
KALENDÁRIUMOK CENZÜRÁJA. 

Kalendárium és cenzúra különösen hangzik így egymás
melle« említve a mai fül számára. Vájjon mi cenzúrázni való 
lehet egy kalendáriumban? Ez az egyszerű és gyakorlati igénye
ket kielégítő népirat vájjon tárgyát képezheti-e egyáltalában az 
állami ellenőrzésnek? Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a 
kalendárium a XVIII . század legelterjedtebb könyve volt, ért
hetőbbé válik a kormányzat különös gondja e korban, mellyel 
a nagy néptömegek gondolkodására oly tekintélyes befolyást 
gyakorló ezen iratok felé fordult. 

MÁRIA TERÉZIA több rendeletével igyekezett szabályozni a 
kalendáriumok cenzúfáját és eltiltani azokból minden babonás, 
a nép téves előítéleteit tápláló és az alattvalók egészségére káros 
dolgot. Eltiltotta a napfogyatkozásokról szóló babonás meséket, 
jóslásokat és egyéb ostobaságokat, az érvágásra, purgációra, für
detésre vonatkozó babonás magyarázatokat. A kuruzsló gyógy
módok terjedésének és a káros balítéleteknek akarta ezáltal ele
jét venni a gondos uralkodónő, s a nép felvilágosítását szolgálni. 
II. JÓZSEF tovább ment a „felvilágosodás" terjesztésében s eltil
totta a kalendáriumokban és egyéb iratokban is oly búcsúk hir
detését, melyek hatása a tisztítótűzre is kiterjed.1 

A reakció korának cenzúrája más szemmel nézte a kalen
dáriumirodalmat. Folytatni igyekezett ugyan az előző korszak 
„felvilágosító" politikáját, kötelességének tartotta gondoskodni 
az alattvalók egészsége felől és a valláspolitika terén is tovább
vezette a jozefinista irányzatot. Főgondja azonban nem ez volt, 
hanem a nép hangulatának befolyásolása, bomlasztó, az elége
detlenséget növelő és forradalomra vezethető elvek távoltartása. 
S mivel meggyőződése szerint a népet csak úgy lehet könnyen 
kormányozni, ha a tekintélytisztelet és a vallásból merített er-

1 W I E S N E R A.: Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur. Stutt
gart, 1847. 312. k. 1. 
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kölcsi elvek szilárdan fennmaradnak és közösségformáló erejük
ből semmit sem veszítenek, különös figyelemmel fordult a kalen
dáriumok felé. Ezek függelékei gyakran tartalmaztak anekdo
tákat, az anekdoták pedig tekintélyrombolók lehettek. Mert 
amin nevet az ember, azt nem tiszteli. Ezért volt oly rendkívül 
rigorózus a reakció korának cenzúrája a kalendáriumokkal 
szemben és kobozta el azokat egyre-másra, hogy kiszakítson 
belőlük néhány „botrányos" lapot. A kalendárium, mint a leg
szélesebb néprétegek irodalmi tápláléka, nem tartalmazhatott 
semmit, ami ellen a legcsekélyebb kifogás is fölmerülhetett. 

A vidéki magyar cenzorok nem tulajdonítottak mindig oly 
nagy jelentőséget e függelékeknek, mint a bécsi központi cenzúra
hivatal urai. Ezért gyakran fordult elő, hogy egy-egy magyar 
cenzort felelősségre vontak valamely kalendárium átengedése 
miatt és a kalendáriumot, miután már nyomtatásban szabály
szerű cenzori engedéllyel megjelent, utólagosan elkobozták. 

A reakció korának mindjárt a kezdetén, a Martinovics-össze
esküvés felfedezésének évében jelent meg a rendelet, mely a szi
gorúbb kalendáriumcenzúrát bevezette. Az 1795. július 17-i dek
rétum szerint2 a kalendáriumokhoz függesztett iratokat egyéb 
műveknél szigorúbban kell fölülvizsgálni. Az 1821. augusztus 
24-i udvari rendelet3 újra erélyesen felhívta a cenzorok figyel
mét a kalendáriumok szigorú cenzúrájára, mivel ezek különben 
„perniciosissimi errores facillime in vulgus spargi possunt". 
Ugyanekkor az osztrák tartományokban elrendelték, hogy a 
kalendáriumok a naptári rész kivételével átengedés előtt a bécsi 
központi cenzúrahivatalba küldendők. Oly fontosnak tartották 
tehát a kalendáriumok cenzúráját, hogy azt nem bízták továbbra 
a vidéki cenzorokra. Magyarországra e rendelet nem vonatko
zott ugyan,4 de az augusztus 24-i dekrétum itt is nagyobb szi
gorúságnak vetette meg az alapját. 

2 Orsz. Levéltár. Hely tart. Rev. Libr. 1795 Fons 4, pos. 60. Normalia. 
3 U. o. 1821 Fons 4, pos. 66. Normalia. 
4 Nyomatékosan szeretnék e helyen is rámutatni arra, hogy a WiESNEB 

által ismertetett rendeletek nagyrésze Magyarországon nem volt érvényes, 
legalább is nem abban a formában, mint az osztrák tartományokban. Nem 
hagyatkozhatunk tehát W I E S N E R publikációira, mint az eddig szokás volt, 
hanem a magyar levéltári anyag átkutatásával kell megállapítanunk a való 
magyar helyzetet. 

2 
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Nézzük most a gyakorlatot. Milyen volt a kivitele e ren
deleteknek, hogy festett a kalendáriumok cenzúrázása a való
ságban? 

SULTZER FERENC Selmecbányái nyomdász kiadott az 1808. 
évre egy németnyelvű kalendáriumot „Scherz und Ernst. Ein 
Kalender" címmel. A selmeci városi tanács meghökkenve vette 
észre a kalendárium megjelenése után, hogy rá nézve kompro
mittáló adatok vannak benne. Azonnal jelentést tett a hely
tartótanácsnak, kérve az irat eltiltását, mivel efféle tiszteletlen 
írások az alattvalókban könnyen megingathatják a feljebbvalók 
iránti respektus érzését. Az erre elrendelt vizsgálat kiderítette, 
hogy éppen cenzor változás volt annakidején Selmecbányán és 
a régi cenzor, P. HEMTNER vizsgálta át a kéziratot, az új cen
zor pedig, P. VISKY az imprimatürt adta meg rá. P. HEMTNER 
azzal védekezett, hogy az általa átvizsgált kézirat nem tartal
mazta a nyomtatott szövegben kifogásolt részeket s azok a 
nyomdász utólagos betoldásai, P. VISKY pedig azt vallotta, hogy 
nem ért németül s elődje biztosította róla, hogy a kérdéses 
kézirat átengedhető. 

A helytartótanács kikérte a budai revizori hivatal vélemé
nyét az ügyre vonatkozólag. Ez valóban több kifogásolható 
helyet talált a kalendáriumban. A függelék levélváltást tartal
mazott egy tiroli lakos és magyar barátja között. A tiroli a 
napóleoni háborúk osztrák hadvezetését támadta levelében és 
kifogásolta többek között a tiroli várerődítések fölszerelését és 
az anyagutánpótlást. A magyar barát az 1806-i selmeci tűz
vészt írta le és mulasztással vádolta meg a városi tanácsot és 
az ottani bányakamarát, gúnyosan megjegyezve, hogy e két ható
ság nyilván nem értesült hivatalos úton a város égéséről. A levél
író véleménye szerint az egyetlen mód a városi tanács mulasz
tásait a felsőbbek tudomására hozni, a nyilvánosság fóruma előtt 
való vád, mivel a tanács nem hagyja szóhoz jutni ellenzőit, sőt 
inkább bebörtönzi őket. Kifogásolta a cenzor, hogy a magyar 
levelező tiroli barátjának azt írta: a francia betörés alkalmával 
Pozsonyban volt az országgyűlésen és abban a veszedelemben for
gott, „dass mich der Franzose samt dem Landtag beim Zopf 
erwischt". Ebben a kifejezésben a cenzor az összegyűlt rendek 
kigúnyolását és az államot fenyegető veszély nevetségessé tételét 
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látta. A budai cenzor véleménye szerint semmiképen sem lett: 
volna szabad megengedni e cikk kinyomatását és a cenzor el
járása még akkor sem menthető, ha esetleg némely kifejezést a. 
nyomdász utólag toldott is be. 

A helytartótanács azt vélte, hogy a nyomdász követte el a 
vétséget és ismét a revizori hivatalhoz fordult, megkérdvén, mi
lyen büntetést lehet rá a szabályrendeletek értelmében kivetni.6 

A revizori hivatal kitartott véleménye mellett, hogy a cen
zor a bűnös. Ami a nyomdász megbüntetését illeti, errenézve 
nem ismert szabályrendeletet. Hogy azonban ilyennek kellett 
lennie, arra az 1794. május 13-i 10.811. számú intimátum sza
vaiból következtetett. A helytartótanács e jelentés vétele után 
hivatalos megrovásban részesítette P. HEMTNEIU, aki a kalendá
riumot gondatlanul cenzúrázta.8 

A revizori hivatal ez utóbbi jelentése rendkívül érdekes 
fényt vet az egész magyar cenzúra-apparátusra. A legszigorúbb 
reakciós cenzúra idején nálunk a helytartótanács és az annak 
kebelén belül működő budai revizori hivatal nem tudja, hogyan 
is lehet egyáltalában egy visszaéléseket elkövető nyomdászt meg
büntetni és a könnyebb utat választja, megrója az állami szol
gálatban levő pap-cenzort. Az eset tipikus jelensége az egész 
provinciális jellegű magyar cenzúraszervezetnek, mely minden 
önállóság nélkül, az osztrák központi cenzúrának alárendelve, 
csupán annak végrehajtó szerve volt. Egész adminisztrációja jel
legzetesen vidékies, hanyag és vontatott, egy a központtól távol
eső tartomány gyérforgalmú, kezdetlegesen szervezett és csupán 
dekrétumuk után igazodó, önállótlan és gépies ügykezelése. Ezt 
a helyzetet csak fokozta a magyar alkotmányos szabadságból 
és függetlenségből következő kerülése egy nyíltan centralisztikus 
bürokráciának. A rendeletek kerülő úton jöttek át az osztrák 
hatóságoktól a magyar hatóságokhoz, útközben módosultak, sok 
pedig, mint a magyar viszonyokra alkalmatlan, végleg egyes kor
mányszékek (kancellária, helytartótanács) irattárában maradt, 
önálló rendezésnek nem volt módja, és nem is gondolt rá senki. 
A központi rendszer teljes átvétele nem volt lehetséges. Csupán 
hiányos és módosított rendeleteket vettek át és így álltak elő 

5 U. o. 1808. Fons 28, pos. 1—4. 
6 U. o. 1809. Fons 9, pos. 1—2. 
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azok az űrök, melyek egy hathatós cenzúrarendszer bevezetését 
voltaképen lehetetlenné tették. 

A bécsi központi cenzúrabizottság elégedetlen volt a magyar 
cenzúrával és az elégedetlenség addig fokozódott, míg végre be
látva a központosítás keresztülvitelének lehetetlenségét s e fele
más rendszer hátrányait, hosszú vajúdás után 1840-ben felállí
tották a budai magyar cenzúrabizottságot. Addig azonban a 
bécsi hivatal állandóan beleszólt a magyar ügyekbe és kénytelen 
volt a már megjelent munkák elkobzásához és utólagos eltiltá
sához folyamodni. 

Ha a magyar hatóságok önállóan intézkedtek, rendszerint 
kevésbbé szigorú volt az eljárás, mint ha bécsi utasítás szabta 
meg a követendő utat. SZ^THMÁRY DOMOKOS pozsonyi cenzor 
1818-ban észrevette, hogy a LANDERER pozsonyi nyomdájában 
a következő évre megjelent kalendáriumban a szentek nevei 
között szerepel november 10-én Luther Márton. Felháboro
dása oly nagy volt, hogy levelet írt a budai cenzorhoz, figyel
meztetve őt a veszedelemre és abbeli meggyőződésének adva ki
fejezést, hogy ilyen botrányos esetre még nem volt példa, sem 
a hazában, sem külföldön. A felsőbb parancsra megejtett vizs
gálat alkalmával a nyomdász azzal védekezett, hogy a kalen
dáriumban a szentek neveit ez évben újra ki kellett szedni, mert 
a betűk elkoptak, és tévedésből került be Luther Márton neve 
a szentek nevei közé.7 A helytartótanács a városi magisztrátus 
útján szigorú megrovásban részesítette a gondatlan nyomdászt, 
a kalendáriumot azonban nem kobozta el. 

1821-ben RUDNAY SÁNDOR hercegprímás küldött be a hely
tartótanácsnak jelentést, mely szerint a komáromi német kalen
dárium hat utolsó lapja „Unterhaltende Anekdoten" címmel 
botrányos dolgokat tartalmaz, melyek minden becsületes ember 
jóérzését sértik. Kérte ezért, konfiskálják a kalendárium példá
nyait. A helytartótanács el is rendelte az elkobzást, és az enge
délyezett kézirat fölküldését. A városi tanács jelentése szerint a 
példányokat elkobozták, a kéziraton azonban nem volt rajta a 
cenzúra engedélye. A nyomdász azt állította, hogy a gimná
ziumi igazgató, ki egyben a cenzor tisztét is betöltötte, látta 
a kéziratot és nem kifogásolta azt, de a kalendáriumokra nem 

7 U. o. 1818. Fons 2, pos. jo, 56. 
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szokták kitenni az imprimaturt. A helytartótanács erre elren
delte, hogy a kalendárium a hat utolsó lap eltávolítása után 
szabadon árusítható, a jövőben pedig, ha eddig nem is volt szo
kás, tegyék ki minden esetben a kalendáriumokra is az enge
délyező végzést.8 

A bécsi cenzúrabizottság azonban nem hagyta annyiban a 
dolgot. Tudomást szerezvén az esetről, kérte a magyar kancel
láriától az eset szigorú megvizsgálását és a cenzor felelősségre
vonását, melyet az el is rendelt. KÖRMENDY igazgató-cenzor az
zal védekezett, hogy írószerszámait a megyetörvényszék ülésére 
kölcsönadta MARTIN ügyvédnek s azokat nem sikerült vissza
kapnia, mikor a nyomdavezető a kéziratokkal hozzájött. A pro
fesszoroktól sem kölcsönözhetett íróeszközt, mert azok mind 
előadásokon voltak. Ezért csak szóban adta meg az engedélyt. 

A városi tanács a nyomdászt hallgatta ki. A megejtett vizs
gálat jegyzőkönyve szerint SZTRAKA JÓZSEF nyomdavezető a 
következőket vallotta. Az elmúlt esztendőben a medárdusi bú
csúra Pestre menvén, ott egy német actor, kinek nevét nem tudja, 
sátrához jött és némely históriákat áruba bocsátott. Ezeket 
nyomta ki a kalendárium függelékeképen. Arra a-kérdésre, hogy 
megvan-e a kézirat, azt felelte, hogy elkallódott, mivel cenzori 
aláírás rajta nem lévén, azt nem becsülte. Vallomása szerint a 
cenzor azt felelte kérésére, hogy ilyen bolondságoknál az alá
írás nem szükséges és hogy csak bátorságosan nyomassa ki azo
kat. Különben szerinte tizenöt év óta, mióta a nyomdát vezeti, 
nem írták soha alá a kalendáriumokba való históriákat. A köte
lességmulasztó cenzor szigorú megrovást kapott.9 

Ugyanabban az évben a budai cenzor a Besztercebányán 
megjelent kalendáriumban talált kifogásolható anekdotákat. 
A besztercebányai gimnázium igazgató-revizora kijelentette, hogy 
a bekerített illetlen sorok miatt rosszalását fejezte ki annakidején 
a nyomdász előtt és azok kinyomatását neki megtiltotta. Azon
ban, mikor a nyomdász a négy köteles-példányt benyújtotta, ő 
annak becsületességében bízva, nem vizsgálta felül azokat, mi
előtt a főigazgatóhoz előírt módon felküldte a negyedévi nyom
dai anyagot. Elismerte tehát, hogy hibázott, mikor a felülvizs-

U. o. 1821. Fons 33, pos. 1. 
U. o. 1822. Fons 7, pos. 1. 
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gálatot elmulasztva, nem vette észre, hogy az inkriminált részek 
a kalendáriumban bennfoglaltatnak. Ezért a helytartótanács 
megrovásban részesítette a cenzort.10 

Melyek voltak azok az „illetlen" anekdoták, melyek miatt 
a cenzornak a hivatali megrovást el kellett szenvednie? Az egyik 
szerint — ez ellen esett a fő kifogás — egy tervkovács egyszer 
előadást tartott arról, mily nagy szükség lenne a templomok 
mellett a polgári szónokok számára is szószéket állítani. Míg a 
szent Pál tanítványai — mondta — ilyen közhelyek fölött el
mélkednek, mint: „Abram zeugte Isack, Isack zeugte Jakob, 
Jakob zeugte Benjamin etc. In diesem liegt der Saame aller 
Welt", addig Cicero tanítványa így beszélne: „Die Banken er
zeugten den Geldwucher, der Geldwucher erzeugt den Kredit, 
der Kredit erzeugt den Lux, der Lux erzeugt den Verfall der 
Familien, der Verfall der Familien erzeugt den Abwerth des 
Landes, der Abwerth des Landes erzeugt Entvölkerung, Entvöl
kerung ist die Quelle des Staatsuntergangs". Egyéb történetek is 
voltak az anekdoták között, melyeket sérelmesnek találtak. így 
a zsugori pap esete, aki a ládára, melyben pénzét tartotta, rá
írta: Az Ür van ezen a helyen. Mikor a rablók kifosztották a 
templomot, ráírták a ládára: Az Űr feJtámadott. Nem tetszett 
a TRAUTTMANNSDORFFról szóló ismert történet sem, akit nyilvá
nosan szamárnak neveztek (Wie! dem Esel Traut — mans — 
dorf — an?). 

Előfordult az is, hogy a bécsi nyomdászok hoztak ki vala
milyen kifogásolható dolgot. 1825 novemberében a bécsi cen
zúrahivatal a cseh-osztrák kancellária útján értesítette a magyar 
kancelláriát, hogy SOLLINGER bécsi nyomdász az 1826. évre egy 
„Geschiehts und Erinnerungskalender"-t nyomott, mely a 136— 
146. lapig igen súlyos kifogás alá eső dolgokat tartalmaz. A ka
lendárium a kiadó vallomása szerint több példányban eljutott 
Magyarországba is. Pozsonyba SCHWAIGER ANDRÁS 10, LANDES 
JÓZSEF 22, VIGAND O T T Ó IO, Győrbe SCHWAIGER 5, Kassára 
S AND voss 10, Pestre HARTLEBEN 52, EGGENBERGER 10, KILIÁN 5, 
MÜLLER 20 példányt rendelt. Ezeknek eladását sürgősen meg 
kell akadályozni és a revizorok felügyelete mellett a kifogásolt 
lapokat kitépni, megsemmisíteni s helyükbe a mellékelten meg-

U. o. 1822. Fons 4, pos. 105, 1823. Fons 4, pos. 15. 
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küldött íveket beragasztani. Ennek megtörténte után a kalendá
riumokat vissza lehet adni tulajdonosaiknak. A kancellária no
vember 25-én utasította ilyen értelemben a helytartótanácsot.11 

A rendeletet azonban már csak részben lehetett végrehajtani, 
mert időközben a könyvkereskedők a példányok egy részét már 
eladták.12 

1829-ben az „Üj és Ó Vátzi Kalendárium"-hasi jelentek 
meg anekdoták, melyek kifogás alá estek. A váci cenzor, NAGY 
LIPÓT, kijelentette a vizsgálat alkalmával, hogy a kérdéses tör
téneteket ő eltiltotta, a nyomdász azonban ekkor Komáromba 
küldte a kéziratot, ahol KÖRMENDY, az ottani revizor engedé
lyezte azokat. A helytartótanács a pozsonyi főigazgató útján 
nagyobb figyelemre intette KÖRMENDYL13 

Ugyanabban az évben a kassai „Gemeinnütziger Haus
kalender" több kuruzsló gyógymód leírását tartalmazta, a „Mis-
koltzi Nemzeti Magyar Kalendáriom" pedig jótanácsokat a me-
lancholia és hypochondria gyógyítására s egy verset a porosz 
háborúról, melyeket a budai cenzor sérelmezett. Ezért a hely
tartótanács a cenzor javaslatára általános figyelmeztetést bocsá
tott ki a vidéki cenzorokhoz, melyben a kalendáriumok gondos 
átvizsgálására és a babonás gyógymódok ismertetésének el
tiltására intette őket.1* 

A Pozsonyban, SNISEK KÁROLYnál 1829-ben megjelent tót 
kalendárium a 15—37. lapig rövid összefoglalást nyújtott az 
1827. és 1828. év jelentős eseményeiről s időrendi áttekintésben 
majdnem egész Európa politikájának ekorbeli történetét tár
gyalta. A budai cenzor a fölülvizsgálatnál úgy találta, hogy 
ilyen anyagot kalendáriumokban nem szokás tárgyalni. Azt java
solta, figyelmeztessék a cenzort, hogy a jövőben kerülje ilyen 
tárgyak érintését. A helytartótanács azonban ezúttal nem tar
totta érdemesnek, hogy az ügyet pontosabban kivizsgálják s így 
a referátum ad acta került.15 

Ugyanebben az évben NAGY ANTAL budai cenzor a LAN-
DERER ANNA budai nyomdájában megjelent német kalendáriu-

11 U. o. 1825. Fons 17, pos. 1. 
12 U. o. 1826. Fons 7, pos. 7. 
19 U. o, 1829. Fons 4, pos. 30. 
14 U. o. 1829. Fons 4, pos. 39. 
15 U. o. 1829. Fons 4, pos. 41. 
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mot összehasonlítva a cenzúrának előzetesen benyújtott pél
dánnyal, észrevette, hogy a nyomdában önkényes betoldásokat vé
geztek és ezzel a cenzúra szabályait áthágták. Az anekdoták 
közé felvettek két olyant, melyet a cenzor nem engedett át, 
a talányok közé pedig hét darabot toldottak önkényúleg. A cen
zor ezért a nyomdász szigorú megbüntetését kérte. A helytartó
tanács meg is hagyta a városi tanácsnak, hogy LANDERER ANNÁÍ 
szigorúan intsék meg és jelentsék ki neki, hogy a jövőben hasonló 
kihágásoktól óvakodjék, különben komolyabb büntetést fog 
kapni.16 

Mindezen apró adalékok beszédes bizonyítékul szolgálhat
nak egyrészt arra, hogy a reakció korának cenzúrája néha nevet
ségesnek látszóan, túlzóan aggályos volt ártatlan anekdoták meg
ítélésében, másrészt azonban arra is, hogy a szigorúan reakciós 
cenzúra elve inkább csak elv volt, mely a gyakorlatban a szer
vezet tökéletlenségén, az alsóbb hivatalnokok gondatlanságán és 
a nyomdászok ellenállásán jobbára meghiúsult. Hiába voltak 
meg a vezető kormányférfiaknak a maguk pontosan megfogal
mazott elveik, hiába vonták meg a legélesebben a határokat, 
melyeken túl a cenzúra kezének könyörtelenül érvényesülni kel
lett, ha a vidéki cenzorok máskép fogták fel kötelességeiket, a 
nyomdászok minden módot felhasználtak, hogy a cenzúrát ki
játsszák és a helytartótanács nem alkalmazott szigorúbb eszkö
zöket, mint legfeljebb a városi tanácsok útján való megintések 
osztogatását. Ezért találunk régi kalendáriumok átlapozása köz
ben bennük annyi illetlen anekdotára, melyekkel nyomdászaink 
igen szerették kiadványaikat fűszerezni. A rendőri szervezet és 
ellenőrzés igen fejletlen volt még nálunk ebben a korban, melyet 
különben tévesen szoktak a rendőruralom korának tekinteni. 
A módszerek, melyeket a helytartótanács a kalendáriumok cen
zúrájánál alkalmazott, patriarkálisak voltak, a korszak békés és 
nyugodt. A nép továbbra is megtalálta kalendáriumaiban az 
üdülést és szórakozást, melyet azokban keresett. 

SASHEGYI OSZKÁR. 

16 U. o. 1829. Fons 7, pos. 1. 


