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II. József cenzúra rendeletének megítélése 

a korabeli német nyelvű röpirat-irodalomban'
n. József fontosabb pátenseinek kiadását követően röpiratok sokasága látott napvilá
got. Ez 1781-ben kiadott a birodalomra vonatkozó cenzúrarendeletére is igaz volt. A 
pátens kibocsátása után sokan ragadtak tollat, hogy véleményezzék a rendelet szüksé
gességét és elem ezzék a benne rejlő lehetőségeket és várható hatását. Ugyanakkor 
József politikájáról, kormányzati stílusáról is véleményt mondhattak. Ez épp olyan 
ellentmondásos volt. mint az uralkodó személye. Azért esett a választásom ezen pátens 
visszhangjának elemzésére, mert a rendelet és módosításai folyamatosan témát bizto
sítottak a kortárs szerzőknek az évtized során.

Mind a történészek, mind az irodalomtörténészek az 1780-as éveket olyan idő
szakként tartják számon, amikor ugrásszerűen megnőtt a korábbi évtizedekhez képest a 
nyomtatott termékek száma. Új folyóiratok, röpiratok és könyvek kerültek ki az ekkor 
alapított nyomdákból. Lesbe Bodi és Edith Rosenstrauch-Königsberg a felvilágosodás 
osztrák irodalmát és a röpirat irodalmát vizsgálták.* 1 Emst Wangermann a kor jellem ző 
műfajában megírt munkákat, a pamfleteket vette nagyító alá.2 Ugyancsak a brosúrák 
felől közelítette meg U. József korát Eduard Beutner habilítációs dolgozatában.3 Az 
utóbbi két szerzőn kívül Horst Haselsteiner és Marianne Lunzer is azt vizsgálták, 
hogy II. József uralkodását hogyan ítélték meg a kortársak.4 A Magyarországon olva
sott pamfleteket főként tartalmuk szerint Ballagi Géza rendszerezte még a 19. század
ban.5 Többen publikáltak egy-egy rendelet hatására megjelent pamfletek témájában: 
Elisabeth Kovács az egyházi rendeletek visszhangját, Helmut Reinalter, Edith 
Rosenstrauch-Königsberg a szabadkőművesség helyzetét vizsgálta, míg Friedrich 
Engel-Jánosi n. József halálának megítélését tanulmányozta a korabeli röpiratokban.6 * 
Vannak olyan történészek, akik viszont nem a röpiratokat vizsgálták, hanem magukat 
az írókat. A legtöbb szerzőről Gustav Gugitz írt életrajzot.' A hely kevés ahhoz, hogy 
minden név felsorolásra kerüljön, hiszen az évtized történetének megírásához elenged-
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1 BODI, 1977; ROSENSTRAUCH-KÖMGSBERG, 1988.
2 W a n g e r m a n n , 1985; W a n g e r m a n n , 1966; W a n g e r m a n n , 1988; W a n g e r m a n n , 1993.
3 Bev tn er ,  1992.
4 H a s e l s t e in e r ,  1993; L u n z e r . 1979.
! B a lla g i, 1888.
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heteden a kortársak munkáinak ismerete, Így minden történeti munka felhasználta a 
rőpiratokat.

H. József első pátenseinek egyike volt a cenzúrarendelet. Ahhoz, hogy megértsük a 
cenzúra jelentőségét és szerepét a 18. századi Habsburg Birodalomban, két tényezőt 
kell figyelembe venni. Egyrészt az állam irodalomra és kulturális életre gyakorolt 
hatását, hiszen a cenzúrahivatalban folytatott viták gyakran az irodalomkritika szerepét 
is átvették. Másodsorban nem hanyagolható el az a vizsgálat sem, hogy hányán olvas
tak ebben a korban, és fgy mely társadalmi csoportokhoz jutottak el ezek a munkák.

1781 júliusában látott napvilágot az első, egész birodalomra vonatkozó cenzúra
rendelet * A 18. században a cenzúrázás elég nagy változáson ment keresztül a Habs
burg Birodalomban, ü l. Károly az egyházi és iskolai vonatkozású munkák cenzúráját a 
püspökökre és a rendfonökökre bízta, míg a politikai vonatkozásúakat a törvényható
ságok vizsgálták felül. Mária Terézia is több megoldással kísérletezett, végül a cenzú
rázás jogát elvette a jezsuitáktól és egy udvari bizottságot állított fei, de ezekben a 
jezsuiták is képviseltették magukat. Gottfried van Swieten 1764-ben elbocsátotta az 
utolsó jezsuitát is a hivatalból, 1771-ben ő is kilépett, és ekkor a konzervatív katoliku
sok ismét bekerültek a bizottságba. A bécsi cenzúrabizottságon kívül minden tarto
mányban voltak ilyen hivatalok. II. József 1781-ben központosította a cenzúraügyeket 
és felállította a cenzúrabizottságot (Zensurenkommission), amelynek munkáját az 
Államtanács felügyelte. 1782-ben aztán megszüntette az uralkodó ezt a hivatalt, és a 
cenzúra-, valamint a tanulmányi ügyekre egyetlen bizottságot állított fel (Studien- und 
Zensuren-kommission). A  cenzorok a legtöbb ügyben önállóan dönthettek, csak a 
kirívó esteket kellett az egész bizottság elé teijeszteni. A cenzorok fokozatosan kicse
rélődtek az évtized folyamán. Az egyházi személyeket a szabadkőművesség elkötele
zett hívei váltották fel. A cenzorok száma is csökkent, 1788-ban már csak 6 volt a 
kezdeti 11 helyett. Magyarországon csak 1782. június 8-án hirdették ki a rendeletet. Itt 
a Helytartótanács engedélyezhette azon könyvek megjelenését, amelyet a Bécsből 
leküldött jegyzék alapján beazonosított. A fontosabb iratokról továbbra is a bécsi hi
vatal döntött/ 8 *

8 Legfontosabb pontjai: t §. A birodalomban egyetlen testületre kívánja bízni a cenzúrázást. 2§. A vallást 
támadó iratokat továbbra is meg kell tiltani, de a protestánsoknak a vallásuk gyakorlásához szükséges 
könyveket engedélyezni keli. 3§, A császár engedélyezi a kritika szabadságát. 4§. Bizonyos müvek és 
időszaki munkák egyes botrányos kifejezések miatt nem tilthatók el. 5§. A tudományos munkák minden 
vizsgálat nélkül kiadhatók, csak a kumzslássaí és alkímiával foglalkozó munkákat kell cenzúrázni. 6§. A 
külföldi udvarokról szóló és államügyet érintő iratokat a kancellária ellenőrzi. 7j. Külföldről érkező ma
gánszemélytől csak akkor szabad könyvet elvenni, ha több példányban van nála, és gyanítható, hogy el
adás miatt hozta az országba. 8§. Cenzúrázni csak azokat a könyveket kell, amelyeket nyilvános eladásra 
szánnak. 9$. A rendőrség embereinek az a feladata, hogy a titokban zajló ügynökösködést felfedjék. 1 Ö§. 
Vallás- és álfamellenes könyveket továbbra is csak tudósok cenzúrázhatnak 11 §. A császár szerint a cen
zúrabizottságnak sokkal kevesebb munkája lesz, mint eddig. I2§. És kevesebb költséggel is működtethe
tő. Sashegyi, 1958/1. 18-21. Sashegyi szerint ezek a cenzúra működésére adott utasítások voltak és nem 
cenzúrarendelet, ahogy ezt később a szakirodalomban jelölték. SASHEGYI, 1958/1, 27.

8 Sashegyi, 1958/1.15 67.; Waldaffel, 1935. 29 -64.
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Józsefnek a megváltoztatott cenzúrapolitikával több célja volt. Egyrészt a felvilá
gosult eszmék és gondolatok értelmében akarta népét nevelni, mivel szerinte az állam 
morális és nevelő intézmény is.10 Ezeket a gondolatokat Thomasiustól, Puffendorftól és 
Ch. Wolfftól kölcsönözte.11 12 Másrészt gazdasági okai is voltak a cenzúrarendelet kiadá
sának. n . József több, korábban cenzúrázással foglalkozó hivatalt bezáratott, így a 
cenzorok fizetésével is takarékoskodni tudott, illetve eltörölt a könyvnyomatással 
kapcsolatos számos privilégiumot. Erről az egyik kortárs így vélekedik: „Ha a kor
mányzat nem hagy fe l ilyen kedvezmények biztosításával, akkor olyan sok nyomdász 
lesz, mini fiáké rés. ” 11 A nyomdászat és könyvkereskedelem a hasznos kereskedelmi 
ágazatok közé tartozott, így a belföldi könyvkereskedők érdekeit kellett szem előtt 
tartani. Ugyanide tartozott az utánnyomás engedélyezése is, amely az észak-német 
könyvkereskedők tiltakozását váltotta ki. Ugyanakkor ez kiskaput biztosított, hogy a 
külföldről érkező könyveket hamis megjelenési hellyel adják ki, nehogy az olvasók azt 
gondolják, hogy a kormányzat az őt érő sérelmeket tartalmazó munkák megjelenését 
jóváhagyta. Hiába volt sok előremutató pontja a rendeletnek, voltak hiányosságok, 
pontatlanul megfogalmazott előírások, amelyek okai talán II. József személyiségében 
keresendők.13

A H. József által biztosított sajtószabadságot kiterjesztett sajtószabadságnak 
(erweiteríe Prefifreiheit) nevezte a korabeli közvélemény. Bodi szerint ez nem jelentett 
mást, mint az olvasók olvasási szabadságának kiterjesztését, és nem a mai értelemben 
vett teljes sajtószabadságot.14 A kérdéshez még hozzátartozik az is, hogy e korban mást 
értettek sajtó alatt, A sajtótermékekhez a 80-as években egyre nagyobb számban meg
jelenő újságon és folyóiraton kívül a könyv és a brosúra is hozzátartozott.

Tény, hogy a korábbi időszakokhoz képest sokkal több írott anyag került forga
lomba. Felvetődik a kérdés, kik olvasták ezeket a műveket, egyáltalán ki tudott olvasni. 
A 18. századi analfabetizmus mértékéről több tanulmány és könyv született, de pontos, 
számszerű adatok nem állnak rendelkezésünkre. A nemzetközi szakirodalom is egyre 
többet foglalkozik a problémával. Ottó Dann, Rogcr Chartier és Paul Münch is vizs
gálták az analfabetizmust különböző szempontok szerint.15 Dann az olvasótársaságo- 
kat, Chartier az írás és olvasás gyakorlati megvalósulását, Münch a németországi 
analfabetizmust vette nagyító alá. A kutatók megállapították, hogy a 18. század máso
dik felében nem volt semmilyen forradalmi változás az olvasási szokásokban és a

10 II. József jogi tankönyvét kiadták, amelyet Christian August Beck, a kor egyik jogásza szerkesztett a 
főherceg részére, és tanította is neki a jogi ismereteket. Lásd: CONRAD, 1964.

11 B o di, 1977. 46,; W in ter , 1992. 9.
12 (FüLL). 1788. 69. A szövegben szereplő idézeteket saját fordításban közlöm.
13 Sashegyi így ír erről: „Ein Grund zu Schwankungén und Widersprüchen lag sehon in dér 

entwíckiungsmájiigen Steüung dér josephinischen Zensur miseken dér früheren kirchhcken, die sie 
ablóste, und dér spáteren Polizeizensur, die aus ihr ermiphs. ” In: SASHEGYI, 1958/1. 36.

M Bont, 1977. 53-54.
15 D a n n , i 982.; Ajués -  c h a r t ie r , i 9 9 1 .115—134.; M ü n c h , 1998; 431 ̂ 440.
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különböző társadalmi rétegek írástudásában a korábbi időkhöz képest, annak ellenére, 
hogy az olvasni tudók száma nőtt.

Az analfabetizmust és a lakosság német nyelvtudását Magyarország különböző te
rületein is vizsgálták már,15 * de még nem született egy egységes kép az országról. 
Monok István, Madas Edit, Tóth István György és Kristóf Ildikó tanulmányozták a 
magyarországi analfabetizmust hagyatékok, korabeli jogi iratok és a boszorkányperek 
iratainak felhasználásával.17 A részeredmények alapján megállapítható, hogy a paraszt
ság körében nagyon kevesen, a kisnemesség körében többen, míg a fönem esség nagy 
része tudott írni és olvasni. Több kutató azon a véleményen volt, hogy az olvasni tudók 
száma nagy obb volt, mini amennyit a szakirodalommal bizonyítani lehet. A kutatók 
egyes országrészekben folytattak vizsgálatot, így a részeredményeket nem lehet az 
egész ország területére érvényesnek tekinteni, hiszen az észak-magyarországi bányavá
rosokban és azok környékén kevesebb analfabéta volt,18 mint Nyugat-Magyarországon, 
ahol inkább kisnemesek éltek, és nem helyeztek akkora hangsúlyt a könyvekre és az 
olvasásra. Nehéz a valóságot tükröző adatok és tények feltárása, hiszen ebben az idő
ben nem volt népszámlálás, és az iskolakötelesek összeírása is hiányzott.

A hagyatéki leltárak lehetőséget adnak a kutatónak, hogy tájékozódjon az olvasási 
szokások felől, de ezeket az adatokat is óvatosan kell kezelni, hiszen a könyv birtoklá
sa még nem jelentette azt, hogy a tulajdonos olvasta azt, vagy hogy tudott olvasni. Még 
nehezebben válaszolható meg kérdés a kutató számára, hogy hányán olvasták Magya
rországon a 18. század végén megjelent német nyelvű pamfíeteket. Fülöp Géza rámutat 
könyvében, hogy a II. József korában elterjedt röpiratokat nem nagyon gyűjtötték az 
emberek, hanem továbbadták.19 Tehát a hagyatéki leltárakból se megválaszolható a 
teljesség igényével a kérdés. Ugyanakkor azt is nehéz megmondani, hogy ki olvasott 
német nyelven, és a német nyelvű pamfletek hány emberhez jutottak el például Magya
rországon.20

Bár nem tudni, hány emberhez jutottak el a nyomtatott munkák, az tény, hogy a 
cenzúrarendelet élénkítő hatással volt a korabeli irodalmi életre. Ebben Bécsnek óriási 
szerepe volt, hiszen a német területekről és a birodalom különböző részeiről érkeztek 
ide a magukat kipróbálni akaró írók. A kávéházak, az olvasókabinetek, a kölcsön- 
könyvtárak mind hozzájárultak ehhez az irodalmi „pezsgéshez”.

14 Ezt azért hangsúlyozom ti, mert a dolgozatban német nyelvű röpiratokat vizsgálok. Csapodi kutatásai
alapján 1780-1790 között Magyarországon a latin nyelvű könyvtermelés 709 db, a magyar nyelvű 651 
db, míg a német 450 db. A német nyelvű nyomtatványok tekintetében Mária Terézia és II. József idősza
ka a gyarapodás ideje. A német polgárság körében ekkor terjed el a hazai felvilágosodás. CSAPODI, 1946. 
98-104.

17 M a d a s  -  M onok , 1990; Tó th , 1996; Kristó f , 1995. 67-104.
'* C iítaj, 1993.
15 Fülöp, 1978.199.
20 Kazinczy Ferenc két könyvtirjegyzéke is megmaradt, és itt szerepel egy német nyelvű röpirat; Joseph 

dér 11. In Elvsium. Elszórtan megtalálhatók leltárakban német nyelven irt röpiratok, de nem tömegesen.
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A kor kedvelt irodalmi műfaja a röpirat volt.21 Formáját, témáját és stílusát tekintve 
széles skálán mozgott. A témákat a szerzők a hétköznapi életből merítették, de ugya
nilyen intenzitással foglalkoztak bel- és külpolitikai eseményekkel és problémákkal. 
Ha számszerűen megnézzük, melyik brosúra milyen témával foglalkozott, akkor a 
legtöbb a császát .endeleteit és azok részleteit tárgyalta. Egyeduralmának első évében 
a n . Józseffel kapcsolatos elvárásokat és reményeket írták meg a szerzők. Az emberek 
ítélete az uralkodó rendeletéiről viszont erősen összefüggött azok hatásával. így  hama
rosan megszűnni látszott az a szimpátia, amely II. József személyét az első években 
övezte. Egyre többen csalódtak a császár reformjaiban, és ennek a röpiratokban is 
hangot adtak. Gyakori volt, hogy ha megjelent egy röpirat, amely egy sokakat érintő 
problémát vetett fel, akkor utánzatok vagy válasz-röpiratok születtek. Erre a legtipiku
sabb példa a "ffas ist...?" pamfletek összessége.22 Eybel: „ Was ist dér Pabst?" című 
pamfletjének a hatására körülbelül 70 ilyen kezdetű munka született.25

Formájukat tekintve a röpiratok lehettek fiktív levelek és párbeszédek, amelyekben 
az egyik fél legtöbbször maga H. József volt. Máskor egy fiktív utazás keretein belül 
mondott véleményt a szerző a korról és az uralkodóról. Beszédek, prédikációk, álom
képek szintén előfordultak és fokozatosan terjedt az elíziumi beszélgetés műfaja is.24 A 
röpiratok formáját erőteljesen befolyásolta a „piaci verseny”. Hiszen ezeket a röpirato- 
kat az utcán árulták, és ami egyik nap még aktuális volt, azt a másik nap már érdekte
lenség övezte. Ezért a cím is meghatározó volt, hiszen ez volt, ami felkeltette az olva
sók figyelmét. Szójátékok, viccek, paródia, de néhol a gúny eszközével is éltek az írók. 
Ezek a röpiratok az egységes irodalmi nyelv megteremtést is szolgálták a Habsburg 
birodalomban.25 A röpiratok teijedelmüket tekintve is változalos képet mutattak. A 
háromoldalastól a négy-ötszáz oldalas munkákig minden besorolható volt a brosúrák 
csoportjába.

Elmondható, hogy a sok nehézség ellenére is az osztrák szépirodalom és politikai 
irodalom H. József idejében látványos fejlődésnek indult Az írások stílusa és nyelve
zete változatosabb, könnyedebb, sokrétűbb és komplexebb lett a 80-as évek végére. A 
röpiratokban az elnagyolt szatírát finomabb irónia váltotta fel. 1781 után robbanássze
rűen nőtt a brosúrák, időszakos kiadványok száma. Csapodi Csaba a Magyarországon 
1780-1790 között megjelent nyomtatott munkákat számolta össze, és ha ezeket az 
adatokat összehasonlítjuk az előző évtized adataival, látható, hogy valóban ugrásszerű-

11 „Eme nicht gebundene Druckschrift, vöm Einblattdruck bis zűr umfangreichen Broscbüre reichend; sie 
behandelt Tagesfragen des polil, kirchsozialen oder wissentschajti. Lebem. Die Flugschriften 
erscheinen baíd nach dér Erfindmg dér Buchdruckerkun.il térítés Flugblatt 1488), sie diirfen ah 
Vorláufer dér Zeitungén bezeichnet vterden." In- Fuchs-R aab, 2001, 245-246.

2  BOD1, 1977, 143. 
a  BODI, 1977. 125.
14 Sz e k e r e s , 1955.; D ’E s t e r ,  1926.
23 BODI, 1977.138 152,
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en nőtt a kiadványok száma.26 Ugyanezt támasztja alá Pezzl röpirata is: „Ahogy egy 
déli viharos szél Belső -Afrika puszta homoksivatagaiban felkap egy sáskahadat és 
hirtelen leejti egy csendes tartományra, úgy emelte fe l a császári cenzúrarendelet 
1781-ben az önelégült naplopók sivár fejéből azt az ismert megszámlálhatatlan röpi- 
rathadat és ejtette a csodálkozó Bécsre. " 11

A Josephinische Curiosábán is megjelent a „Die Broschü-renfluth wáhrend dér 
Josephinischen Prejifreiheit", amely így jellemzi az 1780-as években megjelent röpi- 
ratokat: „ ami a tartalmukat illeti, egy csekély részét kivéve, minden kritikán aluli volt, 
mert a szorgalmas fejek és az alkalmas tollnokok visszautasították, hogy ilyen minden
napos röpiratokkal foglalkozzanak" 28

Az 1781 júniusában meghozott rendelet után megsokasodó röpiratok tartalmuk 
alapján korszakokra tagolhatok. Alois Blumauer H  József uralkodásának első éveiben  
megjelent pamfletek tartalmuk szerinti korszakolását végezte el 1782-ben megjelent 
röpírátában.29 Természetesen nem szalasztotta el azt a lehetőséget sem, hogy munkájá
ban ő is véleményt formáljon a sajtószabadságról.

Kezdetben Mária Terézia temetésével kapcsolatos brosúrák jelentek meg nagy
számban és egyéb más költemények, melyek a legkülönbözőbb témákat öleltek fel.39 A 
..röpiratáradat', amellyel ezt a helyzetet jellemezték, azért találó kifejezés, mivel ha
vonta 5 0 -60  pamflet került az érdeklődők kezébe. Blumauer szerint ez azért következ
hetett be, mert az íróknak talán sikerült eltalálni a közönség Ízlését, és nem esett nehe
zükre, hogy ismert személyiségek életét, családi helyzetét, munkásságát mutassák be 
alkotásaikban. A minőségük azonban rendkívül gyenge volt, hiszen a legtöbben pénz
szerzés céljából írták őket. A színvonalat igy jellem zi a iöpiratszerzö: „egy nap alatt 
elkészült a munka, a másodikon elolvasták és a harmadik napon már el is felejtették. ” 
Hamarosan „ eltelt a közönség a sok semmitmondó irattal. "31

Konrad Bartsch, aki szintén Blumauer köréhez tartozott, Hajnóczynak írt egyik le
velében (1781. február 13.) így írt a sajtószabadságról: „a cenzúrától már nem kell

26 1775-1780 között 816 darab könyv, 1781-1785 között 771 darab, míg 1786-1790 között 1018 darab 
könyv jelent meg Magyarországon. Ha ezt évekre bontjuk le, akkor a következő adatot kapjuk (in:

1780 1781 1782 1783 1784 1785
217 db 151 db 142 db 159 db 155 db 163 db
1786 1787 1788 1789 1790
141 db 149 db 150 db 187 db 391 db

A táblázatban szereplő adatok összege nem egyezik a könyvben megadott összeggel. (G.B.)
17 Pezzl, 1790. 289.
28 GRÁFFER, 1848-1850. V. 48 
17 Blumauer, 1782.
10 Blumauer fel is sorol jó néhány címet, amelyek azt hivatottak jelezni, hogy milyen témákat tárgyaltak a 

röpiratok: A bécsi szobalányokról, A polgárlányokról, A bécsi kisasszonyokról, A bécsi kereskedőkről, 
A pékekről, A nemzeti színházról, A szavak visszaéléséről, A bécsi esküvőkről, Az udvar szelleméről, A 
barátságokról stb. In: BLUMAUER, 1782. 5-7.

11 BLUMAUER, 1782. 8.
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tartani. [ .. .]  Cenzoraink legtöbbje felvilágosult, sok mindent belátó ember, akiknek a 
mesterségük éppolyan terhes volt számukra, mint a szerzőknek [... /  így akik abból 
indultak ki, hogy a cenzúrát meg kell szüntetni, vagy nagyon korlátozni kell, a vélemé
nyüket az udvarnak továbbították Véleményük a kancelláriába érkezett, amely ezekről 
összesítést készített és továbbadta a császárnak, akitől naponta nyilatkozatot vár
nak " 32 33

Nem sokkal ezután (1781. március 22.) Bartsch már csalódottságának adott hangot 
a cenzúra miatt: „A cenzúra miatt érzett örömét meg kell zavarnom, sok dologban 
módosították. Az így keletkezett rendelet annyira megfoghatatlan és érthetetlen, hogy 
minden jóérzésü ember elégedetlen vele. ” 33 Sokan elégedetlenek voltak egyrészt a 
cenzúrapátens hiányosságai és pontatlanságai, másrészt az ennek hatására megírt mun
kák alacsony színvonala miatt. Ezen az állapoton az egyházi tartalmú intézkedések és a 
pápa bécsi látogatása változtatott. Az ekkor megjelenő röpiratok már egy újabb szakasz 
alkotásai voltak és vigasztalóbb képet adtak Blumauer számára.34

Most a téma kereste meg az Írókat és nem fordítva. Az első jelentős műve ennek a 
periódusnak Eybel: „ Was isi dér Pabst?” című munkája, amely az első olyan alkotás, 
mely a köznép számára is érthetővé tett bizonyos egyházjogi kérdéseket, másrészt 
támogatásáról biztosította Józsefet, az egyházakat érintő reformjaiban. Ezzel párhuza
mosan nemcsak József reformjaival egyetértők pamfletjei voltak olvashatók, hanem az 
ellentábor is hallatta hangját. Az utóbbi legismertebb képviselője Migazzi bíboros volt, 
aki munkájában szóvá tette, hogy az egyházi dolgokról nem az azokat megillető tisz
telettel írnak a szerzők.35

Sok egyházi személy templomi prédikációiban mondta el véleményét, melyet a re
formpártiak azonnal megcáfoltak, Így született a „Predigerliteratur”, amely már a 
pamfletirodalom harmadik szakaszát képviseli, hiszen a lap megjelenésével párhuza
mosan röpiratok is napvilágot láttak, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoztak, és 
minősítették a JJPredigerlüeratur'”-1.36 Óriási szenzáció volt a Wöcheniliche 
Wahrheiten fúr und über die Prediger in Wien című lap, amelynek első számát 1200 
példányban adták ki.37 így ír erről Full: „Megjelent az első szám és óriási szenzációt

32 ROSENSTRAüCH-KÓNIGSBERG, 1975. 39.
33 R o s e n s t r a u c jí-K ö m g s b e r o , 1975. 39.
34 „A tehetségesebb emberek felébredtek és sokan közülük, akik írásai épp olyan jelentéktelenek voltak, 

mint a témák, amelyekkel foglalkoztak, azt szándékozták bizonyítani, hogy korábban az íráshoz szükséges 
témák hiányoztak és írásszenvedélyük nem hagyott időt nekik, hogy a témák szerencsésebb kiválasztására 
gondoljanak." BLUMAUER, 1782.11.

33 LuNZER, 1979. 53—63.; Migazzi életéről, munkáiról lásd: WOLFSGRUBER, 1897.
36 Csak néhány röpiratot említenék meg, amelyek a „ Predigarliteratur "-ral fog-lakoznak: Sendschreiben 

an die Herren Verfasser dér Predigerkritik in Wien, Wien, 1782., Wer sind die Verfasser dér 
wöchentlichen Wahrheiten fúr und über die Prediger in Wien? [... J von Kari Friedrich Schwab. S. Hartl, 
Wien 1782., Für Herrn Josef Pochlin. Von den Verfassern dér wöchentlichen Wahrheiten fúr und über 
die Prediger in Wien [ ,..]  von L. A. Hoffmann. J. F. Edl. V. Schönfeld, Wien, 1782. stb.

37 A józsefi reformokat pártoló szerzők jelentették meg a yredigerkritiken", amelyek először a 
„ Wöcheniliche Wahrheiten für und über die Prediger in Wien ” cím alatt, majd más címek alatt jelentek
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keltett. [ . .JA világosan gondolkodók a fejüket rázták és mosolyogtak, a kevésbé vilá
gosan gondolkodók szidták az írókat és a császárt, és egy kis réteg sóhajtozott és azt 
gondolta, hogy hamarosan itt az Antikrisztus. [...J  Minél jobban szidták, annál többen 
keresték a munkát, annál gyakrabban olvasták. ” 8 A szerzők a prédikáció azon részeit 
kritizálták, amelyekben a prédikátor olyan témákról beszélt, amelyek nem tartoztak 
megkövetelt feladataihoz, azaz a nép tanítását nem szolgálták közvetlenül. Ezeket a 
dolgokat a kritikusok babonának, képmutatásnak és eretnekségnek nevezték.3*

A röpiratok témáján kívül Blumauer a minőségükről is írt munkájában: „az írás 
mesterségeidképp Bécsben nagyon sokat vesztett méltóságából és egy alávaló foglal
kozássá alacsonyodon. ” 40 Azt, hogy ilyen rossz minőségű munkák megjelenjenek, 
egyedül az olvasóközönség akadályozhatja meg Blumauer szerint.41 Mindezek ellenére 
Blumauer pozitívan ítélte meg H. József cenzúrarendeletét, habár tisztában volt vele, 
hogy az emberi gondolkodás csak nagyon lassan változtatható m e g 42

A cenzúrarendelet pontjait végignézve az írók a cenzúra alapelvét, a 2., 3, és a 11. 
pontját támadták a legélesebben. A legtöbben a biztosított véleményszabadságot illet
ték egyetértő vagy elmarasztaló kritikával.43 Elsősorban ezzel foglalkozik az 1784-ben 
megjelent Briefe aus Berlin über verschiedene Paradoxé dieses Zeitalters és Johai.it 
Friedel Fünfzig Briefe aus Wien verschiedenen Innhalts an einen Freund in Berlin 
című munkája. A két munka szorosan kapcsolódik egymáshoz. A bécsi levelek szer
zője, Johann Friedel szerint a felvilágosodás útjában álló fő akadály a hátrányos eenzú- 
rarendelet volt: „Az emberi boldogságának vérzett a szíve, ha látta, hogy a kivirult 
koponyákat a cenzor tanácsára visszakergették pályájukról. A cenzor maga ismerte fel 
a keménységet és a rendbontást, amiért őt fizették. " 44 Hála az uralkodónak, aki szét- * 38 39 40 41 42 * 44

tneg 1782-től 1788 nyaráig rendszeresen. Kiadója 1785-ig Leopold A. Hoffmann volt. A szerzők járták a 
miséket, először csak Bécsben, majd vidéken is, meghallgatták, és részletekbe menően kritizálták ezeket 
a prédikációkat, melyek gyakran élesen bírálták a császár egyházellenes reformjait. Természetesen az 
ellentábor sem hagyta szó nélkül a kritikákat.

38 (FULL), 1788. 41.
39 Strasser, 1954.35.
40 Strasser, 1954.35.
41 „A közönség egymaga meg tudná hiúsítani ezt a rosszat. Ő az egyetlen olyan úr, akit a szerzők bíróként 

elismernek, aki törvényeinek az írók és kontárok alávetik magukat. Korlátlanul uralkodik a szellem min
den munkája felett, és dönt az író életéről és haláláról" In: Blumauer, 1782. 42-43.

42 „A kiterjesztett cenzúraszabadság és az íróknak ezáltal lehetőségük nyílt az ellentmondásra és a véle
ménynyilvánításra. az általános felvilágosodásnak egy kevésbé áldásos szüretet ígért, és talán ez az em
beri értelem javát szolgáló rendelet, amely még olyan úfszerú. már valódi eredményeket mutat fe l." 
BLUMAUER, 1782. 64.

G József így fogalmaz: „„Voi/ mán gégén alles, was unsittliche Auftntte und ungereimte Zotten enthátt, aus 
rtekhen kelne Gelehrsamkeil, ke iné Aufklárung jemals entstehen kann. streng, gégén allé übrige aber, 
wo Gelehrsammkeit, Kenntnisse und ordentliche Sátze sick voifinden, um so nachsichtiger sein, ab  
erstere nur von grossen Haufen, und von schwachen Kőpfen gelesen, letztere hingegen schon bereiteten 
Géműiként und in ikren Satzen standhafteren Seelen unter die Hönde kommen. ” HaNDBUCH, 1785. 1. 
kötet 517.

44 FRIEDEL, 1784. 67.
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zúzta azokat a bilincseket, amelyek az egészséges értelem és a szellem folyamának 
útjában álltak, és „a monarcha ezzel a rendelkezéssel egy felvilágosult nemzetet [!] 
kapott, amely képes volt a jót, amelyet nyújtottak neki, hálás szívvel felismerni. Bizo
nyítékát adta [József], hogy a szabad szellem és a szabad szív felett éppúgy uralkodni 
akar. ” 45 A cenzúra szabadságának következményei szinte előreláthatóak voltak. Az 
okoskodó írók egy csoportja nekiesett az olvasóközönségnek és 7, 10, 17 krajcáros 
„receptekkel” árasztotta el őket. Természetesen jó pamfletek is születtek, amelyek 
szerzői közül többet is felsorol Friedel (Eybel, Sonnenfels, Benzur, Blumauer, 
Grossinger stb.).

Az eddig említett röpiratok hangvétele meg sem közelítette a Briefe aus Berlin cí
mű pamflet éles hangvételét.45 46 47 Ez a munka jelentette a kezdetét annak a már említett 
korszaknak, amelyben a Józsefi reformokkal szembeni kritikus hangok egyre erősöd
tek. A röpirat megjelenésének az adott apropót, hogy írója szemtelen hangon sorra 
cáfolta Friedel bécsi leveleinek állításait. Hogyan várhatják el az írók -  teszi fel a 
kérdést hogy bármilyen hatást gyakoroljanak az olvasókra? Az egyik író a megélhe
tésért ragad tollat, a másik valamilyen előnyt remél, de ha nyugodtan végiggondolja az 
olvasó, akkor rájön, hogy egyik szerző sem találta meg ügyes kifejezések használatával 
az állampolgárok szívéhez és értelméhez vezető utat. Általában rágalmazás és szatíra a 
műfaja ezeknek a röpiratoknak, melyek inkább elkeserítik az olvasót, de nem művelik 
őket. (Holott a két röpiratfajta védelmében több fró is szót emelt.) Ugyanakkor ezek a 
semmitmondó iratok elleniratok sokaságát eredményezték, és hatásuk egyáltalán nem 
volt kedvező, hiszen apát gyermeke, a polgárt a másik polgár ellen fordították. Majd 
egy gúnyos kérdést tesz fel: „Ennek a pontnak az ismeretében az új sajtószabadság 
olyan jótettnek kiáltható ki, melyet a gondolkodó emberiség általános ujjongása ünne
pel? Kapott a nemzet ezzel lehetőséget a tudományokban való fejlődéshez vagy a való
di felvilágosodáshoz?'’ 47 Majd reményét fejezi ki a szerző, hogy talán engedélyezik a 
szabad könyvkereskedelmet a térségben.

További felháborodásának adott hangot, amikor más országok sajtószabadságával 
hasonlította össze a József által bevezetett rendeletét: „Egy cenzúrarendszerről beszél
nek. Miben áll ez? Miben állhat ez? Vagy engedélyezik minden munka kinyomtatását és 
árusítását, mint Dámában, Angliában és még más országokban, vagy majdnem min
dent megtiltanak, mint Spanyolországban, Portugáliában (és ezzel inkább maradjunk a 
közelben)-Bajorországban. ” 48

A berlini és bécsi levelek első kötetei után természetesen a második kötetek is nap
világot láttak, amelyekben folytatódott a vita. Johann Friedel második könyvében a

45 Friedel, 1784. 70-71.
44 Fül! is ezt Írja munkájában, és ezt a megjegyzést ffizi a megjelenéséhez: „A mű nagyon keserű és nevelő 

célzattal Íródott a császár és az állam számára; és ha a pletykáknak, melyek mostanában felröppentek 
hinni lehet, akkor a császár azt mondta, amikor elolvasta, hogy: ez egyszer eltalálták. ” (FULL), 1788. 93.

47 Briefe aus Berlin, 1784. 244.
*  Briefe a u s  Berlin, 1784. 2. TeU. 9.
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felvilágosult abszolutizmus jogosultságát akarta igazolni n . József tartományaiban. 
Tisztában volt az abszolutista kormányzat gyengeségeivel: „A fejedelem, aki a legjobb, 
legrátermettebb, az is ember, gyenge, tökéletlen ember minden olyan indulattal, mint 
alattvalói, f...]Körbe van véve hiénákkal, akik álszent könnyeket ejtenek és az elnyo
mottak vérét élvezettel szívják ki. Nyilvánosan elismerem, hog\> a fejedelmet egy nép 
lehető legjobb, ugyanakkor a lehető legnagyobb bajának tekintem." 49 Johann Friedel 
az író feladatát is meghatározta a felvilágosult abszolutista államban, amely állam a 
'mindent a népért, de semmit a nép által' elv  szerint működött. Az író feladata, hogy a 
program szolgálatába álljon. A pamfletíiók az átlag nép apostolai, és a tömegnek hasz
nosabb szolgálatot tesznek, mint Locke vagy Leibnitz. A mű érdekessége az volt, hogy 
a fennálló rendszer mellett foglalt állást, ennek ellenére nem adták ki Becsben.

A  levelek megjelenése után, többen a szerzők közül már nem U. József politikájá
nak és személyének méltatásával foglalkoztak, hanem kritikusan rámutattak az ellent
mondásokra.* 50 Másrészt a témaválasztás egyoldalúsága is megszűnni látszott, és az 
uralkodó tevékenységét több szempontból is nagyító alá vették a szerzők. Franz Kratter 
erről igy nyilatkozott: „Az emberek egyöntetűen kiabálnak a bajok, a papság, a fana
tizmus, a babonával való fertőzés ellen, és van rá okuk. De miért nem írnak a politika 
fanatizmusa ellen? [... f  Tegyen az ember összehasonlítást. A gyilkos háborúk rettenetes 
járványai, [.. .Ja pénzügyi rendszer kegyetlen elnyomása, a bírók jogtalan ítéletei és a 
sok millió emberjavairól és fájdalmáról való önkényes döntések. ” 51 52

Cenzúrarendeletével n . József célja népe műveltségi szintjének emelése volt. 
Huber munkájában pontosan ezt, a nép felvilágosításának tényét emelte ki, mikor 
értékelte a monarcha cenzúrarendeletét: „Messze eltávolodva a nemesség és az egyház 
kedvelt alapelvétől: hogy a polgárságot és a parasztságot durva tudatlanságban kell 
tartani, József sokkal inkább megpróbálta a felvilágosodást a rendek között terjeszteni, 
és népének az ember legértékesebb tulajdonságát engedélyezte, ami az állatoktól meg
különbözteti őket, az ész szabad használatát, ami Mária Terézia alatti szigorú cenzúra 
miatt korlátozva volt Mindent engedtek olvasni és írni, ami nem tartalmazott nyílt 
istenkáromlást, lázadásra való felszólítást vagy erkölcsi romlottságot Meg volt győ
ződve, hogy egy fejedelem népénél a szellemi kultúra magasabb fokának biztosításával 
semmit nem kockáztat, hogy az emberek, ha emberi jogaikkal jobban tisztában vannak, 
kevésbé háborodnak fe l." 51

Franz Reisinger olműtzi egyetemi tanár is kiemelte 1790 áprilisában E. Józsefről 
tartott előadásában, hogy az uralkodó az előítéletek kiirtását és a felvilágosodás esz
méinek elterjesztését akarta elérni a sajtószabadsággal,53 A professzor elismerte, hogy 
rengeteg panaszt emeltek a monarcha uralkodása ellen, de szerinte ez sem ámyékol-

*  Frjedel, 1784. 16-17.
50 WAMGERMANN, 1988.
51 KRATTER, 1799. 24.
52 HUBER, 1797.9-10.
a  GrAffer, 1848-1850. L 190-194. 
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háttá be uralkodásának ragyogását, még akkor sem, ha „ legjobb intézkedéseit gyakran 
rágalmazzák, ugyanúgy, mint a sajtószabadságot. “ 54 1785 körül egyre nőtt a II. 
József politikájával, így a sajtószabadsággal való elégedetlenség. Erősödtek azok a 
hangok, melyek a cenzúrarendeletet bírálva szélesebb körű saj tószabadságot követel
tek. Ebbe az áramlatba tartozik Joseph Grossing egyik 1785-ben készült röpirata is.* 35 * 
50 pontban élesen kritizálta n. József uralkodói stílusát. A sajtószabadsággal való 
visszaéléseket is keményen ostorozta a 28. „ Valószínűtlen, hogy"-bm i6

Ugyanebben az évben jelent meg Johann Jákob Fezer röpirata is, mely az előbbi 
analógiájára készült.37 A korabeli cenzúrát inkább kalandosnak tartotta: „mert ezen 
keresztül egész népeket próbálnak, mint kiskorúakat pórázon vezetni, és így a cenzúra 
az eltakarandó ostobaság, amelyet egy nemzetnek csak okozni lehet " 38 A nem meg
felelő sajtószabadságot is éles kritikával illette, n . József részben a nép okítása érdeké
ben vezette be cenzúrarendeletét, de Fezer szerint a nemzetnek előtte sok mindent meg 
kell tanítani Például azt is, hogyan különböztesse meg az igazat a hamistól: „Egy 
nemzet kevésbé tartja fontosnak, hogy egy szerző balgaságokat ír, ezzel saját magát 
károsítja, de egy nemzetnek az nagyon fontos, hogy egy miniszter butaságokat ne kö
vessen el. [... ]A  sajtószabadság a politikai tolerancia elragadó partnemője, tápláléka 
a nép világi igyekezetének, nélküle a szabad népek rabszolgák lesznek és az állati 
butaság szintjére süllyednek." 59

Fezer is nemtetszését fejezte ki, miszerint sok író könyveiben csak tetszeni akar. 
Ennek érdekében nem válogat az eszközökben. Helvetiust idézve már csak a tiltott 
könyvekben található igazság. így  a cenzúrának -  mivel ilyen silány munkák megjele
nését teszi lehetővé -  olyan politikai szüleménynek kell lennie, mely ostobaságok és 
hazugságok terjesztését teszi lehetővé a nép között anélkül, hogy az ellenmérget is 
rendelkezésükre bocsátaná. Kifogásolta azt is, hogy sokan pénzkereseti lehetőségnek 
tartják az írást, és ez is a minőség rovására megy. A jó  munkák megjelenését pedig a 
rugalmatlan cenzúra akadályozza, ezért a valóban értelmesek nem alkotnak, mert 
nehéz jó kiadót találni, vagy nincs idegzetük a kéziratokat ide-oda küldözgetni. A 
felvilágosodás eszmekörének megfogalmazásával zárja a gondolatmenetét.60

* GRÁFFER, 1848-1850.1.192.
!! Gr o ssin g , 1785.
3S ,, V a ló s z ín ű tle n . h o g y  e g y  o r s z á g b a n  a  v a ló d i  f e lv i l á g o s o d á s  h a tá s s a l  le n n e , h a  a  k ö z ö n s é g e s  h a la n d ó k 

n a k  o ly a n  k ö n y v e k e t  p r ó b á ln a k  a  k e z é b e  a d n i. a m e ly e k e t  a z  e g y h á z i  e lö l já r ó k  s z id n a k  [... ], m in d e n  h a r 
m a d ik  s o r b a n  a  k e g y e lm e s  f e j e d e l m e t  d ic s é r ik . ” GROSSING, 1785. 19.

57 W AHRSCHE1NUCHKEITEN, 1785.
" Wahrscheinlichkeiten, 1785.154.

w „ A  c e n z ú r a  m in d e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  n e m c s a k  h a s z o n ta la n  i s  s z ü k s é g te le n , h a n e m  s z é g y e n le te s  is, 
k ö v e tk e z é s k é p p e n  m in d e n  k á r o s o d á s  n é lk ü l  m e g  le h e l  s z ű n te tn i . É s  a  n e m z e tn e k  t is z te le tr e  m é l tó  s z a b a d 

s á g o t  ju t ta tn a ,  h o g y  s a já t  í t é lő k é p e s s é g é n e k  ir á n y tű jé v e l  a  tu d o m á n y o k  é s  a  v é le m é n y e k  te n g e r é n  h a jó z
z a n a k , é s  ú j  f e l f e d e z é s e k e t  te g y e n e k , a z tá n  s o k  s i k e r t  a z  u ta z á s h o z7” WAHRSCHELNUCHKEITEN, 1785. 
174,
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Kritikusan szemlélte a józseft cenzúrarendeletet Kari Fried-rich Bahrdt is.61 62 * N éze
teinek ismertetésekor abból indult ki, hogy az ember Istentől kapta a gondolkodás és a 
beszéd képességét. Egyik a másiktól elválaszthatatlan. A beszéd szabadságát meg
szüntetni nem jelent mást, mint a gondolkodás jogát megsemmisíteni. Ha egy cselek
vést megfosztanak céljától, akkor magát a cselekvést semmisítik meg. Ha az uralkodó 
megfosztja az embereket a gondolkodás és a beszéd szabadságától, akkor hogyan 
ismetjék meg mások gondolatait? Abban az esetben, amikor az emberek nem közölhe
tik saját gondolataikat, teret nyernek olyan személyek, akik az emberek értelmét gúzs
ba köthetik.'

Kratter is ecsetelt a cenzúrarendelet korlátáit már említett művében: „A publiciszti
ka szándéka, hogy a rendelkezések minden hiányosságát felfedje az államban, f...JEgy 
szabad, megfelelően felépített államban a nyilvános tetteket a publicitás cenzúrájának 
kell alávetni, mint ahogy a törvények áthágását a bírói ítéletnek vetik alá. Minden tett, 
mely következményeinél fogva a társadalomra hatással van, nyilvános tett. A privát cél 
egymaga soha nem tudja azt privát cselekedetté alakítani. ” 62 Kratter szerint a publi
cisztika példákon keresztül tanít, okokon keresztül győz m eg, könyörtelenül ijeszt el, 
de a jó emberi cselekedetekről is ír. Valódi forrása a kortörténetének, „és a fejedelmek 
kiváló és anyai tanárává lest. ” 63 Nem elég csupán a sajtószabadság, olyan pamfletek- 
re van szükség, melyek hatást gyakorolnak az emberekre. A sajtószabadság nem más, 
mint egy olyan polgári jog, amit az államnak minden polgára számára biztosítania kell, 
ott viszont ez a sajtószabadság nem kereshető, ahol a cenzúra még nem fektetett le az 
írások megítéléséhez használható irányelveket. Gondolatmenetét Kratter a következő
képpen zárja: az ostobaság elleni kirohanások, a jogtalanságok elleni panaszok nem 
érinthetnek egy olyan monarchát, „aki példa nélküli nyughatatlansággal dolgozik 
államának közigazgatásán, és a sok jóval, amit tett, bizonyítékát adja, hogy mennyire 
kívánja, hogy mindent jó l csináljon. ” 64

Végül, de nem utolsósorban Johann Rautenstrauch munkáját említeném m e g 65 
Azon szerzők közé tartozott, akik a cenzúra engedékenységében a társadalomra és 
nyugalomra való veszélyt látták.66 A röpirat Wucherer személye ellen íródott,67 aki 
álnok módon szerzett jogot, hogy Bécsben könyvkereskedéssel foglalkozhasson. Szá
mos olyan pamfletét sorol fel Rautenstrauch, amelyek sértőek n . József személyére, de 
amelyek megjelenése elé a monarcha nem gördített akadályokat, bár zavarták ezek a

61 BABRDT, 1787.
62 Kratter. 1799 3-4
a  Kratter, 1799. 5.
w Kratter, 1799.10.
65 WIE LÁNGÉ, 1786.
66 ..Ahol a uralkodót türannosznak tartják, ott a i állam belső nyugalma veszélyben van, olt a fegyelem és 

rend nem tud sokáig fennmaradni, alázat és engedelmesség képtelenséggé válik, üres sióáradattá, és egy 
általános szétesés veszélyétől kell félni a háromszor százezer felfegyverzettből álló hadsereg ellenére." 
WIE LÁNGÉ, 1786. 64.

67 Wucherer életét és az államhatalommal val6 összetűzéseit dolgozza fel Wínter a már idézett munkájában.
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kritikák. A  könyvek, iratok megjelenésére adott engedélyeket gyakran azzal indokolta, 
hogy ezek a brosúrák csak az ö  személyét és politikáját becsmérlik.

A cenzúrabizottságon belül is egyre komolyabb viták bontakoztak ki. 1786 áprili
sában a császár megszüntetette az előzetes cenzúrát, igy az ellenőrzés előtt engedé
lyezték a munkák nyomtatását, hogy a lassítással ne étje kár a szerzőt és a kiadót. A 
nyomdáknak kellett a rizikót felvállalni, ha az általuk forgalomba hozott könyvekért 
büntetést kellett fizetniük. Természetesen ez is lehetőséget biztosított a cenzúra megke
rülésére. 1789-ben megtiltották a házalással történő könyvforgalmazást. 1789-ben 
bevezették a bélyegtörvényt is,68 amellyel az 1781-ben bevezetett sajtószabadság vég
képp elvesztette az alapfunkcióit.69 A rendőrség is egyre nagyobb szerepet kapott az 
irodalmi életben, és a besúgórendszert is mind jobban kiteijesztették a birodalom terü
letén. Ezt a töpiratírók sem hagyták figyelmen kívül, és Pezzl a már említett munkájá
ban kitért erre a problémára is, bár 1786-ban ez még nem okozott akkora felháboro
dást.70 Bár nem sokkal ezután megjegyzi, reméli, hogy a beszéd szabadságát soha 
többé nem korlátozzák.71

Johann Rautenstrauch egy másik munkája, a Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 
is 1786-ban jelent meg, és szintén a megváltozott cenzúra helyzetével foglalkozott, 
Szerinte a józseft alapszabályok csak egy rövid időre adták meg az édes álom érzetét. 
Mint a legtöbb rendeletet, ezt is változtatták, átalakították úgy, hogy hatását teljesen 
elvesztette.72 73 Rautenstrauch arról is írt, hogy a cenzúrarendelet nyújtotta előnyöket a 
megjelenését követő első hónapokban kihasználták, hiszen azok a munkák, amelyek 
akkor minden aggály nélkül megjelentek, ma csak a cenzorok erős beavatkozása után 
láthatják meg a napvilágot”  1785 után más íróknak is ez volt az érzése. Kratter így  
fogalmazott: „az a remény, hogy az elmúlt években a lojális és államhoz hü írókat 
pártolják, illúziónak tűnt. Az az optimizmus, amellyel a bécsi írók részt vettek a berlini 
levelek által kiváltott vitában, eltűnt -  mert a szabad íróink teljesen kiszolgáltatottak 
voltak. És semmilyen jelentős befolyást nem gyakorolhattak a reformok és a felvilágo
sodás programjára." 74

A sajtószabadság értékelésén kívül a brosúrák a pamfletok stílusával és nyelveze
tével is foglalkoztak. Maga az uralkodó is tisztában volt azzal, hogy a röpiratok szín
vonala gyakran kritikán aluli volt. Ez részben csalódás volt számára, hiszen a sajtósza
badságtól szellemi előrelépést remélt, de a röpiratok nagy része nem felelt meg ennek

“  1789 júliusában vezették be a bélyegtörvényt, amely értelmében bizonyos újságok, könyvek, röpiratok 
megjelenhettek, a többit nem lehetett piacra vinni. A brosúrák után ivenként fizetni kellett, amiből az ál
lamnak komoly bevételei lehettek. -

w BGDI, 1977. 241 -2 4 2 .; Sa sh eg y i, 1958/2. 228-234.
70 „A mindent tudó, mindent kikémlelő rendőrség ellenére Becsben még a beszéd természetes szabadsága 

uralkodik a magánházaknál és a nyilvános helyeken is." PEZZL, 1790. 80.
71 PEZZL, 1790.82.
72 Rautenstrauch, i 786. 59.
73 R a u ten stra u ch , 1786. 60.
74 Kr a tte r , 1799. 57.

131



íz  elvárásnak. Bár születtek olyan brosúrák, melyek az Írói tisztességet szem előtt 
tartva próbálták a röpiratírás bizonyos szabályait megfogalmazni, elősegítve a minőség 
[avulását. Az első pamflet arról akarta az olvasóközönséget m eggyőzni, hogy a gúny- 
iratok (Pasquille) is tisztességes munkák, melyek a m egfelelő szabályok betartásával 
akár hasznosak is lehetnek a társadalomra.75 76

Sokan a gúnyiratokban a szidalmak gyűjteményét vagy ellenségeik rágalmazásá
nak lehetőségét látták, mondta a szerző, de a gúnyirat m ás.16 Több, mint egy szatíra,77 
és kevesebb, mint rágalmazás. A szatíra egy erkölcsöktől mentes ember portréját festi 
meg, és az olvasóra hagyj a, hogy eldöntse, milyen emberrel áll szemben. A rágalmazás 
pedig a rágalmazódat minden bűn nélkül hitvánnyá teszi az olvasó szemében. Ezzel 
szemben a gúnyirat azt tekinti feladatának, hogy az államra és a társadalomra káros 
személyek kilétét felfedje, így segítve elő az állam munkáját. A szerző szerint Ü. Jó
zsef is felismerte ennek a jelentőségét.78 79 Tisztában volt a röpirat írója azzal, hogy a 
gúnyiratoknak sok fajtája van, de vannak tisztességes „Pasquille"-ok, melyek eleget 
tesznek a már említett feltételeknek. Hozzáfűzte azt is, hogy egy gúnyirat milyenségét 
a tartalmából kell megítélni, nem pedig abból, hogy ki volt az írója. (A gúnyiratokat 
nem írták alá a szerzők.)

A röpiratok egy másik fajtája felől közelítette meg a sajtószabadság kérdését a 
fentebb már említett ismeretlen szerző, miközben méltatta H. József érdemeit. Az író a 
személyes szatírára (Personal-Satire) szűkítette a műfaj tárgyalását, melynek közép
pontjában egyetlen szernél}' állt. A szatíra írója nem kímélte munkájának alanyát, 
hiszen a dolga nem volt más, mint: „gonosztevőket, butákat és bolondokat jobbá vagy 
legalább félénkké tenni, kordában tartani, mint ahogy az egészséges részt a károstól 
menteni. ” 79 Ehhez minden eszköz rendelkezésére áll, bár munkájában néhány sza
bályhoz kötve van, különben már gúnyiratról beszélhetünk. Rendkívül hasznos a szatí
ra, akár a másik pamflet szerzője szerint a gúnyirat, mivel jó  eszköz arra, hogy csök
kentsék a gonosztevők számát, akik félnek a nyilvános megszégyenüléstől. A  
leleplezés ilyen formáját a sajtószabadság tette lehetővé: „A sajtószabadság, ami min
denkit megijeszt, hogy a nyilvánosság előtt gonosztevőként válik ismertté, a leghatáso
sabb eszköz, hogy a gonosztevőket egy államban visszaszorítsák. Ezzel a legedzettebb 
gonosztevőket azonnal nem javítják meg, de az előnyök, melyek szükségszerűen ebből 
származnak, elég fontosak, hogy ezt a sajtószabadságot támogassák az emberek. ’’ 80

11 Ve r s u c h , 1783.
76 „A pasquille egy olyan írás, amely egy vagy több hibát és azoknak a nevét fedi fel az olvasóközönségnek, 

akik ezeket elkövették " Versuch, 1783. 9,
77 Ezzel foglalkozik a másik röpirat. Eine Klage wtder Joseph den Itten. Bearbeitet von einem 

Philantropen. 1783.
78 „Ahogy a nagy császárunk erről a dologról gondolkodik, bizonyítja az általa visszaállított sajtószabad

ság és a türelem, valamint olyan írások jóváhagyása, amelyekben gonosz és a felvilágosodás szempont
jából veszélyes embereket fülelnek le és neveiket, akárcsak a hivatalukat és tartózkodási helyüket nyilvá
nosságra hozzák. ” Versuch, 1783. 34-35.

79 Versuch. 1783. í 9-20.
*  Versuch, 1783. 31-32.
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Hogy ezek a tények napvilágra kerülhettek, a monarchának biztosítani kellett j 
sajtószabadságot, vélte az író. Ezt meg is tette az uralkodó, Az alattvaló hálás lehet 
azért is, mert II. József engedélyezte a kritika olyan mérvű szabadságát, hogy az írók 
úgy az uralkodót, mint a birodalom utolsó emberét is tollhegyre tűzhessék. Feltéve, ha 
a szerző nevét adja munkájához. A röpirat végén a szerző felhívta az olvasók figyelmét 
még egyszer arra, mit köszönhet a publikum a cenzúrarendeletnek: „Mindenki más 
elismeri, hogy az angol nemzet a sajtószabadságot joggal tartja az előjogok között az 
egyik legértékesebbnek, és velem együtt mondanak [a röpirat olvasói]köszönetét Isten
nek és a monarchának, hogy legalább egy kis ízelítőt kapunk ebből a szerencséből, 
amelyet hamarosan teljes mértékben kívánunk élvezni, mert uralkodó atyánknak is 
annál könnyebb lesz boldoggá tenni minket, minél szabadabban fedheti fel a sajtó az 
állam és szolgáinak hibáit." 81

Ugyancsak a cenzúrarendelettel való visszaéléseket és a pamfletek gyenge színvo
nalát tette szóvá egy névtelenül megjelent röpirat, melynek szerzőjét Kókay György 
Bessenyei Györgyben vélte felfedezni,82 83 84 A pamflet írója örömét fejezte ki az uralkodó 
által biztosított véleményszabadság felett, melyet sokan lelkesen fogadtak, viszont 
felhívta a figyelmet arra is, hogy ez sok veszélyt rejthet magában: „Általánosan ismert 
tétel, hogy a közjó a törvényhozás végcélja. Az ehhez a célhoz vezető fontos eszköz az 
előítéletek kiirtása és a hasznos eszmék terjesztése. Ez pedig leginkább egy tisztességes 
sajtószabadsággal érhető el. ” 83 A szerző kihangsúlyozta azt is, hogy ha az Írók nem 
változtatnak röpirataik színvonalán, az olvasók k íváncsisáp  az idő múlásával alább
hagy. Ezért egy-egy pamflet megírásakor fontos bizonyos tényezőket figyelembe 
venni. Elengedhetetlen a m egfelelő téma kiválasztása és a helyes stílus alkalmazása. 
„Az írásmódnak olyan minőségűnek kell lenni, hogy azokat, akik ellenkező véleményen 
vannak, az igazság felismerésére vezessék ” 84 Ezen kívül fontos annak a kritériumnak 
a betartása is, miszerint egy jó író nem hagyhatja figyelmen kívül az ellenfél vélemé
nyét. A köz céljait csak az szolgálja, aki saját érdekeit képes háttérbe szorítani, bár 
tudja a szerző is, hogy ez nem olyan könnyű.

Bizonyos önmegtagadás is szükséges, ha az író tetszést akar elérni. Ezért azt a ta
nácsot adta, hogy: „Ha ezen az úton dicsőségesen akarunk haladni előre, akkor a 
patriotizmus legyen a mozgató, amely minket arra kényszerít, hogy tollat ragadjunk, az 
emberismeret és a tapasztalat legyen a tanácsadónk gondolataink papírra vetésénél. A 
társadalmi helyzet javulása kétségtelen volt, a bölcs uralkodó figyelme visszaéléseket 
fedett fel, amelyeket eddig eltitkoltak, és ezzel szemben az igazságot, személyre való 
tekintet nélkül védelmeznie kell. Megillet minket, hogy a sajtószabadság megvalósítása 
igazoljon minket más nemzetek előtt. ” 85

81 Versuch, 1783.61.
82 Ko k a t , 1967 .167-170 .
83 ŰBER DEN GEBRAUCH, 1 7 8 1 .4 -5 .
84 ŰBER DEN GEBRAUCH, 1781.7-8.
83 ŰBER DEN GEBRAUCH, 1781. 28-29.
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Kiemelte még a m egfelelő kifejezések használatát. Egy írás célja ne az tegyen, 
hogy más gondolataiban a hibákat keressük, hanem a sajátunkat kell, hogy közöljük. 
Továbbá az olvasók figyelmét nem az egyes szavakra kell irányítani, mert így jogosan 
fognak kételkedni abban, hogy a szerzó valóban az igazságot keresi-e. Tehát az író 
feladata az igazság védelmezése mindenkire való tekintet nélkül, foglalta össze a röpi- 
rat szerzője mondandójának lényegét, hangsúlyozva a téma fontosságát.

A  pátens 3. pontjának kritikája sem maradt el. Ebben a császár megengedte a kriti
ka általános szabadságát, amely „az ország fejedelmétől az utolsó alattvalóig bárkit 
érhet, főként, ha a szerző nevét kinyomtatja, és ezáltal jótáll a dolog valódiságáért." 86 

A kritika József által biztosított szabadságát a már említett Briefe aus Berlin über 
verschiedene Paradoxé dieses Zeitalters is kipellengérezte. A legtöbb író munkája a 
monarcha személyének és politikájának magasztalásától hangos, és az ilyen jellegű  
munkák nem változtatj ák meg az emberek gondolkodásmódját. Nem  elég a sajtósza
badság biztosítása: „Tévedek, vagy a dolgok rendje szerint az embereket először gon
dolkodni kell megtanítani, mielőtt a szabad írást engedélyezik nekik. Persze nem hi
ányzik az osztrák államból a nemzeti rátermettség és a szerencsés tehetség, de 
dülöngélnek a nagy szövetségben. [ . . . ] És mit segítenek ezek az alvó monarchák az 
államnak? József felkeltette őket, és abban a pillanatban képzetlenül és álomittasan 
fellépnek a nagyszínpadon, minta nép tanítói. " 87

Néhány író szerint H  József elfogadta a róla szóló kritikát Több röpirat megemli- 
tette ezt, többek között Huber is így tett munkájában.88 * A bértollnokok alkotásait sok
kal inkább H  Lipót használta fel politikájának támogatásához. Bár éppen Lipót az, aki 
azt írta 1784-ben meglátogatott bátyjáról: „Nagyon foglalkoztatja [Józsefet,] mit írnak 
és mondanak róla, a gúnyiratokra -  habár azt a látszatot akarja kelteni, hogy mm  
foglalkozik velük -, válaszol és embereket tart arra, hogy az újságokban írjanak, és 
beszédeket tartsanak abból a célból, hogy II. József érdemeit terjesszék " 85 Más röpi- 
ratok az ellenkezőjét állítják: a császár még a látszatát is el akarta kerülni annak, hogy 
személye népszerűsítéséhez bármilyen segítséget igénybe vesz, sőt engedélyezte olyan 
röpiratok megjelenését, amelyek kimondottan negatív kritikával illették őt. Vallási 
kérdésben bírálta az uralkodót az egyik ilyen, melyet egy új onnan épített evangélikus 
templomban szögeztek ki, és amelynek betiltásáért a császár nem tett semmit.90

86 HANDBUCH, 1785.1. 519.
w Briefe aus Berlin, i 784. 241.
** „hívesen hallgatta az igazság hangját, meggyőződve arról, hogy a nyilvánosság az egyetlen út. amelyen 

egy fejedelem ennek az istennőnek a panaszos hangját hallgathatja, minden kritikát megengedett, ame
lyek ót vagy hivatalnokait érték. ” Huber, 1797. 11.

w Bodi, 1977.157.
90 „II. József egy lutheránus. Megfeledkezve az isteni könyőrületességről, amely ót a trónra emelte, a szent 

egyházi törvények hírhedt megvetője előnyben részesíti és előmozdítja az eretnekséget és maga is egy 
vallás nélküli ember.” ANEKDOTEN, 1790. 2, B d. 22-23. Ezt a történetet Graffer is elmeséli 4 
Joseph'utische Curiosáimt. GráPFER, 1848-1850. IV. 274.
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Sok olyan írás jelent m eg, mely nemcsak József, hanem hivatalnokai személyét is 
támadta. Ez ellen szót is emeltek az uralkodónál, amire a monarcha a következőket 
felelte: „Engem sem kímélnek, és ez tetszik nekem. Ha a szatíra igaz, megfogadom, ha 
hamis, úgy nem foglalkozom vele és nevetek rajta. Tegyenek hasonlóan. ” 91 Előfordult 
azonban az is, hogy nem adott zöld utat olyan pamfleteknek, amelyek hivatalnokait 
becsmérelték. Rautenstrauch „ Wie lángé?" című munkájában így véleményezi ezt: „A 
monarcha, aki már a berlini leveleknél bebizonyította, hogy megveti a jogtalan és 
rosszindulatú gáncsoskodást, ennél a gyalázkodó írásnál tűrőképességének újabb jelét 
mutatta, és engedélyezte ennek nyilvános eladását, amely a kiadó számára olyan jöve
delmező volt hogy -  saját beismerése szerint -  8000példányt adott el. ” 91 92

A rágalmazó röpíratok miatti felháborodása akkor hágott tetőfokára, amikor egy 
Wucheremél megjelent rüpirat, a ,JFreymü-lige Bemerkungen ” türan-nosznak nevezte 
H. Józsefet. A  szerző véleménye szerint ez és az ehhez hasonló megjegyzések nemcsak 
a birodalom belső békéjét veszélyeztetik, hanem gyalázzák „a felvilágosodás és a 
tudományok számára olyan fontos könyvkereskedelem mesterségét. ” 93

A röpiratok gyakran foglalkoztak a cenzorokkal és a cenzúra hivatalával is. Ezt 
szabályozta H  József pátensének 11. és 12. pontjában.94 A probléma az volt ezzel, 
hogy nem írta pontosan körül a cenzorok feladatát, ami sok félreértést eredményezett. 
Főként ezt nehezményezik a szeizők.

A berlini levelek szerzője is lekicsinylőén nyilatkozott a cenzorokról, és többször 
említette Lambeig herceg nevét, aki leveleiben és anekdotáiban gúnyolta a cenzorok 
butaságát, de a visszaéléseket sem hagyta szó nélkül. Előfordult, hogy a cenzor hozzá
tett a szöveghez, vagy elvett abból és helyette saját véleményét írta hozzá. A  szerző 
elismerte, hogy néha nehéz volt a cenzorok feladata,, főként a  vidéki hivatalnokoké, 
akik alá voltak vetve a bécsi hivatalnak és minden könyvről és iratról referálniuk kel
lett.95

Fezer szerint viszont a cenzorok felelősségteljes munkát végeznek, hiszen olyan 
szellemi képességgel kellett bírniuk, aminek segítségével m egfelelő módon tudták 
megítélni egy könyvről, hogy az jó-e vagy sem. Hiszen tudjuk, hogy minél tiltottabb 
egy brosúra, annál kelendőbb, mondta a berlini levelek szerzője: „Minél inkább tilta
nak egy könyvet annál jobban keresik; az emberek többet fizetnek érte, kinevetik a

* HUBER, 1797.12.
91 Wie LANQE, 1786. 40.
55 Wie l á n g é , 1786. 65.
M A hirdetményeket, újságokat, imakönyveket és más ehhez hasonló kéziratokat az országos hatóságok 

cenzúráztassák egy hivatalnokukkal. Ennek feladata, hogy a kéziratokat átvizsgálja és rányomja az 
^Imprimatur”-t. Minden jelentősebb munkát a bécsi bizottsághoz kellett küldeni. Ugyanakkor lehetővé 
tette, hogy mindenki fellebbezhessen a bécsi hatóságokhoz. (11. §) Az új rendszer megtakarítás a kincs
tár számára, mert az országos cenzúrahatóságok feloszlatása után nem kell annyi cenzort fizetni. (12. 5)

91 ,Még nagyobb despotizmus és rendszertelen despotizmus uralkodik a tartományokban. A cenzorok
remegnek, ha egy botrányosnak tűnő könyvet engedélyeznek, és a legtöbben engedélyezik, hogy ne ter
helje őket felelősség. Akkor nem kínozzák meg az embert, ha szerencséje van, és egy cédulát kiállít? Ná
lunk nem ismerik a könyvek átvizsgálását " BRIEFE AUS BERLIN, 1784. 2. Teil. 14.
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tilalmat, és annál nagyobb figyelemmel olvassák. ” 96 Am íg az Unwahrscheinlichkeilen 
című munka tiltott könyv volt, 51 krajcárt is fizettek érte, amikor engedélyezték meg
jelenését, már senki nem vásárolta. A szerző megjegyezte azt is, hogy sokan foglal
koztak a röpiratok titkos eladásával, amely növelte a nép nyugtalanságát, sőt „egy 
külföldinek a cenzúrarendeletről nem a legvilágosabb és legelőnyösebb felvilágosítást 
adták." 97 Sok cenzor visszaélt a felelőséggel, ami ezzel a munkakörrel járt. Franz 
Kratter súlyos kritikával illette a cenzúrával foglalkozó hivatalnokokat. Sokszor a 
cenzorra volt bízva, mit tart meg egy szövegből és mit nem. Szándékosan megcsonkít
hatott egy írást, vagy a kihúzott részeket a szöveg értelmének teljesen ellentmondó 
mondatokkal egészíthette ki.* 97 98 * 100

A cenzúrarendelet 2. pontja kimondja, „hogy a katolikus vallást rendszeresen tá
madó vagy általában a vallást nyilvánosan gúny és nevetség tárgyává tevő munkák 
semmi esetre sem tűrhetök meg." 99 Természetesen a vallás kérdésével foglakozó 
munkákat is kritizálták a szerzők. Balirdt annak a véleményének adott hangot az „Über 
die Pressfreyheií ’-ban, hogy a vallásról való szabad gondolkodás sem korlátozható, 
mindenkinek megvan a joga, hogy az egyházról, hitről önálló véleménnyel rendelkez
zen. Nem fordulhat elő olyan helyzet, amikor a véleménynyilvánítás akár az állam, 
akár egyes emberek jogait sértené, így a sajtószabadság messzemenőkig engedélyez
hető. Míg a Briefe aus Berlin elítéli az egyház kérdésével kapcsolatos röpiratokat, 
azzal vádolva a szerzőket, hogy az udvar megbízásából írtak. Szemrehányást tett 
azért is nekik, hogy a pápa és más egyházfik elleni támadás, mely a röpiratszerzők fő  
témája volt, rendkívül felületes.

Több röpirat áttekintése után elmondható, hogy II. József rendszertelen és nem át
gondolt intézkedéseit folyamatosan figyelemmel kísérték a kortársak a brosúrákban, 
amelyek tartalma a 80-as években elég nagy változáson ment keresztül. A felületes 
optimizmus érzete, melyet a korábbiakhoz képest enyhébb cenzúra váltott ki, eltűnt a 
munkákból és inkább a társadalmi problémákra helyeződött a hangsúly, melyet az írók 
sokkal átgondoltabban, mélyrehatóbban tolmácsoltak műveikben.

A cenzúra témájában feldolgozott pamfletek alapján elmondható Józsefről, hogy a 
kritikát csak bizonyos fokig tűrte el, aminek következtében a szabályokat szigorította. 
Bár azok a röpiratok, melyek a n . József által bevezetett sajtószabadságról elismerően 
nyilatkoznak, szinte kivétel nélkül azt emelik ki, hogy az uralkodó mindennemű kriti
kának aláveti magát. József úgy vélte: a sajtó és a nyomtatott irodalom feletti felügye

w  B r íe f e  a u s  Be r l in , 1784.2 . Teil. 15.
97 B r ie f e  a u s  B e r l in , 1784. 2. Teil. 11.
98 „Tehát nem tudom, hogy nevezzem az isszel és ismeretekkel rendelkező embert sértő beképzeltséget„ aki 

egy jó  író jó  munkájába belejavít és aztán a jogi hatalom pecsétjét írja rá: his correctis, vei, emendatís 
admíttiiur? ” Kratter, 1799. 7.

w Sashegyi Oszkár fordítása. SasHKGyi, 1958/1.92.
100 J lz  írás mesterségét az udvar olyan módon irányítja, hogy az első és legfontosabb hatását olyan 

tárgyakban fejtse ki, amely egyszerre elégíti ki a kormány politikai és gazdasági érdekeit. ” BRIEFE AUS 
Berlin, 1784. 278.



let enyhítésével nem a kívánt hatást érte el, azaz a társadalom nem úgy reagált a felkí
nált lehetőségre, ahogy azt elvárta tőle. Ezért is választotta a szigorítás útját Egyáltalán 
nem lehet csodálkozni ezen a lépésén akkor, ha fellapozzuk a fiatalkorában ín Álmodo
zásokat.101

Terve túl nagy és mindenre kiterjedő volt. Nem véletlen mondja róla Pezzl: 
„ önállóan uralkodni, ez volt József császár kedves gondolata. Tevékeny és soha nem 
fáradó szelleme minden állami ügyet: a legfontosabbtól a legjelentéktelenebbig át 
akart látni, irányítani akarta azokat és dönteni akart benne. " 102 *

Cenzúrarendeletére is a kapkodás volt jellemző. Nem véletlen kritizálták a röpirat- 
írók azt, hogy a cenzorok nem tudják néha, mit is kell csinálni, hiszen a szabályok 
nincsenek érthetően lefektetve. Egyszerre akart mindent és nem tudta türelemmel 
kivárni a lassú fejlődés eredményeit, n . József a cenzurarendeletben gyakorolt maga
tartását Pezzl jellemezte a legtalálóbban a már említett pamfletjében: „Uralkodni, 
hatni, rombolni és építeni -  ezt tette szakadatlanul Minden hibája és gyengesége 
vérmérsékletének következménye volt Hirtelen, hevesen, gyorsan megragadni, és 
éppen olyan gyorsan elvetni valamit -  ez volt a természete. " 103 Bár ez nem feltétlenül 
jelentette azt, hogy a császár nem gondolta át rendeletéit, mielőtt kihirdette, hiszen 
többek véleményét is kikérte.104

A monarcha maga sem számított arra, hogy rendelete következtében ilyen rossz 
minőségű, az alattvalók felvilágosodását alig szolgáló pamfletek születnek, illetve a 
közvélemény önszerveződővé válik. Ezt is kifogásolják a pamfletirók, amikor a röpi- 
ratok minőségét és témáit kritizálják. Az uralkodó ezt érzékelve azok ellen az irodalmi 
műfajok -  újság és a rőpirat -  ellen fordult szigorító intézkedéseivel, melyek számára a 
sajtószabadság elengedhetetlen volt. Valószínű, hogy a megszorító intézkedések hátte
rében bizonyos fokú sértettség is lappangott.

A probléma sokrétűsége más kérdések vizsgálatát is szükségessé teszi, m elyet a 
dolgozat megválaszolatlanul hagyott. A cenzorok munkáját több író illette kritikával. 
Kaptak-e a cenzorok részletes útmutatást, ami alapján a könyvek sorsáról dönthettek? 
Sashegyi munkájában található utalás arra vonatkozóan, hogy a hivatalnokoknak bizo
nyos előírásokhoz tartani kellett magukat. Egy másik fontos kérdés a brosúrák nyelve 
és elterjedése a birodalomban, különösen Magyarországon. Összefüggésben azzal a

!ö' Ebben a pár oldalas „vázlatában” fejti ki, milyen elképzelései vannak az uralkodásról. Véleménye 
szerint egy nagy államgépezetet inkább irányítson egv személy -  még ha középszerű is mint tiz ki
váló, akik között fontos az egyetértés. Egy uralkodónak törekednie kelt az ország helyzetének megvál
toztatására, valamint meg kell értetni az alattvalókkal, hogy a despotizraus az ő érdeküket szolgálja. Ezt 
József úgy képzeli el, hogy az adott országgal kötnek egy megállapodást, miszerint az uralkodó tiz évet 
kap, mialatt a nép érdekében bármit megtehet, anélkül, hogy kikérné alattvalói véleményét. Ehhez j_* 
elvhez tartotta is magét egyeduralma idején. BEALES, 1980. 155-160,

102 PEZZL. 1790. 314.
,B} P ez zl , 1790 ,329-330 .
I<M Saskeoyi, 1958/1. 15-36.
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problémával, hogy a pamfletek mennyire tükrözték a lakosság véleményét. Ezekre * 
kérdésekre a jövőbeli kutatások igyekeznek választ adni.
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