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I. Cenzúrát megkerülő kiadványok

A következőkben a könyvek egy olyan csoportjáról lesz szó, amelyek Magyarországon hamis,
vagy fiktív kiadási hellyel jelentek meg, ezen belül is az ilyenfajta könyvekben leginkább
bővelkedő XVIII. századról. Hamis egy könyv nyomdahelye, ha impresszumában nem azt a
helyet jelöli meg, ahol az valóban készült. Koholt, más szóval fiktív, ha nem létező várost, vagy
olyan helységet nevez meg, ahol a könyv nem készülhetett. Más szóval a tárgykörünkbe tartozó
könyvek mindegyike a feltüntetett helység nevét – ahogy Jankovich Miklós írta egy helyen –
„álorcásan ragasztá magára”. Szabó Károly az ilyen könyveket „költött” nyomdahelyűeknek
nevezte.

A nyomdászok vagy kiadók vallási, politikai és néha csak kényelmi okokból alkalmazták a
hamis vagy nem létező helyneveket. Az így terjesztett nyomtatványok többségénél indokolt volt
az óvatosság. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a nyomdászok hamis és fiktív
impresszumokkal adtak ki könyveket, -- és a szerzők lehetőleg szintén eltitkolták kilétüket. Bár
egy-egy cenzor feltételezte a valós nyomdahelyet, sőt néha alsóbb szinten bizonyítékot is
gyűjtöttek, felsőbb hatóságok a nyomdászt – a Martinovics-perben hozott ítélet kivételével –
nem büntették meg. Úgy látszik, hogy a hamis vagy fiktív nyomdahely-megjelölés járható útnak
bizonyult a hatóságok megtévesztésére, a figyelem elterelésére.

Vajon felfedezhető-e valamiféle rendszer, amelynek alapján bizonyos művek hamis
impresszummal, mások pedig fiktív nyomdai hellyel jelentek meg. A választ határozott igen.
Tartalmában és műfajában élesen válik el egymástól a Magyarországon nyomtatott, és létező,
de hamis városneveket megjelölő könyvek csoportja – tehát olyan helynevekkel, ahol elvileg
készülhettek volna ezek a művek.  Ezek mindegyike protestáns, többségében evangélikus
áhítatossági munka, énekeskönyv, imádságoskönyv vagy katekizmus, kisebb részében
protestáns megjelentetésű Biblia. Ezzel szemben a másik csoportban, a fiktív helynevet
megjelölő kiadványok csoportjában többnyire politikai, egyházpolitikai, szabadgondolkodó vagy
egyszerűen csak játékos tartalmú kiadványok találhatók.

A hamis és fiktív nyomdahelyű kiadványok mindegyikénél a hatóságok megkerülése,
megtévesztése volt a cél. Ezek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon honnan ismerhetők fel
az ilyen nyomtatványok? Hogyan állapítható meg ilyen esetben, hogy a helynév nem fedi a
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nyomtatás valóságos helyét? Más szóval miért ne készülhettek volna e  külföldi várost
megjelölő könyvek valóban külföldön? És ha nem ott készültek, akkor vajon hol?

1.A magyarországi nyomdák által használt hamis és fiktív nyomdahelyek képzeletbeli térképe

A régi magyarországi nyomtatványok rendszeres és részletes feltárása során bebizonyosodott,
hogy az impresszum-adatok hiányainak pótlása, vagy a hamisak helyesbítése – elsősorban az
egyes korabeli nyomdák betűtípusainak és nyomdai díszeinek összevetése alapján – csaknem
a 18. század legvégéig lehetséges. A legtöbb régi nyomtatványt, amelynek megjelenési
körülményeiről semmi korabeli adat sem maradt fenn, csak magából a kiadvány külsejéből
kiindulva lehet helyhez vagy nyomdához kötni. Vagyis a régi nyomtatványok még a 18.
században is önmagukban árulkodnak arról, hogy melyik nyomdában készültek. A használt
betűtípusok és díszek módszeres vizsgálata elárulja mindazt, amit a szerző és a nyomdász
olyan gondosan – hamis és koholt helynév feltüntetésével – el akart titkolni. Ehhez
segédeszközként rendelkezésünkre áll kb. 20 000 darabból álló címlapmásolat-gyűjteményünk,
az egyes nyomdák díszeinek és betűmintáinak gyűjteménye, mérethű másolatok formájában.

A korabeli nyomdászoknak az a kedvelt és sűrűn alkalmazott módszere sem téveszthet meg
bennünket, amikor a titkokban megjelent könyvek végén a „külföldi nyomdász” magyar
nyelvünkben való járatlansága miatt mentegetőzik. Ez is a figyelem elterelésének egyik módja
volt.  A napjainkban ilyen tipográfiai módszert alkalmazó kutató meglepődve tapasztalja, hogy a
betűtípusok vizsgálata mint nyomravezető módszer nem új keletű: ismeretes volt a XVIII.
századi könyvvizsgálók (cenzorok és revizorok) előtt is. Jó példa erre Trenck Frigyes esete.
Amikor 1791-ben kiadta élettörténetének 9. és 10. kötetét, amelyek közül az előbbi a francia
forradalom eseményeit a szemtanú elevenségével írja le, és strassburgi impresszummal látta
el, a szerző – vagy talán a nyomdász – szükségesnek látta a cím után külön lapon még egyszer
megjegyezni, hogy a könyvet a távoli Strassburgban nyomták, ennek tulajdoníthatók az
esetleges sajtóhibák. Amikor a kötetek megjelentek a pest-budai könyvkereskedőknél,
Gabelhofer Gyula könyvvizsgáló mindjárt gyanakodott, hogy ez a Strassburg talán még sincs
olyan távol, talán itt van Pest-Budán. Elindult megkeresni azt a nyomdát, ahol ilyen betűk
vannak, és már a második nyomdában rátalált a keresett betűkre: a budai Landerer Mihálynál.
Gabelhofer megemlítette feljegyzéseiben, hogy hasonló betűi ugyan Patzkó Ferenc
nyomdásznak is vannak, de mégsem ugyanazok. Ezek után Trenck kénytelen volt bevallani,
hogy könyvét valóban Landerernél nyomták. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Gabelhofer azért
sem volt gyakorlatlan ezen a téren, mert neki magának is jelent meg hamis nyomdahelyű
kiadványa Bécsben).

Minthogy a cenzúra megkerülésének kedvelt módszere volt az engedély nélküli utánnyomás,
ajánlatos egy-egy műből minél több példányt kézbe venni, és az egyes példányokat
összehasonlítva fény deríteni az esetleges utánnyomásokra, kalózkiadásokra. Ilyen
összehasonlítás révén számos, mostanáig észre sem vett, ismeretlen címlapkiadást,
szedésváltozatot vagy éppen önálló kiadást sikerült felfedezni.
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Bármilyen rövid idő telt is el valamely nyomdában egy mű kétszeri megjelentetése között, az
akkori nyomdai viszonyok között mindenképpen új szedéssel kell számolni. A kiszedett
szövegeket ugyanis a betűanyag és általában a műhely szerény felszerelése miatt nem tudták
tárolni. A gyakori új kiadásra és újraszedésre néha az lehet a magyarázat, hogy először
alábecsülték a várható keresletet és túl keveset nyomtattak, majd a siker hatására az elsőnél
jóval többet. A terjedelmes, gyakran kiadott evangélikus énekeskönyveket eleve kisebb
példányszámban jelentették meg, mint amennyire kereslet volt, hogy minél rövidebb ideig
kelljen e titkon nyomtatott köteteket raktározni, és úgy látszik, inkább azonnal hozzáfogtak az
újabb kiadáshoz.

Európa-szerte ugyanolyan okból használtak a szerzők vagy a nyomdászok hamis és fiktív
(koholt) nyomdahelyet: politikai vagy vallási szempontból kifogásolható művek esetében a
cenzúra kijátszására, vagy ha hiányzott a nyomdai engedély vagy privilégium, és ez sértette
más nyomdászok érdekeit. Néha egyszerűen kényelemből vagy játékosságból is írhattak koholt
vagy rejtett nyomdahelyet és kiadót a címlapra, anélkül, hogy e mögött bármilyen komolyabb
szándékot kellene sejtenünk.

Úgy látszik, hogy a nyomdák engedélyezésének kérdését a hatóságok lanyhán kezelték. A
nyomdászok számára is csak akkor vált sürgőssé az engedély megszerzése, ha valami
veszélyeztette létüket. II. Józsefnek a könyvkiadás és könyvnyomtatás terén hozott liberálisabb
rendeleteit követően utódai 1791-ben és 1793-ban addig nem tapasztalt szigorításokat vezettek
be a nyomdák engedélyezése terén. Tilos volt az országban magánnyomdát működtetni, és a
hatóságok a meglévő nyomdák tevékenységét is szigorúan ellenőrizték.  A kancellária
véleménye szerint privilégium nélkül senki sem üzemeltethet nyomdát, tekintve, hogy az
úgynevezett „házi nyomdák” a cenzúrát megkerülik. A helytartótanács álláspontja viszont ezzel
szemben az volt, hogy a magyar törvények nem tiltják a magánnyomdák működtetését, tehát
ezért büntetni sem lehet senkit. Csak azt kellene kikötni, hogy cenzúra nélkül
magánnyomdában sem szabad könyvet nyomtatni. Hogy pedig ezt ellenőrizni lehessen, minden
nyomda használjon impresszumot.

Ugyanakkor a nyomdászoknak saját üzleti érdekében állt, sőt gyakran a nyomda létét
biztosították azok a kizárólagos szabadalmak (privilégiumok), amelyek egyes könyvek vagy
könyvtípusok kibocsátására jogosították fel őket.

  

2.A pozsonyi nyomdák által  használt hamis helynevek

A könyvkiadás és könyvnyomtatás bizonyos fajta szabályozását és ellenőrzését maguk a
nyomdászok is kívánatosnak találták. Mindenekelőtt az engedély nélküli utánnyomások elleni
védekezésül, amelyek saját üzleti érdekeiket sértették. Ezek ellen – különösen nagy
tőkebefektetést igénylő munkáknál – a nyomdászok maguk kértek királyi privilégiumot.
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Tárgyunk szempontjából fontos tisztázni, hogy a kéziratoknak a kinyomtatás előtti ellenőrzése a
cenzúra, a külföldről behozott, vagy már forgalomba került könyvek vizsgálata pedig a revízió. 
A hamis és koholt nyomdahelyű kiadványok a cenzúrát és a revíziót egyaránt meg akarták
kerülni, ez a módszer mindkét fajta könyvvizsgálat alól kibúvót kínált.

A „Carolina resolutio” (1731) értelmében a protestánsok nyilvános vallásgyakorlata igen
korlátozott volt, de a rendelet megengedte, hogy családi körben, magán lelkigyakorlatként
vallásos szövegeket olvashassanak. Ezt azért kell szem előtt tartanunk, mert a protestáns
vallásgyakorláshoz szükséges könyveket a hatóságok nem általában tiltották, hiszen e rendelet
alapján nem is tilthatták. Ugyanakkor reális lehetőséget sem adtak arra, hogy ezek a könyvek
megjelenhessenek. A katolikus cenzorok ezeket a könyveket nem engedélyezték volna.

A revízió nemcsak a könyvkereskedők által külföldről megrendelt könyvek ellenőrzését
jelentette, hanem az utazók, a külföldi akadémiáról hazatérő protestáns diákok könyveinek
átvizsgálását is.  Még II. József sem szüntette meg teljesen a revíziót, csak a magánszemélyek
saját célra behozott könyveit mentesítette alóla. A kereskedelmi terjesztés céljára több
példányban behozott könyveket éppúgy átvizsgálták a továbbiakban is.

A könyvrevízió azonban sohasem volt maradéktalanul következetes és mindent átfogó. Ha így
lett volna, nem kerülhettek volna be az országba magasabb példányszámban olyan külföldön
nyomtatott magyar nyelvű protestáns munkák, mint Helmeczy István Igasság paissa, amelynek
ma 75 példányát ismerjük. Másrészt a nagyobb mennyiségű könyvvel hazatérni szándékozók is
ismerték a módját a revízió elkerülésének: Bod Péter és társai több mázsa könyvvel tértek haza
külföldről, de a harmincadhivatalok elkerülése érdekében a Jablonkai-hágón át közelítették meg
az országot.

Elvileg tiltott könyv volt mindaz, ami engedély nélkül jelent meg. Minthogy azonban az
engedélyezés egészen a cenzúra állami kézben összpontosításáig Magyarországon
meglehetősen áttekinthetetlenül működött, lehetőség volt a megkerülésére. Az uralkodó, a
városi hatóság, a katolikus püspök, az esetleges helyi rendfőnök mind illetékesnek tartotta
magát a területén megjelenő könyvek ellenőrzésére. Éppen ezért korszakunk legnagyobb
részében a könyvek többsége ilyen értelemben engedély nélkül jelent meg, csakhogy túlnyomó
többségükben a hatóságok nem firtatták az engedély hiányának okát. Ami utólag mégis szemet
szúrt, annak megjelenése után nyomozni kezdtek, utasításokat adtak a városi tanácsoknak,
hogy gyűjtsék be példányait és tiltsák meg terjesztését.

1786-ban ismeretlen feljelentő Bécsből azzal a közléssel fordult a helytartótanácshoz, hogy a
pozsonyi Weber Simon Péter nyomdájában éjjelente tiltott könyveket és brosúrákat szedet ki,
azokat Kecskemétre küldi köttetni, és ott egy református pap terjeszti. A feljelentő javasolta,
hogy tartsanak házkutatást a nyomdásznál. A vizsgálat megtörtént, de Weberre nézve semmi
következménye nem lett az ügynek. Valószínűleg Weber egyik vetélytársától származott a
feljelentés. A tiltott vagy engedély nélküli könyveket kiadó nyomdászok bizonyára tudták, hogy
sokkal kényelmesebb és kevesebb feltűnéssel jár, ha fényes nappal, a többi munka között
kerítenek sort ezek kinyomtatására, nem pedig éjjel. A rosszindulatú vádnak azonban lehetett
valamilyen alapja, hiszen nem is egy hamis vagy fiktív nyomdahelyű kiadványról bizonyosodott
be,  hogy a pozsonyi Weber nyomdájában készült, valószínűleg engedély nélkül.
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A már forgalomba került, cenzúrát megkerült könyvekkel kapcsolatban a  könyvkereskedők a
legkülönbözőbb módon próbálták magukat tisztázni és a figyelmet másfelé terelni. Amikor
Laczkovics János névtelen, A keresztény vallásban magát oktatni vágyó című fiktív
„jeruzsálem”-i megjelenési hellyel ellátott röpirata megjelent és a cenzúra felfigyelt rá, a
könyvkereskedők azt próbálták elhitetni a revizorokkal, hogy ez a könyv nincs meg
könyvkereskedőknek, csak magánszemélyeknek, akik azt utazó szepességi szűcsök révén
Szászországból és Brandenburgból meg más külföldi országokból csempészik be. Laczkovics e
munkája valójában a pesti Landerer-nyomdában készült. Aligha volt olyan revizor, aki ezt a
mesét elhitte, de hol folytathatta volna a keresést?

II.A nyugat-dunántúli nyomdák protestáns  kiadványai

 Míg a XVI-XVII. században Magyarországon a protestáns nyomdák voltak túlsúlyban, sőt
voltak hosszú évek, amikor az országban egyáltalán nem működött katolikus nyomda, a XVIII.
század derekára a helyzet teljesen megváltozott. Az utolsó protestáns nyomdaalapítások az
1660-as évekre estek, de ezek részben anyagi források hiányában, részben a folyamatos
zaklatások miatt a XVIII. századra lassan elhaltak, mint a bártfai, késmárki, trencséni vagy
zsolnai nyomda. A XVII. század utolsó három évtizedében a lőcsei Brewer-műhely volt a vezető
evangélikus nyomda Magyarországon. A még megmaradt lutheránus egyházközségeket,
iskolákat elsősorban a lőcsei nyomda látta el vallásos művekkel, tankönyvekkel. A
felső-magyarországi evangélikus műhelyek közül ez tartott ki legtovább, de az 1740-es évekre
kénytelen volt beszüntetni tevékenységét.

 Az ország keleti részében korszakunkban megszakítás nélkül működött a lőcsei megszűnése
után az egyetlen protestáns nyomda, a debreceni. A debreceni városi nyomda valójában a helyi
református egyház nyomdája volt. Az 1730-as évektől kezdve az országos hatóságok a
debreceni tanácstól állandóan követelték a nyomda engedélyét, amelyet az sorozatosan
elmulasztott bemutatni – minthogy nem is volt ilyen.

 A magyarországi protestáns nyomdák lassú elhalása következtében az 1720-as évektől
kezdve több nyugat-dunántúli nyomda vállalta magára az evangélikus, és egyes esetekben a
református vallású lakosság könyvekkel való ellátását. E műhelyek mindenekelőtt a soproni
Rennauer- és Siess-nyomda, a győri Streibig-nyomda, kisebb mértékben a pozsonyi Royer- és
a budai Landerer-műhely.     

 Legnagyobb számban az evangélikus énekes- és imádságoskönyvek kiadására volt szükség,
zsoltároskönyvre és katekizmusra. Éppen ezek a kiadványtípusok találhatók leggyakrabban a
győri és soproni nyomdák eltitkolt kiadványai között. Bár e titokban nyomtatott evangélikus
könyvekre gyakran felfigyeltek a könyvvizsgálók, leginkább vásárokon kobozták el a
könyvkereskedőktől, utólag nem tudták megállapítani a nyomdász kilétét. Torkos Józsefnek
Sopronban többször is kiadott Új zengedező mennyei karával kapcsolatban 1759-ben
határozott gyanúba keveredett az akkori soproni nyomdász, Siess. E gyanúnak valószínűleg
semmi következménye nem lett, hiszen a nyomda ezután sem szüntette be a hamis
impresszumú evangélikus könyvek kiadását, legfeljebb sűrűbben alkalmazta a „Frankfurt”
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helyett a „Debrecen” városnevet.

3.A soproni nyomda által használt hamis helynevek

 A magukat debreceninek valló nyomtatványok túlnyomó része protestáns vallásgyakorláshoz
szükséges énekeskönyv és zsoltároskönyv, katekizmus, vagy protestáns iskolákban
használatos tankönyv, így Cellarius és Comenius latin nyelvtankönyve. A debreceni nyomda az
egyetlen olyan magyarországi műhely, amelynek éves számadásai 1726-tól folyamatosan
fennmaradtak, néhány év kivételével. Ismeretesek olyan debreceni nyomtatványok, amelyek
nem szerepelnek e számadásokban. Vizsgálódásunk szempontjából ez utóbbiak különösen
érdekesek.

 A számadásokban nem szereplő könyvek egy részét joggal nem találni a nyomdai
feljegyzésekben, ezeket ugyanis nem Debrecenben nyomtatták. A magukat címlapjukon
debreceninek valló nyomtatványok összehasonlítása során ugyanis azonnal szembeötlött, hogy
közülük vagy húsz nem illik bele a debreceni városi nyomda kiadványainak sorába. Nem a
debreceni nyomtatványok megszokott külalakját mutatják, hanem például olyanok, mint a
magukat frankfurtinak hirdető evangélikus énekeskönyvek. Vagyis ezek az énekeskönyvek
vagy zsoltárok éppúgy nem Debrecenben készültek, ahogy nem is Frankfurtban, hanem szinte
kivétel nélkül mindegyik Sopronban.

 A könyvvizsgálati iratok leghosszasabban, hat évig állandóan foglalkoztak a Mártirok
koronájának engedély nélküli kiadásával. Szőnyi Nagy Istvánnak ez a könyve  „Norinbergában
1727” impresszummal került forgalomba 1752-ben, tehát nemcsak a nyomtatás helye, hanem
az éve is hamis. Előszavának Debrecenre utaló szavai miatt azonnal a debreceni nyomdát
vették gyanúba. A debreceni tanács éveken keresztül foglalkozott azzal, hogy meggyőzze a
hivatalos könyvvizsgálókat arról, hogy nem náluk nyomtatták a könyvet – amely egyébként úgy
akadt fenn a revízión, hogy több más könyvvel együtt egy győri könyvárustól elkobozták. Ezt a
könyvet is Sopronban nyomtatták, de a soproni nyomdára az iratok tanúsága szerint végig nem
gyanakodtak.

 Ha ezek a titkon kiadott protestáns könyvek nem is jelentettek üzleti hasznot (ebben azonban
adatok híján nem lehetünk biztosak), más esetben a nyomdászok kifejezetten saját üzleti
hasznuk érdekében használtak hamis vagy fiktív nyomdahelyet.

 A soproni és pozsonyi nyomda is adott ki kelendő könyvek esetében olyan kalózkiadásokat,
amelyek gyorsan megtérülő befektetésnek látszottak. Ilyenek a debreceni nyomda nem egy
kiadványának utánnyomatai, amelyeken ráadásul még a debreceni nyomdász nevét is ott
találni. De ugyanúgy megjelentek privilégium nélküli naptárak is Sopronban és Komáromban
„Lőcse” impresszummal. Aki nem látja mellette az ugyanarra az évre szóló valódi lőcseit, annak
eszébe sem jut, hogy hamis kiadásról van szó. Ismeretes volt a nagy hagyományokkal
rendelkező lőcsei kalendáriumok kelendősége. Négy ilyen kalózkiadású naptárt is ismerünk. A
hamis naptárkiadásokra egyébként nem az országos hatóságok figyeltek fel, hanem más
nyomdák: elsősorban az, amelyik ténylegesen birtokában volt a privilégiumnak. Az 1705. évre
szóló kalendárium hamis lőcsei nyomtatási helyet, sőt az ottani nyomdászt is feltünteti, pedig

 6 / 10



V. Ecsedy Judit: Hamis és koholt nyomdahelyű magyarországi  nyomtatványok a XVIII. században

valójában a komáromi Töltési-nyomdában készült. A lőcsei impresszumra minden bizonnyal
megtévesztésül volt szükség, mert a komáromi nyomdának nem volt érvényes
naptár-privilégiuma.

 1753-ban a helytartótanács megrótta a debreceni nyomdát, amiért elmulasztotta revízióra
felküldeni Molnár Gergely Elementa grammaticaeját. Lehetséges, hogy emögött egy ma már
ismeretlen 1753. évi hamis „debreceni” impresszumú kiadás rejtőzik. Minthogy e tankönyvek
igen sűrűn szerepeltek a debreceni nyomda kiadványai között, két-három évenként
megjelentették őket, a győri, soproni vagy pozsonyi nyomdászok valahogy úgy okoskodhattak,
hogy egy kiadással több vagy kevesebb már nem számít a debrecenieknek.

 A könyvvizsgálók azonban nem így gondolták. A debreceni nyomdát érő vádak tehát gyakran
alaptalanok, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a nyugat-magyarországi nyomdák
előszeretettel írták kiadványaikra nyomtatási helyként Debrecent, ugyanolyan megfontolásból,
mint máskor Frankfurtot vagy Jénát. E hamis „debreceni” nyomdahelyű kiadványok csoportjára
a könyvészet korábban nem figyelt fel, illetve nem is gyanakodott.

 Milyen külföldi városok szerepeltek hamis helynévként? Az evangélikus énekes és áhítatossági
művek helynevének kiválasztásánál könnyen megérthető, hogy nyomdászaink a németországi
városokat részesítették előnyben, úgy gondolva, hogy e könyvek akár ott is készülhettek volna.
A hamis nyomdahelyű evangélikus könyvek címlapján legtöbbször Frankfurt, és körülbelül
egyenlő mértékben Augsburg, Jéna, Lipcse vagy Wittenberg neve olvasható. A hamis hazai
nyomdahelyek közül csak az evangélikus Lőcsét és a református Debrecent választották –
érthető okokból.

 Vajon kereshetünk-e rendszert e helynevek kiválasztásában? Elmondható-e, hogy pl. a győri
nyomda mindig a hamis Lőcse vagy Jéna nevet választotta, míg Sopron mindig a Frankfurtot?
Következetesség vagy véletlen a hamis kiadási hely egyikének vagy másikának választása?

 A tényleges nyomdahelyek megfejtése azt bizonyítja, hogy általában nem volt rendszer e
külföldi városnevek kiválasztásában, mindössze annyi, hogy a protestáns munkák címlapjára
következetesen  németországi helynevek kerültek. A győri Streibig-nyomda felváltva használta
az augsburgi, frankfurti, nürnbergi, zürichi vagy wittenbergi megjelenési helyet. A soproni
Siess-nyomda legtöbbször a Frankfurt helynevet használta, de nyomtatott Augsburg, Lipcse,
Nürnberg és Regensburg mellett Debrecen és Lőcse hamis impresszummal is. A legutóbbi
időkben Csepregi Zoltán kutatási hívták fel a figyelmet arra, hogy bizonyos magyar nyelvű,
pietista munkák következetesen a „Jena” hamis helynévvel jelentek meg, akkor is, ha különféle
magyarországi műhelyekben készültek.

 A rendelkezésre álló kevés adat alapján nem tudni, hogy a nyomdász számára jelentett-e üzleti
hasznot az engedély nélküli protestáns kiadványok megjelentetése. Hiszen kétségkívül
kockázatot is vállalt e valójában nem tiltott, csak éppen nem is engedélyezett könyvekkel. A
kiadási folyamatról ma még keveset tudunk. Nem tudjuk, hogy pl. a protestáns vallású
könyvkötők, könyvárusok csak alkalmilag foglakoztak-e kiadással vagy iparszerűen, és
mennyire saját tőkéjükkel. E titkon kinyomtatott kötetek nyomdai ügyeiről a kiadásuk idején is
keveset tudhattak.
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 A terjesztésükben résztvevő könyvárusok közül viszont többnek is ismerjük a nevét, mert ott
szerepelnek e hamis nyomdahelyű kiadványok impresszumában. Így a pápai Kelemen
Mártonét, a kőszegi Ludvig Jánosét és a győri Müller Jakabét, Sátor Péterét. A nyomdászok
tehát eltitkolhatták kilétüket, de a könyvárusok ezt nem tehették meg, mert a leendő vevőknek
tudomásukra kellett hozni, hogy hol kaphatók e könyvek. Ugyanezeknek a könyvkereskedőknek
nevét ugyanis viszontlátni a revíziós jegyzékekben, mint a lefoglalt, vagy elkobzott könyvek
tulajdonosait.

 Felvetődhet a kérdés, hogy vajon miért nem hihető, hogy e könyvek ténylegesen külföldön
készültek? Vajon nem lett volna egyszerűbb  ezeket valóban külföldi, németországi vagy
németalföldi városokban nyomtatni? Miért kell kételkednünk a külföldi
nyomdahely-megjelölések láttán? Alig hihető, hogy terjedelmes köteteket olyan gyakran
nyomtattak volna ki külföldön. Ezek behozatala sokkal nehézkesebb volt, mint itthoni
előállításuk. A harmincad-hivatalokat ugyanis nehezen kerülhették el nagyobb, és rendszeresen
érkező könyvszállítmányok. Vajon milyen eséllyel jöhettek volna át százszámra több száz lap
terjedelmű evangélikus énekeskönyvek.

 Azt gondolhatnák, hogy másik megoldás is kínálkozott az engedély nélküli nyomtatáshoz: ha a
nyomdász egyszerűen nem írt rá sem kiadási helyet, sem nyomdát. Vannak ilyen hely
megnevezése nélküli nyomtatványok is, köztük evangélikus hitbuzgalmi művek, amelyeket
betűik alapján éppen vagy a győri Streibig vagy a soproni Rennauer illetve Siess-nyomda
kiadványaiként lehetett meghatározni. Számuk azonban meg sem közelíti a hamis
impresszummal napvilágot látott evangélikus könyvekét. Ez a módszer valószínűleg nem
jelentett olyan biztonságot a nyomdásznak, mintha külföldi, vagy valamilyen más, távolabb eső
magyarországi helynevet tüntetett fel a címlapon. Könnyen megérthető, hogy ha egy város
környékén a könyvárusok hely vagy nyomdász megnevezése nélküli kiadványokat árultak,
legelőször az akkoriban csaknem mindig egyetlen városbeli nyomda került gyanúba. Amellett
korábbi rendeletek sorozata tette kötelezővé a hely és a nyomda feltüntetését minden nyomda
számára, minden kiadványnál. Ezt egyébként – főleg más nyomdák esetében – maguk a
nyomdászok is kívánatosnak tartották., a privilégiumok tiszteletben tartása miatt.  

 Korabeli adatok tanúsága szerint a pozsonyi Patzkó Ferenc az 1780-as években gyanúba
keveredett, hogy ő nyomtatja a Liptó vármegyében terjesztett szlovák kalendáriumokat. Ez a
gyanú be is igazolódott. Szelestei Nagy László hívta fel a figyelmet arra, hogy lehetnek még
nagyobb számban olyan szlovák nyelvű nyomtatványok is, amelyek valamilyen okból nem a
valódi kiadót, vagy nyomdászt tüntetik fel. Éppen legújabban sikerült egy olyan szlovák nyelvű,
temetési énekeket tartalmazó „boroszlói” nyomtatványt azonosítani, amely magyar címert
ábrázoló könyvdíszeivel arról árulkodott, hogy hazai nyomdában készülhetett. Az alaposabb
vizsgálat igazolta feltevésünket: a pozsonyi Royer-nyomda egy hamis impresszumú
kiadványával van dolgunk.

 II. József 1781. évi türelmi rendeletét követően nem volt szükség többé hamis vagy koholt
helynevek mögé rejteni a nem-katolikus nyomtatványokat. Jól látszik, hogy szinte egycsapásra
megszűntek a magukat frankfurtinak vagy debreceninek nevező énekes- és
imádságoskönyvek, megjelentek viszont ugyanezek valóságos soproni, pozsonyi vagy pesti
impresszummal.
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III. Egyházellenes, szabadgondolkodó kiadványok a XVIII. század végéről

 Külön tanulmányozást érdemel a század utolsó harmada vallási és politikai vitairatainak fiktív
helynév-választása. Némelyikük létező, de valószínűtlen nyomdahely: a Mohilóban megjelent
Szaitz-röpiratról feltételezhető volt, hogy nem a galíciai Mogilovban adták ki, ahogy a
Pampelonában megjelent könyv sem a bikaviadalairól híres spanyol városban jelent meg. A
Magyarországon használt koholt helynevek nagy része európai közkincs volt. A szinte magáért
beszélő „Cosmopolis” vagy Pensylvania” Európa-szerte közkedvelt fiktív helynév volt. Ugyanígy
a „Philadelphia”, amelynek XVIII. század végi gyakori alkalmazása – akár mint a
szabadkőműves páholy neve – célzásként értendő az amerikai államok első kongresszusának
színhelyére. E fiktív helynevek azonban nem teljesen függetlenek a mű tartalmától, hanem
gyakran előrevetítik a mögöttük rejtőző nyomtatvány tartalmát, szellemét, mondanivalóját.
Voltaire Kándid avagy a leg jobbik világ című műve ezért jelent meg Eldorádóban, vagy a
Holdban játszódó, egyébként teljesen közömbös tartalmú alkalmi vers Lunakatschalkán, Szaitz
Leó egyik munkája – a szerző keresztnevére utalva – Leopolisban. A valódi helynevek közül a
budai Landerer-nyomda például a Páris, Berlin és Strassburg helyneveket alkalmazta.

 Míg II. József türelmi rendelete a protestáns vallásos könyvek akadálytalan kiadását
eredményezte egyik oldalon, addig katolikus részről több, II. József intézkedéseit elmarasztaló
írás is megjelent. Érdekes, hogy mindkét fél gyakran alkalmazta a hamis vagy koholt
nyomdahely fogását. Báji Patay Sámuelnek Egy jó atyának fiait oktató tanítása II. József vallási
türelmét magasztalja protestáns részről. Az ilyen jellegű, tartalmukban semmiképpen sem
kifogásolható munkák bizonyára nem akadtak volna fenn a cenzúrán, ha ugyan cenzúrázták
volna, de megjelentetésük így sokkal egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb volt.

 Más volt a helyzet a katolikus egyház intézményeit védelmező írásokkal. Az ilyen jellegű
polemikus iratok legtermékenyebb szerzője a hol Máriafi István, hol Kalapátsits György néven
író Szaitz Leó egri szervita-rendi szerzetes volt. Egyes munkáinak kiadása a cenzúra miatt
évekig elhúzódott. A Más is igaz magyar című műve két év halogatás után kapta meg az
engedélyt a kinyomtatáshoz, míg az Igaz magyar IV. kötete, amelyben  a magyar királyok és a
pápaság évszázados jó kapcsolatáról ír, II. József uralkodása alatt egyáltalán nem kapta meg
az engedélyt. Nem csoda, ha a Más is igaz magyar is és az Igaz magyar mind a négy része
hamis vagy fiktív nyomdahellyel jelent meg.

 II. József uralkodása idején a liberálisabb sajtószabályozás a röpiratok dömpingjét
eredményezte az egész birodalomban, és ez alól Magyarország sem volt kivétel. Ahogy azt a
kor röpirat-irodalmával foglalkozó kutatók már megállapították, többségük esetében kár volt a
nyomdafestékért. Ugyanakkor a fenti példából az is látható, hogy a sokat hangoztatott
felvilágosult gondolkodás és sajtószabadság a hivatalos állásponttal szemben álló gondolatokat
nem tűrte meg.
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IV. Nemcsak a XVIII. században…

Bár kétségtelenül a XVIII. század volt nálunk a hamis és koholt nyomdahelyek évszázada, azért
a következő században is néha ehhez az eszközhöz folyamodtak a szerzők és nyomdászok.
Íme néhány példa a játékos fajtából, a polémikus (magyar nyelv ügyében írt), vagy politikai
röpiratok fajtájából:

 Cölln am Rhein    1810  (A magyaróvári Czech-nyomda egy német-nyelvű

 imádságoskönyvén)

 Széphalom             1811  (Kazinczy több, különféle nyomdákban kiadott munkája

 kiadási helyként saját lakóhelyét jelölte meg)

 Dicshalom              1813 (Itt jelent meg a Mondolat – nyilván Széphalomra utalva,

 valójában a veszprémi Számer-nyomdában)

 Nem-Pesten           1820  (A Tudományos Gyűjteményből kihagyott két

 értekezés impresszuma)

 Papucsfalva          [1820 körül]  (egy tréfás tartalmú könyv impresszuma)

 Bukarest                  1833   (Wesselényi Miklós Balítéletek című politikai vitairata

 valójában Lipcsében jelent meg)
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