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gyarizációs politika képviselőjének tartotta. Épp 

ellenkezőleg – állítja, Hajnóczy a különböző 

etnikumok jogait egyaránt képviselte a Magyar- 

ország föderalizációjára vonatkozó tervében, 

s nevéhez fűződik pl. a „Marseillaise” szlovák 

fordítása is. 

Eva Kowalská monográfiája olyan pontos 

és elfogulatlan portrét rajzol Hajnóczy József- 

ről, amelyet a magyar és szlovák nemzet egy- 

aránt elfogadhat, magáénak vallhat, a magyar 

és szlovák történészek egyaránt elismerhetnek. 

Hajnóczy életének, eszméinek és sorsának a má- 

hoz is szóló tanulsága az, hogy mindig belső 

meggyőződésből és a közügy iránti elkötelezett- 

ségből cselekedett: akár a jozefinizmus híveként 

II. József hivatalnokaként, akár a magyar jog- 

történet kutatójaként-megújítójaként, akár az 

országgyűlés számára kidolgozott, a magyar al- 

kotmány módosítására tett javaslataival, majd 

a radikalizálódó politikai viszonyok nyomán 

a magyarországi jakobinus szövetkezés egyik 

vezetőjeként, s végül a per során az elveiért 

bátran és következetesen kiálló, halálra ítélt vád- 

lottként. 

A Hajnóczy család történetét feltáró új for- 

rásokra, emellett a magyar történeti irodalom 

és forráskiadások eredményeire támaszkodó ala- 

pos munka mind a szlovák, mind a magyar tör- 

ténettudománynak tud újat mondani. Ezen kívül 

jó és követendő példa a közös múlt egyes fejeze- 

tének, eseményének, alakjának komplex feldol- 

gozására, tehát nem vagy szlovák, vagy magyar 

szempontú megközelítésére. 

Az igen szép kiállítású kötetet Karol Kantek 

művészi fotói illusztrálják. 

DEÁK ESZTER 

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur 

deutschsprachigen Presse und Literatur im 

Pressburg des 18. Jahrhunderts. Bremen, 2008. 

Edition Lumière, 291 l. /Presse und Geschich- 

te – Neue Beiträge Bd. 32./ 

Az utóbbi években két jelentős munka látott 

napvilágot a pozsonyi tudós lapszerkesztő Karl 

Gottlieb Windischről: Briefwechsel des Karl 

Gottlieb Windisch Andrea Seidler kiadásában 

(a „Magyarországi tudósok levelezése” sorozat 

5. kötete, Bp. 2008. Universitas.) és Jozef Tan- 

cer pozsonyi germanista is fenti című kötetében, 

amely a brémai egyetemen szerkesztett sajtó- 

történeti sorozat 32. köteteként jelent meg, túlnyo- 

mórészt a pozsonyi 18. századi sajtó és irodalmi 

élet e kiemelkedő személyiségével foglalkozik. 

 A szerző, a 18−19. századi utazási irodalom 

jeles ismerője, művében sokoldalú és életszerű 

képet vázol Pozsony állapotáról az 1760−1780- 

as években. A Bécs árnyékában élő, hozzá nyel- 

vében, szokásaiban és divatjában is hasonlítani 

kívánó magyar főváros Mária Terézia-korabeli 

nagy építkezéseivel nyerte el barokk arculatát: 

szép épületeit az utazók is elismeréssel említet- 

ték. Lakosságának száma ebben az időben ug- 

rásszerűen emelkedett. A várost a német nyelv 

dominanciája ellenére etnikai sokféleség jelle- 

mezte, amelyhez külföldről jött iparosok, művé- 

szek is hozzájárultak. Az ekkortájt igen fejlett 

pozsonyi zenei és színházi életnek a magyar kor- 

mányszékhelyen élő arisztokrácia és nemesség 

volt spiritus movense, kedvező hatásait azon- 

ban a város jómódú polgársága is élvezte – mind- 

addig, míg a város nagy kárára a főkormányszé- 

kek el nem költöztek Budára. Tancer bemutatja 

Pozsony társas életének színhelyeit és a várost 

mint a magyarországi könyvnyomtatás és újság- 

kiadás elsőrangú centrumát. E bevezető „olvas- 

mány” kulturális háttér a mű következő nagy 

fejezeteihez, a Karl Gottlieb Windisch által ki- 

adott pozsonyi morális folyóiratok, ill. Windisch 

könyvtárának mélyreható irodalomtörténeti elem- 

zéséhez. 

Morális folyóiratok mindenütt a fejlődő vagy 

már virágzó polgári városi kultúrának voltak jelei: 

a pozsonyi lapok, a Freund der Tugend és Der 

vernünftige Zeitvertreiber is, bár e műfaj korai 

angol, német és más európai mintáihoz képest 

jókora késéssel jelentkeztek a magyarorszá- 

gi sajtóban. Magyarország első morális folyó- 

iratait Karl Gottlieb Windisch, az 1764-ben 

megalapított Pressburger Zeitung szerkesztő- 

je, korábban kereskedőként tevékenykedő városi 

tanácsos adta ki a pozsonyi német lap mellékle- 

teiként (1767−1770). Wolfgang Martens kutatásai 
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a 18. századi sajtónak e kedvelt műfaját fontos 

társadalom- és kultúrtörténeti forrásokká emel- 

ték; a felvilágosodás kutatása felől tekintve a mo- 

rális lapok legfőbb teljesítményét a polgárság 

vallásos világnézetének átformálásában állapí- 

totta meg. A népszerűvé vált kutatási téma Ma- 

gyarországon még kevés helyet kapott: Fenyves 

Katalin például a Freund der Tugendnek még 

csak egyetlen, általa ismert évfolyamáról írt rö- 

viden. Jelen munka tehát már a források felku- 

tatásával is újat tud nyújtani számunkra. Az iro- 

dalomtörténeti elemzés előtt Tancer Windisch 

személyét a Hungarus-értelmiség tipikus alak- 

jaként mutatja be, a pozsonyi tudós társaság 

alapítójaként és aktív tagjaként, akit kortársai 

annak ellenére igen nagyra becsültek, hogy kül- 

földi egyetemet nem végzett. 

Windisch a morális folyóiratok szellemében 

fiktív elbeszélő mögé bújva írta a Freund der 

Tugendet (1767−1769): az erény, a bölcsesség 

és a tudományok barátja nevében; célja az ol- 

vasók szórakoztatása és tanítása volt. Tancer 

a pozsonyi folyóirat számos részlete, illetve a lap- 

ról a Wienerisches Diariumban napvilágot látott 

levél-hirdetés alapján elemzi ezt a célkitűzést 

és a szerkesztő kommunikációs stratégiáját (kap- 

csolattartás a közönséggel fiktív olvasói levelek 

és válaszlevelek formájában). Windisch a műfaj 

követelményeinek megfelelően nagy figyelmet 

szentelt lapjaiban a hétköznapi élet témáinak, 

a felvilágosodás értékein alapuló polgári erények- 

nek; témái a felvilágosodás emberének radikáli- 

san megváltozott beállítódását tükrözték a ne- 

velés, a család, szórakozás, szerelem, a halál stb. 

kérdésében. Emellett a lapszerkesztő könyve- 

ket is ismertetett, teológiai-filozófiai, természet- 

tudományos, irodalmi és művészeti témában. 

Az aktuális politikai vonatkozásokat kerülte: 

ebben a tekintetben eltért a császárváros életét 

szatirikusan ábrázoló bécsi morális lapoktól. 

Vallásos témák szerepeltetése ugyancsak elvá- 

lasztotta a bécsiektől, és lapjait a műfaj észak- 

és közép-német (protestáns) hagyományaihoz 

kapcsolta. 

Mivel a morális folyóiratoknak fontos célkö- 

zönségét jelentették a nők, igényeiket a témavá- 

 

lasztásnál és az érthető nyelvezet kialakításakor 

is figyelembe vették. Tancer behatóan vizsgálja 

a Windisch lapjaiban megfogalmazódó nőideált: 

Nerine alakjában Windisch a 18. században ki- 

alakult kis család intim közösségét, az ideális 

házasságot mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a nő- 

nek – a gyermeknevelés miatt, és hogy jó társ 

legyen – fontos bizonyos ismeretekkel bírnia, 

amelyek akár a természettudományokig is ter- 

jedhetnek. Nőolvasók konkrét példáján kedvelt 

olvasmányaikra (Hagedorn, Haller, Uz, Gellert, 

Gessner, Steele, Pope, Richardson) hívta fel 

a figyelmet. A Freund der Tugendben erkölcsi, 

filozófiai elmélkedések és jellemportrék domi- 

náltak, a Zeitvertreibernek (amely bizonyos for- 

mai jegyei alapján már nem is sorolható egyér- 

telműen a morális lapokhoz) viszont már felét 

szépirodalmi közlemények tették ki. Windisch 

irodalomközvetítő szerepének Tancer külön fe- 

jezetet szentel. A szerkesztő előszeretettel közölt 

részleteket az angol felvilágosodás szerzőitől, 

de átvett olasz forrásokból is; átvételeit általá- 

ban megjelölte. Annak segítségével, hogy Win- 

disch korrekciókat végzett lapjaiban Pope „Essay 

on Man” és Thomson „Seasons” című tanköl- 

teményeinek Johann Jakob Dusch és a svájci 

Johann Tobler tollából készült prózafordításain 

(nyelvi változtatásokat főleg a nehézkes stílu- 

súnak tartott Toblernél), Tancer szemléletesen 

mutatja be Windisch irodalmi ízlését: úgy tűnik, 

hogy a morálfilozófia fontosabb volt számára, 

mint a költészet. Szövegjavításaival a felvilá- 

gosodás stílusideálját, az érthetőséget követte, 

és egyúttal a gottsched-i követelményeknek is 

eleget tett. 

Tancer tisztázta a két magyarországi morális 

lap mintáit: közvetlen impulzust számára való- 

színűleg a bécsi morális lapok adtak, de nem 

Klemm bécsi lapjai, hanem elsősorban angol és 

német morális folyóiratok voltak Windisch min- 

tái. A Spectator meg is volt könyvtárában angol 

és német nyelvű kiadásban, a Guardian pedig 

német fordításban, ezen kívül számos évfolyam 

az 1760-as évek kései német morális folyóira- 

taiból. Tancer, összehasonlítva a Windisch tulaj- 

donában lévő morális lapokat a pozsonyi ki- 
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adásúakkal, határozottan cáfolta Fritz Valjavec 

állítását, mely szerint Windisch lapjai közlemé- 

nyeit nagyrészt idegen folyóiratokból vette volna 

át. Tancer megállapítása szerint a legtöbb írás 

magától a pozsonyi lapszerkesztőtől származik. 

 Windischnek az utókorra részleteiben sem 

fennmaradt könyvtáráról eddig csak Gottfried 

von Rotenstein útleírása árulta el, hogy egykor 

tekintélyes volt: ma már ezt a brünni területi 

levéltárban (Brno, Moravsky zemsky archív) 

a szerző által felfedezett teljes könyvjegyzék 

megbízhatóan dokumentálja. Tancer könyvének 

függelékében adja ki (pontosított címekkel) az 

1792-ben készült kézírásos könyvtárjegyzéket, 

és az „Egy autodidakta könyvtára: Karl Gott- 

lieb Windisch mint olvasó és könyvtulajdonos” 

című fejezetben az 1271 kötetből álló könyvtár 

első elemzését is elvégzi. Legfőbb célkitűzése 

a polgári tudós intellektuális horizontjának fel- 

vázolása, vizsgálata azonban sokat elárul a ma- 

gyarországi polgári protestáns értelmiség kul- 

turális tájékozódásáról is. 

Windisch tudományos munkásságának, nép- 

szerű, sok kiadást megért magyarországi földrajzi 

műveinek teljes mértékben megfelel, hogy könyv- 

tárában a legnagyobb szakot a történelemtudo- 

mányok: a történetírás és földrajz tette ki 162 és 

61 kötettel, és ezek súlypontja Magyarország 

története és földrajza volt. Meglepetésre viszont 

170 tétellel a szépirodalom mondható a máso- 

dik legnagyobb szaknak. Ebben az osztrák felvi- 

lágosodás irodalmát szinte senki sem képvisel- 

te, a német protestáns felvilágosodás irodalmát 

viszont annál több alkotó: Windischnek számos 

német szerző összkiadása volt meg Schmieder 

karlsruhei nyomdász utánnyomásaiban. Lát- 

hatóan a szentimentalizmus irányát kedvelte 

legjobban, Gellertet, Klopstockot, Goethe ko- 

rai műveit, az angol felvilágosodás költői, írói 

közül Thomsont, Youngot, Richardsont, Sterne-t; 

francia szerzőtől ismét csak kevés műve volt. 

A könyvtár egyúttal Windisch színház-szerete- 

tét is dokumentálja. Tancer elemzése szerint 

Windisch irodalmi ízlése a korai felvilágoso- 

dásnak és a szentimentalizmusnak felel meg, 

az 1770-es, 1780-as évek német irodalom fej- 

 

lődését („Sturm und Drang”-korszak) már nem 

követte, ilyen értelemben ízlése tehát konzer- 

vatívnak minősíthető. Könyvgyűjteményében 

nagyobb szak volt még a teológia (80 tétel) és 

a filozófia (32 tétel), és 41 különböző újságja 

is volt, amelybe saját újságjainak komplett soro- 

zatai is beleértendők. Kilenc különböző kiadású 

Biblia és 17 féle énekeskönyv tulajdonosának 

mondhatta magát. Énekeskönyv-gyűjteménye, 

vallásgyakorlata mellett, fontossá vált akkor is, 

amikor a pozsonyi szenátor, élete végén már 

polgármester, a pozsonyi evangélikus egyház- 

ban aktív szerepet vállalt az új énekeskönyv 

(1788) kiadását előkészítő bizottságban. 

Windisch túlnyomórészt a 18. század máso- 

dik felében kiadott művekre építette gyűjtemé- 

nyét, amelynek aktualitását mutatja, hogy egyhar- 

madát 1780-as évekből származó kiadványok 

tették ki. Az öt nyelven beszélő, jó külföldi kap- 

csolatokkal rendelkező literátus szerző 60%-ban 

Németországból beszerzett könyveket birtokolt, 

12% volt a Bécsben kiadott művek aránya, 21,4% 

pedig a magyarországi kiadványoké. Könyvtá- 

rában a német nyelvű könyv volt túlsúlyban 

(70,6%), mellette csak a latin nyelv aránya volt 

még számottevő (14%). Windisch 1781-től már 

tudománynépszerűsítő folyóiratot (Ungrisches 

Magazin, Neues Ungrisches Magazin) adott ki; 

tudományos érdeklődése és lapszerkesztői te- 

vékenysége érdekében építette ki könyvtárát, 

amely érdeklődési területén segített neki lépést 

tartani a fejlődéssel, egyúttal részt venni a ma- 

gyarországi tudományos diskurzusban. Tancer 

vizsgálja azokat a csatornákat, amelyeken ke- 

resztül az információk, ill. maguk a könyvek 

eljuthattak hozzá (sajtóban megjelent könyv- 

hirdetések, recenziós újságok, könyvkereskedői 

katalógusok, barátok ajánlásai és ajándékköny- 

vei, amelyről levelezése is tanúskodik, Anton 

Löwe pozsonyi könyvkereskedő lipcsei beszer- 

zései stb.), ill. bizonyos illegális könyvbeszer- 

zésre is utal indexre tett művek megléte alapján. 

 A két nagy fejezet, a morális folyóiratok és 

Windisch könyvtárának mikroanalízise alapján 

Tancer jelentős új kutatási eredményként a po- 

zsonyi irodalmi élet kettős tájékozódását álla- 
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pítja meg: a korábban egyoldalúan hangsúlyo- 

zott osztrák-bécsi kötődés mellett az észak- és 

közép-német protestáns kultúrához való szoro- 

sabb kapcsolódást is. A kötet rövidebb bevezető 

fejezetében munkája elméleti kiindulópontjait 

tisztázza: rokonszenve a szűk nemzeti szemlé- 

letet egyre inkább leküzdő (vagy erre törekvő) 

szlovákiai történeti, irodalomtörténeti, kompa- 

rasztikai kutatásoké, de inkább a nyugat-euró- 

pai országokban megélénkülő kultúrtranszfer- 

kutatások és transzkulturális irodalomtudomány 

mellett kötelezi el magát. Hangsúlyozza, hogy 

a német nyelvű kultúra transzfer-folyamatai- 

nak elemzése éppen a történelmi Magyarorszá- 

gon izgalmas téma, ahol a német irodalomnak 

a 18. század utolsó harmadától közvetlen recep- 

ció, ill. fordítások által fontos közvetítő szerepe 

jutott az egyes nemzeti irodalmak fejlődésében. 

A magyarországi germanisztika, ill. sajtótörté- 

neti kutatás eredményeit példamutató módon 

hasznosítja művében. Noha a német nyelvű iro- 

dalom, Windisch német (angol) irodalmi tájé- 

kozódása a fő téma, számos esetben a magyar, 

ill. szlovák irodalmi fejlődés kapcsolódási pont- 

jait is felvázolja. A szép kiállítású, 17 illusztrá- 

cióval szemléltetett, a kötéstáblákon színezett 

Pozsony-metszettel megjelenő kötetről mind- 

össze két bíráló megjegyzést tehetünk. A kul- 

turális körkép-fejezet elején Tancer túlzottan 

Pozsony-centrikus, amikor az esztergomi érsekek 

költözésénél Pozsonyt igen, Nagyszombatot 

viszont nem említi. Pozsonyt a legnépesebb ma- 

gyarországi városként mutatja be, 1780-ban majd- 

nem 29 ezer lakossal; Selmecbánya és Komá- 

rom kivételével ugyanis a legtöbb város csak 

10 ezer fő alatti lakosságot számlált − írja. Itt 

Magyarországról beszél ugyan, de az adatok 

csak a mai szlovák területre érvényesek, a tör- 

ténelmi Magyarországra nem, mert ott Debre- 

cen, Buda, Pest, Miskolc, Kecskemét, Szeged, 

Temesvár és még más népes városokat is fi- 

gyelembe kellene venni. Végül egy megjegy- 

zés a kiadásról: mivel a kötetnek, különösen 

Windisch könyvtára miatt, nagy a névanyaga, 

a kötet használói számára hasznos lett volna név- 

mutatót készíteni. 

PAVERCSIK ILONA 

Liber oeconomicus… A könyveket válo-

gatta és a szöveget írta SZŐNYI Éva. Bp. 2008. 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv- 

tár, 69 l. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtára a közelmúltban új, pompás épület- 

be költözött és a bibliotéka nagy tudományos 

(valamint bibliofil) értéket képező muzeális gyűj- 

teménye is kedvezőbb körülmények között áll 

az érdeklődők rendelkezésére. A Kutatókönyv- 

tárban elhelyezett különgyűjtemény különleges- 

ségeiből válogatva tette közzé Szőnyi Éva a Liber 

oeconomicus… című szemet gyönyörködtető és 

sok hasznos tudnivalót tartalmazó képesköny- 

vet. A reprezentatív kiadvány megjelentetése 

egyébként az egyetem alapításának hatvanadik 

évfordulójához is kapcsolódott. 

A korábbi nevén Közgazdaságtudományi Egye- 

tem bár mint önálló univerzitás viszonylag fia- 

tal, az egyetem könyvtárába olvasztott jogelőd 

felsőoktatási intézmények, a Budapesti Keres- 

kedelmi és Iparkamara 1850-ben alapított és 

1948-ban már 70 000 kötetes gyűjteménye, to- 

vábbá néhány jeles gyűjtő – Navratil Ákos, Heller 

Farkas – kollekciója révén a régi gazdasági szak- 

irodalomnak és számos különlegességnek is 

a maga szakterületén páratlan hazai őrzőhelye. 

Nem volt könnyű dolga Szőnyi Évának a gaz- 

dag irodalomból úgy válogatni, hogy felvillantsa 

a bemutatott könyvekkel a gazdaságelméleti teó- 

riák fejlődését, ugyanakkor a szemnek is tetsze- 

tős albumot állítson össze. Harminc oldalpáron 

29, 1488 és 1874 között megjelent, illetve kelet- 

kezett nyomtatvány vagy kéziratos kötet leírását 

tartalmazza szemléletes hasonmásokkal a ki- 

advány; az utolsó, 30. oldalpáron (66–67.) pedig 

az egyetem professzora, Bekker Zsuzsa szerkesz- 

tésében 2001-ben induló „Magyar közgazdasági 

klasszikusok” eddigi kilenc kötetének címlapja 

látható. 

A bemutatott tomusok – ahogyan egy csepp 

az óceánból képes megidézni a végtelen tenge- 

reket – jól reprezentálják a könyvtár ritkaságait 

és a gazdaságtudományi elméletek változását, 

illetve azt, hogy az ökonómia tanulásához és 

műveléséhez régen is milyen sokféle ismeretre 




