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A XVIII. század második felét meghatározó, egész Európában ható 
francia műveltség magyarországi megjelenéséről számtalan kiváló ta-
nulmány született már különösen századunk húszas, harmincas éveiben. 
A figyelem ez ideig főképp a francia felvilágosodás, valamint a forrada-
lom szellemi hatásának feltérképezésére irányult. A korszakot meghatá-
rozó franciás műveltségnek azonban vannak mindeddig még homályban 
maradt területei, mint például a francia libertinizmus, amelynek hatásá-
val a maga összetettségében eddig egyetlen tanulmány sem foglalkozott. 
Némi magyarázatul szolgál talán erre az, hogy a francia történészek, iro-
dalomtudósok figyelme is csupán néhány évtizede fordult a XVII. szá-
zadból továbbélő libertinage (szabadgondolkodás) irányzatának XVIII. 
századi változata, és különösen a század második felét meghatározó 
libertinus irodalom felé. Mára már a XVIII. századot kutatók többsége 
megegyezik abban, hogy a felvilágosodás századának megértéséhez nél-
külözhetetlen a libertinus irodalom, és a hátterében meghúzódó társada-
lomtörténeti jelenség, a libertinage ismerete. A XVIII. századi libertinage 
magyar fogadtatását természetesen nem lehet kiemelni a korszakot meg-
határozó franciás műveltség egészéből, de érdemes az új kutatási ered-
mények ismeretében levonni a következtetéseket a magyar helyzetre vo-
natkozóan is. 

Magyarország, Marczali Henrik megállapításával élve, „Mária Terézia 
korában széles vonalon kerül - és nem mint addig szórványosan - érint-
kezésbe modern nyelvvel, műveltséggel, erkölccsel."1 „Arisztokratikus 
életideál és tömegeket átkaroló felvilágosodás majdnem egyidejűleg volt 

2 n r 

az európai recepció tárgya." Bécs volt az egyik, a magyar főnemesség 
életében legjelentősebb állomása a kelet felé haladó európai áramlatnak. 
A francia kultúra hegemóniájának két fontos vetülete volt. Egyfelől a 
könyvek megnövekedett jelentősége minden addigi európai szellemi 
megmozdulásban betöltött szerepéhez képest. Ez tette lehetővé a földraj -

1 Marczali Henrik: Mária Terézia. Budapest,. 209. old. 
2 Müller Gyula: A bécsi francia irodalmi kultúra a XVIII. században. 6. old. 
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zilag távol eső nemzetek közötti kulturális kapcsolatot, s ami még ennél 
is fontosabb talán, a könyv ekkor már az irodalmat jelentette. Az iroda-
lom az emberi kultúra centrumába került, és a francia irodalom sajátos 
tartalmával, tárgykörének kibővülésével vált lehetővé, hogy „a franciás 
műveltséget vizsgálva, irodalmi kultúráról beszélhetünk" ebben az idő-
szakban, azaz a befogadott kultúrjavak túlnyomó része irodalmi eredetű 
volt. Másfelől, a francia kultúra felvirágzása a francia udvari és főnemesi 
élettel állt a legszorosabb kapcsolatban. A francia udvar és főnemesség a 
maga életteljességével európai ideállá lett: a kulturális recepció tehát el-
sődlegesen arisztokrata színezetű volt, amit később a polgári felvilágoso-
dás követett.4 A bécsi arisztokrácia franciás műveltsége tehát nem speci-
fikus jelenség, csupán egyik megnyilvánulása annak a szellemi átalaku-
lásnak, amely a XVIII. században egész Európára jellemző. Bécsben el-
sősorban az arisztokráciának volt meg az a materiális lehetősége, hogy 
nemcsak kulturális befogadásra volt képes, hanem egész életére átalakí-
tólag hatott a francia műveltség. Gyermekeknek francia nevelést adni, 
francia gondolkodók és írók könyveit olvasni, az egész életet új eszmé-
nyek szerint berendezni, mindez nem életszükséglet volt számukra, ha-
nem többlet. De később a francia szokás, erkölcs, divat és a mindennap-
ok ezernyi más külső megnyilvánulása, mely Bécs nemességét teljesen 
hatalmába kerítette, már a polgárságra is átterjedt.5 

Ha a libertinizmus magyar recepciójára vagyunk kíváncsiak, ugyan-
azokból a tényezőkből kell kiindulnunk, mint a francia műveltség egé-
szének befogadásánál, azaz a könyvekből, melyek az új eszmék fő köz-
vetítői. Az életvitel, az erkölcsök tekintetében pedig Bécs, a bécsi udvar, 
illetve az arisztokrácia által gyakorolt hatásból. A következőkben a tel-
jesség igénye nélkül annak meghatározására törekszünk, hogy milyen 
csatornákon keresztül és hogyan jutottak el a libertinus eszmék Magya-
rországra, illetve hogy az új életvitel, mentalitás mennyiben valósította 
meg a francia (elsősorban párizsi) arisztokrácia által kínált mintát, amit a 
személyes tapasztalatok, élménybeszámolók stb. mellett leginkább a re-
gények közvetítettek, illetve a regények teremtettek meg. 

3 Ibid. 
4 i.m. 8. old. 
5 i.m. 19. old. 
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1. A könyv helyzete Franciaországban 
A XVIII. század folyamán, különösen a század közepétől ugrásszerű-

en megnő a könyv iránti érdeklődés szerte Európában. A felvilágosodás-
sal megjelenő új, világi műveltségnek a könyv a legfőbb fegyvere az el-
maradottság ellen. A felvilágosodás a humanizmusnál és a reformációnál 
is inkább a könyvekből nőtt ki, sokkal inkább a könyvhöz kötött szellem 
terméke mint amazok.6 A század második felétől Franciaországból kiin-
dulva, a francia szellem és műveltség európai elterjedésének hatására 
egész Európában olvasási láz tör ki. A könyvgyűjtés és az olvasás, ami 
korábban alig több kimagasló egyéniségek fényűzésénél, most egyre 
szélesebb rétegeket hódít meg. A könyvtermelés nagyarányú növekedé-
sével szorosan összefügg a nyomdaipar fejlődése, a példányszámok meg-
növekedése, valamint a könyv árának csökkenése. Mindemellett azonban 
az egész XVIII. században döntően befolyásolta a könyv ügyét a cenzúra 
intézménye. 

Az Ancien Régime idején az európai olvasókhoz a francia könyvek 
három típusa juthatott el: a francia könyvhivatal által engedélyezett, ki-
váltságokkal felruházott, könyvkiadók által kiadott könyvek; az engedé-
lyezett, de kalózkiadású könyvek; és végül azok, amelyek esetében sem a 
mű, sem annak kiadója nem rendelkezett engedéllyel.7 Ha a francia 
könyv helyzetét a maga teljességében kívánjuk felmérni, akkor nem sza-
bad szem elől tévesztenünk e hármasságot, hiszen mindegyik típusnak 
más-más volt a szerepe, helyzete, jelentősége, elterjedtsége stb. A szám-
bavételt illetően még egy fontos körülményre kell felhívni a figyelmet: 
egy, az 1764-es év francia könyvterméséről készült statisztika szerint a 
kb. 2500 kötet 57,5%-át Párizsban adták ki, 10,6%-át más francia város-
ban, 19%-át külföldön, és 12,9%-ának eredete bizonytalan volt.8 A 
számadatokból kiderül - s ez az arány a század végére a külföldi kiadá-
sok javára még jelentősebben módosul - hogy a francia könyvek nagy 
hányada nem is Franciaországban került kiadásra. A kiadási körülmé-
nyeket megvizsgálva pedig arra a következtetésre lehet jutni, hogy a til-
tott könyvek aránya is igen jelentős, az egésznek kb. 19%-a. Ezekre a je-
lenségekre a francia cenzúra és könyvrevízió intézménye ad részben ma-
gyarázatot. 

6 Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Budapest, 1939. 8. old. 
7 Roger Chartier-Henri-Jean Martin: Histoire de l'édition française. Paris, 1990. 

112. old. 
8 Chartier-Martin: i.m. 121. old. 
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XIV. Lajos uralkodása idején új könyvpolitika vette kezdetét, mely-
nek sarkalatos eleme a cenzúra és az ellenőrzés volt. Az egész intézmény 
szinte teljesen a királyi hatalom jogkörébe került. A királyi cenzúra célja 
az egyház, a király és az erkölcs elleni támadások megakadályozása. Ha-
táskörébe tartozott a kéziratok nyomdába kerülés előtti cenzúrázása és 
esetleges betiltása, a forgalomba került tiltott könyvek elkobzása, és a til-
tott könyveket kiadó, árusító személyek megbüntetése.9 A XVIII. század-
ra a hatóságok egyre toleránsabbakká váltak, és igyekeztek átmeneti ka-
tegóriákkal enyhíteni a merev szabályozáson: így jött létre a hallgatóla-
gosan engedélyezett könyvek csoportja, vagy az egyszerű szóbeli hozzá-
járulás, ami által Franciaországban is megjelenhettek felforgatónak szá-
mító művek.10 A királyi cenzorok (Malesherbes alatt, 1750-től százhú-
szan, a forradalom előtti időszakban százhetvenen) ellenőrizték a nyom-
dakész műveket. Az ún. felügyelők ellenőrizték a külföldi könyveket, a 
könyvnyomdákat. A látszólagos szigor ellenére - ami börtönbüntetést is 
jelenthetett a legsúlyosabb esetekben - az olyan nagy port kavart ügyek, 
mint Voltaire Filozófiai levelek-']ének vagy Rousseau Emil-jének betiltá-
sa nem voltjellemző a korszakra. A kéziratok 10-30%-át utasították el 
évtől, anyagtól függően. A bebörtönzöttek száma is igen csekély: nem 
csupán arról van szó, hogy a cenzúra és az ellenőrzés nem tudta megaka-
dályozni például a külföldön kiadott tiltott könyvek franciaországi elter-
jedését, hanem arról is, hogy az ellenőrző apparátus az 1750-es évektől 
sokkal visszafogottabban gyakorolta hatalmát. Ennek oka pedig két el-
lentétes érdek összeütközése: az egyik természetesen a rend fenntartása, a 
hivatalos ideológia védelme a veszélyes könyvek kiiktatása révén, a má-
sik pedig egy gazdasági érdek: a túl nagy szigor ugyanis könnyen a fran-
cia könyvkiadás és könyvkereskedelem összeomlásához vezethetett vol-
na, hiszen szinte minden tiltott kézirat automatikusan valamelyik szom-
szédos ország könyvkiadójánál kötött ki. Ezek illegális eladása pedig ko-
moly anyagi kárt okozott a francia könyvpiacon. Továbbá le kell szögez-
ni, hogy a felvilágosodás és az abszolutista állam viszonya korántsem 
volt olyan ellenséges, mint ahogy azt az utókor feltételezte.11 A forrada-
lom előtti évtizedekben egyértelműen kimutatható a felvilágosodás esz-
méinek a monarchikus államra gyakorolt hatása. így például a filozófu-
sok műveinek nagy részét, kivéve a legradikálisabb szövegeket, engedé-

9 i.m. 71-72. old. 
10 A francia cenzúra működésére lásd: Chartier-Martin: i.m. 88-98. old. 
11 i.m. 72. old. 
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lyezték. Jó példa Malesherbes, aki szóban engedélyezett enyhén szólva 
tiszteletlen műveket is, ugyanakkor viszont könyörtelenül börtönbe vetett 

12 

jelentéktelen zugnyomdászokat. 
A tiltás három körét azonban fokozatosan megkérdőjelezi a társada-

lom fejlődése, illetve magának a hivatalnak a tevékenységét meghatározó 
elvek is. A személyes kapcsolatok, a hírnév, az érdekeltség igen nagy 
súllyal nyom a latban. A forradalmat közvetlenül megelőző időszakra a 
hatóságok maguk is kételkedni kezdenek tevékenységük hatékonyságá-
ban. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a XIV., XV., XVI. Lajos 
alatt működő francia cenzúra ellátta feladatát, de nem akadályozta meg 
teljesen sem a tiltott művek, sem a kalózkiadások terjedését, sőt egyes 
könyveknek éppen a lehető legjobb reklámot csinálta. A nyomdai, kiadá-
si folyamat megnehezítésével pedig csak a kíváncsiságot, az együttérzést 
fokozta az olvasókban. 

2. Francia nyelvű kiadványok Franciaországon kívül 
A XVIII. század utolsó évtizedeiben minden második francia könyvet 

13 
az országon kívül adtak ki. * Az első fontos központ Hollandia volt, majd 
utána felzárkóznak a svájci városok, mint Genf vagy Neufchâtel, és még 
jó néhány város Franciaország északi és keleti határán. Ezeken a terüle-
teken egyrészt sokkal kevésbé szigorú az ellenőrzés, másrészt olcsóbban 
dolgoznak a nyomdák. Hollandia a könyvkiadás terén élen járt Európá-
ban. Elsősége avval is magyarázható, hogy a XVII. század végén ide 
emigráltak az üldözött francia protestánsok, akik között számos könyvki-
adó és szerző is volt. Eleinte tehát a francia protestánsok számára adtak 
itt ki könyveket, majd fokozatosan áttérnek a felvilágosodás tiltott filo-
zófiai műveinek megjelentetésére. Végül, az Ancien Régime utolsó évti-
zedeiben egyre többen (főleg a neufchâteli tipográfiai társaság) szako-
sodnak a már emlegetett „filozófiai" könyvekre, azaz a libertinus iroda-
lomra, mert ekkoriban ez hajtja a legkomolyabb üzleti hasznot. A nagy 
bevétel azonban nemcsak a tiltott művekből származott, hanem a kalóz-
kiadásokból is. A harmadik komoly bevételi forrás pedig az egész Euró-
pára kiterjedő könyvterjesztő hálózat volt.14 

12 Ibid. 
13 i.m. 385. old. 
14 i.m. 386-387 . old. 
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A század közepére a francia könyvekkel elárasztották Európát, és a 
felvilágosodás az olvasóközönség ízlését is teljesen átalakította. Fokoza-
tosan átalakul a könyvek téma szerinti rangsora: a vallásos művek aprán-
ként elveszítik elsőségüket, helyüket a történelmi munkák, a tudomá-
nyokkal és a művészetekkel kapcsolatos könyvek és a szépirodalom veszi 
át.15 De a tiltott könyvek közül nem csupán a filozófiai irodalom érdekli 
az európai közönséget: a század végére már minden külföldről érkező 
tiltott könyv eladható. 

Közép-Európa fontos célpontja a francia könyvkivitelnek. 1764-ig a 
frankfurti és lipcsei könyvvásár volt az összekötő állomás kelet és nyugat 
között.16 Itt találkoztak az osztrák, lengyel stb. megrendelők a francia 
könyvek szállítóival, akik leggyakrabban holland könyvkereskedők vol-
tak, rajtuk keresztül lehetett megvenni vagy megrendelni mindent, ami 
fellelhető volt a piacon, így akár a párizsi kiadók könyveit is. Sokkal 
mozgékonyabbak voltak - főleg a jóval enyhébb cenzúra miatt - , és na-
gyobb készleteket tudtak felhalmozni, mint francia kollégáik, akik emiatt 
minden lehetséges eszközzel megpróbáltak hadakozni ellenük. De ne 
higgyük, hogy a francia kiadású könyveket teljesen elnyomta a külföldi 
konkurencia. Természetesen a francia kiadók is külföldön értékesítették 
az általuk megjelentetett művek egy részét, legfőképp Észak-Európában 11 
és Németalföldön. Ráadásul gyakran ők maguk készítették el olyan 
könyveknek a kalózkiadását, amelyek már egyszer megjelentek külföld-
ön. Onnan csempészték be Franciaországba hamisítás céljából. Tehát ár-
nyalni kell a korabeli franciaországi könyvkiadásról kialakult képet, mert 
úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb helyet töltött be a nemzetközi könyvke-
reskedelemben, mint azt gondolnánk. 

1764-ben megszűnt a frankfurti könyvvásár. Ekkor jelennek meg nagy 
mennyiségben a katalógusok, amelyek az új könyvek kinyomtatott vagy 
még kéziratos változatát ajánlgatják. Léteztek ezeken kívül szakfolyó-
iratok is, ezek kimondottan reklám céljából ismertettek könyveket. Sőt, 
1777-től kezdve kiadták az európai könyvkereskedések összesített listáját 18 
L'Almanach de la librairie címmel. Stockholmtól Lisszabonig 881 
könyvkereskedés van felsorolva Franciaországon kívül, címmel és más 

15 i.m. 215-217. old.; H-J. Martin: Livres et Lumières en France. In: Buch und 
Buchhandel in Europa. Hamburg, 1981, 12-13. old. Hasonló rangsort állít fel 
Szarvasi Margit is idézett művében (60. old.). 

16 i.m. 395. old. 
17 i.m. 390. old. 
18 i.m. 395. old. 

140 



A FRANCIA LIBERTINIZMUS ÚTJA MAGYARORSZÁGRA 

információkkal ellátva, hogy mindenhova el lehessen juttatni a megren-
delt vagy érdeklődésre számot tartó könyveket. A legtöbb cím a porosz 
és szászországi területeken, illetve Hollandiában, Németalföldön és Svájc 
területén található.19 

A Franciaországban betiltott prózairodalom megjelentetéséért Hollan-
dia mellett a Bouilloni Tipográfiai Társaság és a Neufchâteli Tipográfiai 
Társaság (STN) tett a legtöbbet. Bouillonban jelentek meg olyan jeles ki-
adványok, mint Crébillon fils összes műve 1777-ben (a kiadás helyeként 
London megjelölve), Voltaire regényei és meséi 1778-ban stb. Büszkesé-
gük a század klasszikusainak megjelentetése volt, de katalógusaikban e 

r • 20 

mellett számos könnyedebb kisprózai művet is találunk. Viszont a for-
radalmat megelőző időszak pornográf-politikai irodalmától távol tartot-
ták magukat, ellentétben az STN-nel. 

A Neufchâteli Tipográfiai Társaság 1769-ben kezdte meg működé-
21 • * 

sét. Igazgatói hamar a prózairodalom kiadását részesítik előnyben, le-
gyen az francia ÇVeszedelmes viszonyok), angol (Sterne Tristram Shandy-
je), vagy német (Wielandtól az Aranytükör) fordítás. Kelendőek a köny-
nyed hangvételű (Dorât: Les malheurs de l'inconstance), vagy az érzel-
mes regények (Mme Riccoboni levélregényei) is. A tiltott könyvek min-
den típusa, a politikai gúnyiratoktól a libertinus irodalom legszabadosabb 
művein át a botránykrónikákig megtalálható katalógusaikban. Más terü-
leteket sem hanyagoltak el, úgyszólván minden igényt képesek voltak ki-
elégíteni, főleg a temérdek kalózkiadásnak köszönhetően, ami olcsósága 
miatt számíthatott széles vevőkörre. Legfontosabb szempont az anyagi 
haszon volt, biztos sikerre törekedtek. Folyamatosan szemmel tartották 
az egész európai könyvpiac mozgását erre kiképezett embereik segítsé-
gével, illetve a külföldi könyvkereskedőkkel folytatott élénk levelezés 
által, és az ezekből levont következtetések alapján döntöttek arról, hogy 
mi jelenjen meg. Ennek köszönhető a Madame du Barry-ról szóló anek-
doták, vagy az Espion anglais című Európa-szerte nagy sikerű frivol po-
litikai krónika megjelenése is. Az STN kiadványait a francia vidékre és 
külföldre szánták. Lévén, hogy más kiadók műveit is árulták katalógusa-
ikban, ami Európában Rennes-től Szentpétervárig mindenhová eljutott, 
komoly megrendelésekkel számolhattak. A megrendelések postán ér-
keztek, és ezekből kiderül, legjobban mindenütt a szórakoztató, könnyed 

19 i.m. 397. old. 
20 i.m. 435-437. old. 
21 A Neufchâteli Tipográfiai Társaságról lásd: i.m. 440-467. old. 
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hangvételű irodalom „ment". Az STN levéltárában Weingand pesti 
könyvkereskedőtől is van levél! Az egyikben azt írja, hogy az STN által 
felkínált Bibliából nem kér, mert „a nemesség, és azok akik olvasnak 
ezen a nyelven (franciául), nem nagyon hajlandók a Bibliát olvasni. In-
kább a jó regényeket szeretik, a kritikai, történelmi munkákat, és az iro-

22 dalmat úgy általában." 

3. A francia könyvek Bécsben 
/ 23 

Bécsben az első francia könyvkereskedés 1730-ban nyílt meg. 
Briffaut, a tulajdonos már 1736-ban könyvjegyzékben kínálja állomá-
nyát, benne a legfrissebb irodalmi szenzációkkal, mint Voltaire Filozófiai 
levelei vagy Montesquieu Perzsa levelei, amiket később, Mária Terézia 
idejében betiltottak. Már ekkor sok előfizetője volt a francia folyóiratok-
nak. 1757-től jelenik meg az első francia nyelvű bécsi hetilap, a Gazette 
de Vienne, amelyik európai hírszolgáltatást adott. A Gazette française 
littéraire de Vienne szépirodalmi és praktikus témákkal foglalkozott, de 
konzervatív és tartózkodó volt az az irány, amit a filozófiában vallott. A 
Gazette de Vienne-t Trattner adja ki, aki Mária Terézia udvari nyomdá-
sza volt, és a Habsburg birodalom területén még számos más városban 
létesített nyomdát, kereskedést, így Pesten is 1783-tól.24 Ő rendelkezett a 
legnagyobb könyvkészlettel, a nemzetközi könyvkereskedelemben meg-
határozó szerepe volt. Francia könyvekkel is ő látta el az érdeklődőket. 
Rengeteg utánnyomást készített, amire Mária Terézia hatalmazta fel, 
ugyanis a megnövekedett olvasásigényt csak így lehetett a kelet-európai 
területeken kielégíteni: a könyvkereskedők nem tudtak volna annyi pél-• 25 

dányt beszerezni, mint amennyire szükség volt. Trattner mellett még 
vagy egy tucat könyvnyomtató készített utánnyomást. Egyébként a már 
emlegetett, 1777-től megjelenő Almanach des libraires alapján legalább 
nyolc olyan könyvkereskedő volt Bécsben, akik állandó kapcsolatban 
álltak a párizsi könyvnyomtatókkal. Hivatalosan persze semmilyen fel-
világosult szellemben íródott francia könyvet nem forgalmazhattak Mária 
Terézia idején. Trattner 1777-es könyvkatalógusában sem szerepel ter-
mészetesen egyetlen gyanús könyv sem. 

22 lm. 452. old. 
23 Müller Gyula: A bécsi francia irodalmi kultúra a XVIII. században. 16. old. 
24 i.m. 51-52. old. 
25 Der gerechtfertigte Nachdrucker Reinhard Wittmann. In: Buch und Buchhandel in 

Europa im XVIII. Jahrhundert. 320. old. 
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A könyvcenzúrát, amely már 1724-ben megindult Károly uralkodása 
alatt, a protestantizmus elleni védekezés hívta életre, de Mária Terézia 
idején már új ellensége támadt, a felvilágosodás, és egyik fő célja a ve-
szélyes francia könyvek elleni küzdelem volt.26 Van Swietennek a cenzú-
rabizottság élére történt kinevezéséig különösen szigorú volt az elbírálás, 
mert a cenzúrát az egyháziak végezték az állam számára és nevében. 
1745-től Van Swieten tevékenységének köszönhetően nemcsak az a tö-
rekvés vált határozottabbá, hogy a cenzúra ügye teljesen az állam kezébe 
kerüljön, hanem az ő idején kezdett az intézmény a felvilágosodás irá-
nyába terelődni, s annak szellemében működni. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy Van Swieten a francia felvilágosodás oldalára állt volna, csupán 
azt, hogy a kor műveltségének színvonalán álló férfi volt, aki szembefor-

27 
dult a barokk katolikus gondolkodással. Neki köszönhető például Mon-
tesquieu rehabilitálása a jezsuiták ellenében, akik az Esprit des Lois-1 is 

28 • 
tilalommal sújtották. Az állam persze maga is veszélyesnek tartotta a 
vallással, az állammal, az erkölcsökkel ellenkező nézeteket. E három ve-
szélyes témakör jegyében állították össze az 1767-ben először megjelenő 
Catalogus librorum prohibitorum-ot, mely a veszélyes, tehát tiltott köny-
vek listája volt. Ez vegyesen teológiai, politikai, főként azonban ún. sza-
bados könyveket (libri licentiosi) tartalmazott. Mária Terézia ez utóbbia-
kat üldözte a legjobban, ezeket a könyveket elégették. De az erkölcsron-
tók közé soroltak politikailag veszélyeseket is. Türelmesebb volt a cenzú-
ra a vallási tévelygőkkel, azaz a protestánsok munkáival szemben, azokat 

29 
csak elzárták." Mária Terézia késő barokk vallásossága abban is meg-
nyilvánult, hogy ugyanebben az évben, tehát 1767-ben sietve kiadta a pá-
pa óhajára az „átkozott libertinizmus" és a „veszélyes" könyvek elleni 
rendeletét, amelyek elégetését a tulajdonosaiknak szigorú büntetés terhe 

r 30 

mellett írta elő. A Catalogus-1, melyet azért adtak ki, hogy a könyvke-
reskedők tisztában legyenek avval, mit tilos árulni, 1758-1780 között új-

26 Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás - magyar cenzúra 1800-1830. Budapest, 
1938.7. old. 

27 
Donáth Regina: „Van Swieten által cenzúrázott könyvek." Az Egyetemi könyvtár, 
évkönyvei. 197l/V. 251. old. 28 Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Budapest, 1924, 
23. old. 

29 Donáth Regina: Újabb adatok a Mária Terézia-kori cenzúra történetéhez. Magyar 
könyvszemle. 1970/3. 178. old. 

30 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1986. 
369. old. Libertinizmus alatt itt vallásellenességet kell érteni. 
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ra és újra megjelent, 1774-ben pedig bővített kiadásban, amikor Van 
Swieten halála után átmenetileg romlott a helyzet. Csak 1770 táján jöttek 
rá a hatóságok, hogy evvel saját maguk alatt „vágják a fát", mert az ér-
deklődők kezébe egy teljes listáját adják azoknak a könyveknek, amiket 
feltétlenül be kell szerezniük. így azután maga a Catalogus is a tiltott 
könyvek közé soroltatott. A magyarországi helyzet még rosszabb volt, 
mert itt II. József felléptéig a cenzúra intézményét nem központosították. 
Magyarországon a helytartótanács egyházügyi bizottságának jezsuita 
cenzorai olyan szélsőséges szigort alkalmaztak, hogy az még Mária Teré-
ziának is sok volt. II. József nemcsak központosította a cenzúrát, hanem 
enyhített is annak szigorúságán. 1782-ben kihozott egy új cenzúrarende-
letet. Az új felfogás szerint a cenzúra célja nem a felvilágosodás elleni 
harc, hanem az államérdekek megóvása és az irodalom tisztasága.32 A 
behozott külföldi könyveket ötféle kategóriába sorolták, ami az engedé-
lyezés öt fokozatának felelt meg. A műveltségi színvonal emelése, a 
közjó, mint új célkitűzések lehetővé tették a francia felvilágosodás csak-
nem teljes irodalmának szabad olvasását. Másfelől azonban az új cenzú-
rarendelet (1782) továbbra is tiltottként kezelte a szabados, obszcén, va-

33 
lamini vallásellenes, ateista munkákat. ' A revízió nem szűnt meg, csak 
jelentősen lecsökkent az „indexre tett" könyvek száma: az 1774-es 4476 
különböző műhöz képest 1784-ben csak 1083 darab volt eltiltva.34 A 
józsefi időket jellemző enyhülést követően viszont Lipót, és különösen 35 
Ferenc a reakció szellemét hozta a cenzúra gépezetéber A legkemé-
nyebb szigorral lépett fel minden olyan könyvvel szemben, ami a legcse-
kélyebb kritikát is gyakorolja az egyház, az állam fölött. A könyvrevízió 
szigorítására nagy hangsúlyt fektetett. 1793-ban új rendelet szabályozza a 
vámvizsgálatot, a könyvkereskedők ellenőrzését. Az új intézkedések szi-
gorúsága, az elzárkózás a külföldi szellemtől mind nem használt addig, 
amíg a régi korszak szellemi termékei akadálytalanul hatottak tovább. 
Ezért hozták létre az ún. recenzúráló bizottságot (1802). A II. József ide-
jén már engedélyezett könyveket most ismét kivonták a forgalomból. 
Ekkor az 1791 előtt megjelent, engedélyezett könyvekből több mint 

31 Kosáry D.: i.m. 524-525. old. 
32 Sashegyi O.: i.m. 8-9. old. 
33 Kosáry D.: i.m. 526. old. 
34 V. Ecsedi Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek. Budapest, 1996. 30. old. 
35 A ferenci cenzúra tárgyalásához Sashegyi Oszkár könyvének ide vonatkozó feje-

zetét használtuk fel (11-19. old.). 
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2500-at tiltottak el.36 Ferenc a regényekről külön rendeletet hozott, 
amelynek egyik pontja alapján nem lehetett többet külföldi regényt be-
hozni. Ezt kissé módosították később, mert túl szigorú intézkedésnek 

37 
tünt, de meghatározták a nem „üdvös" regények típusát. E lesújtó in-
tézkedéseknek szerencsére nehéz volt Magyarországon úgy érvényt sze-
rezni, mint Ausztriában, mégis a magyar kulturális és szellemi életben 
három évtizedes megtorpanást eredményezett. A könyvek beszerzése 
természetesen annak, akinek volt pénze, továbbra is lehetséges volt, csak 
több vesződséggel járt. A könyvrevízió leginkább a könyvkereskedők és 
nyomdászok bőrére ment. A recenzúráló bizottság tevékenységének kö-
vetkeztében voltak olyan könyvkereskedők Pesten, akiknél annyi tiltott 
könyv volt, hogy az elkobzások után tönkrementek. 

A röviden ismertetett több mint félévszázados cenzúra és könyvreví-
zió szelleme, működési elvei - még ha a józsefí időszak átmenetileg sza-
badabb körülményeket teremtett is - a libertinus irodalom megítélése te-
kintetében mindvégig a legszigorúbb állásponton volt. Ennek ellenére a 
felvilágosodás szellemi termékei mellett, avval egy időben ez az iroda-
lom is hamar utat talált a Habsburg birodalomba, elsősorban Bécsbe, 
majd a nagy főúri könyvtárakba. Egyfelől tehát szinte az egész időszak-
ban „csak" sok pénz, mindenféle praktikák és a könyvbeszerzők nagy 
kockázatvállalása volt szükséges ahhoz, hogy ez a nemzetközileg is te-
kintélyes mennyiségű, szigorúan tiltott irodalom eljusson magánkönyvtá-
rainkba, ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkezni arról a körül-
ményről sem, hogy a magyar cenzúra akadozva és önkényesen működött. 
Rendszertelensége és határozatlansága sokban hozzájárult a társadalmi 
elit naprakész tájékozottságához. 

4. A bécsi arisztokrácia franciás életformája és kultúrája 
Az 1700-as évek második felében a bécsi arisztokrácia körén belül 

végbemenő kulturális és életformabeli változásokkal számtalan tanul-
mány foglalkozott már. Az ezekből kibontakozó kép részletes ismerteté-
sére nem vállalkozhatunk. Csak néhány, témánk szempontjából érdekes 
tényre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

A francia hatásnak tulajdonítható változásokban, az új kultúra elter-
jesztésében a Habsburg család szerepe passzív volt.38 Az uralkodók, fő-

36 Sashegyi O.: lm. 31-32. old. 
37 i.m. 37-39.old. 
38 Müller Gyula: A bécsi francia irodalmi kultúra... 34. old. 
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képp Mária Terézia nem hatott tudatosan ebbe az irányba, sőt mint lát-
tuk, megnehezítették a francia kultúra akkori eszmei tartalmának propa-
gandáját. Konzervativizmusuk és a valláserkölcsi hagyomány ellensége 
volt az új szellemnek. „A francia színház megteremtése volt az egyetlen 
tudatos tett, amely a francia műveltség propagálását célozta, mindaddig, 
amíg a német színház nem érett meg a kulturális feladatok megoldásá-
ra."39 Az udvar tehát nem lett az új műveltség központja. Az arisztokrá-
cia saját körében igyekezett a francia életstílus következetes keresztülvi-
telére. Az új életstílust és erkölcsöket személyes párizsi tapasztalatok, 
Bécsben tartózkodó francia arisztokraták, és nem utolsó sorban a köny-
vek közvetítették. Bár a XVIII. században a nemesi nevelés elengedhe-
tetlen része a külföldi út, úti célként pedig különösen Párizs, illetve a 
francia udvar vonzotta magához szerte Európából a külföldi nemeseket, 
mégis keveset tudunk a bécsi arisztokraták párizsi élményeiről. A Bécs-
ben élő magyar katolikus főnemesekről viszont tudjuk, hogy éppenséggel 
alig egy-kettő fordult meg a kultúra és a civilizáció akkori fővárosában. 
„Egy katolikus főúr inkább kíváncsiságból megfordult ugyan külföldön, 
de ez kivétel számba ment. Általában Bécsben keresték a művelődés esz-
közeit, a szellemi életet."40 Az osztrák főnemesek közül viszont jó néhány 
megfordult Párizsban, mint a Schwarzenbergek, Colloredok, Starhembergek 
és Kaunitz herceg is, aki két évig volt párizsi követ 1750-től. Ezt követő-
en szokásaiban, ízlésében, felfogásában a franciás kultúra elismert repre-
zentánsa lett Bécsben.41 Kaunitz hosszú ideig levelezésben állt Mária Te-
rézia későbbi követével, Mercy gróffal, aki rendszeresen tudósította a pá-
rizsi élet fejleményeiről, az új divatokról, szokásokról 42 

Említést érdemelnek továbbá azok a Bécsben tartózkodó franciák, 
akik bekapcsolódva a franciás szellemű szalonéletbe, különcködő visel-
kedésükkel, az őket övező botrányokkal a bécsi aranyiijúság példaképei-
vé, a nők kedvenceivé váltak. A közfelfogás szerinti modern világfi, az 
egyszerre szellemes, könnyed és léha francia arisztokrata megtestesítője 
Rohan herceg, a kardinális volt. 1772-ben mint francia követ került 
Bécsbe, és tartózkodása idején új szórakozási szokásokat is bevezetett, 
mint például a szupét, ami addig ismeretlen volt Bécsben, és óriási sikert 

39 i.m. 35. old. 
40 Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Bu-

dapest, 1899. 48. old. 
41 Müller Gy.: i.m. 44-45.old. 
42 Arneth-Flammermont: Correspondance secrète de Mercy. Paris, 1889, II. 323. old. 
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aratott.43 Rohant azonnal befogadták az új hatásokra nyitott arisztokrata 
körök, viszont Mária Terézia gyűlölte. Udvarának erkölcseit látta veszé-
lyeztetve, e hírhedt figurák és az általuk népszerűsített Párizsból „impor-
tált" új szokások által. Mária Terézia és Mercy titkos levelezéséből kide-
rül, hogyan gondolkodott a királynő Rohan és környezete hatásáról: 
„Minden okom megvan rá, hogy ne legyek megelégedve a franciák vá-
lasztásával az itteni követi posztra kijelölt személyt illetően. Jól tennék, 
ha figyelmeztetnék ezt a követet, hogy viselkedjen helyzetének és leendő 
beosztásának megfelelően, mert én nem fogok szemet hunyni az esetle-
ges kicsapongásai és botrányai felett. (Megvallom, féltem asszonyain-
kat.)"44 Mária Terézia félelemének jogosságát alátámasztja Mercy levele 
Kaunitzhoz Rohan kinevezése kapcsán. Ebben azt írja, hogy Rohan 
egyelőre csak az alkóvszalonokban és gáláns kalandjaival tette ismertté 
magát, egyébként azonban a társaságban kedves, nagyon vidám és na-
gyon szabados ember.45 Mária Terézia ezt írja 1772-ben: „úton-útfélen 
elejtett szemérmetlen megnyilatkozásai nem férnek össze sem egyházi 
méltóságával, sem miniszteri rangjával".46 „Rohan semmit sem változott, 
mégis szinte összes asszonyunkat, legyen az öreg, fiatal, szép vagy csú-
nya, teljesen elbűvölték ennek a romlott különcnek a hóbortjai és szerte-
lenségei."47 „Legyen gondja arra, hogy ne küldjenek ide többet ilyen ala-
kokat, akiknek végül sikerül szemtelen viselkedésükkel megrontani asz-

48 
szonyainkat és a fiatalságot." Mária Terézia hasonlóan elítélően beszél 
Georgel abbéról is, Rohan titkáráról, és egy bizonyos Noillac-ról, aki at-
tasé volt a francia követségen. Hogy a társas életben milyen új szórako-
zási lehetőségeket teremtett Rohan, arról titkára Georgel abbé számol be 
emlékirataiban. „A herceg minden héten száz-százötven fős szupékat 
adott, amire a bécsi előkelő társaság minden tagja igyekezett meghívást 
kapni. A vacsorát játék, tánc, koncert követte, és az iljúság kellő szabad-
ságot élvezhetett a szülők jelenlétében."49 „Mária Terézia helytelenítette 
ezeket az összejöveteleket veszélyességük miatt, mert alkalmat adtak a 
szerelmi intrikára, és ez túlságosan sokszor volt káros hatással a házassá-

43 Müller Gy.: i.m. 55. old. 
44 Arneth-Geoffroy: Correspondance secrète de Mercy. Paris, 1874,1. 185. old. 
45 Arneth-Flammermont: i.m. II. 390. old. 
46 Arneth-Geoffroy: i.m. I. 345. old. 
47 Ibid. 
48 i.m. 328. old. 
49 Les mémoires de l'abbé Georgel. Paris, 1817-18,1. 219. old. 
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gokra."50 Az európai arisztokráciának rajtuk kívül még számos izgalmas 
figurája fordult meg Bécsben, akik több-kevesebb befolyással voltak a 
főnemesség életére, gondolunk itt például Ligne hercegre, Fekete János 
jó barátjára. 

Bécsben is a társas élet legfontosabb helyszíneivé a színház, az opera, 
a fényes összejövetelek, a bálok, és párizsi mintára az egyik legkedvel-
tebb szórakozássá a játék vált. A Bécsben dúló játékőrületet Casanova is 
megörökítette.51 A legnépszerűbbnek, a fáraó játéknak, Lotaringiai Fe-
renc is nagy kedvelője volt, óriási összegeket áldozott rá. Nem csoda, ha 
a játék járvány szerűen terjedt, és tömegével vonzotta Bécsbe a kalando-
rokat, csalókat, főként olaszokat és franciákat. Mária Terézia többször is 
kénytelen volt betiltani mindenfajta hazárdjátékot, így legutoljára 1753-
ban (ekkor tartózkodott Casanova is Bécsben). Elvileg szigorú pénzbír-
ságot róttak ki a bankosra és annak a háznak a tulajdonosára, ahol a játék 
zajlott. Casanova szerint azonban az intézkedések csak közepes ered-
ményt hoztak. A kártyázáshoz kötődik egy érdekes anekdotája a bécsi 
tartózkodás idejéből. Egyszer meghívták egy bárónő estélyére, ahol nagy 

53 • i 

játékparti zajlott. Az estélyen több jó családból való leány is megjelent. 
Közülük három-négy is felajánlotta szolgálatait Casanovának, és anélkül, 
hogy ezt nemesi származásukra nézve sértőnek érezték volna, pénzt is 
elfogadtak tőle. Casanova beszámol egy másik emlékezetes játékélmé-
nyéről is, a pozsonyi látogatása alkalmával.54 Csáky Miklós herceg-érsek 
bálján szemtanúja volt, amint az érsektől fáraó játékon kb. tizenötezer fo-
rintot nyert el egy ismeretlen francia. 

A kor bírálói a laza erkölcsű francia arisztokrácia életmódjának egy 
másik negatív hatásaként tartják számon a főúri körökben divatossá váló 
szeretőtartást, mint az új, szabadabb szellemű és erkölcsű életmód egyik 
velejáróját. Mária Terézia, mint azt Marczali Henrik megállapítja, a ga-
lantériának még a nyomát is szerette volna száműzni udvarából. Nem tit-
kolta megvetését a rosszhírű nőkkel szemben, sőt még az ilyen intrikákba 
keveredett férfiakat sem kímélte.55 Mercy-vel folytatott levelezésében 
1774-ben például külön kitér az egyik Eszterházy (talán Bálint) viselt 
dolgaira. Azt írja, hogy „ez az Eszterházy gróf nagyon csúnyán viselke-

50 Ibid. 
51 Casanova: Histoire de ma vie. Paris, 1993,1. 644. old. 
52 i.m. 644. old., jegyzet. 
53 i.m. 645. old. 
54 i.m. 650-651. old. 
55 Marczali Henrik: Mária Terézia. 223. old. 
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dett: megbocsáthatatlan, hogy nős ember létére kitartja egy másiknak a 
feleségét, és elkölt rá százezer forintot".56 A szóban forgó eset egyébként 
Párizsban történt, az illető hölgy egy francia herceg felesége, és az ügyet 

57 • 

még párbaj is követte. Eszterházy Miklósról Friedrich von Gentz emlé-
kezett meg, aki szerint Eszterházy Miklós párizsi tartózkodásáról „fran-
cia erkölcsöket hozott haza magával, s a nőkultuszba nagy vonásokat vitt 58 • • 

be." A franciaellenes reakció, amely Magyarországon is egyre erősödött 
a század vége felé, különösen az ún. francia, azaz szabados erkölcsök el-
len folytatott kampányt. Az új eszmék, életforma befogadásában élenjáró 
magyar főúri világot idegensége, kozmopolitizmusa, új szokásai mellett 
léha erkölcse miatt ostorozták leginkább, mint például már az 1764-es 
országgyűlés idején írt pasquillusok, melyek a főurakat „maîtresse" tartás 
miatt támadják.59 1784-ből származik egy gúnyirat, A bétsi embernek 
szokása testestől lelkestől címmel. Ebben kiskátészerűen ismertetik a bé-
csi arisztokráciának és az őt utánzó polgárságnak újfajta életfelfogását: 
„A férfiaknak szükségképpen tudni kell: A múlatságos társaságokban a 
levet tsapni. A szerelmes nyavalyákból tréfát űzni. A dámákat kétséges 
szókkal mulatni. Kell nékie tudni botránkoztató történeteket..." „Asszo-
nyoknak tudni kell: Minémű tsal-vetéssel ejtsek meg az ő szülőiknek, és 
férjéknek vigyázásokat stb."60A kortársak visszaemlékezései, levelezései 
is bővelkednek pikáns történetekben, erkölcsi botrányokban. Kazinczy 
levelezésében különösen sok pletykát olvashatunk a magyar főurak ki-
csapongó életéről.61 Terítékre kerül nála Festetich Györgytől kezdve Fe-
kete János sorozatos botrányain át, egy-egy író szerelmi életéig minden 
és szinte mindenki, aki szereplője volt a közéletnek. 

Bécs hatásának tulajdonítja Townson angol utazó a „libertinage" ki-
terjedését Pozsonyig, sőt Budáig.62 De - mint írja - ebben nincs semmi 
meglepő, hiszen a legfelsőbb körökhöz tartozók Bécsbe küldik gyerme-
keiket tanulni, a nemesség nagy része itt tölti az év jelentős részét, a szó-
rakozás, a gyönyörök minden tehetős embert ide vonzanak. Ezután elme-
séli az azóta sokszor idézett történetet, mint a magyarországi libertinage 
egyik példáját: pozsonyi látogatása során egy magyar nemes meghívta 

56 Arneth-Geoffroy: i.m. I. 123. old. 
57 Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. Budapest, 1922-23, II. 240. old. 
58 i.m. 282. old. 
59 Marczali H.: i.m. 221. old. 
60 1784-ben adták ki, szerzője ismeretlen. 
61 Kazinczy Ferenc levelezése. Szerk: Váczy János. Bp. 1890. 
62 Townson: Voyage en Hongie. Paris, 1797, III. 123-124.old. 
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magához kávézni, és közölte vele, hogy szeretne neki megmutatni egy 
bájos személyt, akit nemrég csábított el. Kisvártatva egy tizenéves fiatal 
lány jelent meg szülei kíséretében. A történet elbeszélése itt megszakad, 
mert a kiadó nem találta méltónak egy útleírásban való megjelentetésre.63 

Befejezésül, a kibontakozó bécsi szalonéletről kell említést tenni. 
Müller Gyula szerint még ha párizsi értelemben vett szalonéletről nem 
beszélhetünk is, „bizonyos társadalmi formák alkalmat adtak arra, hogy 
az irodalmilag és művészileg érdekeltek egymással eszmecserét folytat-
hassanak. A bécsi főúri társaság megőrizte exkluzív jellegét: német írók 
sohasem találtak nyílt ajtóra azokban a szalonokban, ahol a francia iroda-
lom eseményeit tárgyalták és szellemeskedő csevegéssel hódoltak a fran-
cia géniusznak".64 II. József alatt már három olyan kör is volt, amelyik-
ben a német nyelvet részesítették előnyben. Ilyen volt Charlotte von 
Greiner szalonja, mely irodalmi szalonként működött.65 A „franciásko-
dók" átlagos olvasmányairól kevés közvetlen beszámoló van, de a bécsi 
főúri társaságba elvegyülő Karl von Zinzendorf naplójában az aktuális 
francia irodalom, Voltaire, Rousseau, Marmontel, Diderot művei gyakran 
kerülnek említésre, mint társalgási témák.66 Az előkelő körök kézről-kéz-
re adták a libertinus irodalmat is minden tiltás ellenére, persze borsos 
árat fizetve a csempészeknek. Erre vonatkozóan a korabeli visszaemléke-
zésekben bizonyára több példa is akad, mi csak egy érdekességet szeret-
nénk állításunk alátámasztására ismertetni. 

Caroline Pichler, akit a bécsi Mme Recamier-ként tartottak számon, 
1802-től a leghíresebb bécsi szalont vezette, anyja pedig Mária Terézia 
kíséretéhez tartozott.67 Visszaemlékezéseiben említést tesz a lány korá-
ban divatos nézetekről, olvasmányokról: „A vallásos érzést a korszellem, 
és a környezetemben uralkodó vallásellenes hangulat ellenére sikerült 
megőriznem magamban, és nagyon vágytam arra, hogy barátommal ben-
sőségesebb viszonyba kerülve, a számomra fontos dolgokról beszélget-
hessünk, ami megvilágított volna néhány kérdést, és lelkileg is megerősí-
tőleg hatott volna rám. Ehelyett újra és újra azt a szomorú felfedezést 
kellett tennem, hogy Haring a többi fiatalhoz hasonlóan a korszellemnek 
hódolt, hogy szinte semmiben sem hitt, és az egyházi szokásokat, amiket 

63 Ibid. 
64 Müller Gy.: i.m. 45. old. 
65 Caroline Pichler: Merkwürdigkeiten aus meinem Leben. München, 1914. Beveze-

tő. I. X. old. 
66 Müller Gy.: i.m. 46. old. 
67 Caroline Pichler: i.m. I. Bevezető. 
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a szüleim mindig buzgón követtek, és engem is erre neveltek, nemcsak 
lebecsülte, hanem még ki is gúnyolta. Anyámnak mindenféle könyveket 
hozott, mint például a Természet rendszer-ét vagy a Veszedelmes viszo-
nyok-a.t, és felolvasta őket, amikből hébe-hóba én is hallottam egy-egy 
foszlányt. Eleinte ez nagyon rosszul esett. Megpróbáltam beszélni 
Haringgal, kimutatni nézetei hamisságát és kártékonyságát, de végül le-

68 

mondtam róla." Egy másik helyen arról ír, hogy ebben az időben (1780-
as évek) sok olyan könyv jött be Ausztriába, ami a gúny, a hitetlenség 
szellemét terjesztette, illetve az ellenkezésre ösztönzött, komoly mozgá-
sokat indítva be evvel az országban: ilyen volt például a Természet rend-
szere d'Holbach-tól, vagy a Romok Volney-tól és még sok egyéb.69 

Tanulmányunkban a libertinizmus európai terjedésének útvonalát 
nyomon követve, „földrajzi" értelemben Bécsig jutottunk el a legmesz-
szebb. Bécs azonban, mint tudjuk, kulturálisan Magyarország számára is 
az egyik legfontosabb állomás, az összekötő kapocs volt kelet és nyugat 
között, legalábbis az újdonságokra nyitott magyar társadalmi elit számá-
ra. Innen az út sokfelé vezet tovább, de ebben az időszakban olyan, a 
francia hatás szempontjából jelentős központot, mint Bécs, keletebbre 
már nem találunk, viszont annál több kicsi, mégis a magyarországi álla-
potokhoz viszonyítva annál jelentékenyebb gócpontjait az új, sokszínű 
franciás műveltségnek, néhány élenjáró arisztokrata nyitottságának, és 
élénk érdeklődésének köszönhetően. 

68 i.m. I. 85. old. 
69 i.m. I. 66. old. 
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