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SZEMLE 

Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kom-

munikation in Österreich und Ungarn. Stu-

dien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert. 

Hg. Norbert BACHLEITNER und Andrea SEIDLER. 

Wien, 2007. LIT-Verlag, 298 l. /Finno-Ugrian 

Studies in Austria Bd. 4./ 

A sajtó köztudomásúlag kimeríthetetlen for-

rása minden történeti kutatásnak. A bemutatan-

dó könyv tanulmányai a soknemzetiségű, több-

nyelvű Habsburg-birodalom 18. és 19. századi 

sajtójának egy-egy aspektusát vizsgálják. A kö-

tet írásai két korszakhoz, a 18. század végi késői 

felvilágosodás korához és a 19. század második 

felétől a 20. század első harmadáig terjedő idő-

szakhoz kapcsolódnak. A felvilágosodás a tudás 

terjedése, az ismeretek szinte határok nélküli 

áramlása miatt valódi médiaforradalmi eseményt 

jelentett. Frédéric Barbier a könyvnyomtatás 

feltalálása után a média második forradalmá- 

nak nevezi ezt a korszakot. Az egész folyamat 

természetesen szorosan kapcsolódik a francia 

forradalom következtében létrejött társadalmi 

átalakulásokhoz. A 19. század második fele mé- 

diatörténeti változásainak, s a Habsburg Monar-

chiára ez különösen igaz, szintén forradalmi 

események, az 1848-as polgári forradalmi hul-

lám, a nemzetiségek önállósulási törekvései je-

lentik a kiinduló pontját. A Bach-korszak bénult-

ságából lassan éledező sajtó a század második 

felére sem tudta utolérni a nyugat-európai kapi-

talizmus tömegtermelését. Ez az a kor, amikor 

kialakultak a nagy sajtóvállalatok, kiadók, nem is 

beszélve a technika számos forradalmi újításá-

ról, a gyorssajtó vagy a litográfia feltalálásáról, 

később a fényképezés elterjedéséről. A 20. szá- 

zad hozta magával az Osztrák–Magyar Monar- 

chia felbomlását (a sajtó I. világháborús szere- 

péről itt nem kívánunk szólni), amikor az önálló-

vá vált utódállamok újságírása is önálló, gyakran 

egymástól divergáló életet kezdett élni. 

Az előszóban a sajtótörténeti kutatásokhoz 

alapul szolgáló sajtóbibliográfiákról és történe- 

ti feldolgozásokról olvashatunk. Kiegészítésül 

mindjárt megjegyezném, hogy az általam készí-

tett sajtóbiliográfiának van a politikai újságokat 

feldolgozó második részen kívül a folyóiratokat 

és szaklapokat feltáró, jóval tetemesebb első ré-

sze is, amely a szerkesztők figyelmét valahogy 

elkerülte (Deutschsprachige Presse in Ungarn 

1850–1920. I. Teil: Zeitschriften und Fachblät-

ter. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa. Bd. 9. 2001. 

München, 2001. Oldenbourg Verlag, 7–198.) 

 Andrea Seidler Karl Gottlieb Windisch tudo-

mányszervező tevékenységébe ágyazva vizsgálja 

az általa vezetett Ungrisches Magazin (1782–

1787) tudománytörténeti jelentőségét. A késői 

felvilágosodás korában még megvalósítható volt 

a legkülönfélébb tudományterületek összefogá-

sa, és azok áttekintése egy polihisztor, ráadásul 

autodidakta tudós, Windisch által. Windisch való-

ságos hálót szőtt (bizonyíték erre kiterjedt leve-

lezése) erdélyi, bécsi, német, nyugat-magyaror-

szági és felvidéki tudósok között a célból, hogy 

folyóiratába a legkompetensebb személyeket nyerje 

meg munkatársnak, szerzőnek, hogy azok a tu-

dományos élet legkorszerűbb eredményeiről a leg-

színvonalasabban tudósíthassák az olvasót. 

Pavercsik Ilona két magyarországi német 

nyelvű (a Preßburger Zeitung és az Ungarische 
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Staats- und gelehrte Nachrichten) és két Bécs- 

ben megjelenő magyar nyelvű (Magyar Kurír, 

és a Hadi és Más Nevezetes Történetek/Magyar 

Hírmondó) 18. század végi újságban vizsgál-

ja a könyvhirdetéseket (beleértve a könyváru-

sok hirdetéseit, valamint a megjelenés előtt álló 

művek reklám célú előfizetési felhívásait), és 

számos példán keresztül érzékelteti, milyen fon-

tos szerepet játszottak a politikai újságok a kor 

könyvkereskedelmében. Ezen kívül rámutat a teo- 

lógiai tematika háttérbe szorulására a szakköny- 

vek javára, és a latin nyelvet egyre inkább felváltó 

magyar nyelvű könyvtermés gyarapodására. 

Bernád Ágoston Zénó Johann Seivert, erdé-

lyi tudós lelkész a Karl Gottlieb Windisch szer-

kesztette Ungrisches Magazinban megjelent írá-

sai, valamint Windisch-sel és más tudósokkal 

folytatott levelezése alapján ábrázolja, hogyan 

próbált a kultúra olyan központjaitól mint Bécs, 

Pozsony, vagy Pest-Buda meglehetősen távoli he- 

lyen élő tudós (egyébként az első erdélyi tudós- 

lexikon összeállítója) a tudományos vérkeringésbe 

bekapcsolódni, az új könyvekről tudomást sze-

rezni, kutatásokat végezni, és kutatásainak ered-

ményeit közzétenni. 

Bíró Annamária az 1790 és 1801 között meg- 

jelenő Siebenbürgische Quartalschrift című fo-

lyóiratot teszi vizsgálata tárgyává, abból a szem- 

pontból, hogyan közvetítette az az erdélyi szászok 

felsőbbrendűségi érzését a tudomány (elsősor-

ban a történettudomány és a nyelvtudomány) min- 

den területén, magyar munkatársai nem lévén, 

a kor magyar tudományos eredményeit figyel-

men kívül hagyva. 

Norbert Bachleitner tanulmánya már a kötet 

kronológiailag második részéhez, a 19. század 

második felétől az Osztrák–Magyar Monarchia 

szétesésén jóval túlnyúló, az 1930-as évekkel 

lezáruló időszak sajtójával foglalkozó írásokhoz 

sorolható. Az 1855-ös évet téve meg összeha-

sonlítása alapjául, vizsgálja a bécsi és pest-bu-

dai napi sajtóban a politika és a szórakoztatás 

arányát. Az újságokat mind Bécsben, mind Pest-

Budán három fő típusra osztja, a népszerű, nagy 

olvasóközönséget elérő és ezért olcsóbb lapok 

mellett volt igény a minőségi, drágább, a társa-

dalom felsőbb rétegeit megcélzó periodikumok-

ra, valamint volt egy köztes sáv, amely sem egyik, 

sem másik csoportba nem volt egyértelműen be- 

sorolható. Alapvető különbségként említi meg, 

hogy a magyar sajtó olvasóközönsége és felvevő 

piaca kicsi volt, és a levert szabadságharc után 

a neoabszolutizmus éveiben a sajtónak szinte újjá 

kellett születnie. Ezek után statisztikai adatokkal 

alátámasztva vizsgálja az olvasók rétegeit, a pél- 

dányszám- és áradatokat, valamint elemzi az 

újságok által közvetített szépirodalmat. 

Lipták Dorottya témája szintén összehason-

lító jellegű, a 19. század második fele sajtójának 

Németországban, Csehországban és Magyaror-

szágon nagy népszerűségnek örvendő műfaját, 

az illusztrált, szórakoztatva művelő családi heti-

lap jellemzőit (az enciklopédikus tartalom, köz-

érthetőség, a szöveg és az illusztráció összhang-

ja), hasonlóságaikat és eltéréseiket elemzi. A lap 

prototípusának, az 1853-tól 90 éven keresztül 

létező lipcsei Gartenlaubénak bemutatása után, 

rátér annak szintén nemzeti intézménnyé vált 

magyar megfelelőjére, az 1854-től megjelenő 

Vasárnapi Újságra, majd a némileg késve (1867) 

jelentkező cseh „rokon”-lapra, a Světozorra. 

A hasonló laptípusok vizsgálatának íve átnyúlik 

a 20. századba, egészen a második világhábo- 

rúig; ismertetésre kerül a Kiss József által szer- 

kesztett, a modernizmus meghatározó társadal- 

mi–irodalmi–művészeti közlönye, a nyugatos 

orientációjú A Hét (1890–1924), valamint az 

ennek ellenpontjaként felvállaltan nemzeti kö- 

tődésű, egy korszak polgári családjainak megha- 

tározó hetilapja, a Herczeg Ferenc szerkesztet- 

te Új Idők (1895–1945), és a cseh Zlatá Praha 

(1884–1929). A tanulmány befejező részében 

Lipták Dorottya a családi lapok olvasókkal való 

kapcsolattartásának példáit, (így az előfizetési 

felhívások, a levelezési rovat, jubileumi számok, a 

különböző mellékletek) idézi fel. 

A 19. század második felében a napisajtó, 

a politikai újságok fontos közvetítő szerepet töl- 

töttek be a társadalmi élet, (a politika, a gazdaság 

és a kultúra) résztvevői között, egyfelől döntése-

ket kommunikáltak, másfelől érdekeket és szük-

ségleteket tettek nyilvánossá – szögezi le Gab-

riele Melischek és Josef Seethaler közösen írt 

tanulmányuk bevezetésében. Ekkor nő meg az 
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urbanizációval szoros kapcsolatban az újságok 

helyi érdeklődést kielégítő információátadó sze-

repe, ide tartoznak a város ügyei (politikai és 

közigazgatási), a napi események, a helyi közle-

kedéssel kapcsolatos hírek, egyházi és iskolai 

ügyek, szerencsétlenségek, bűnügyek, a kultúra 

és a társasági élet eseményei, az időjárás, vala-

mint a hirdetések jó része is. A Monarchia szi-

gorú sajtójogszabályai csak 1861 után és csak 

fokozatosen enyhültek, és ez hozta magával 

a politikai sajtó megélénkülését a Lajta mindkét 

oldalán. A szerzők ezek után két vezető politikai 

lap, a bécsi Neue Freie Presse és a Pester Lloyd 

néhány, a népszámlálások alapján kiválaszott 

évét alapul véve vizsgálják a lapok kultúraköz-

vetítő tevékenységét, és arra a megállapításra 

jutnak, hogy ezen a téren is a helyi érdeklődés 

volt a meghatározó, a kiküldött tudósítók, a hír-

ügynökségek léte, a távirat és más akkor modern 

technikai lehetőségek ellenére, némi kivételtől 

eltekintve főleg a hazai kulturális eseményekre 

reflektáltak, Prágáig például már egyik orgánum 

sem „látott” el. 

A szerzők által szúrópróbaszerűen kiválasz- 

tott utolsó év 1910, és meg kell jegyeznem, bár 

számszerű adatok nem állnak rendelkezésemre, 

hogy a Pester Lloyd főleg a két világháború közti 

években a kor külföldi irodalmáról (különös te- 

kintettel a német irodalomra) rendkívül sok tudó- 

sítást közölt. Magyar szempontból nem hagyható 

említés nélkül, hogy a német nyelvterületen is 

olvasott Pester Lloyd magyar szerzők alkotá- 

sainak maradandó értékű műfordításokban való 

közlésével hozzájárult a magyar irodalom német 

nyelvű megismertetéséhez. A Pester Lloyd kul- 

túraközvetítő tevékenységéről több fiatal germa- 

nista (Balogh F. András, Szabó Dezső) is publi- 

kált a közelmúltban. A tanulmány szerzői végül 

a két újságban tárgyalt, vagy említett írókat vizs- 

gálják nemzetiségük és koruk szerint, elemzik 

az irodalmi kanonizációban játszott szerepüket, 

végigkövetik a biedermeier túlhaladását, majd 

a realizmus és a naturalizmus értékelésén át 

a kortárs irodalomhoz vezető utat. Rámutatnak, 

hogy a Pester Lloyd mindig kiemelten foglalko- 

zott a magyar irodalommal, és pozitívan értéke-

lik, hogy lap a kormánypolitika nacionalista túl-

kapásaival szemben nemzetközi tájékozódási 

pontokat jelölt ki ellensúlyként. 

Alexandra Millner a Die Emancipation című 

igen korai, 1875-ben megjelent és mindössze 

9 számot megért bécsi női lapot választotta té- 

májául. A lapot a feminista periodikumok kon-

textusában mutatja be. A nők emancipációját 

a Die Emancipation férfi szerkesztője a nők fel- 

emelésében képzeli el, tevékenységük, boldo-

gulásuk fő helyszínének tradicionálisan a csalá-

dot tartja. Bár hangsúlyozza a leányok képzését, 

lehetséges női szakmáknak a tanári, orvosi, tudó-

si, írói és a képzőművészi pályát tartja. A lapban 

közölt irodalom fő témája a szerelem. Az első, 

a nőkérdést tematizáló osztrák lap érdeme mind- 

össze annyi, hogy – ha bár felületetesen és kon- 

zervatív férfi szempontból, korát nem túlhaladva 

– legalább felveti a nők emancipációjának kér-

dését. 

Helmut Kuzmics és Dieter Reicher a Pester 

Lloyd 1854 és 1930 közötti időszakából kiválasz- 

tott öt évben (melyekből mindössze egy, 1930 

20. századi) megjelent hirdetéseket vizsgálják 

szociológiai és nyelvi szempontból. Ez min- 

denképpen új aspektusa a már sokféle (főleg 

irodalomtörténeti) szempontból feldolgozott lap 

kutatásának. Nagyon érdekes a Pester Lloyd hir- 

detéseinek összehasonlítása a mai hirdetésekkel, 

rajtuk keresztül nyilvánvalóvá válik a minket 

körülvevő világ számos változása. A régi idők 

hirdetései tényeket állítottak, információkat kö-

zöltek, autentikus személyekre, intézményekre 

hivatkozva a termék jó minőségét bizonygatták, 

míg a maiaknál belép a csábítás: szuperlatívu-

szokban dicsérik az árut, illetve hírességeket ne-

veznek meg az áru használójaként (akik ezért 

gyakran juttatásban részesülnek). A Pester Lloyd 

hirdetései általában kis gyártó réteget (gyakran 

egyes személyeket) és kis felvevő piacot repre-

zentáltak; 1930, az utolsó kiválasztott év hir- 

detései már a fogyasztói társadalom jeleit mu-

tatják. 

Összefoglalólag elmondható, hogy az oszt-

rák és magyar sajtótörténettel kapcsolatos írá-

sokat tartalmazó kötet a két országban folyó, 

nagyrészt szociológiai és komparatisztikai szem- 

pontú kutatásokból ad ízelítőt, amelyek sajnos 
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(a Pressburger Zeitung-projekt kivételével) döntő 

többségükben párhuzamosan zajlanak, amit 

Andrea Seidler korábban már többször szóvá 

tett. Kiemelendő a tanulmányok hatalmas jegy-

zetapparátusa, valamint a – több esetben – év- 

tizedes gyűjtőmunkát kitűnően dokumentáló, 

statisztikai adatok, grafikonok, táblázatok köz-

zététele. 

RÓZSA MÁRIA 

Studia Bibliographica Posoniensia. I. (2009.) 

Bratislava, 2009. Univerzitná knižnica v Bra-

tislave, 207 l. 

2006 óta jelenik meg a Pozsonyi Egyetemi 

Könyvtár évkönyve, a tanulmányokat és recen-

ziókat közlő Studia Bibliographica Posoniensia, 

amely online-változatban is olvasható: http:// 

www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_I_2009. 

Profilja interdiszciplináris, de középpontban 

a könyvtörténet, bibliográfia illetve az ehhez kap- 

csolódó kultúrtörténeti területek állnak. Az ed- 

dig megjelent 2007-es kötet a Ján Čaplovič tevé- 

kenységének szentelt tudományos szeminárium 

anyagát közli, a 2008-as szám a Gömör megyei 

orvosi-gyógyszerészeti konferencia történeti és 

könyvtörténeti tematikájú előadásait tartalmaz-

za. A 2009. számot a könyvkultúra történetének, 

kiadói és nyomdai tevékenységeknek, a szerzői 

jog kérdéskörének szentelték a szerkesztők. Az 

itt közölt 13 tanulmány túlnyomó része számot 

tarthat a magyar kutatók és könyvtári szakem-

berek érdeklődésére és figyelmére. 

Michaela Sibylová „A Szlovákia területén 

található nemesi könyvtárak jelenlegi állapota 

és vizsgálata” című tanulmányában számba ve-

szi az egykori nemesi könyvtárak mai helyze-

tét, állományának feldolgozottságát. 1945 után 

mintegy 450 nemesi székhely és 220 könyvtár, 

levéltár semmisült meg, illetve szenvedett je-

lentős veszteséget; majd az államosítás során 

különböző kulturális intézmények felügyelete alá 

kerültek. Peter Sabovnak a Szlovákia történeti 

könyvtárairól szóló kalauza alapján a következő 

főbb nemesi gyűjteményeket említi a szerző: az 

Apponyi kastélyban (Oponice) az 1774-ben gróf 

Apponyi Antal György által alapított 15 ezer kö- 

tetes, 16–20. századi anyagot tartalmazó könyv-

tár; a Zayugróci (Uhrovec) gyűjtemény, amely 

a reformáció korára nyúlik vissza, s a 22 ezer 

kötetes állomány jelenleg a Szlovák Nemzeti 

Könyvtár (SNK) tulajdonába tartozik, online-

katalógusa készülőben van. 

Báró Sennyei (Šenei) Pál és Károly könyv-

tára, melynek korabeli katalógusa nem maradt 

fönn, jelenleg az SNK tulajdonában található; 

Forgách Miklós könyvtára ma szintén az SNK-

hoz tartozik, rekonstruálása az eredeti katalógus 

alapján részben megtörtént és tervezik elektroni-

kus katalógusát is elkészíteni; az Andrássy Lipót 

alapította, ma 14 ezer kötetes könyvtár, amely 

a betléri (Betliar) múzeum felügyelete alá tar-

tozik, tehát eredeti helyszínen található ma is. 

 Megemlítendő még a nagyőri kastélyban 

(Strážky) található Horvát-Stanchich-féle gyűj-

temény, Keglevich János 7500 kötetes gyűjte-

ménye a kistapolcsányi kastélyban (Topolčian-

ky) és az Ostrolúcky család könyvtára, amely 

1980 óta ismét eredeti helyszínen, a szélnyei 

(Sielnica) reneszánsz kastélyban kapott elhelye-

zést. Az 1886-os budapesti statisztikai felmérés 

szerint a mai Szlovákia területén található kb. 

45 magánkönyvtár jelentős része bekerült az 

Országos Széchényi Könyvtár állományába, töb- 

bek közt Thurzó György, Révay Ferenc és az 

Illésházy család könyvtárának darabjai. Ebből 

a közel félszáz nemesi könyvtárból eddig csupán 

hetet dolgoztak fel szakszerűen korabeli kata-

lógus alapján: az Apponyi-, Keglevich-, Pálffy-, 

Andrássy-, Mednyánszky-, Vilček-gyűjteménye- 

ket, és meg kell említeni Forgách Miklós (1731–

1795) kb. 700 kötetes, 15–18. századi anyagot 

tartalmazó könyvtárának új feldolgozását, melyet 

a pozsonyi Egyetemi könyvtár munkatársa –, 

s a jelen kötet összeállítója –, Miriam Poriezová 

végzett el. Mindazonáltal ez a nagy rekonstruk- 

ciós munka nem folyik szervezett keretek kö-

zött –, állapítja meg a tanulmány szerzője; ennek 

egy koordinált vállalkozás keretében kellene mű- 

ködnie, s ez még bőven ad feladatot a szlovák 

és magyar szakemberek számára. 

Petronela Bulková az ulmi származású An-

tonius Loewe (1740–1800 k.) pozsonyi könyv-


