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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-
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kiadói- nyomdai- és kereskedői tevékenységét 

mutatja be az 1770-es évektől 1794-ig. Loewe 

kiadói tevékenysége átfogta valamennyi kora-

beli tudományterületet: egyház- és jogtörténet, 

földrajz, gazdaság, orvostudomány, nyelvtudo-

mány, irodalom, színház –, fő profilja a tudomá- 

nyos ismeretterjesztés volt. Ő adta ki pl. Huszty 

G. Zacharias, a modern egészségtudomány meg- 

alapítójának számító orvos műveit, Vallaszky 

Pál magyarországi irodalomtörténetét, a Cons-

pectust, vagy Horányi Elek Memoria Hunga-

rorumát. Jelentős volt együttműködése a tudós 

polihisztor, lapkiadó Karl Gottlieb Windisch- 

sel; egyrészt népszerű tudományos munkáinak 

(Kurzgefasste Geschichte der Ungarn, Geogra- 

phie des Königreichs Ungarn), másrészt lapjai- 

nak, a Pressburger Zeitung és az Ungrisches 

Magazin kiadója is volt. 

Katarina Bokrosová a szlovák iskolai tan- 

könyvek kiadását tekinti át 1850–1918 között. 

Ezek a 19. század hatvanas éveitől kezdtek na- 

gyobb számban megjelenni, s még a századfor- 

dulón is túlnyomórészt Budapesten nyomtatták 

őket. Gyakran magyar–szlovák nyelven jelentek 

meg, vagy magyar szöveggel és szlovák szótár- 

ral, sok esetben a szlovák tankönyvek a magya-

rok fordításai vagy adaptációi voltak. Kiadásuk- 

ban élen járt a Szent-István Társulat, a Franklin, 

a G. Emich és a Kir.-Magyar Egyetemi nyomda, 

kisebb hányadukat jelentették meg Esztergom- 

ban, Békéscsabán Turócszentmártonban, Lip- 

tószentmiklóson és Szakolcán. A magyar kir. 

Vallás- és Közoktatási Minisztérium kiadásában 

megjelenő Listy národných učiteľov rendszere-

sen regisztrálta a népiskolai szlovák tanköny-

veket, ennek alapján teljes áttekintésünk lehet 

a korabeli kiadványokról. A szerző áttekinti 

a főbb tankönyvszerzőket és munkásságukat, 

akik közül a legismertebb a katolikus népiskolák 

számára író Andrej Ľudovít Radlinský (1817–

1879), a szlovák nemzeti kultúra és irodalmi élet 

nagy szervezője, akinek része volt az írott szlo- 

vák nyelv kodifikációjában is. 

Érdekes magyar szempontból Lívia Kuruco- 

vá tanulmánya „A budapesti nyomdák termé- 

keinek terjesztése a szlovák etnikum körében”, 

amely a századforduló és századelő budapesti 

szlovák nyelvű könyvkiadását vizsgálja. Nem 

elhanyagolható jelentőségű ez a könyvkiadás 

arányaiban, hisz a 19. század második felében 

becslések szerint 50–60 ezer szlovák ajkú lakosa 

volt Budapestnek, de 1900 körül már a magyar 

ajkú budapestiek mintegy fele értett szlovákul 

is. Elsősorban a Minerva, Bagó, Méhner, Bu-

csánszky, Rózsa és Atheneum nyomdák termé-

kei jutottak el jelentős számban Budapest szlo-

vák népessége körébe, ill. a mai Szlovákia terü-

letére (vásárok és bizományosok révén), mivel 

az ottani könyvkiadás még nem tudta fedezni 

a szélesebb rétegek olvasói igényeit. Ezek a ki- 

adványok műfajukat tekintve elsősorban a szó- 

rakoztató ill. a hasznos népi, tanító irodalom 

körébe sorolhatók, pl. naptárak, vagy olcsóbb 

sorozatok (pl. a Szlovák nemzeti könyvtár 40 

filléres darabjai Rózsa és az Athenaeum kiadá-

sában), melyek olykor 50–60 ezer példányban 

is megjelentek. A budapesti szlovák könyvki- 

adás közönsége volt pl. a könyvtárként ill. olva- 

sókörként is működő szlovák egyesületek tag- 

sága. A szerző megállapítja, a jövőben érdemes 

lenne Hornyánszky Viktor kiadóvállalatának 

Szlovákiába irányuló disztribúciós tevékenysé-

gét alaposabban megvizsgálni. 

A SBP kötetében olvashatjuk továbbá Vlasta 

Okoličányová tanulmányát a 16. századi bázeli 

nyomdász, Andreas Cratander kiadói tevékeny- 

ségről. Marta Špániová a 17. századi katolikus 

bestseller-irodalomról ír a pozsonyi kiadói te-

vékenységek tükrében; tanulmányának itt közölt 

első részében Pázmány Péter Kalauzának ki-

adástörténetét foglalja össze. Lucia Lichnerová 

a szerzői jog fogalmát vizsgálja a könyvkultúra 

15–18. századi történetében. Angela Škovierová 

Alexander Máčai pálos rendi hitszónok 1718-

as szlovák nyelvű prédikációs gyűjteményéről 

ír: a Panes primitiarum aneb Chleby prvotín 

a szlovák katolikusok nemzeti öntudat-ébresztő 

műve a rekatolizáció szellemében. Ivona Kol- 

lárová Ján Ambrozi liptó megyei ev. prédiká-

tor Schola Christi to gest Sskola Krystova c. 

művét (1780), a cseh mintára és Johann Arndt 

német fordítására támaszkodó legjelentősebb 

szlovák evangélikus Kempis-fordítást elemzi az 

újkori Imitatio-fordítások kontextusában. Karol 
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Petrovský a martini (túrócszentmártoni) kultu-

rális és politikai központ 1872–1898 közötti 

nyomdai és kiadói tevékenységét mutatja be, 

amely ebben a periódusban a szlovákság eman- 

cipációjának kiemelkedő bázisa volt. Karol Hollý a 

politikus Igor Hrušovskýnak (1879–1937) 

a szlovák nemzeti mozgalomban játszott szere- 

pét vizsgálja az 1907-es A szlovák nép története 

c. munkája tükrében. Oliver Hvizd Július Kustra 

(1884–1943) kassai könyvkereskedő és író élet-

pályáját vázolja, Peter Sabov tanulmányában 

a cseh származású premontrei kanonok, poli- 

hisztor-nyelvész Václav Kohout (1802–1867) 

két, a Jászói (Jasov) kolostor könyvtárában ránk 

maradt, a cigány nyelvvel foglalkozó kéziratára 

hívja fel figyelmünket (Exercitatio Linguae Zin- 

garicae, Tentamen condiscendae Linguae Zinga- 

ricae, 1821), melyek igen érdekesek lehetnek 

a cigány nyelv jelenlegi kutatásához. 

A Studia Bibliographica Posoniensia év- 

könyvben a szlovák–magyar művelődéstörténet 

és könyvkultúra fehér foltjainak feltárását szol-

gáló színvonalas új fórumot üdvözölhetünk. 

DEÁK ESZTER 

Hudi József: Könyv és társadalom. Könyv-

kultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi 

Veszprém megyében. Bp. 2009. Országos Szé- 

chényi Könyvtár–Gondolat kiadó, 276 l. /Nem- 

zeti Téka/ 

A könyvtörténet új felfogása szerint, vagyis, 

hogy a társadalmi élet minden aspektusát felölelő 

tudományágnak tekintjük, a médiumokat a kom-

munikáció történetének átfogó íveként vizsgál-

juk, fontos kiindulópontjává válik az általános 

kultúrtörténet kutatásának. 

Ezen belül is a recepciókutatás, a könyv és 

sajtó befogadásának története e terület napjaink-

ban talán legintenzívebben fejlődő ágazata. 

A szemléletváltozás az utóbbi időben több 

szempontból is megtörtént: az előtérbe kerülő 

olvasástörténet és recepciókutatás mellett a vizs- 

gált időszak is eltolódott: a régi könyv korsza-

kának időhatára 1711-ről 1800-ra helyeződött 

át, az olvasáskultúra széleskörű elterjedésének 

és a nyomdai-kiadói tevékenység nagyarányú 

fellendülésének időszakára, ezenkívül egyre in-

kább nagy hangsúlyt kapott a könyvekre vonat-

kozó levéltári és kéziratos források feltárása és 

publikálása, valamint a nemzeti összehasonlító 

vizsgálat igénye. 

A levéltáros-történész Hudi József, aki az 

elmúlt huszonöt évben tanulmányok sorát tette 

közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mér-

tékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtá- 

rak összetételéről, most a Könyv és társadalom 

c. kötetében a 18–19. századi Veszprém me-

gyei könyvkultúrával foglalkozó írásaiból je-

lentetett meg válogatást. A három első fejezet 

a könyvkultúra egyes fejezeteihez (nyomdászok, 

könyvkereskedők, olvasók, a könyvekre, ma-

gánkönyvtárakra vonatkozó források) kapcso-

lódó tanulmányokat tartalmazza, a negyedikben 

a reformkori kulturális közéletet bemutató írások 

szerepelnek. A közös bennük a válaszkeresés ar- 

ra, hogyan alakult ki az író-olvasó modern em-

ber, hogyan változott meg ízlésvilága, művelt-

ségeszménye a régi és az új korszak határán, 

a vizsgálat tárgya pedig az elitkultúra alatt hú-

zódó hétköznapi ember világa, a szerző szavai-

val „a maga történetét alakító kisember mű-

veltsége és mindennapjai”, vagyis történelem 

illetve kultúrtörténet „alulnézetből”. A kiinduló 

pont, amelyre kutatásait alapozza minden eset-

ben a 18–19. századi helyi társadalom művelő-

désére vonatkozó fennmaradt források (hagyaté-

ki leltárak, osztály-levelek, előfizetési névsorok, 

tűzkárjegyzékek stb.), ezek feltárásával és elem-

zésével fogalmazza meg konklúzióit az olvasás-

kultúra és az olvasói magatartás vonatkozásá-

ban. 

A „Nyomdászok, könyvkereskedők, olvasók” 

c. fejezet a Veszprém megyei sajtó kezdeteit te-

kinti át 1788–1847 között és Ethey István veszp-

rémi könyvkötő és könyvkereskedő működését 

mutatja be. A győri Streibig család által 1789-

ben alapított, majd a Szammer család tulajdo-

nába került veszprémi nyomdából 1845-ig 416 

kiadvány került ki, melyek túlnyomórészt tudo-

mányos és szakkönyvek. Jelentősebb kiadványai 

között tartjuk számon pl.: a Horváth János veszp-




