőségét kétségbe vonhatjuk, mivel a rendeletek úgymond „felülről” 
érkeztek, majd lejegyezték azokat a Systematica collectio első részébe, ez 
alapján pedig egy gyakorlati útmutatót állítottak össze. Tehát ez nem egy 
önálló szerzői munka – sokkal óvatosabban kell fogalmaznunk –, inkább az 
összeállító fogalmát használjuk az auctor helyett. Bár az is megeshet, hogy 
Berchtold szintén csak másolta, de ez a mi szempontunkból nem kulcsfon-
tosságú, mivel nem önálló szellemi termékről van szó. Egyedül a gyakorlati 
részeknél mutatkozik meg, hogy tapasztalaton alapulnak, s itt nem a rende-
letek szövegét másolgatja a leíró.16 

A Systematica collectiót az 1726–177217 között kiadott királyi rendele-
tek, határozatok és leiratok alapján állították össze. A gyűjtemény azért 
kezdődik egy 1726-os rendelettel, mert az uralkodó ebben az évben bízta 
meg az 1724-ben alakult helytartótanácsot bizonyos vallásügyi intézkedések 
megtételével, többek között a könyvvizsgálat koordinálásával. Az 1772-es 
dátum pedig a jezsuita rend 1773-as feloszlatásával magyarázható. 

                                                      
13 SZÖRÉNYI 1979, 4. – Szörényi a püspök nevét és a könyvtári jelzetet is pontatlanul adta 
meg, de onnan tudhatjuk, hogy az általunk vizsgált kötetről beszél, hogy a címek megegyez-
nek, és cikkének egy másik kiadásában (SZÖRÉNYI 1996) javítja az említett adatokat. 
14 BALLAGI, 53–54. 
15 „In manuscriptis haerent: a) Systematica collectio ideal. et precipuar. […] emanatarum b) 
Systema negotii de regulationibus studiorum c) Synopsis ideal. b. resolut. r. ad nullius 
commissionis sphaeram referibilium d) System collectio ideal. et praecip. b. resolut. c. r. in 
negotio religionis ab an. 1691. emanatarum, ex actis cons. loc. r. in 31 capita redactarum cum 
indicibus (fol. min. 780 pag.).” IPOLYI, 10. 
16 STEMPELY, 281–284. 
17 Cenzúratörténeti fejezetünk csak a Systematica collectióban említett időszakkal foglalko-
zik. Ezen rész ismertetésének fontossága megkérdőjelezhető, mivel jelentős hányada 
Schermann Egyed kutatásaiból már ismeretes, de a rendeleteket, határozatokat és leiratokat 
figyelembe véve tudjuk csak nyomon követni a különböző irányváltásokat, azok okait és 
hatását a gyakorlatra. Ezen kívül sajnos nincs olyan munka, amely az eddigi eredményeket 
rendszerbe foglalná és kiegészítené további összefüggésekkel. 
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A cenzúra eredetileg egyházi könyvbírálat volt, amelynek felügyeletét a 
prímás gyakorolta. Ha ez a méltóság betöltetlen volt, akkor a Vallásügyi 
Bizottságban elnöklő érsek vagy püspök látta el a feladatot.18 A tényleges 
könyvvizsgálat jelentős részét ebben a korban a jezsuiták végezték, ponto-
sabban a rend tagjai közül azok, akiket a tartományfőnök kijelölt, és felter-
jesztett a prímás elé.19 

Ennek megfelelően ez az összeállítás a cenzorokat, revizorokat és a 
könyvvizsgálati ügyekben illetékes személyeket, valamint a helytartótanács 
Vallásügyi Bizottságának a munkáját segíthette. A kézirat tartalmazza a 
könyvek cenzúrájára és revíziójára vonatkozó rendeletek kivonatát, vala-
mint különféle utasításokat, leiratokat. Mindezek téma szerint vannak cso-
portosítva, és mellettük a margón feltüntették a kiadásuk dátumát. Ezeket 
követik az útmutatók, először a cenzúraügyekkel foglalkozó Vallásügyi 
Bizottság számára, majd a két főállású pozsonyi revizornak. A bizottság és a 
könyvvizsgálók munkáját egyaránt segítette a nyomdászokra és a nyomta-
tásra vonatkozó tizenkét pont, a könyvek kihozataláról és beviteléről szóló 
hét pont, a könyvvizsgálás menetéről tizennyolc pont, a nem katolikusok 
könyveiről tíz pont. A két főfoglalkozású pozsonyi jezsuita könyvvizsgáló 
gyakorlati munkáját hét paragrafus tárgyalja.20 Az alábbi fő témaköröket 
érintik: a munka előkészítése, a kinyomtatandó könyvek ellenőrzése, könyv-
forgalom, a könyvek cenzúrája és revíziója, a nem katolikus könyvek ellen-
őrzése, a revízió módszerei, a cenzori jelentések formai követelményei. 

Ha a kéziratot alaposabban megvizsgáljuk, észrevehetjük, hogy a cenzorok 
viszonylag gyakran kaptak utasításokat, ezért ésszerűnek tűnhetett számukra 
ezek összegyűjtése, apróbb pontokban kiegészítve saját tapasztalataikkal.21 
Ezzel saját munkájukat könnyítették meg, és jobban át tudták tekinteni a 
néhol egymásnak ellentmondó részeket.  

Mielőtt alaposabban megvizsgálnánk a kézirat gyakorlatra vonatkozó fe-
jezeteit, ki kell térnünk több fontosabb cenzúra- és hivataltörténeti problé-
mára a Systematica collectióban is említett rendeletek és utasítások alapján. 

                                                      
18 FINÁCZY, 350–351.  
19 DONÁTH 1967, 44. 
20 SZELESTEI 2003, 332. 
21 Uo. 
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A 18. századi cenzúratörténet rövid áttekintése 
(1726–1772) 

 
A könyvvizsgálat alakulása III. Károly korában 

 
Magyarországon az első cenzúrarendeletet II. Lajos (1516–1526) adta ki 
1524-ben a lutheranizmus terjedésének meggátolására – ez a protestánselle-
nes irányvonal a későbbiekben is megmaradt. Nem sokkal később I. Miksa 
(1564–1576) életbe léptette az előzetes cenzúrát, valószínűleg püspöki el-
lenőrzéssel.22 Az egyház szerepe ebben a folyamatban egészen a 18. század 
végéig meghatározó és szinte kizárólagos volt.  

III. Károly (1711–1740) kezdte el a cenzúra átszervezését a német biro-
dalomban és a tartományokban. Az ő idejében állandósult hazánkban az ál- 
lami könyvcenzúra, és ténylegesen ekkor kezdett el kiépülni a szervezete az 
egyház szerepének módosulásával. Ez a folyamat Mária Terézia (1740–1780) 
és II. József (1780–1790) uralkodása alatt kisebb változásokkal felerősödött 
és folytatódott. A 18. század ezen szakaszában az állam és az egyház érde-
kei egyre élesebben kezdtek szétválni – a cenzúraügyek terén is –, és a ko-
rábbi „békés” szimbiózis ezzel felbomlott.  

A helytartótanács a kezdeti időszakban sem cenzúra-, sem vallási ügyek-
kel nem foglalkozott. Az 1724-es királyi utasítás értelmében a vallási kérdések 
intézése nem tartozott a helytartótanács feladatai közé, mivel az uralkodó 
ezekben a kérdésekben maga kívánt dönteni. A könyvvizsgálatról ekkor nem 
rendelkeztek, ami azért különös, mert egy korábbi, 1689-es dokumentum ezt 
a magyarországi kormányzóság feladatai közé sorolta.23 

Mindezek ellenére az új intézmény fontos szerepet töltött be ezekben az 
ügyekben. A helytartótanács először csak 1726. január 3-án kapott utasítást 
az uralkodótól, hogy vizsgáljon ki néhány vallási ügyet. A kivizsgálandó 
esetek között szerepeltek a magyarországi reformátusok és evangélikusok 
sérelmei; a lőcsei evangélikusok panaszkodtak könyveik cenzúrázására. Mi-
vel a helytartótanács főemberei katolikus vallásúak voltak, ezért javaslataik 
egyoldalúan a katolikus fél és a katolikus megújulás szellemét tükrözték, 
tehát a más felekezetűek méltán panaszkodhattak az őket ért sérelmek miatt. 

                                                      
22 SCHERMANN, 5, 11. 
23 SASHEGYI 1974, 40–41. 
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A fent említett ügyet még le sem zárták, amikor két, a cenzúra területét érin-
tő rendelet érkezett a kancelláriától, amelyek az egyházétól eltérő álláspon-
tot tükröztek.24  

Az egyik rendelet hátterében a következők álltak: Sopronban az 1720-as 
években egy ideig két nyomda is létezett, az egyik Streibig József Antalé,25 
a másik Dobner Sebestyén Ferdinándé.26 Streibig, hogy a konkurenciától 
megszabaduljon, olyan engedélyt kért az uralkodótól, amelynek értelmében 
a városban egyedül ő gyakorolhatná a nyomdászatot, és rajta kívül más nem 
is árusíthatna. A kancellária ezt a kérést elküldte a városnak véleményezés 
céljából. A soproni tanács csak a nyomdai engedélyt támogatta, azzal a kité-
tellel, hogy a teológiai és erkölcsi műveket az ottani jezsuita kollégium rek-
torának kell cenzúráznia, a politikaiakat a város bírájának, a jelentősebbeket 
az egész tanácsnak. A döntés csak 1726. február 1-jén született meg, ekkor 
az uralkodó egyszerű nyomdai engedélyt adott Streibignek, mégpedig a 
város által javasolt feltétellel.27 

Ez az eset többek között arról tanúskodik, hogy az udvar a nyomdaipart 
már gazdasági vállalkozásnak tekinti, ez előrejelzi azt, hogy a továbbiakban 
valószínűleg nem kívánnak gátat vetni az ilyen jellegű alapításoknak. A 
másik fontos tanulság, hogy az egyházi – jelen esetben a jezsuita – cenzúra 
fölött magasabb állami ellenőrzést kívánnak bevezetni.28 

A jezsuiták a könyvvizsgálatban betöltött nagy szerepüket indirekt mó-
don szerezték azáltal, hogy a felsőfokú oktatás az ő irányításuk alatt állt.29 
II. Ferdinánd (1619–1637) a rend szerepét azzal növelte, hogy 1623-ban a 
bécsi egyetemre bízta a könyvvizsgálatot, ahol 1622 óta csak jezsuiták taní-
tottak. Szelepcsényi György esztergomi érsek a nagyszombati egyetem je-
zsuita tanárát, Szentiványi Mártont kérte fel a cenzúra végzésére. Végül 
nemcsak őt bízták meg, mivel egyedül nem bírta volna a munkát, hanem 

                                                      
24 Uo., 40–42. 
25 Streibig József Antal az alsó-ausztriai Wildberg városából érkezett Magyarországra, s a 
nyugati határszélen telepedett le. 1720-ban Kismartonban Esterházy Pál herceg nyomdásza 
volt, 1721-ben költözött tovább Sopronba, majd Győrbe. ECSEDY, 155. 
26 Dobner Sebestyén Ferdinánd soproni ügyvéd kezdetben talán Streibig munkatársa lehetett, 
s csak később válhattak szét útjaik. Dobner saját műveit önálló s meglehetősen egyszerű 
nyomdájában állította elő, impresszum nélkül. Nyomdájának 1727 után nincs nyoma. Uo., 
156. 
27 SASHEGYI 1974, 42. 
28 Uo., 42. 
29 SCHERMANN, 14. 
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felhatalmazták segédek alkalmazására is.30 1720-ban III. Károly (1711–
1740) a nagyszombati jezsuita egyetem mindenkori kancellárját nevezte ki a 
könyvvizsgálat vezetésére.31 Ez nagy változást hozott a cenzúra történeté-
ben, mert az uralkodó gondoskodott a cenzúra állandóságáról. Az egyetem 
vezetése a jezsuiták kezében volt, ezért ők foglalkoztak könyvvizsgálattal, 
munkatársakat pedig a saját rendjükből kerestek, Nagyszombaton kívül 
Pozsonyban, Győrben, Kassán és más helyeken is.32 

1726. február 8-án keletkezett az a dekrétum,33 amely meghagyta a hely-
tartótanácsnak, hogy az ország területén működő nyomdák terjesszék fel az 
általuk 1712-től kiadott munkák jegyzékét, s jelezzék, ki cenzúrázta azokat. 
Továbbá arról is rendelkeztek, hogy 1726-tól a nyomdászok minden ki-
nyomtatott műből kötelesek fél éven belül három példányt a helytartóta-
nácsnak megküldeni, amely ezekből egyet megőrzött, a másik kettőt pedig 
az udvarnak kellett továbbítania.34 A dekrétum gyakorlati megvalósulását 
gátolta, hogy a Magyar Királyi Helytartótanácsnak még nem volt meg a 
kellő hatékonysága, és a rendeletnek nem tudott érvényt szerezni.35 

Visszatérve a Streibig-ügyre, a helytartótanács nem tudta, hogy Streibig 
József Antal elnyerte a műhelye működéséhez szükséges kiváltságot, ezért 
utasította Sopron városát, hogy tiltsa meg a városi nyomdászoknak a nyom-
tatást. Az utasítás további részében kifejtik a könyvnyomdákkal kapcsolatos 
rendelkezéseket: a felesleges, privilégiummal nem rendelkező vagy közszük-
ségletet ki nem elégítő nyomdákat meg kell szüntetni, s csak akkor lehet 
engedélyt adni működésükre, ha azt a közérdek megkívánja. Az uralkodó 
nem értett egyet a fentiekkel, s 1726. augusztus 2-án36 elrendelte, hogy csak 
az engedély nélküli nyomdákat számolják fel, és arra kötelezte a nyomdá-

                                                      
30 Uo., 17–18. 
31 „[…] a Magyarországban kiadandó összes könyveknek megvizsgálási, jóváhagyási és 
eltiltási jogát és a máshol kinyomtatott és itthon akár árusítandó, akár másképp terjesztendő 
könyvek megvizsgálásának, a gyanúsak és veszedelmesek lefoglalásának és elkobzásának a 
jogát, melyet az előbb említett Szentiványi Márton atya kapott, mostantól a nagyszombati 
jezsuita egyetem jelenlegi és mindenkori tényleges kancellárjára mint theol. doktorra ruház-
zuk át és […] elhatároztuk, hogy ezt a nagyszombati egyetem mindenkori kancellárjára mint 
főcenzorra és az említett esztergomi, nyitrai és győri egyházmegyék helyén a tőle megbízott 
helyettesekre ruházzuk át […].” Bécs, 1720. március 30. Uo., 21. 
32 Uo., 20–22. 
33 Systematica collectio, 2. 
34 SASHEGYI 1974, 43.  
35 Uo., 42–43. 
36 Systematica collectio, 3. 
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szokat, hogy kinyomtatandó műveiket cenzúráztassák. Ez a rendelet mondta 
ki azt is, hogy a teológiai és erkölcsi tárgyú munkákat az egyházi cenzorok, 
a politikaiakat pedig a törvényhatóságok tisztikara elé kell felterjeszteni. A 
helytartótanács továbbra is más állásponton volt, ezért a parancsot nem hir-
dette ki, és kérvényt nyújtottak be, amelyben a rendelet megváltoztatását 
kérték. Választ csak később kaptak, ezért a kihirdetést elhalasztották, így 
a törvényhatóságokat nem utasították a politikai művek cenzúrázására.37 Az 
ügy ezzel természetesen nem zárult le, de további kimenetelének ismerteté-
sétől eltekintünk, mivel az nem kapcsolódik szorosan a témánkhoz.38 

A kérelemmel párhuzamosan a helytartótanács 1726. augusztus 31-i ülé-
sén elhatározta, hogy a vallási ügyekben a tárgyalások előkészítésére az 
esztergomi érsek elnöklete alatt Vallásügyi Bizottságot állítanak fel. A bi-
zottságba egy elnököt, négy tagot és egy titkárt jelöltek.39  

A nézeteltérések egyre gyakoribbá váltak a bécsi Magyar Királyi Udvari 
Kancellária és a Magyar Királyi Helytartótanács között. A fő probléma is-
mételten a politikai tárgyú művek cenzúrázása volt. Ezzel kapcsolatban a 
helytartótanács 1728-ban benyújtott az uralkodónak egy javaslatot, amely 
szerint minden politikai tárgyú munkát a helyi cenzúrázás után, a kinyomta-
tás előtt felülvizsgálatra a helytartótanácshoz kell felterjeszteni. Ezzel a 
könyvkiadásból és -terjesztésből fakadó visszásságokat szerették volna or-
vosolni. A kancellária csak részben értett egyet a fentiekkel, szerintük ezt 
csak a fontosabb esetekben kell elrendelni. III. Károly végül a kancellária 
véleményét hagyta jóvá.40 

Az 1728–29-es országgyűlésen közkézen forgó gúnyiratok vetették fel 
ismét a politikai tárgyú művek cenzúrázásának fontosságát. A helyzetet 
tovább fokozta az 1730. évre szóló kremsi kalendárium, amely beszámolt a 
fent említett országgyűlésről, hamis adatokat közölve arról. Ezen esemé-
nyek következménye az alsó-ausztriai cenzúrát és revíziót szabályozó ren-
delet, amelyet III. Károly 1730 januárjában elküldött a Magyar Királyi 
Udvari Kancelláriának. A kancellária erre elkészítette a saját mandátumter-
vezetét, és az uralkodó jóváhagyásával továbbította a helytartótanácsnak az 
alsó-ausztriai kormánynak szóló rendelettel együtt. A helytartótanács már 

                                                      
37 SASHEGYI 1974, 43–44. 
38 Az ügy további kimeneteléről: Uo. 
39 Uo., 44. 
40 Uo., 46–47. 
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februárban benyújtotta III. Károlynak a véleményező javaslatát, amely a 
korábbi évekhez képest nem sok újdonságot tartalmazott. Az uralkodó má-
jus 25-én41 alapjában véve a kancellária véleményét fogadta el, egy fontos 
kivétellel: a városi tanácsoknak a helytartótanácshoz kellett küldeniük min-
den politikai és közt érintő munkát, amelyek felülvizsgálására két vagy há-
rom személyt bíztak meg állandó jelleggel, a súlyosabb eseteket pedig a 
kancelláriához kellett felterjeszteni.42 A vallási és a politikai művek cenzú-
rája ezzel a rendelettel vált ketté, ez előbbiért a püspökök voltak felelősek, 
az utóbbiért tulajdonképpen az állam a világi törvényhatóságokon keresztül.43 

A helytartótanács 1730. június 9-én a saját hatáskörébe vonta a cenzúra-
ügyet: „A politikai és egyéb közügyi műveket az említett helyi hatóságok 
további vizsgálat végett ezen királyi helytartótanácshoz küldjék, amely an-
nak elintézésére állandóan két vagy három tagot fog kijelölni a maga kebe-
léből és a bonyolultabb műveket, mielőtt jóváhagyná őket, közvetlenül Ő 
Fölsége elé fogja terjeszteni.”44 Schermann Egyed szerint ettől kezdve a 
magyar könyvcenzúra az osztrák mintájára kezdett el formálódni.45 
 
 

Mária Terézia és a könyvvizsgálat I. 
 
Mária Terézia uralkodása alatt a cenzúra és a revízió területén fontos válto-
zások mentek végbe, a könyvnyomtatás, -kiadás, -kereskedelem, -vizsgálat 
egyre inkább állami üggyé vált. Ezt bizonyítja több, Mária Terézia által 
kiadott dokumentum is, amelyben az uralkodónő kifejezésre juttatja, mi a 
cenzúrázás célja: elsősorban az államérdek védelme, majd a közerkölcsé, s 
csak harmadrészben a katolikus érdekeké.46  

Schermann Egyed szerint a változások magyarázata abban rejlik, hogy 
Mária Terézia trónra kerülése Európában „támadó irodalmat létesített”, 
amely az országba is bejutott.47 Donáth Regina más szempontokra hívta fel 
a figyelmet: a Habsburg birodalom a modern állammá alakulás útjára lépett, 

                                                      
41 Systematica collectio, 3. 
42 SASHEGYI 1974, 48–51. 
43 Uo., 53. 
44 SCHERMANN, 23. 
45 Uo., 24. 
46 DONÁTH 1955, 308. 
47 SCHERMANN, 26. 
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s ezért kellett a cenzúra jellegén és szervezetén változtatni. A változás másik 
fő oka szerinte az, hogy a 17. századi vallásháborúk idején kialakult feleke-
zeti megoszlást kellett megszilárdítani a könyvterjesztés állami ellenőrzésé-
vel.48 Ennek érdekében Mária Terézia uralkodása alatt „az állam soroza- 
tosan saját hatáskörébe vont olyan intézményeket és közéleti területeket, 
amelyek korábban az egyház ellenőrzése alatt állottak, pl. az iskolaügyet. Ez 
a törekvés elérte a cenzúraügyet is.”49  

A könyvvizsgálat politika és vallásügy egyszerre. Azért politika, mert a 
Habsburg-ellenes törekvéseknek gátat szabhat, s több úton is lehetővé teszi 
a Habsburg befolyás érvényesülését az országban. Vallásügy is, mert a kato-
likus restauráció egyik fő eszköze – pl. erkölcsök felett őrködés. Figyelembe 
kell vennünk, hogy a két intézmény érdekei a cenzúrázás terén nem voltak 
azonosak, de egy adott szintig az államnak szüksége volt az egyházra és 
annak személyi feltételeire. Az egyháznak is szüksége volt az államra, mivel 
az a törvény erejével tudott fellépni, valamint apparátusával védelmet és 
„hatalmat” tudott biztosítani neki. Az állam azonban a 18. század folyamán 
egyre inkább átvette az irányítást a cenzúra és a revízió felett az egyház kárá-
ra, és ezzel párhuzamosan megpróbálta kiszorítani a politikai életből. 

A revízió lassúságára érkező sok panasz miatt 1745. június 21-én50 a ki-
rálynő meghagyta, hogy a könyvvizsgálatot ne csak egy jezsuitára bízzák, 
hanem az ország más helyein működő jezsuita szerzetesekre is,51 akiket a 
megyéspüspök nevezhet ki. Ezen kívül elrendelte, hogy a feltartóztatott köny-
vek átvizsgálása két hónapon belül elvégzendő.52 

A probléma ennyivel nem oldódott meg, ezért Mária Terézia 1747. feb-
ruár 23-án53 két, kizárólag ezzel foglalkozó pozsonyi jezsuitára bízta a 
könyvvizsgálatot,54 az akatolikus könyvek behozatalát és a revizorok mun-
káját pedig nyolc pontban szabályozta. A polgári hatóságok cenzúrázási 

                                                      
48 DONÁTH 1967, 44. 
49 Uo., 44. 
50 SCHERMANN Egyed szerint 1745. június 20., de a Systematica collectio szerint 1745. június 
21. Systematica collectio, 14. 
51 Névsorukat közli: SZELESTEI 2003, 339–342.  
52 SCHERMANN, 26. 
53 Systematica collectio, 14. 
54 Schermann Egyed szerint Mária Terézia a revíziót és a cenzúrát is a két jezsuita cenzorra 
bízta (SCHERMANN, 26), Fináczy ezzel szemben azt állítja, a cenzúrát továbbra is az 1730. évi 
rendelet alapján végezték, és ezt azzal indokolja, hogy a revizoroktól így is „fizikai képtelen-
séget” kértek (FINÁCZY, 67, 3. lábjegyzet). 
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jogát megszüntette, s a jezsuiták eltartására évi 200-200 Ft fizetést biztosított 
a Cassa Parochorum55 terhére.56 A rendelet nagyobb része a revíziót érinti, de 
van két szabály, amely a belföldön nyomtatandó könyvek előzetes cenzúrá-
járól és a megyéspüspökök jogairól is szól.57 Schermann Egyed felfigyelt 
arra, hogy a polgári hatóságok cenzúrázási joga mégsem szűnt meg ezzel a 
rendelettel, hanem tovább gyakorolták azt.58  

A helytartótanács a rendeletet egy átirat kíséretében megküldte a Vallás-
ügyi Bizottság elnökének, Althann Mihálynak, azért neki, mivel az eszter-
gomi székben üresedés volt ebben az időben. Althann-nak a rendelet alapján 
végrehajtási utasítást kellett kidolgoznia. A feladat elvégzése után, 1747 
márciusában elküldte az Idea instructionis című tervezetet a helytartóta-
nácsnak.59 Donáth Regina e két dokumentum – az instrukció és a rendelet – 
összehasonlításának eredményeit három pontban foglalta össze: „1. Az inst-
rukció a rendelet szellemének teljesen, a gyakorlati vonatkozásokban is 
eléggé alkalmazkodik. 2. Világosan és könnyen érthetően, a gyakorlati 
hasznot szem előtt tartva fogalmaz […] 3. A cenzúra intézőit csak királyi 
könyvvizsgálóknak mondja, jezsuita voltukról hallgat […] A gondolatok 
teljes azonossága a két okmány szövegében azt sejteti, hogy Althann-nak 
talán a rendelet létrehozásában is része volt.”60 
 
 

Bécsi cenzúra 
 
A bécsi cenzúrát 1740-ben Mária Terézia az egyetemre bízta, de a kormány 
nem értett egyet döntésével, mert III. Károlytól kapott jogát védte. A nagy 
változás Gerard van Swieten Bécsbe hívása és az aacheni béke után követ-
kezett be.61 

                                                      
55 A Cassa Parochorumot – másik nevén lelkészpénztár – III. Károly állította fel 1733. már-
cius 7-én kelt határozatával. Ebbe III. Ferdinánd alapítványának 6 000 forintnyi járadékán 
kívül 10 000 forintot utalt a következő célokra: templomok építése, papok fizetése. EMBER 
1942/43, 242. 
56 SCHERMANN, 26. 
57 Uo., 28. 
58 Uo., 35. 
59 DONÁTH 1986, 82.  
60 Uo., 85–86. 
61 SCHERMANN, 32. 
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Az 1749-ben újralétesített direktórium, amelynek elnöke Friedrich Wil-
helm Haugwitz gróf volt, felszólítást kapott az egyetemi ellenőrzéssel össze-
függő könyvvizsgálat szabályozására. Haugwitz gróf a következő javaslatot 
állította össze: a könyveket szakok szerint kell cenzúrázni, a teológiai és 
bölcseleti könyveket a jezsuiták ellenőrizzék, a történelmi és politikai köny-
veket a savoyai és theresianumi akadémiák tanácsa, a jogiakat a jogi kar 
tanárai, az orvosiakat pedig van Swieten vállalta el.62  

A szabályzatot a császárnő van Swietennek adta ki véleményezésre, aki 
a következő módosításokat javasolta: a teológiai könyvek vizsgálatára 
Trautson bécsi érseket ajánlotta, a bölcseletiekére pedig saját maga vállal-
kozott. Mária Terézia elfogadta a változtatásokat, de a teológiai és általános 
tartalmú könyvek bírálásának ügyében egy-egy jezsuita szerzetest is „benn-
felejtett”.63 

Van Swieten a nevelésben, az oktatásban és a könyvvizsgálatban a felvilá-
gosodás eszmerendszerét igyekezett terjeszteni, ezt bizonyítja XIII. Benedek 
(1724–1730) rejtjeles értesítése a párizsi nunciatúra egyik diplomatájához, 
Sizzofanti apáthoz. „[…] elkeserítenek bennünket azok a veszélyes újítások, 
amelyeket már bevezettek más osztrák tartományokba van Swieten orvos 
sugalmazására, neki a Császár-Királynőnél mint teológusnak és kánonjo- 
gásznak is hitele van, ezért nekünk elővigyázatosnak kell lennünk […]”.64 

1751-ben újjászervezték a cenzori hivatalt, amelynek elnöke Trautson 
érsek lett. A könyvvizsgálati ügyekben a jezsuiták egyre kisebb szerepet 
kaptak. Sőt, az újjászervezett hivatalnak 1760-tól csak egy jezsuita tagja 
volt, s 1764-től már egy sem. Van Swieten 1758-ban átvette Schrattenbach 
gróftól – aki a cenzúrabizottság vezetője és salzburgi érsek volt – az elnöki 
tisztet, s egészen haláláig ellátta ezt a feladatot.65 
 
 

A pozsonyi revízió és bécsi cenzúra viszonya 
 
A 18. század cenzúratörténetében az 1754. év nagy fontossággal bír, mert 
Mária Terézia ekkor szervezte újjá a könyvvizsgálatot a Habsburg centrali-
                                                      
62 Uo., 31–32. 
63 Uo., 32. 
64 Nunziatura de Francia 455, 84, Pápai Titkos Levéltár, Pastor Päpste, XIV/1, 538. Idézi: 
SZÁNTÓ, 819. 
65 SCHERMANN, 32–33. 
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záció jegyében.66 Ekkortól tapasztalhatjuk, hogy a cenzorok javaslatát a köny- 
vek sorsára vonatkozóan már nem fogadták el fenntartás nélkül, hanem 
felülbírálták azokat.67  

A nyugatról jövő utasok könyveit Bécsben és Pozsonyban is megvizs-
gálhatták. A mi szempontunkból ez azért érdekes, mert Bécsben más szel-
lemben cenzúráztak, ezért sokszor előfordult, hogy a pozsonyi revízió 
felülbírálta ezeket a döntéseket. Ez pedig sok panasznak volt a forrása, tehát 
az uralkodónak tennie kellett valamit.68  

Az 1754. január 7-ei69 rendelet értelmében a kiadóknak a Magyarorszá-
gon megjelenő könyveket Bécsbe kellett küldeniük vizsgálatra, úgy, hogy a 
teológiai és dogmatikai könyvek cenzúrázásában a megyéspüspökök felül-
vizsgálási joga ne sérüljön.70 Másfél hónappal később – február 25-én – az 
uralkodó elrendelte, hogy a bécsi cenzúra által elvetett könyvek Pozsonyban 
is elvetendők. Májusban a nyomdászok költségeinek csökkentésére Mária 
Terézia azt a döntést hozta, hogy a könyveket mégis a cenzorok vizsgálják 
át. A februárban hozott rendeletet valószínűleg nem tartották be, ezért 1756. 
november 9-én71 ismételten meghagyták, hogy a Bécsben jóváhagyott, 
configált könyveket Pozsonyban is jóvá kell hagyni.72 

A Systematica collectio több pontja is kiemeli, hogy a bécsi cenzúra által 
felülvizsgált és rendben talált könyveket a pozsonyi revíziónak is tovább 
kellett engednie, egy kivétellel: az evangélikus és református vallás Ma-
gyarországon megengedett volt.73 Ha a Pozsonyba vitt könyvek címlapján a 
bécsi cenzúra pecsétje már szerepelt, akkor azt a tulajdonosnak rövid időn 
belül vissza kellett adni. Ha a pecsét nem szerepelt a megfelelő helyen, ak-
kor a könyvet alaposan felülvizsgálták, és megnézték, hogy ugyanazt hoz-
ták-e a revízióra, amit az igazolásban feltüntettek, vagy véletlenül 
valamilyen keveredés történt, és ezért vannak az eltérések. A revizoroknak 
mindkét esetben jelentést kellett tenniük a Vallásügyi Bizottság vezetőjének 
és a püspöknek.74 
                                                      
66 DONÁTH 1957, 375. 
67 Uo., 379. 
68 FINÁCZY, 68. 
69 Systematica collectio, 3. 
70 SCHERMANN, 30. 
71 Systematica collectio, 18. 
72 SCHERMANN, 30. 
73 Uo., 74. 
74 Systematica collectio, 72–73. 
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A Bécsben megvizsgált könyvek ismételt revíziójára több érdekes adatot 
is találhatunk, ezek közül Donáth Regina ismertet egy olyan esetet, amely 
közel másfél évig foglalkoztatta a kancelláriát és a helytartótanácsot. Mária 
Terézia 1758 szeptemberében kért felvilágosítást a helytartótanácstól, hogy 
a pozsonyi harmincadon miért tartják vissza a körmöci és selmeci akato- 
likusok bibliáit, mivel azok a bécsi cenzúrán már átestek. Októberben a 
kancellária ismét ez ügyben írt a helytartótanácsnak, mert a válaszukból 
nem derült ki egyértelműen, hogy olyan bibliakiadást tartottak-e vissza a 
revizorok, amelyet a korábbi rendelkezések engedélyeztek, vagy pedig ame-
lyet tiltottak. Az ügy még a következő év februárjában sem zárult le, mert 
Mária Terézia ekkor azt az utasítást adta, hogy a visszatartott Luther-bibliát 
engedjék tovább. Szeptemberben már arról rendelkezett, hogy a szállítmányt 
nem lehet átengedni, hanem át kell adni egy bécsi könyvkereskedőnek, aki 
gondoskodik a visszaszállításról. A királynő a későbbiekre vonatkozóan azt 
hangsúlyozta, hogy a protestánsok részére az elkövetkezendőkben ez a bib-
liakiadás engedélyezett, s behozatalát a könyvvizsgálók ne akadályozzák 
meg.75 

Láthatjuk, hogy a könyvvizsgálati eljárás katolikus jellegű volt, és a je-
zsuiták irányítása alatt állt, de ezen túlmenően az állam és a társadalom 
fennálló rendjének megőrzését szolgálta. A cenzúra és a revízió összbiro-
dalmi érdekeket is képviselt, hiszen a pozsonyi könyvvizsgálat a fenti ren-
deletek alapján már hivatalosan is a bécsi alá volt rendelve.76  
 
 

Mária Terézia és a könyvvizsgálat II. 
 
1760. július 1-jén77 a Vallásügyi Bizottság királyi utasítás alapján részletes 
szabályzatot készített.78 Szörényi László szerint: „Igazi bürokratikus re-
mekmű: nyugták és ellennyugták, jelentések és táblázatok bonyolult hierar-
chiája kíséri a könyvet a tulajdonostól a tulajdonosig – illetve elkobzás 
esetén a máglyáig, vagy a jól őrzött raktárig.”79 Mária Terézia mindezt júli-

                                                      
75 DONÁTH 1970, 176. 
76 Uo., 175. 
77 Systematica collectio, 10. 
78 SCHERMANN, 36. 
79 SZÖRÉNYI 1979, 4. 
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us 21-én80 hagyta jóvá, és elrendelte, hogy a könyvrevíziót a helytartótanács 
püspök-tanácsosának kell bemutatni. Ha ő átnézte, akkor a rá vonatkozó 
javaslatot ezentúl nem a Vallásügyi Bizottsághoz, hanem egyenesen a hely-
tartótanácshoz kell benyújtania.81 Látszólag ez nem nagy változás, sőt a 
hierarchia terén még egyszerűsödést is mutat, mert egy szervezeti szintet, 
még ha az a helytartótanácshoz is tartozik, kiiktattak. Valójában ez az ural-
kodói és a bécsi körök közvetlenebb befolyását erősítette. 

1762 márciusában a királyi leirat szokás szerint közli a bécsi cenzúrahi-
vatal által cenzúrázott könyvek jegyzékét, másrészt felvilágosítást kér, hogy 
milyen módszerek alapján dolgoznak a revizorok Magyarországon. Ez azért 
jelentős, mert a bécsi cenzúra csak a nyugati utak felől érkező könyveket 
tudta ellenőrizni, de például a Lengyelországon keresztül jövőket nem. 
Donáth Regina szerint ez a királyi leirat már a változások előszelét érzékelteti, 
s egy előzetes tájékozódás lehetett a következő nagyobb reform előkészítése 
előtt. Ezt igazolja az a tény, hogy Pichler György királyi udvari tanácsos 
1763-ban arról értesítette Barkóczy Ferenc prímás-érseket, hogy a királynő 
egy tervezetet dolgoztatott ki a könyvvizsgálat teljes átalakítására. A prímás 
valószínűleg utasítást kapott egy terv elkészítésére, amely nem valósulhatott 
meg.82 

Mária Terézia állásfoglalása egyértelmű, a könyvcenzúrát ketté kell vá-
lasztani, s a püspökök csak az egyházi tárgyú könyvek vizsgálatával foglal-
kozhatnak. Az uralkodó kezdetben nem számolt azzal, hogy az esztergomi 
érsek államjogi helyzetéből fakadóan részt vesz az ország kormányzásában, 
s valószínűleg ez lehetett az oka annak,83 hogy 1763. július 25-én84 a ma-
gyar tanügy és könyvcenzúra vezetésével Barkóczyt bízta meg, és a bécsi 
cenzúra szabályzatát is elküldte neki.85 Mária Terézia a következő év elején 
megszüntette a pozsonyi cenzorok fizetését, amelyet eddig a Cassa Paro- 
chorum terhére folyósítottak. Nem sokkal később, 1765. június 18-án a prí-
más meghalt. A következő napon a kancellária már aláírásra készítette elő 

                                                      
80 Systematica collectio, 11. 
81 SCHERMANN, 37. 
82 DONÁTH 1967, 47. 
83 Uo., 44–46. 
84 Schermann Egyed szerint július 5., de a Systematica collectio szerint július 25. Systematica 
collectio, 5, 22. 
85 SCHERMANN, 38. 
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az új intézkedésről szóló iratokat, amelyek a tanügyi változásokat és a 
könyvcenzúra állami üggyé változtatását javasolták.86 

1766 márciusában87 Mária Terézia ismételten elküldte a bécsi könyvcen-
zúra szabályzatát. Betartását elrendelte, azzal a kivétellel, hogy az evangéli-
kus és a református vallási gyakorlat Magyarországon megtűrt, ezért ezeket 
a könyveket nem a megszokott módon kell bírálat alá venni. Szót ejtett a 
revizori hivatalban lévő üres helyek betöltéséről és az ártalmatlan könyvek 
azonnali visszaadásáról.88 

XIII. Kelemen pápa (1758–1769) az 1766-ban írott Christianae 
Reipublicae salus kezdetű brévéjében arra kérte az érsekeket és a püspökö-
ket, hogy a vallástalan írások ellen „vegyék fel a küzdelmet”, és kérjék a 
kormányok, hatóságok segítségét ezen iratok terjedésének megakadályozá-
sához. Mária Terézia ennek szellemében adta ki 1767. május 3-ai rendele-
tét,89 amelyben elítélte az olyan könyveket, amelyek libertinizmusra, indiffe- 
rentizmusra vagy vallásgúnyolásra vezetnek. A helytartótanács „mindent” 
elkövetett, hogy a kérésnek eleget tegyen, ezért a vármegyékhez és a ható-
ságokhoz fordult. Berchtold Ferenc, a Vallásügyi Bizottság elnöke – akinek 
tulajdonában volt a Systematica collectio általunk vizsgált példánya – a 
királyi rendelet egyik példányát átadta Vajkovics Imre revizornak, aki disz-
szertációjában90 az indifferentizmussal foglalkozott. A nem katolikus köny-
vek olvasását is ekkor szabályozták, ugyanis csak azoknak engedték meg, 
akiknek hivataluknál fogva engedélyük volt rá.91 

A tiltott könyvek sorsáról Mária Terézia 1767. december 9-én92 rendel-
kezett: ezeket nem szabad visszaadni tulajdonosaiknak, hanem meg kell 
semmisíteni, valamint ezen könyveknek és birtokosaiknak a listáját minden 
hónapban el kell küldeni az uralkodónak. A következő pont előírta, hogy 
mindenben a bécsi szabályzat követendő.93 

                                                      
86 DONÁTH 1967, 47. 
87 Systematica collectio, 4. 
88 SCHERMANN, 43. 
89 Systematica collectio, 29. 
90 VAJKOVICS Imre, Dissertatio nona de Clementis XIII. et Mariae Theresiae conatibus 
apostolicis in librorum perniciosorum abolitionem impensis, [h. n.], [é. n.] 
91 Systematica collectio, 29. 
92 Uo., 30. 
93 SCHERMANN, 48. 
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1768. február 6-án XIII. Kelemen brévéjében94 ismételten felhívta a ki-
rálynő figyelmét az Európát elárasztó istentelenségre, amelyet a leghitvá-
nyabb könyvek terjedése okozott, valamint kifejezte afeletti örömét, hogy 
Mária Terézia igyekezett országától távol tartani a bajokat, de attól félt, 
hogy szándékát nem koronázta siker. A lelkek üdvösségének megóvása ér- 
dekében egy új módszert közölt.95  

1772 márciusában96 ismételten változásokat tapasztalhatunk a magyaror-
szági könyvvizsgálat működésében, ettől kezdve a világi nyomdákra vonat-
kozó rendelethez már a papságnak és a szerzeteseknek is alkalmazkodniuk 
kellett. Május 25-én97 kelt a van Swieten igazgatóságából származó utolsó 
rendelet, amely összefoglalta a revizoroknak adott utasításokat. A Systematica 
collectio ezt követően már csak egy rendeletet közöl.98 

1773-ban feloszlatták a jezsuita rendet, s ettől az évtől a gyűjteményben 
sem szerepel több rendelet. Ezen esemény akár komolyabb változásokat is 
jelenthetett volna a cenzúra szigorára vonatkozólag, de a feloszlatás után is 
általában exjezsuiták voltak a cenzorok, és korábbi pozícióikat sem vesztet-
ték el rögtön.99 

                                                      
94 „Gondjaink közül jelenleg a legsúlyosabb a leghitványabb könyveknek az özöne, amellyel 
az istentelenség elárasztotta Európát; a vallás vonatkozásában mindentől félni lehet, mert 
nyílt harc folyik ellene. 1766 szeptemberében megparancsoltuk minden püspöknek, hogy 
tartsák távol ezeket a könyveket egyházmegyéjüktől; sokan hűségesen teszik ezt. Annak is 
örültünk, hogy levelünk által fellelkesítve szándékodban állt ezt a bajt országodtól 
távoltartani; attól félünk azonban, hogy nem koronázta siker szándékodat. Az előző évben 
figyelmeztettünk téged Borromei nuncius által a milánói cenzúra miatt, de nem értünk el 
semmit. A lelkek üdvössége érdekében tudatjuk veled véleményünket az új módszerről: a 
legnagyobb kárt az okozza a vallásnak és a közjónak Milánóban, hogy a királyi küldöttek a 
legfőbb cenzúrát gyakorolva, ők mondják ki a végső szót a világiakról, ha azok a vallás, 
erkölcs és hit ellen írnak. Így elveszik az Egyháztól azt a szabadságot, hogy a hit letétemé-
nyét megőrizze. Ha az egyháztól megvonják a cenzúra gyakorlását, a hitet a legsúlyosabb 
vereség érheti. A két küldött nem elegendő, mivel a világi küldöttek véleménykülönbség 
esetén a botrányos könyveket engedélyezik, és így viszály áll elő a sacerdotium és az 
imperium között. Ezért kell Milánóban a lateráni és trienti zsinat rendelkezéseit foganatosíta-
ni, amelyeket a nuncius a tartományi zsinatokon szorgalmazott. Nincs számodra annál jobb, 
mintha ezeket az előírásokat védelmezed.” Epist. X. 207, Pápai Titkos Levéltár, Pastor 
Päpste, XVI/1, 540. Idézi: SZÁNTÓ, 819–820. 
95 Uo. 
96 Systematica collectio, 32. 
97 Uo. 
98 SCHERMANN, 51–52. 
99 SZELESTEI 2003, 337. 
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Tényleges szervezeti változások csak II. József ideje alatt érték a cenzú-
raügyet. Ennek első lépése volt, hogy a pozsonyi helytartótanács cenzúrázási 
jogát megszüntették, és a monarchia minden könyvbírálati ügyét a Commissio 
Aulica – Hofkommission – vette át. Ezzel párhuzamosan a bíboros is kiszo-
rult az ország szellemi életének ellenőrzéséből. A III. Károly óta fokozódó 
centralizálási kísérletek fordulóponthoz érkeztek, és a könyvvizsgálat már a 
gyakorlatban is állami ügy lett.100 
 
 

A könyvvizsgálat „szervezete” 
 

A Magyar Királyi Helytartótanács kezdeti szerepe a könyvvizsgálatban 
 
A könyvvizsgálatban a következő „szervekkel” számolhatunk (esetenként 
eltérő lehet az ügy menete, így a szervek részvétele is): cenzor, revizor, 
püspök, városi tanács, harmincadhivatalok, Magyar Királyi Helytartótanács 
(ezen belül a Vallásügyi Bizottság), Magyar Udvari Kamara, uralkodó. A 
legfontosabb esetekben természetesen az uralkodó döntött, esetlegesen fi-
gyelembe véve egyes tanácsadók javaslatát. 

A további adatok és összefüggések megértéséhez fontos tudnunk az alábbi- 
akat: 1724. március 21-én iktatták be a pozsonyi várban a Magyar Királyi 
Helytartótanácsot, amely az első felelős magyar minisztérium megalakításáig 
folyamatosan, majd a Bach-korszakot követően a kiegyezésig működött.101 
Az intézmény rendeletileg az uralkodónak volt alárendelve, és független 
volt minden udvari hatóságtól, de a gyakorlatban a Magyar Királyi Udvari 
Kancellária felülvizsgálati jogot gyakorolt vele szemben.102 Ez sértette a 
helytartótanács önállóságát, de az rá nézve sokkal „veszélyesebb” volt, hogy 
a kancellária nem az utolsó fórum az uralkodó előtt, „hanem a fontosabb 
ügyek még a király legbizalmasabb tanácsadóinak a kezén, a korban az 
úgynevezett miniszteriális konferencián is átmentek, vagy pedig egyszerűen 
egy valaki a bizalmas tanácsadók közül határozott róluk.”103 

                                                      
100 DONÁTH 1955, 309. 
101 EMBER 1937, 84. 
102 Uo., 88. 
103 Uo., 89. 
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Az 1724-ben kiadott királyi utasítás szerint a helytartótanács közvetlenül 
vallási104 kérdésekkel nem foglalkozhatott, mert ezt a jogot az uralkodó 
magának tartotta fenn, így királyi jóváhagyás nélkül, önállóan nem is ren-
delkezhetett. Az egyházügyi kérdések – a katolikus egyház jogának és va-
gyonának védelme – kifejezetten ennek az intézménynek a feladatkörébe 
tartoztak.105  

Ember Győző megállapította, hogy a gyakorlatban a helytartótanácsnak 
jóval jelentősebb szerepe volt a vallásügy terén. A rendeletek végrehajtásá-
ban és előkészítésében is részt vett, valamint az uralkodó állásfoglalásra 
szólíthatta fel. Véleményét ezt követően átnézte a Magyar Királyi Udvari 
Kancellária, a király szűkebb tanácsa, és csak ezután került a király elé.106  

A fentebb említett 1724-es királyi utasításban a cenzúraügyről nem esik 
szó, ez azért különös, mert I. Lipót 1689-ben – az Einrichtungswerkben107 – 
a könyvcenzúrát a létesítendő magyarországi kormányzóság feladatai közé 
sorolta. A különbségek értelmezésére Sashegyi Oszkár két, számára elfo-
gadható magyarázatot is ad. Az egyik, hogy az uralkodó magának tartotta 
fenn a cenzúraügyek rendezését a vallásügyekkel egyetemben, a másik, hogy 
az 1721-es cenzúra-pátensben108 már intézkedett erről a kérdésről. Sashegyi 
szerint azért jogos mindkét magyarázat, mert az udvar álláspontja az előbbit, 
a helytartótanácsé az utóbbit támasztja alá. 

                                                      
104 A 18. századi szóhasználatban a vallásügy (negotium religionis) a nem katolikus felekeze-
tek ügyét jelentette, az egyházügy (negotium ecclesiasticum) pedig a katolikus egyházat 
érintő kérdésekét. EMBER 1942/43, 238. 
105 Uo., 237. 
106 Uo., 238. 
107 A tervezet hátterében az áll, hogy I. Lipót megbízta Kollonich Lipót püspököt, a pozsonyi 
kamara elnökét, hogy dolgozza ki a magyarországi kormányzat reformtervezetét. Kollonich 
eleget tett a kérésnek, s 1689-ben elkészült a tervezet, amelyben szó esik a könyvek cenzúrá-
zásáról mint a kormányzóság feladatáról. SASHEGYI 1968, 7. 
108 Az 1721-ben kibocsátott rendeletnek volt egy 1718-as előzménye, amelyben az áll, hogy 
„a Szentiványi Mártonra ruházott jogok a nagyszombati egyetem mindenkori kancellárjára 
szálljanak, s az egyetemi kancellár az esztergomi, az egri, a nyitrai és a győri egyházmegyék 
területén a cenzori teendők ellátásával helyetteseket is megbízhasson.” Ezt a pátenst azonban 
a kancellária nem bocsátotta ki. Az 1721-es cenzúrapátensben ehhez képest az a változás 
történt, hogy az esztergomi kancellár csak három egyházmegyében, az esztergomiban, a 
nyitraiban és a győriben állíthatott helyetteseket a cenzúra gyakorlására. SASHEGYI 1969, 
332. 
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A helytartótanács tagjainak többsége katolikus vallású volt, így a cenzú-
ra ügyében tett javaslataik a katolikus megújulás szellemét tükrözik, s ez 
számos nézeteltéréshez vezetett más felekezetekkel.109 

Az uralkodó 1726-tól már a vallásügyi feladatok kérdésének keretében 
utasította a helytartótanácsot könyvvizsgálati intézkedések megtételére. Még 
ebben az évben, egy helytartótanácsi tanácsülésen elhatározták, hogy a val-
lásügyi kérdések tárgyalásának előkészítésére bizottságot fognak felállítani.110  

1730. június 9-én a helytartótanács kiadott egy rendeletet,111 amelynek 
értelmében a politikai művek cenzúrázásának jogát saját hatáskörébe vonta, 
ezzel már egy korábban kialakult, helyesebben kialakulóban lévő rendszer 
alapjait fektette le. Ha működését és javaslatainak megvalósulását jobban 
megvizsgáljuk – a könyvvizsgálat terén –, akkor feltűnik, hogy többnyire 
csak másodlagos szerepet töltött be, mivel döntéseit többször is felülbírál-
ták, módosították. 
 
 

A Vallásügyi Bizottság működése 
 
Az 1731-ben megalakult, de határozott szervezetet csak később kapott Val-
lásügyi Bizottság volt az, amely a Magyar Királyi Helytartótanácson belül – 
többek között – a cenzúra és a revízió kérdéseivel foglalkozott. A bizottság 
és a szervek működését azért is mutatjuk be ilyen részletekbe menően, mert 
ezen ismeretek birtokában nagyobb betekintést nyerhetünk a könyvvizsgálat 
teljes folyamatába. Az ügymenet ismeretében már nem lepődhetünk meg 
azon sem, hogy az eljárás miért volt ilyen nehézkes és lassú. 

A bizottságok,112 köztük a Vallásügyi Bizottság megszervezése jelentős 
lépés a szakszerű ügyintézés terén, mert a hivatali munka így több kisebb 
részre oszlott. Ezzel a tanácsosoknak lehetősége nyílott arra, hogy csak bizo-
nyos kérdésekkel foglalkozzanak, ennek következtében könnyebben válhattak 
a bizottság illetékessége alá tartozó ügyekben elméleti és gyakorlati szakem-
berekké. A bizottságokon belül a szakszerű munkamegosztás folytatódott. 

                                                      
109 SASHEGYI 1974, 40. 
110 Uo., 44. 
111 SCHERMANN, 23. 
112 Kegyes-alapítványügyi Bizottság, Vallásügyi Bizottság, Lelkészpénztári Bizottság. 



 

29 
 

Felépítésüket tekintve a bizottságok hasonlóan működtek, mint a tanács. 
Az adott ügyet, amellyel foglalkozniuk kellett, az elnök adta ki jelentéstétel-
re valamelyik tanácsosnak. Ezt követően az ülésen megtárgyalták a javaslatot, 
s annak elfogadásáról, módosításáról vagy elvetéséről szótöbbség alapján 
döntöttek.113 Az előadó után a többi tanácsos ülésrend szerint szólalt fel. Vé- 
leménynyilvánítás közben nem lehetett senkit sem közbeszólással megza-
varni, álláspontjától eltéríteni.114 A titkár írásba foglalta a határozatot, ame-
lyet az elnök aláírt, s a tanács elé terjesztett. Amennyiben az elnök nem 
értett egyet a szótöbbséggel hozott határozattal, ezt különvéleményben a 
tanács tudomására hozhatta.115 

1754-ben a tanácsok utasítást kaptak munkájuk egyszerűsítésére, ettől 
kezdve nem írásbeli jelentéseket, hanem az ülésekről készített jegyzőköny-
veket terjesztették a tanács elé, amelyet a bizottsági jegyző vezetett. A Val-
lásügyi Bizottság tagjainak száma ekkor kilencre növekedett: ebből nyolc 
tanácsos, egy a titkár.116 

Érdemes megvizsgálni az ekkor működő három bizottság – Kegyes-
alapítványügyi Bizottság, Vallásügyi Bizottság, Lelkészpénztári Bizottság – 
tagjait. A bizottságoknak közös elnökük volt gróf Csáky Miklós prímás 
személyében, rajta kívül a tagság – a főurak és a főpapok – nagyobb része 
megegyezett. E szoros kapcsolat a tárgyi rokonsággal is magyarázható. Csak 
azok a személyek különböztek, akik a munka érdemi részét végezték. Az 
üléseken a főrendi tanácsosok sokszor nem tudtak megjelenni, de a bizott-
ság ennek ellenére határozatképes maradt, ha jelen volt a két tanácsos és a 
titkár. A prímásnak sem kellett feltétlenül elnökölnie, mert bármelyik bi-
zottsági titkár pótolhatta őt tisztségében. Már ezek alapján is látható, hogy a 
három bizottság között milyen szoros volt a kapcsolat. Ezt tovább erősítette 
az a tény, hogy abban az esetben, ha még a három tag sem volt együtt, akkor 
a másik kettőből helyettesíthették őket. A bizottságok ülései ezért különbö-
ző napokon voltak. A sok egyezés, ügyköri átfedés oda vezetett, hogy az 
uralkodó 1769-ben egyesítette őket, s további kisebb változtatásokat is tett. 
Ez az egyesítés a katolikusok számára részben hátrányos volt, mivel a nem 
katolikus felekezetek ügyei túlságosan is igénybe vették a Vallásügyi Bi-

                                                      
113 EMBER 1942/43, 239–240. 
114 EMBER 1937, 92. 
115 EMBER 1942/43, 240. 
116 Uo., 243. 
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zottságot. Előnyt jelentett viszont, hogy a beolvasztott két bizottság a kato-
likus egyházat támogatta az államkormányzat részéről.117  

Természetesen ez a feladatköri leírás csak azt mutatta be, a szerveknek 
hogyan kellett volna működniük – ez a többi általunk ismertetett szervre is 
vonatkozik. A tényleges működésről csak a kibocsátott okiratok és a doku-
mentált esetek révén szerezhetünk tudomást.  
 
 

A magyar kamara és a harmincadhivatalok 
 
A kamara szerepe nem merült ki eredeti funkciójának, a pénzügyigazgatás-
nak az intézésében, hanem más területekre is átnyúlt, mint például a gazda-
ságszervező, a honvédelmi és a kulturális terrénumokra. Ezekben a felada- 
tokban többnyire nem kezdeményező, hanem kivitelező fél volt. A kamara 
közvetve is segítette a kulturális életet, hiszen az általa kezelt tőkék kamata-
iból építkezéseket, nyomdákat és könyvek kiadását is finanszírozták. Ezeket 
többnyire felsőbb utasításra tette, de az ügyintézés megkövetelte, hogy a 
kamara által kezelt pénzekből jusson valami a könyvkultúra számára is.118 

A kamara a cenzúrában mint alárendelt szerv volt jelen, mert csak végre-
hajtotta a kancelláriának és a helytartótanácsnak az intézkedéseit. Erre első-
sorban a harmincadvám állomásain került sor, ugyanis itt ellenőrizték az 
egész ország behozatalát és kivitelét.119  

Az utasítások alapján a harmincadvámnál a Magyarországra érkező ösz-
szes könyvet lefoglalták, és vizsgálat céljából a legközelebbi hatósághoz 
vagy a későbbi gyakorlat szerint a revizorhoz küldték. A revízió természete-
sen nemcsak a könyvkereskedőket érintette, hanem a peregrinált diákokat, 
szerzeteseket, prelátusokat és más utazókat is.120  

Miután a könyv a harmincadhivatalba érkezett, az ügyészség (publicus 
officialis) jelentést tett a kamarán keresztül a Vallásügyi Bizottság elnöké-
nek vagy az ő távollétében a helyettesének. Ezután kapta meg a könyveket a 
revizor, aki miután átvizsgálta őket, jelentését beterjesztette a Vallásügyi 
Bizottsághoz.121 Ezt a dokumentumot még a püspök is átnézte, s bizonyos 
                                                      
117 Uo., 244. 
118 FALLENBÜCHL, 305. 
119 Uo., 310. 
120 SASHEGYI 1974, 46. 
121 BALLAGI, 54. 
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esetekben le is rövidítette. A bizottságban megvitatták a bírálatot, vélemé-
nyezték, csak eztán hoztak döntést róla. „Súlyosabb” esetekben nem ez volt 
a végső állomás, hanem a kancellárián és az uralkodó tanácsadóinak a kezén 
is átment az ügy. A legutolsó láncszem az uralkodó volt, aki általában meg-
erősítette a döntést. Csak ezután kerülhetett vissza a könyv a tulajdonosához. 

A revízió számára az egyik fő problémát az jelentette, hogy a 
harmincadhivatalokat az országba érkezők igyekeztek kikerülni, így próbál-
ták a könyveket becsempészni. Ezt bizonyítja a munkácsi görög katolikus 
vikárius jelentése 1727-ből, aki arról értesítette a helytartótanácsot, hogy 
Lengyelországból sok eretnek könyvet hoztak be. A helytartótanács veszé-
lyesnek ítélte az esetet, ezért az uralkodóhoz fordult. A király határozata: a 
harmincadosoknak a veszedelmes könyveket nemcsak a lengyel határon, 
hanem más határállomásokon is fel kell tartóztatniuk.122 

A könyveket nem csak a határon fenyegethette veszély, erre példa Pátkai 
Péter esete, amelyet Ballagi Géza ismertetett. Pátkai Péter külföldi tanul-
mányútjáról tért haza, amikor Esztergom közelében lefoglalták a könyveit, 
köztük a Gilead balsamumát123 is.124 

Ha a határon könyvcsempészet miatt tetten értek valakit – ez a 18. század 
közepén egyre gyakrabban előfordult –, akkor azt jelentették Pozsonyban a 
kamara központjának, amely ezt követően az ügyet a helytartótanácsnak 
adta át. 

A könyvszállítás módjai közül csak néhány általános példát sorolunk fel: 
gyakori volt ebben a korban a kereskedők általi, a lovas és ökrös szekerek-
kel való fuvarozás, és a vízi útvonal is szóba jöhetett, mivel a szállításnak ez 
a módja elég olcsónak számított.125 

A becsempészni kívánt könyveket a lefoglalás után a harmincadvámok- 
nál helyezték el, majd a helytartótanácsnak küldték át. A kamara tanácsának 
rendelkezéseiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a tiltott könyvek 

                                                      
122 SASHEGYI 1974, 46. 
123 KEMÉNY János, Gilead balsamuma, az az Sz. Dávid száz ötven soltárinak czéljok és értel-
mek szerént egyben szedegettetéseknek és kilencz részekben alkalmasztatásoknak tablaja. Az 
Ov és Uj Testamentumbéli szenteknek-is külömb külömb féle alkalmatosságokkal szerzett, söt 
az Istennek Sz. Könyveiben, azon kivül az Apocryphusokban-is tanuságunkra meg-irattatott 
nevezetesb buzgo imádságokéival egygyütt bé-summálván s’ rekesztvén Idvezitönk maga 
formálta könyörgéssel. Gyerö Monostori Kemeny Janos irta Tatár országi rabságában. 
SarosPatakon 1659 [typ. principis] Rosnyai Janos. (RMNy IV. 2869.) 
124 BALLAGI, 25–26. 
125 SZABÓ, 349. 
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beküldésével a harmincadosok nem siettek. Ezt az állítást megerősíti, hogy a 
kamarai tanács 1752-ben sokat foglalkozott a könyvbehozatallal. Sőt, egy 
királyi határozat alapján most már a postakocsi-szállításokat is ellenőrizték. 
Ennek kapcsán a kamara tanácsa – helytartótanácsi intézkedés értelmében – 
elrendelte, hogy a külföldi akadémiákon tanuló diákok könyveit ellenőrzés-
re Pozsonyba kell szállítani. A győri harmincadnak küldött utasításban az is 
szerepel, hogy a zárolt könyveket legkésőbb a negyedévi elszámoláskor kell 
továbbítani Pozsonyba.126 

A visszaadott könyvekért a tulajdonosok természetesen vámot fizettek, 
csupán 1770. október 20-án kaptak felmentést a nagyszombati egyetem 
tanárai a saját használatú orvosi és jogi könyveikre. A 1770-es években 
kisebb enyhülés volt tapasztalható, ekkor már a külföldi örökségekből szár-
mazó könyveket is kiadták az örökösöknek. Vitás esetben a harmincados 
megkérdezte a kamarai tanácsot, hogy mit tegyen.127 
 
 

A könyvvizsgálat gyakorlatáról 
 
A Systematica collectio a cenzorokat, a cenzúraügyekben illetékes szemé-
lyeket és a helytartótanács Vallásügyi Bizottságának a munkáját segítette. A 
kézirat az 1726–1772-ig összegyűjtött rendeleteken és határozatokon kívül 
tartalmaz gyakorlati utasításokat is, amelyek alapján pontosabban megis-
merhetjük egy könyvvizsgáló tevékenységét, feladatait. Feltehető, hogy a 
kézirat végén található – gyakorlati teendőkre vonatkozó – útmutatókat 
maguk a cenzorok, revizorok állították össze, ugyanis ezeknek a megszer-
kesztése nagyobb tapasztalattal rendelkező személyre utal. 

Tanulmányunkban nem áll módunkban bemutatni a könyvvizsgálati 
munka egészét, csak kisebb, eddig részben feltárt vagy javarészt még feltá-
ratlan adatokat és összefüggéseket ismertetünk. A téma nagysága, összetett-
sége, valamint feltáratlansága miatt további kutatást igényel. Pontosabb 
eredményt – amely a tényleges gyakorlat megvalósulását szemlélteti – csak 
a konkrét esetek vizsgálatával kaphatunk, ezek pedig bőségesen megtalálha-
tóak könyvtáraink és levéltáraink latin nyelvű forrásaiban. 

                                                      
126 FALLENBÜCHL, 311. 
127 Uo. 
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A gyakorlati rész a könyvek felülvizsgálatáról szóló utasítással kezdő-
dik. A felülvizsgálat elvégzésével az uralkodó két jezsuita szerzetest bízott 
meg, akiket a rend elöljárói kellett, hogy kinevezzenek. A követelmény 
annyi volt velük szemben, hogy jártasak legyenek a német, francia, magyar 
és szláv nyelvben és irodalomban. Erre a feladatra mindenféle más kötött-
ség nélkül, az esztergomi érsek vagy helyettese vezetésével kellett vállal-
kozniuk.128  

Ha a revizor nem ismerte az adott mű nyelvét, akkor nem is bírálhatta 
azt. 1762-ben többször is megtörtént, hogy a könyvvizsgálók nem értették a 
francia nyelvű könyveket, ezért az Illésházy János gróf elnökletével ülésező 
Vallásügyi Bizottság úgy döntött, hogy a bécsi tartományfőnöktől, Langler 
Ignáctól kér franciául és olaszul tudó embereket. Két évvel később az újon-
nan hivatalba lépő tartományfőnök, Koller József a francia nyelvű könyvek 
ellenőrzéséhez Wolffsegger Ignácot, az olaszokéhoz Faludi Ferencet, a hé-
berekéhez pedig a nagyszombati egyetem hébertanárát jelölte ki.129  

A későbbi gyakorlat arról tanúskodik, hogy a cenzori és revizori állásra 
pályázni is lehetett, ezt bizonyítja például Verseghy Ferenc első folyamodá-
sa cenzori állásért, 1788-ból.130 A megürült cenzori állás betöltéséhez a 18. 
század végén is komoly követelményeket támasztottak: „Ez az állás csak 
tanult, megbízható és legalább öt nyelven: magyarul, latinul, németül, tótul 
és franciául tudók számára felel meg, nyelvismeretüket a kérvényhez csatolt 
hiteles okmányokkal igazolniuk kell.”131 

A Systematica collectio hét paragrafusa a jezsuita könyvvizsgálók köte-
lességeivel foglalkozik. Ez alapján rekonstruálni tudjuk feladataikat. A 
könyvvizsgálók tevékenysége sokkal összetettebb, mint ahogyan azt ismer-
tetni fogjuk – bizonyos szemszögből nézve ők is bürokraták voltak –, mert 
az alább felsorolt feladatokon kívül még egyéb adminisztrációs munkájuk és 
más jellegű teendőjük is akadt. 

A revizorok a könyveket az esztergomi érsektől vagy távollétében a Val-
lásügyi Bizottság elnökétől vették át.132 Később ez a gyakorlat megváltozott, 
mivel elrendelték, hogy az összes könyvet, akár a vámhelyről, akár más-

                                                      
128 Systematica collectio, 66. 
129 SZÖRÉNYI, 4. 
130 Megbíráltak, 95–96. 
131 Uo., 262. 
132 SCHERMANN, 27. 
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honnan származtak, rögtön a revizorokhoz kell vinni, hogy az eljárás fel-
gyorsuljon.133  

A könyvvizsgáló, ha szabályszerűen végezte munkáját, akkor az átvétel 
sorrendjében bírálta el a műveket. Mielőtt alaposan megvizsgálta volna, 
jegyzékbe vette azokat.134 Nagyobb könyvszállítmány esetén a tulajdonos 
saját költségén gondoskodott könyvei jegyzékéről. Már akkor is felfigyeltek 
arra, hogy ezeken az iratokon nem tüntették fel az összes könyvet, ezért 
meghagyták, hogy a revizoroknak kötelessége a katalógus és a könyvszál-
lítmány összevetése.135  

Jó például szolgál Kalmár György esete, aki a külföldön vásárolt könyveit 
1762. április 14-én hozatta haza, s a helyi pálosok a késmárki harmin- 
cadhivatalnál készítettek jegyzéket a 222 kötetről. Ők a könyvekből negyve-
net jelöltek meg, mivel azokat tiltottnak vélték, például: Sermo, Anglice per 
Sched, Londini, 1670; Petri Molinaei Monarchia, Genevae, 1614; Confessio 
Bohemica, Pragae, 1619; Cassandra per Sottium Anglicae, Londini, 1632; 
Hejdegeri Enchyrid. Bibl., Amstelod., 1688.136 Kalmár 222 kötetének a 
jegyzékét Pozsonyba küldték, tehát azokat is oda kellett volna szállítani, de 
Kalmár ennek ellenére Tapolcafőre utazott, s csak némi huzavona után ér-
keztek a könyvek a rendelt helyre. A késmárki pálosok által gyanúsnak ta-
lált negyven kötetből már csak kettőt találtak meg a pozsonyi revizor által 
később készített jegyzéken. Ráadásul a 222 kötetnek csak töredéke szerepelt 
ebben az összeírásban. A vármegyei hatóságok ezt követően további négy 
láda könyvet szállítottak a helytartótanácshoz. A negyedik láda tartalmáról 
Veszprémben az alábbi jegyzéket vették fel: 

„In Cista Sub No 4o 
Libri compacti No 96. 
Praeterea extra praemissas 4. Cistas Libri No 4. sunt allati.”137  

Két láda kéziratról is tudunk, amelyek közt Kalmár levelezésének egy 
része is szerepelt.138  

Visszatérve a feladatokhoz; a revizor feljegyezte a könyv szerzőjét, a 
címét, a kinyomtatás helyét és évét. Ennél a pontnál az útmutató kiemeli, 

                                                      
133 Systematica collectio, 69. 
134 Uo., 74. 
135 Uo., 69. 
136 Kalmár György, 35–42. 
137 Uo., 65–66. 
138 Uo., 12. 
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hogy a könyvet alaposan át kell vizsgálni, ugyanis a ravasz emberek a tiltott 
könyvet más ártatlan könyvhöz kötve adták ki, s így próbálták meg becsapni 
a könyvvizsgálókat.139 Ezt követően alaposan megnézte, hogy szerepel-e a 
Trienti zsinat és az Apostoli Szentszék által tiltott könyvek jegyzékén, az 
Index Librorum Prohibitorumon az adott kötet.140 A kézirat ezen fejezete 
nem említi, de létezett egy másik jegyzék is a tiltott könyvekről, amelyet 
Bécsben állítottak össze.141 Sőt, a könyvvizsgálók saját maguknak is készí-
tettek protokollumokat és katalógust a tiltott könyvekről, amelyet kötelező 
volt havonta felküldeni Bécsbe. A könyvvizsgáló által meghatározott formai 
követelmények szerint elkészített katalógusban az egyes tételek betűrendben 
álltak, ezt elküldte a helytartótanácshoz, ahol az actuarius142 vagy az ő távol-
létében a cancellista összeállított egy jegyzéket.143 

A Methodus revisionis librorum című fejezet további segédeszközként 
írja le a lexicon eruditorumokat, tudóslexikonokat, amelyek a könyvek szer-
zőiről és magukról a művekről tartalmaztak információkat.144  

Donáth Regina figyelt fel arra a nem meglepő tényre, hogy a könyvvizs-
gálók saját maguk tájékoztatására és munkájuk megkönnyítésére még kül-
földről is szereztek információkat. Példaként egy aktát ismertet 1765-ből, 
amelyben Paolo Bernardo Giordani, a prímás római ágense elküldte Barkóczy 
Ferencnek azt a bullát, amely az utrechti érseki tartomány zsinatának 
janzenista határozatait elítélte. „Az ilyen informálódásnak az lehetett a célja, 
hogy a cenzúraügy legfőbb felügyelője már előre tájékozódjék a cenzúra 
előtt felmerülő problémákról.”145 Meg kell jegyeznünk, hogy ennek az in-
formációcserének nem csak a könyvvizsgálás terén volt lényeges szerepe. 

A fent említett segédleteket tanácsos volt átnézni, mivel segítették a könyv-
vizsgálók munkáját. Az ártalmatlan könyveket a feljegyzés után rögtön vissza 
lehetett adni a tulajdonosnak, de a könyvvizsgálóknak a saját protokollumukba 
fel kellett jegyezniük, bármilyen jellegű is volt a mű. Ha az adott könyv, ame-
lyet éppen vizsgáltak, már rajta volt valamelyik fenti jegyzéken, akkor elég 
volt arra hivatkozni, hogy ez ügyben korábban milyen döntés született. 

                                                      
139 Systematica collectio, 76. 
140 Uo., 76. 
141 Például: Catalogus librorum a commissione aulica prohibitorum, Viennae, 1762. 
142 Ember Győző szerint az actuarius szó jelentése jegyző. EMBER 1937, 92. 
143 Systematica collectio, 58. 
144 Uo., 76. 
145 DONÁTH 1970, 181. 
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A protokollumoknak három fajtája volt: az egyik, amelyhez az ártalmat-
lan és rögtön visszaadott könyvek tartoztak, a másik, amelybe a tiltott köny-
veket, végül a harmadik, amelybe a korábban már betiltott könyveket kellett 
feljegyezni.146 Miután a revizor ezekbe beírta a felülvizsgálatra vitt összes 
könyvet, elvitte a püspöki elöljáró tanácsosnak, aki az ártalmatlan könyvek 
protokollumába széljegyzetként a láttamozást elhelyezte, és a már ismert 
tiltott könyvek protokollumába beírta azt a dátumot, amikor a bizottság 
elítélte a művet.147 

A könyvvizsgálat során a cenzúrázandó könyvet alaposan átforgatták az 
elejétől a végéig. A terjedelmesebb kötetek esetében elég volt átvizsgálni a 
fejezetek címeit, az előszót, az indexet, a jegyzeteket, a margináliákat és az 
ehhez hasonlókat. Amennyiben veszélyes dolgot találtak a könyvben, ame-
lyet a cenzúra elítélt, akkor még gondosabb vizsgálatra volt szükség. Ha a 
revizor már elég anyagot gyűjtött össze a vizsgálathoz – ez kb. tíz vagy 
annál egy kicsivel kevesebb passzus –, akkor a további részeket csak át 
kellett futni, s ha azokban is ilyen jellegű hibák akadtak, akkor a továbbiak-
hoz elég volt csak egy megjegyzést fűzni: hasonló dolgok vannak a könyv-
ben más lapokon is. 

Mindenképpen ki kellett emelni szóról szóra, eredeti nyelven vagy latin-
ra fordítva – figyelve a fordítás helyességére – a szükséges részleteket. De 
nem volt elég ezeknek a kimásolása, hanem leírták azt is, hogy mi szerepelt 
azok előtt és után, tehát milyen az adott rész szövegkörnyezete. Ha a könyv 
csak kis „tisztításra” szorult, akkor is kivonatot készítettek róla. 

A revizoroknak ajánlották a piszkozatok vezetését, mert ha előbb arra 
vezették rá az adatokat, akkor utána könnyebb volt azokat a meghatározott 
sorrendben lemásolni, s bemutatni.148 

Mi az, amire figyelni kellett a vizsgálat közben? Például hogy nem írtak-
e tiszteletlenül vagy rágalmazó módon az Istenről és a szentekről, a pápáról, 
az uralkodói hatalomról és az uralkodó személyéről, a fejedelmekről, az 
államról és a miniszterekről. Ha találtak valamit, ami az állam és a jó erköl-
csök ellen vét, vagy valamilyen más módon botrányos, akár a katolikus 
vallásra, a katolikus uralkodókra vagy a klérusra nézve jogtalan, akkor azt 
feljegyezték, és írásban jelentették az esztergomi érseknek vagy az ő távol-

                                                      
146 Systematica collectio, 69. 
147 Uo., 70. 
148 Uo., 76. 
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létében a püspöki tanácsosnak. Mindezt az igazságosság szellemében. Ezen 
kívül a „fémbe karcolt botrányos képmások” is tiltottak voltak.149 

A skizmatikus könyveket vizsgálat nélkül kellett Bécsbe küldeni a Depu- 
tatio Illyricához. Ha ezekből a könyvekből nagyobb számban hoztak az 
országba, akkor nem küldték mindegyiket Bécsbe, elég volt mindből csak 
egy-egy példányt, a többit pedig helyben tárolták.150 

Ha a behozott könyvek a görög katolikus szertartás rendjéhez tartoztak, 
akkor azokat mások vizsgálták meg a fent leírt módon, csak a munkácsi 
görög katolikus püspök felügyelete alatt. Ezeknek a könyveknek a kiadását 
és behozatalát az országba a könyvvizsgálók saját tekintélyükre hivatkozva 
nem engedélyezhették, hanem a feljebbvalójuk rendelkezésére bocsátották, 
és ő intézte a továbbiakat.151  

A nem katolikus könyvek ellenőrzéséről további nyolc pont rendelkezik. 
A vizsgálatnál az alábbi szempontokat kellett figyelembe venni: ostorozza-e 
az államot, vagy más botrányos dolgot tartalmaz-e, eltér-e az ágostai vagy 
helvét hitvallású korábban kiadott könyvektől, az adott hitvallás dogma-
rendjével megegyezik-e a tartalma. Be kellett tiltani az olyan könyveket, 
amelyek nem kellő önmérséklettel írnak a római katolikus egyházról, a pá-
páról, a katolikus fejedelmekről, Szűz Máriáról és a szentekről, vagy gya-
lázzák a hívő népet, és valami új eretnekséget tartalmaznak. Lényegében 
egy könyvet sem lehetett kiadni, amely valami durvaságot, bűnt vagy sértést 
tartalmazott. Elkülönítve tárgyalták a katekizmusokat, bibliákat, hitvalláso-
kat. Ha ezekben csak kisebb rágalom vagy hiba szerepelt, mint például ba-
bona vagy pénzvágy, akkor el kellett ítélni, mivel ez az igaz vallással 
ellenkezett. A bibliák és a más nem katolikus könyvek behozatala ellenőrzés 
nélkül tilos volt, abban az esetben sem volt megengedett, ha Magyarorszá-
gon már használatban voltak. Más felekezetek számára sértőnek tűnhetett, 
hogy a nem katolikusok által írt bevezető miatt a jó könyveket is elítélték. 
Külön kiemelve szerepelt a szabályzatban, hogy katolikusok számára nem 
katolikus könyvek nem adhatóak ki, csak akkor, ha saját hivataluknál fogva 
(pl. orvos, teológus, szónok) erre igen nagy szükségük volt.152 
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Bécs és Pozsony viszonyát már korábban vizsgáltuk, ebben a gyakorlati 
útmutatóban ismét kiemelt helyen szerepel ez a téma. Ha a más tartomá-
nyokból behozott könyveket a bécsi cenzúra már megvizsgálta és rendben 
találta, akkor ezt a döntést a revizorok nem bírálhatták felül, és vissza kellett 
juttatniuk a könyveket a tulajdonosnak, de az adatokat a megfelelő proto- 
kollumba azért feljegyezték. Csak abban az esetben adhatták vissza a köny-
veket, ha a címlapjuk tartalmazta a bécsi cenzúra hiteles pecsétjét, amennyi-
ben nem, a megszokott eljárásnak vetették alá őket. Természetesen, ha 
Bécsben elítélték az adott kötetet, Pozsonyban szintén el kellett ítélni, egy 
kivétel volt: az evangélikus és a református vallás Magyarországon megen-
gedett (az ilyen jellegű könyvek vizsgálatáról fentebb esett már szó).153 

Ha a revizor a feladatával elkészült, akkor átadta a püspöki tanácsosnak a 
jelentéseket. Mint mindent, ezt a folyamatot is pontosan szabályozták. A 
jelentésekben le kellett írni minden revízió alá vett könyv tulajdonosának 
nevét, vallását, a könyv átvételének az időpontját, a címét, a szerzőjét és 
annak vallását, valamint a kiadás helyét és idejét. (Érdekes módon a nyom-
dász nevét nem tüntetik fel mint felírandó adatot.) 154 

Az észrevett hibákat és jellemzőiket a már korábban szabályozott módon 
számba vették. A revizoroktól nagy figyelmet és pontosságot követelt a 
jelentések megírása, mivel az engedélyezett, a megtűrt vagy a biztosan til-
tott és meg nem engedett könyveket külön-külön kellett feltüntetniük. A 
jelentések végén a dátum és a könyvvizsgáló neve szerepelt. 

Hogy a jelentések a legnagyobb rendben legyenek, a Forma reprae- 
sentationis librorum című fejezet kilencedik pontja egy a revizor atyák által 
is követett példát hoz. Itt felfigyelhetünk arra, hogy ez a gyakorlati útmutató 
a mindennapokban bevált és használt módszereket mutatja be. 

Először is fel kellett jegyezni, hogy a pozsonyi királyi harmincadtól vagy 
máshonnan érkeztek-e a könyvek, mely napon kapta kézhez a könyvvizsgá-
ló, ki a tulajdonosa és milyen vallású, könyvkereskedő-e, doktor, hitszónok 
vagy valamilyen más foglalkozású. „Ex tricesima regia Posoniensi, vel 
aliunde die T. mense T. anno T. allatorum, et ad dominum N. N. Catholicum, 

                                                      
153 Uo., 72–74. 
154 A Forma repraesentationis librorum című fejezet – amely tíz utasításból áll – szabályozza 
a könyvek átadásának a formáját. 
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vel Augustanae, aut Helveticae confessionis bibliopolam, vel doctorem, 
concionatorem etc. spectantium.”155 

Ezt követően leírták a könyv szerzőjét, a címét, a kiadás helyét és évét. 
Például „Alphonsi Turetini Dilucidationes philosophico-theologico-dogma- 
tico morales, volumina, vel tomi 4. Basileae 1748 in folio. Liber hic praeter 
propria Augustanae, vel Helveticae confessionis dogmata, quam insuper 
impius scandalosus, et perniciosus sit, ex sequentibus patebit.” Előtte a 
margón ez olvasható: „Calvinista vel Lutheranus.”156 

A következő részben a cenzor ismertette a megítélését a könyvről, ezután 
kiemelte a botrányos és veszedelmes részleteket oldalszámmal együtt. Min-
den egyes részlet mellé odaírta, hogy mi a kiírás indoka, néhány példa: is-
tenkáromlás és kárhozatra méltó indifferentizmusok, rágalmazás, katolikus 
fejedelmek megsértése, hamis tanítás. Végül a cenzor feljegyezte a könyvre 
vonatkozó javaslatát. Például: „In praefatione, vel dedicatione pag. verbi 
gratia 8a vel 9a habet haec formalia […]”, a margón pedig ez szerepel: 
„Blasphemia in Deum, et damnatus indifferentismus.”157 

Miután véget ért az első könyv vizsgálata, ugyanazon a módon követke-
zett a másodiké, a harmadiké és a többié is. Amikor mindezt elvégezték, az 
összes könyv cenzúrája után elhelyezték az ellenőrzés dátumát és a jezsuita 
cenzor nevét, ezen a módon: „Repraesentata die mense, anno A P. P. N. N. e 
Soc. Iesu librorum revisore.”158  

Szelestei N. László szerint „1753 előtt általában csak egyes könyvekről 
készített bírálatok maradtak ránk, a tulajdonosokat a revizorok nem jegyez-
ték föl. Ettől kezdve egyre gyakrabban a tulajdonos is feltűnik a mind na-
gyobb tételszámú revíziós jegyzékeken.”159 Ezt a véleményt támasztják alá 
az általunk megvizsgált jelentések is. 

A revizorok az előbb említett módon elvégezték a vizsgálatot, és a köny-
veket biztos körülmények között maguknál tartották addig, amíg a helytar- 
tótanács írásbeli határozatot nem hozott az ügyről. Miután a határozatot 
megkapták, az abban feltüntetett könyveket a tulajdonosnak visszaadták, és 
a visszaadás időpontját a saját, házi protokollumukba feljegyezték. Ha a 
könyvet betiltották, akkor elvitték a bizottság elnökéhez, hogy semmisítse 
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meg. A helytartótanácstól kapott határozatokat megfelelő rendben megőriz-
ték, s azok mutatóját vagy kivonatát a saját és utódaik könnyebb eligazodá-
sára átalakították.160 

Szót kell még ejtenünk a kinyomtatni kívánt könyvek vizsgálatáról is.161 
Magyarországon a nyomdászok csak akkor gyakorolhatták hivatásukat, ha 
speciális királyi privilégiummal rendelkeztek,162 sőt, csak azokban a váro- 
sokban működhettek, amelyek egy nyomdászt el tudtak tartani, és ráadásul 
még igényelték is az ő munkájukat. Minden írást – a kisebb nyomtatványokat 
(ez alatt a lapok, ívek és cédulák értendők), magániratokat, kalendáriumok 
függelékeit is –, az újranyomtatandókat is a kiadás előtt be kellett küldeni a 
cenzúrának, hogy a megfelelő utasítások alapján ellenőrizze azokat.163  

A nyomdász a kinyomtatandó könyvet vagy bármilyen más foliumot két, 
kézzel írt példányban küldte be ellenőrzésre. Ebből az egyik kéziratot visz-
szakapta, mivel ezen szerepelt, hogy kapott-e engedélyt a nyomtatásra vagy 
sem. A könyvek és az egyéb kiadványok nyomtatását a püspöki elöljáró 
saját hivatalának tekintélye által megtilthatta, de ezt a helytartótanács tudo-
mása és beleegyezése nélkül nem tehette meg.164  

A nyomtatás engedélyezését a kéziratra az „Imprimatur”, a tiltást pedig a 
„Non licet” szavakkal jegyezték fel, továbbá feltüntették az engedély pontos 
dátumát és az elöljáró aláírását. Mind az engedélyezés, mind a tiltás eseté-
ben a kéziratból egy példányt átadtak az exhibitornak, egy másik aláírt pél-
dányt pedig a helytartótanács archívumába helyeztek el.165 A kisebb 
lapoknál a következőket jegyezték fel: „Cum licentia superiorum.” A kapott 
engedélyt a nyomdásznak saját igazolására meg kellett őriznie.  

                                                      
160 Systematica collectio, 79. 
161 Vö. STEMPELY, 281–284. 
162 A valóságban a műhelyek nagy része engedély nélkül kezdte meg munkáját, és csak 
évekkel később szerzett privilégiumot. A hatóságok sem vették túlságosan komolyan az 
engedélyek kezelését, a nyomdászok számára is csak akkor vált fontossá, ha valami fenye-
gette létüket. ECSEDY 1999, 265. 
163 Systematica collectio, 41. 
164 Uo. 
165 Uo. – Ezután következik a nyomtatási engedély formája, amelyet a gyakorlati rész nem 
közöl: „Conceditur facultas librum, cui titulus (T. T. hic argumentum, et author libri 
exprimendus) testimonio revisorum regiorum nil contra religionem (haec vox exmittenda, si 
acatholicus de cathechesi, aut alia de sua confessione doctrina tractans liber sit) statum 
publicum, et bonos mores in se continentem typis mandandi: datum Posoni ex Consilio 
Locumtenentiali Regio Hungarico die T. mense T. praeses N. N. secretarius N. N.” Uo., 42. 
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Az utólagos ellenőrzés megkönnyítésének érdekében a nyomdásznak kö-
telessége volt minden kötetben, az aprónyomtatványokban is közölni a nyom-
tatás helyét és a nyomdász teljes nevét. A már kinyomtatott könyveket fél 
éven belül három példányban elküldték a helytartótanácsnak, amely ezekből 
egy példányt az őrzött meg, a másik két példányt az uralkodónak továbbította. 

Tilos volt kinyomtatni a legfőbb kormányhatalom tudta és ellenőrzése 
nélkül a rendeleteket és aktákat, valamint a más vallásra vonatkozó iratokat, 
ugyanis erről az uralkodót előre értesíteni kellett. 

A könyvvizsgálók további kötelességei közé tartozott a nyomdák és a 
könyvesboltok ellenőrzése az elöljáró vagy a püspöki tanácsos tudtával, 
maguk mellé véve az adott város testületéből egy hivatalnokot. Az eladásra 
kínált könyveket nem lehetett anélkül eladni, hogy ezek katalógusát meg ne 
vizsgálták volna. Ha ezek között ismeretlen vagy gyanús akadt, akkor a 
tulajdonostól a revízió érdekében követelni lehetett azokat.166 

A kézirat gyakorlati fejezete a fent említett feladatokat emeli ki a könyv-
vizsgálók kötelességeként. Ez azonban túlságosan sok volt, és időben elvé-
gezni ilyen alapossággal lehetetlennek bizonyult.  
 
 

A cenzúra hatékonysága 
 
A cenzúra hatékonyságát vizsgálva szembetűnő, hogy nagyon sok tiltott 
könyv maradt fenn könyvtárainkban. Ha ezeknek a könyveknek a possessor- 
bejegyzéseit megvizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy a tulajdonosok több-
sége a tárgyalt időszakban szerezte be a köteteket. Ebből arra következtethe-
tünk, hogy a cenzúrát bizony ki lehetett játszani, a könyvek mennyiségéből 
ítélve nem is csak elvétve. Ezt támasztják alá Donáth Regina és Szörényi 
László kutatásai is. Szörényi megállapította, hogy „a cenzúra nem béníthatta 
meg nagymértékben a könyvek, s velük az eszmék forgalmát”, legfeljebb 
nehezíthette azokat.167  

A könyvek tulajdonosairól csak részkutatások alapján tudunk megállapí-
tásokat tenni. Az olvasók többsége – a kevés megemlített név alapján – a 
külföldi egyetemekről hazatérő protestáns teológus lehetett.168 De szép 

                                                      
166 Uo., 42. 
167 SZÖRÉNYI 1979, 22–23. 
168 Uo., 21–22. 



 

42 
 

számmal ismerünk elsősorban főúri könyvtárakból, másodsorban szerzete-
sek könyvtárából is tiltott könyveket.169 

A revizorok által megvizsgált anyagból csaknem teljesen hiányzik a 
francia és angol filozófiai irodalom, ennek ellenére főúri könyvtáraink zö-
mében ezek a könyvek megtalálhatóak.170 O’Neill grófné Maholányi Judit 
közel 300 kötetet számláló könyvtárában is maradtak fenn ilyen kötetek. Ezt 
az esetet pontosan ismerjük, mivel a grófné halála után a magyar kamara 
árverésre akarta bocsátani a tekintélyes anyagot, ezért jegyzéket készíttetett 
róla.171 Miután észrevették a tiltott könyveket a könyvtárban, az ügyet felter-
jesztették a megfelelő szervekhez, ennek hatására keletkezett az a rendelet, 
hogy az árverezésre bocsátott könyveket előzetesen át kell vizsgáltatni a 
pozsonyi cenzúrával és a helytartótanáccsal.172  

A könyvek vizsgálata során Donáth Regina arra a következtetésre jutott, 
hogy Mária Terézia uralkodásának második felében a könyvbírálói tevé-
kenység sokkal inkább a gáláns irodalmat érintette.173 Ez a megállapítás 
vitathatónak tűnik, de a kérdés eldöntéséhez a konkrét esetek vizsgálata 
elengedhetetlen. Donáth Regina szerint feltételezhető, hogy nem csupán az 
erkölcsi felháborodás váltotta ki belőlük ezt a reakciót, hanem „az erkölcsi 
szabadosságnak a politikai szabadosságba való átcsapásától féltek.”174 Ha 
ezeknek a gáláns könyveknek a possessorait áttekintjük, akkor kiderül, hogy 
azok jelentős hányada egyházi és főúri körökhöz tartozott.175 

A műveket már azelőtt behozhatták az országba, mielőtt a bizottság jegy- 
zékeket állított volna össze azokról. Így a könyvvizsgálók igen gyakran már 
egy kialakult helyzettel találkoztak.176 

Még csak részben esett szó a lefoglalt könyvek sorsáról. A tiltott köny-
vek közül azokat, amelyek szabadosak és az erkölcsre veszélyesek voltak, 
elégették a helytartótanács tanácsos püspökének a jelenlétében.177 A köny-
veket elvileg csak akkor lehetett megsemmisíteni, ha királyi döntés született 

                                                      
169 DONÁTH 1971, 264. 
170 SZÖRÉNYI 1979, 23. 
171 DONÁTH 1972, 210–211. 
172 Systematica collectio, 19. 
173 DONÁTH 1972, 211. 
174 DONÁTH 1971, 259. 
175 Uo., 212. 
176 Uo., 266. 
177 Systematica collectio, 17. 



 

43 
 

róla.178 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az erkölcsrontó könyvek közé 
sorolták a politikailag veszélyeseket is. A vallási tévelygéseket tartalmazó 
könyvekkel türelmesebben jártak el, általában gondos elzárásra és megőr-
zésre ítélték őket.179 Nyomatékos esetben az olvasásukat engedélyezték, hi- 
szen a bennük szereplő állításokat csak úgy lehetett megcáfolni, ha azokat 
valaki gondosan tanulmányozta.180  

Zárásként a cenzúra és revízió egy igen érdekes, Európa-szerte alkalma-
zott következményére szeretnénk felhívni a figyelmet, a hamis181 és ko-
holt182 nyomdahelyek alkalmazására. Ennek több célja is lehetett, az egyik a 
könyvvizsgálat kijátszása a politikai vagy vallási szempontból kifogásolható 
művek esetében, a másik a nyomdai engedély vagy a privilégium hiányának 
az eltitkolása. Néha az is előfordulhatott, hogy csak játékosságból írtak ko-
holt vagy rejtett183 nyomdahelyet.184 Az óvatosság az így terjesztett nyom-
tatványok esetében nem volt hiábavaló. Ecsedy Judit szerint tartalmában és 
műfajában élesen elválik egymástól „a Magyarországon nyomtatott, és léte-
ző, de hamis városneveket, és a fiktív vagy rejtett helynevet megjelölő kiad-
ványok csoportja.”185 Az előbbiek közé a protestáns lakosság lelki és vallási 
életét segítő kiadványok tartoztak, mint például evangélikus áhítatossági 
munka, énekeskönyv, imádságoskönyv, katekizmus vagy kisebb részben 
biblia. Ezzel szemben az utóbbiak közé a következők tartozhattak: politikai, 
egyházpolitikai, szabadgondolkodó vagy játékos tartalmú kiadványok.186  

Felmerül a kérdés, hogy a korabeli könyvvizsgálókat sikerült-e megté-
veszteni ezzel a módszerrel. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy egy-egy 
cenzor néha feltételezte a valós nyomdahelyet, sőt néha még bizonyítékot is 
gyűjtött. A betűk és a díszek alapján már azonosítani lehetett a nyomdát és a 
nyomdászt. Tehát a hatóságokat nem tudták teljesen megtéveszteni.187 Sze-
                                                      
178 Uo., 23. 
179 DONÁTH 1970, 179. 
180 Systematica collectio, 65. 
181 „Hamis egy könyv nyomdahelye, ha impresszumában nem azt a helyet jelöli meg, ahol 
valóban készült.” ECSEDY 1996, 7. 
182 „Koholt, más szóval fiktív, ha nem létező várost vagy olyan helységet nevez meg, ahol a 
könyv nem készülhetett.” Uo., 7. 
183 „Rejtett, ha az impresszumban megadott helynév szokatlan alakban ugyan, de tartalmazza 
a valódi helynevet, vagy abból a tényleges helynév megfejthető.” Uo., 7. 
184 Uo., 25. 
185 Uo., 9. 
186 Uo., 9. 
187 Uo., 12. 
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lestei N. László figyelt fel arra, hogy a nyomdász azt a betűkészletét, amellyel 
az engedély nélküli könyveket nyomtatta, más, egykorú nyomtatványokban 
nem nagyon használta.188 

A cenzúra és a revízió hatását vizsgálva, úgy tűnik, egyetérthetünk 
Donáth Regina és Szörényi László azon állításával, hogy a könyvvizsgálat 
nagymértékben nem gátolta, hanem csak megnehezítette a könyvek terjedését. 
 
 

A szöveg átírásának és kiadásának elvei 
 
A Systematica collectiónak, ahogyan azt már a bevezető tanulmányban is 
említettük, több változata maradt ránk. Azért az Országos Széchényi Könyv- 
tár Fol. Lat. 855. jelzetű szövegét választottuk ki közlésre, mert a szakiro- 
dalomban ez a variáns a legismertebb és leggyakrabban idézett, másrészt  
az összehasonlítás során azt tapasztaltuk, hogy ez a legteljesebb példány. 
Célunk nem kritikai kiadás készítése volt. 

A szövegben a következő jelöléseket alkalmaztuk: 
(…) A margón található megjegyzések és az eredetileg is zárójelbe tett 

szövegrészek kerek zárójelben találhatóak. 
[1] A kézirat eredeti lapszámozása szögletes zárójelben olvasható. 
[?] A bizonytalan olvasatot szögletes zárójelbe tett kérdőjellel jelöltük. 
[!] A szokatlan formában írt szavakra vagy kifejezésekre szögletes 

zárójelbe tett felkiáltójellel hívtuk fel a figyelmet, így jelölve, hogy 
nem sajtóhibáról vagy elírásról van szó. 

A rövidítések feloldását kurzív szedéssel jelöltük. 
A szöveget eredetileg három oszlopba szerkesztették, az első oszlopban 

voltak a rendeletek, leiratok, utasítások dátumai. Ennek az oszlopnak a 
tetejére minden lapon kiírták: „Datum quando emanatarum B. Resolutionum 
Regiarum”. Ezt nem tüntettük fel az átírásban. Az eredeti kézirat második 
oszlopában a főszöveg, a harmadikban pedig a jegyzetek olvashatóak.  

A lapszámokat szögletes zárójelben az adott oldal elején tettük közzé. A 
dátumokat és marginális jegyzeteket mindig az előtt a szövegrész előtt, 
illetve mellett helyeztük el, amelyre vonatkoztak, ezeket kisebb betűvel, 
kerek zárójelben közöltük.  

                                                      
188 SZELESTEI 1991, 343–352. 
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A Systematica collectio teljes szövegét mai helyesírással közöltük, a kis- 
és nagybetűket189 ennek megfelelően alkalmaztuk, mivel ezek használata 
következetlen volt.190 A forrás közlése során az eredeti interpunkciót meg- 
tartottuk, az esetleges hiányosságokat pótoltuk. A betűket ma használatos 
alakjukban szedtük.191 Az i, j, ii, ij, ji, y betűcsoportok közül azokat 
használtuk, amelyek a mai helyesírásnak megfelelnek. Az egybe- és külön- 
írást teljes egészében megőriztük, csak a kisebb helyesírási problémákat 
javítottuk, mint például kötőjelek kitétele.192 

Mivel a szöveg tagolása során az eredeti szöveg bekezdései értelmileg 
jól követhetőek, ezért ezt a beosztást megtartottuk. A Systematica collectio 
fejezetbeosztását is megőriztük, mivel az áttekinthetőséget segítették. 
 
 
 

                                                      
189 Nagy kezdőbetűt használunk: mondat elején, tulajdonneveknél, dátumban használatos 
hónapok és ünnepek nevénél, intézmények nevénél, uralkodói többes szám névmásainál, az 
uralkodói állandó jelzős szerkezetek esetében, a megszólításoknál. 
190 Kritikai kiadás, 128, 4. pont. 
191 Uo., 1. pont. 
192 Uo., 3. pont. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




