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címere áll. 101 évvel később a nagyobb jelentő- 

ségre szert tett szebeni városi nyomdában hasz- 

nálták, ekkor azonban mindkét címer helyére 

a város jelképe került. 1721-ben a dúc, bár kissé 

kopottabban, de még mindig megvolt, azonban 

az új időknek megfelelően teljes felső részét ki- 

cserélték és fő helyén az osztrák kétfejű sas keb- 

lén nyugvó Erdélyi Nagyfejedelemség címere 

látható. 

A mű katalógus részében folyamatos számo- 

zással, a nyomdász, illetve a kiadók századonként 

újra kezdődő betűrendjében sorakoznak egymás 

után a jelvények. A mérethű ábrázolás alatt ol- 

vasható használójának neve, tevékenységi kö- 

re, működési helye, a használat ideje, a jelvény 

technikai jellemzői és mérete valamint a sok- 

szor bonyolultan összetett, emblematikus, heral- 

dikai alkotás szakszerű leírása. Mindig utalás 

történik arra, ha az adott jelvény több helyen is 

felbukkan vagy más is használta. Mivel a kata- 

lógus a jelvényeket a nyomdász személyéhez 

kapcsolja, az utóbbi esetben minden alkalom- 

mal külön sorszámot és leírást kapott. Itt olvas- 

ható az is, hogy az adott ábrázolás milyen kül- 

földi előzményre, mintára mehet vissza. 

Arról, hogy az adott dísz melyik nyomtatvány- 

ban bukkan fel a kötet végén található forrás- 

jegyzék tájékoztat. Itt találhatók meg a bevezető 

tanulmányban közölt szövegközti ábrák lelőhe- 

lyei is. Szintén itt áll a jelvényeken olvasható 

jelmondatok mutatója, amely azonban sajnos 

nyilván a tételek későbbi átszámozása miatt pon- 

tatlan. A kiadványt a hely-és névmutató zárja. 

Felmerülhetne egy „motívummutató” létreho- 

zásának igénye is, amelyben az emblematikus 

ábrázolások jellegzetes képi elemeire lehetne ke- 

resni. Ez a nagy munka azonban fölöslegesnek 

tűnik annak a fényében, hogy a kötet mindösz- 

sze 131 tételből áll, ráadásul az ábrázolások 

száma az ismétlődések miatt ennél kevesebb, 

így e szempontból is könnyen áttekinthető. 

Itt kell megjegyezni azt is, hogy sem a ta- 

nulmányok, sem az embléma leírások esetében 

nem szerepel sehol, és nem is állapítható meg, 

hogy a szerzőpáros melyik tagja készítette, de 

ez egyúttal olvasói szempontból azt is jelenti, 

 

hogy minden részt egyenletes, egységes szö- 

veggé sikerült formálni. 

A kötetből egyértelműen kitűnik, hogy tudo- 

mányos igényű, a legfrissebb nyomdászattörté- 

neti kutatások eredményeit felhasználó, hiteles 

adatokkal alátámasztott, alapos, aprólékos mun- 

kával született, de szerencsére (sőt természete- 

sen) ez nem mond ellent annak, hogy a szélesebb 

olvasóréteget célozza meg. Persze a választott 

téma is kínálja magát, míg a papíron hagyott 

apró nyomok: betűk, körzetek, iniciálék köve- 

tése, olvasása a szűkebb szakma tagjainak hasz- 

nos szenvedélye, a gyakran mély mondanivalót 

hordozó, művészi, vagy éppen naivan megfor- 

mált illusztrációk minden kultúrakedvelő olvasó 

érdeklődésére számot tarthatnak. Sőt nemcsak 

hazai, hanem külföldi érdeklődésre is számíthat- 

nak, ugyanis a kötet minden része, a tanulmányok, 

az egyes emblémák ismertetése stb. a magyar- 

ral párhuzamosan angolul is olvasható. Így re- 

mélni lehet, hogy – átugorva a sokszor magas szín- 

vonalú hazai kutatási eredmények nemzetközi 

megismerése előtt tornyosuló nyelvi akadályo- 

kat – a munka minél többeknek válik szemet és 

elmét gyönyörködtető szép olvasmányává. 

PERGER PÉTER 

Kommunikation und Information im 18. 

Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburger- 

monarchie. Hrsg. von Johannes FRIMMEL und 

Michael WÖRGERBAUER. Wiesbaden, 2009. Har- 

rasowitz Verlag, 401 l. /Buchforschung: Bei- 

träge zum Buchwesen in Österreich, Bd. 5./ 

A könyvnyomtatás feltalálása után a felvilá- 

gosodással terjedő tudás, az ismeretek feltartóz- 

tathatatlan áramlása volt a 18. században a má- 

sodik olyan médiaforradalmi esemény, amihez 

hasonló az internet használatának általánossá 

válása lett a 20. században. A 18. században ol- 

vasási forradalom zajlik le, ahogy Reinhard Witt- 

mann megfogalmazza, az addigi extenzív olvasás 

intenzív olvasássá válik, tehát már nem csak 

ugyanazokat a könyveket (biblia, kalendáriuo- 

 



 Szemle 285 

Ksz2010-2-08.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:27:00 [285] 

mok) olvassák, hanem egyre inkább szépirodal- 

mat, újságokat is. Az olvasók számára vonat- 

kozólag kevés, becsült adat áll rendelkezésre, 

Németországban például mindössze a felnőtt né- 

pesség 1,5 %-a olvas, de a rendkívül összetett 

polgárságon (kereskedők, kézművesek, vállal- 

kozók és pénzügyekkel foglalkozó polgárok) be- 

lül egyre jobban nő a „Bildungsbürgertum”, azaz 

az értelmiség rétege, s a nők is olvasóvá vál- 

nak. Az első döntő áttörést Goethe 1774-ben 

megjelent bestsellere Az ifjú Werther szenvedé- 

sei hozta meg, amelyet szinte minden olvasni 

tudó réteg „falt”. 

A francia forradalom után a világot már ki- 

terjedt információs hálók szövik át, amelyhez 

új infrastruktúrák (iskolák, egyetemek, nyomdák, 

szerkesztőségek, tudós társaságok) kapcsolód- 

nak. Az előttünk fekvő kötet a soknemzetiségű 

és a szigorú cenzúra ellenére az információáram- 

lás területén mégis működő Habsburg birodalom 

kultúrtörténetének néhány kiemelt csomópont- 

ját (a könyvkiadást, a könyvkereskedelmet, a ki- 

adók tevékenységét, a cenzúra miatt titkossá váló 

könyvügyeket, a „népfelvilágosítást”, és speciá- 

lisan a tudásáramlást a leggyorsabban elősegítő 

és a leggyorsabban fejlődő média, a periodiku- 

mok szerepét) mutatja be. 

Csáky Móric bevezető írásában felvázolja 

a jozefinista Habsburg birodalomban az infor- 

mációáramlással kapcsolatos társadalmi változá- 

sokat, és a nyomtatott média mellett (itt elsősor- 

ban a rendkívül elszaporodott borsúrairodalomra 

hívja fel a figyelmet, például az uralkodó meg- 

ítélésével kapcsolatban), rámutat a színház, kü- 

lönösen az opera által közvetített újszerű gondo- 

latok szerepére. A kultúra nonverbális területei 

olyan információkat is eljuttattak a közönséghez, 

amelyeket verbális, tehát írott formában nem le- 

hetett. Csáky Móric bemutatja a multikulturális 

és szociálisan heterogén Bécset, amelynek lako- 

sai a maguk különböző nyelveivel és kultúrájuk- 

kal nemcsak konkuráltak egymással, hanem a sok 

átfedés, egyezés miatt segítették, erősítették egy- 

mást; ez a nemzeti nyelvek fejlődésének, a nem- 

zeti nyelveken való oktatás általánossá válásá- 

nak időszaka is. 

Az első a könyvkiadással és a kulturtransz- 

fer más módjaival foglalkozó fejezetben Frédéric 

Barbier Párizs és Bécs eltérő cenzúraviszonyai- 

ból kiindulva bemutatja, hogy francia oldalról 

nem a hivatalos könyvkereskedelem, hanem 

a szakma perifériáján elhelyezkedő könyvkeres- 

kedők, így például a Desaint család juttatták el 

többek között a skót filozófus és történész Da- 

vid Hume könyveit Bécsbe. Barbier többször is 

hangsúlyozza a bibliográfiai adatbázisok hasz- 

nálatának előnyeit a nyomdatörténeti kutatás- 

ban. 

A Vas megyei (gyimótfalvai, ma Jormanns- 

dorf/Burgenland) születésű, de Európát átfogó 

kiadói tevékenységével nevet szerzett Trattner 

János Tamás (1717 [!]–1798) bécsi cégének szlo- 

vén könyvkiadókkal és kereskedőkkel való kap- 

csolatait Anja Dular mutatja be. Hans Joachim 

Kertscher a német felvilágosodás (főleg teoló- 

giai és történeti munkák) terjesztésében fontos 

helyet betöltő hallei Gebauer és Schwetschke 

kiadóknak a Habsburg birodalom kiadóival és 

könyvkereskedőivel (így Johann Paul Krauß, Tratt- 

ner) folytatott együttműködését elemzi elsősor- 

ban Johann Justinus Gebauer levelezése alapján. 

Gertraud Marinelli-König Franz Sartori (1782– 

1832) osztrák orvos és író, többek között a Wie- 

ner Literatur Zeitung és a Vaterländische Blätter 

szerkesztője Historisch-ethnographische Über- 

sicht der wissenschaftlichen Cultur, Geistesthätig- 

keit und Literatur des österreichischen Kaiser- 

thums… című 1830-ban megjelent, a soknyelvű 

állam (Sartori 14 nyelvet vesz figyelembe) tu- 

dományos irodalmának a megelőző harminc év- 

ben létrejött „termését” nyelvek szerinti bontás- 

ban, egyfajta kezdetleges nemzeti bibliográfiaként 

közreadó munkájával ismertet meg bennünket, 

Marinelli-König részletesebben kitér a lengyel, 

az olasz és az örmény irodalomra. 

A birodalmi nyomdászat keleti kapcsolatai- 

val két tanulmány foglalkozik. Geoffrey Roper 

az Anthimos jeruzsálemi pátriárka megrendelé- 

sére 1792-ben Josef Lorenz von Kurzböck bécsi 

nyomdásznál nyomtatott gyönyörű kivitelezé- 

sű, a barokk és rokokó jegyeit is példázó, arab 

nyelvű zsoltároskönyvét mutatja be mint az arab- 
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európai nyomdászati kapcsolatok érintkezésének 

gyümölcsét. Orlin Sabev a török nyomdászat ki- 

emelkedő alakjának, a magyar származású, ko- 

lozsvári születésű, máig tisztázatlan körülmé- 

nyek között Törökországba került és az iszlámra 

áttért Ibrahim Müteferrikának alakját és Isztam- 

bulban megnyitott nyomdájának tevékenységét 

ismerteti. Ibrahim Müteferrika fiatal koráról ke- 

vés adattal rendelkezünk, az viszont biztos, hogy 

II. Rákóczi Ferenc mellett száműzetésében Te- 

kirdagban 1718-tól Rákóczi 1735-ben bekövet- 

kezett haláláig tolmácsi és titkári teendőket látott 

el, és a törökországi magyar emigránsokkal to- 

vábbra is kapcsolatban maradt, e mellett diplo- 

máciai feladatokat is teljesített. Ibrahim maga 

is fordított és írt műveket, nyomdáját propagan- 

disztikus célzattal a bécsi udvar is támogatta. 

Ibrahim Müteferrika sosem tagadta meg a török- 

országi, illetve az iszlám előtti létét, sokkal in- 

kább egész életében arra törekedett, hogy e két 

kultúrát harmóniába hozza egymással. 

Franz M. Eybl egy valószínűsíthetően észak- 

csehországi kapucinus könyvtár kézzel írt ka- 

talógusa (benne jelzet szerinti, szerzői név- és 

tárgymutató) alapján rekonstruálja a valamivel 

több mint 1500 kötetet tartalmazó könyvtárat, 

és teszi létezésének idejét a benne leírt köny- 

vek megjelenési éveit alapul véve az 1760-as évek 

előttre. Részletesen elemzi a ma már egyben nem 

fellelhető könyvegyüttes fő gyűjtőköri szempont- 

jait, nemzetközi irányultságát főleg a teológiai 

irodalom körében, de emellett különös érdek- 

lődést konstatál a török elleni háborúkkal fog- 

lalkozó történeti munkák, a környék nevezetes- 

ségeit bemutató, valamint az útikönyvek iránt. 

A szerényen csak „nyomkeresésnek” (Nordböhmi- 

sche Spurensuche) nevezett kutatás eredményeit 

(szakcsoportok, megjelenési évek, a kapucinu- 

sok könyvtárjegyzékei tárgyszerinti csoporto- 

sításának összevetése a jezsuitákéval) kitűnően 

szemléltető táblázatok egészítik ki. 

Pavercsik Ilona levéltári források alapján mu- 

tatja és bizonyítja be, hogyan változott – egy 

pesti könyvkereskedés kimutatásainak (a Wein- 

gand-Köpf könyvkereskedés 1780-ból fennma- 

radt üzleti könyve és Köpf özvegyének 1786/87- 

ből származó pénztárkönyve) tanúsága szerint – 

hat-hét év alatt a pesti olvasók, vásárlók ízlése, 

ami abban nyilvánult meg, hogy a teológiai iro- 

dalom iránti érdeklődés számszerűsíthetően csök- 

kent. A szépirodalom és a szépirodalmi folyó- 

iratok ekkor még csak második helyet foglalták 

el az olvasóközönség olvasmányai között. Ha- 

sonló tendenciákra mutat rá Jiří Pokoný a prágai 

polgárok 18. századi könyvtárainak vizsgálata- 

kor, vagyis az egyházi tematikájú művek több- 

ségére. A korszak cseh nyomtatott kultúrájának 

egyedi vonása a nagyszámú dalszöveg létrejötte. 

Cseh nyelvű újság egészen a 80-as évekig nem 

tudott a piacon hosszabb ideig megmaradni, egé- 

szen Václav Matěj Kramerius, a cseh irodalmi 

élet vezető alakja (publicista, kiadó, könyvke- 

reskedő) lapjaiig, de ezek már a 90-es évekre 

esnek. 

Andreas Golob tanulmánya már a következő 

egység, a könyvkereskedelemmel foglalkozó fe- 

jezet része. Ő az 1780 és 1811 között megjelent 

gráci újságokban, zömmel az ún. „Intelligenz- 

blatt”-okban megjelent 7000 könyvárusi hirdetést 

vizsgálja. A gráci és az egész Stájer tartományra 

(Steiermarkt) kiterjedő professzionális könyv- 

terjesztésben részt vettek olyan „önkéntesek” 

(tanárok, a hadsereg hivatalnokai, postai tiszt- 

viselők), akik szervezeti hátterük miatt viszony- 

lag sok emberrel álltak kapcsolatban, és tudták 

így a könyveket terjeszteni. A stájer könyvesek 

kapcsolatai zömmel a Monarchián belül voltak 

élénkek, a déli német városokkal (Lipcsét, a könyv- 

kereskedés „Mekkáját” természetesen kivéve), 

a nem a Habsburg birodalomhoz tartozó olasz 

területekkel jelentősen alulmaradtak, illetve nem 

voltak. Ernst Grabovszki jogtörténeti tanulmá- 

nyában a könyvkereskedői szakmát szabályozó 

1772-es és 1806-os rendeleteket ismerteti, ame- 

lyek megteremtették a szakma működésének fel- 

tételeit, majd bemutatja a könyvkereskedők első, 

1807-es alapítású bécsi egyesülését. Granasz- 

tói Olga Bécs szerepét vizsgálja francia könyvek 

magyarországi behozatalával kapcsolatban, ame- 

lyek a magyar olvasói elit (azaz az arisztokrá- 

cia) körében rendkívül népszerűek, ugyanakkor 

a Habsburg birodalomban betiltottak voltak, és 

kitér a Gay testvérek könyvkereskedésének bécsi 

közveítői kapcsolataira. Claire Mádl cseh neme- 
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sek könyvkereskedőkhöz fűződő viszonyait elem- 

zi, melynek célja szintén francia könyvek meg- 

szerzése volt. 

Papp Júlia művészettörténész a korszak sokat 

foglalkoztatott rézmetszőjére, a pozsonyi szü- 

letésű Blaschke Jánosra (1763–1833) hívja fel 

tanulmányában a figyelmet, akinek neve a bé- 

csi lapokban, irodalmi almanachokban jól ismert 

volt, illusztrátorként részt vett több bécsi nyom- 

dász, könyvkiadó (így Anton Doll, Carl Haas, 

Anton Strauss) nagy vállalkozásában, hiszen gyer- 

mekkora óta Bécsben élt és ott is halt meg, és 

aki számos illusztrációt készített Kisfaludy Ká- 

roly és Sándor, Kazinczy Ferenc, Kis János és 

Igaz Sámuel műveihez. 

A titkos ügyekkel kapcsolatos fejezetben Nor- 

bert Bachleitner értékeli Mária Terézia cenzú- 

raszabályozási rendeletét, és egészen II. József 

koráig vizsgálja a cenzúra hatását a virágzó 

titkos könyvkereskedelemre, ehhez adalékul hasz- 

nálva fel a levéltárakban fellelhető tiltott köny- 

vek listáit. Külön kitér két, a cenzúra által külö- 

nösen károsnak tartott és üldözött témakörre, 

az ördög (itt Faust alakja is szerepel) és a vele 

kapcsolatos babonák irodalmi ábrázolásainak 

tiltására, valamint az öngyilkosság (itt elsősor- 

ban a Werther keltette „divathullám” áll az elem- 

zés középpontjában) , melynek célja bizonyos 

pszichológai problémák ilyen lehetséges meg- 

oldása elterjedésének megakadályozása volt. Hell- 

mut G. Haasis írása a 18. századon végigvonuló 

délnémet, cseh és és vorarlbergi (de nyomtat- 

ványaikkal Magyarországot és Erdélyt is elérő) 

Habsburg ellenes szabadságmozgalmak (under- 

ground) nyomtatott dokumentumait (zömében 

kisnyomtatványok, brosúrák, röplapok) mutatja 

be, amelyek gyakran kisebb levert felkelések- 

hez, helyi lázadásokhoz kapcsolódtak. 

Christine Haug a „titkos irodalom” európai 

terjedését vizsgálja, vagyis hogyan csempészték 

be a német és osztrák könyvkereskedők kerülő 

utakon a cenzúra által elvileg tiltott irodalmat 

sok esetben németalföldi kereskedőkön keresztül 

országuk területére, illetve juttatták el a nyom- 

datermékeket az azok iránt érdeklődő olvasó- 

réteghez. A tiltott könyvekkel való kereskedelem 

fellendülésének hátterében állt a meglévő keres- 

let mellett, hogy a német és az osztrák uralko- 

dók belátták, hogy nem tudnak hathatós és biz- 

tos eredményre vezető cenzúrát létrehozni úgy, 

hogy eközben a tiltott eszmeáramlatok cseréjét 

óhatatlanul ne segítsék elő. A 18. század má- 

sodik felében a Franciaországból terjedő anti- 

klerikális, vallásellenes nézetek brüsszeli után- 

nyomások, olcsó „rablónyomatok” formájában 

árasztották el Európát. Christine Haug végeze- 

tül Louis-François Mettra németországi francia 

kiadó (aki francia újságai és erotikus irodalom 

terjesztése miatt keveredett gyanúba) a titkos- 

rendőrséget kijátszó székhelyváltoztatási techni- 

káira, valamint kelet-európai kapcsolataira tér ki. 

Vizkelety-Ecsedy Judit tanulmányában néhány 

kiemelt példán mutatja be, hogyan próbálták 

meg kiadók, illetve nyomdászok a hatóságokat 

hamis, vagy kitalált nyomdahelyek megadásával 

félrevezetni. A valódi nyomdahelyek és nyom- 

dák meghatározásánál több évtizedes kutatásai 

alapján a betűtipusok és díszítőelemek összeve- 

tése segítette a szerzőnőt. Dietmar Weikl a II. Jó- 

zsef 1781-ben kiadott türelmi rendlete utáni évek- 

ben a megtűrt, de vallásukat nyilvánosan nem 

gyakorolható protestánsok olvasási szokásai- 

val foglalkozik írásában. 

A „nép felvilágosítása” címet viselő fejezet- 

ben Louise Hecht a Mária Terézia iskolarende- 

lete és II. József vallási türelmi rendelete utáni 

időszakban a zsidó felekezeti iskolák szekula- 

rizációja keretében megvalósított oktatási reform 

jegyében Csehországban kiadott tankönyveket 

(német és héber olvasó- és történelemkönyve- 

ket, valamint hittankönyveket) mutat be. Louise 

Hecht kitér arra a tényre is, hogy a kezdetben 

a keresztény vallások „átalakított” tankönyveit, 

melyek nem lettek igazán népszerűek, hogyan 

váltották fel később a magán kezdeményezésre 

létrejött és elterjedt olyan tankönyvek, melyek 

aztán hosszú időn át hozzájárultak a zsidó ön- 

tudat erősítéséhez. Eduard Maur írása a 18. szá- 

zadban Csehországban igen elterjedt, a hely- 

történet és néprajz számára forrásértékű falusi 

krónikák számbavétele; valamint ezek történet- 

tudományi feldolgozásának ismertetése. Maur 

rámutat ezeknek a helyi krónikáknak és cseh 

újságoknak a hírek terjedésével való kapcsola- 
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tára, és felhívja a figyelmet, hogy az olvasni tu- 

dó parasztok arányának megállapítása további 

kutatásokat igényelne. 

Reinhart Siegert készülő adatbázisa alapján 

ismertet meg bennünket a Habsburg birodalom 

népfelvilágosítást szolgáló íratainak elterjedését 

bemutató statisztikai adatokkal, illetve értékeli 

azokat. Bár meg kell jegyeznünk, hogy ő a vizs- 

gált korszakot 1780 és 1850 közé helyezi, és 

a Habsburg birodalmat nem egységként, hanem 

főbb alkotóelemeire bontva vizsgálja, ezen be- 

lül Magyarországot és a cseh-morva tartományo- 

kat is külön, és az összehasonlító vizsgálatba 

bevonja Svájcot, valamint a német hercegsége- 

ket is. Anton Tantner a 18. században elterjedt 

és a google elődjének tekinthető „Frag- und 

Kundschaftsamt”-ok, az információk szervezett 

áramlását és mindenki által hozzáférhetővé válá- 

sát lehetővé tevő hivatalok tevékenységét mutatja 

be a Habsburg birodalom néhány nagy városá- 

ban. A posta, valamint az újságok elterjedésével 

a 19. század elejére ez a szolgáltatás korszerűt- 

lenné vált és megszűnt. 

A következő fejezetegység tanulmányai a 18. 

században a leggyorsabban fejlődő médiummal, 

a periodikummal foglalkoznak A bécsi Ágoston 

Zénó Bernád Windisch Károly Gottlieb (1725– 

1793) 1781 és 1787 között Pozsonyban kiadott 

Ungrisches Magazinját annak egy erdélyi szász 

munkatársa, Johann Seivert írásai szempontjá- 

ból mutatja be. Windisch célja volt tudományos 

folyóiratával a magyar tudományosság eredmé- 

nyeit a külföld számára hozzáférhetővé tenni, 

az ő hungarus patriota szemléletének némileg 

ellene hatottak a közismerten Habsburg-hű er- 

délyi szászság e tudós képviselőjének a folyó- 

iratban közölt kultúrtörténeti írásai. Bíró Anna- 

mária az 1790 és 1801 Nagyszebenben megjelenő, 

sajnos hiányosan fennmaradt Siebenbürgische 

Quartalschrift című, a felvilágosodás eszméit 

népszerűsítő, és a három nemzetiség (német, ma- 

gyar, román) közös történetének kutatásaival kap- 

csolatos nézeteket ütköztető folyóirat pályáját 

vázolja fel. Romana Filzmoser a bécsi Neueste 

Mode Allmanach (1778–1811) című naptárat 

elemzi, vagyis hogyan népszerűsítette ez a már 

 

a folyóirat határterületén mozgó, havonta meg- 

jelenő periodikum a szatirikus, karikaturisztikus 

illusztrációkkal a felvilágosodás olyan eszméit, 

mint a szerelmi házasság az érdekházasság he- 

lyett, és szolgálta ezen kívül még szó szerint az 

egészségügyi felvilágosítás propagandáját is. Az 

angol William Hogarth valamint a lengyel szár- 

mazású berlini Nikolaus Daniel Chodowiecki 

rézmetszeteinek utánnyomása miatt az írás mű- 

vészettörténeti szempontból is igen érdekes. Helga 

Meise négy prágai német nyelvű erkölcsneme- 

sítő hetilappal ismerteti meg az olvasót, amelyek 

a bécsi és pozsonyi hasonló lapokhoz képest 

később jelentek meg, és amelyek egymással is 

kapcsolatban álltak, továbbá jellemzőjük a női 

olvasó és a női szerkesztő képzelt dialógusa. 

Andrea Seidler a kamarai tanácsosként Bécs- 

ben élő Tersztyánszky Dániel Allergnädigst pri- 

vilegirte Anzeigerje (1771–1776) és Windisch 

Károly Gottlieb már említett Ungrisches Maga- 

zinja (1781–1787) alapján, valamint szerkesztőik 

levezelését tanúul híva mutatja be az ő tudo- 

mányszervezői tevékenységüket. Jozef Tanzer 

a Preßburger Zeitung két rövid életű, hetente meg- 

jelenő melléklapjának, a Der Freund der Tugend- 

nek (1767–1769) és a Der vernünftige Zeitvertrei- 

bernek (1770) irodalomközvetítő tevékenységét 

ismerteti meg az olvasóval, s hogy – bár a felvi- 

lágosodás erkölcsi hetilapjai nem voltak szépiro- 

dalmi folyóiratok – az általuk közvetített irodalmi 

szövegekkel kivették a részüket az izlésformá- 

lásban, ezen kívül felhívja a figyelmet Windisch 

kultúraközvetítői módszerére, amennyiben az 

angol felvilágosodás képviselőinek Alexander Pope 

és James Thomson, illetve az olasz Pietro Me- 

tastasio munkáinak német fordításait átjavította, 

illetve maga készítette el. Alfred Stefan Weiß 

írásának témája a Salzburgban 1790 és 1808 kö- 

zött megjelenő orvosi szakfolyóirat, a Medici- 

nisch-chirurgische Zeitung, amely az orvostudo- 

mány akkor korszerűnek mondott ismereteit 

terjesztette, és felvilágosító szakközleményei- 

vel sokat tett a butaságok és babonák ellen. 

A kötet célja nem a korszak átfogó könyv- 

történeti bemutatása, hanem a Habsburg birodal- 

mon belüli, határokon átívelő kapcsolatrendsze- 
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rek , érintkezési pontok „mozaikszerű” felvillan- 

tása, támaszkodva a soknemzetiségű Monarchia 

története kutatóinak részaspektusokat vizsgáló 

munkáira. A kötet éppen ezért rendkívül sokféle, 

taláhatók benne – a mikrofilológiai kutatások- 

tól kezdve (mint pédául Franz M. Eybl vagy Pa- 

vercsik Ilona tanulmánya), egyes kiadványok, 

folyóiratok bemutatásán keresztül – olyan az 

egész Birodalmat átfogó kérdéseket tárgyaló, 

tendenciákat felvázoló tanulmányok mint Nor- 

bert Bachleitner, illetve Christine Haug írása. 

A kötet nagy érdeme, hogy a folyamatban lévő, 

magas színvonalú egyedi kutatásokat összefog- 

lalja, és a kutatók eredményeit közzéteszi. 

RÓZSA MÁRIA 

 




