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A k ön y- és az olvasástörtén etk u tatás
a m o d e rn k u ltú rtőrtén etírásb an
A jelen tanulmány írója a témával, a XVIII. századi női, elsősorban német nyelvű
sajtó tanulmányozása útján került kapcsolatba. A legtöbb írás a nyomtatás
megjelenésétől kezdve foglalkozik a könyv- és olvasástörténettel. Az erről szóló
tanulmányok száma megsokszorozódik a XVIII. századra és azt követő korszakok
ra vonatkozóan, mutatva, hogy ettől az időszaktól kezdve a nyomtatott szó
jelentősége ugrásszerűen megnövekedett. Megmutatkozott ez az írni- és olvasnitudók számának emelkedésében és abban a tényben, hogy a m odern állami
bürokrácia kiépülésével az írott dokumentumok jelentősége a hétköznapi élet
egyre több területén fontossá, sokszor szinte nélkülözhetetlenné vált. A modern
korban a nyomtatott írásművekhez egyre olcsóbban lehetett hozzájutni.
A polgárosodás és a polgári emancipációs törekvések egyik fő kísérőjelensége
volt az irodalmi élet üzletszerűvé válása. A XVIII. század folyamán a magán- és a
közéleti szféra egyértelműen szétvált. Ebben a korszakban születik meg a polgári
nyilvánosság, amelyet Jürgen Habermas1 a két előbb említett szféra közé helyez.
A polgári nyilvánosság résztvett a "nyilvános okoskodásban” (Rásonnment), a
társadalmi kommunikációban, amely később társadalomkritikává vált. A síytó
politikamentes közeget biztosított a valójában politikai nyilvánosság számára. A
folyamatban, amelynek során az irodalom és az újságírás bizonyos mértékig
összefonódott egy űj író-típus, az író-újságíró is megjelent, akinek tevékenysége
mind szellemi, mind gazdasági értelemben a piactól függött. A XVIII. század
második felétől az anonimitásból kilépve új munkamódszerekkel és időbeosztás
sal dolgozott új témákon. A fent említett alapvető változások lassan, századokon
keresztül és területenként eltérően mentek végbe Európában. Ugyanígy a könyv
es olvasástörténetkutatás is eltérő az egyes országokban. Ezen a kutatási területen
vezető szerepet töltenek be a történettudományban márjólismert francia (Lucien
Febvre, Henri-Jean Martin, Dániel Roche, Roger Chartier, Francois Fürét, Róbert
Estivals), német (Helmuth Kiesel, Paul Münch, Franklin Kopitzsch, Herbert G.
Copfért, Ottó Danii, Marlies Prüsener), és angolszász (Róbert Darnton, D.F.
McKenzie, H. S. Benett) nyelvterület történészei. A különböző régiókban elért
kutatási és módszertani eredményekbe ad részletes betekintést a Hans Erich
Bödeker által szerkesztett könyvtörténet2, amely egy 1990-ben Göttingenben
megrendezett konferencia anyagának összefoglalása, valamint Róbert Darnton

1Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, 1993. 81-85. o,
2 Histoire du Livre, Szerk.: Hans Erich Bödeker. Paris, 1995.
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tanulmánykötete3. Mindkettő megkísérli a könyv- és olvasástörténetet elhelyezni
a m odern kultűrtörténetírásban, illetve összevetni a különböző régiók kutatási
eredményeit és módszertanait.
Ebben a tanulmányban a szerző kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a könyvet
és olvasóját mint a m od em történetírás igen sokrétű forrását, különösen a XVIII.
századtól kezdődően. Miután vázolja a m odern kultúrtörténetírás legfőbb felada
tait és bemutatja a könyv- és olvasátörténet kutatásának mai állását francia, német
és angolszász területen, elhelyezi azt a kultúrtörténet keretein belül különös
hangsúlyt adva a sajtótörténetnek.
I. A m odem kultúrtörténetírás és a könyv

A m odern kultúrtörténetífás — mint minden más tudomány az elmúlt időszak
ban — újrafogalmazza vizsgálatának tárgyát és módszereit. A történeti kutatás
területének állandó növekedésével egyidőben két párhuzamos folyamat figyelhe
tő meg: az egyes tudományágak specializálódása egyfelől és az interdiszciplináris
kutatások számának kiterjesztése másfelől, a “határvonalak áthágásának” kéidése
a társadalomtudományok körében az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb témá
vá vált. A m od em kultúrtörténetírás problémái ebben az összefüggésben vizsgá
landók.
A legtöbb történetíró szerint a kultúra egy olyan terület, amely különböző
termékeket és gyakorlatokat (cultural products, cultural practices) foglal magá
ban és amely megkülönböztetendő a gazdasági és a társadalmi szférától. “Minden
szokás kulturális ugyanúgy, mint ahogy társadalmi, gazdasági, hiszen cselekvéssé
formálja azt, ahogyan az emberek az őket körülvevő világjelenségeit értelmezik.
A kultúra leírása magában foglalja a kapcsolatrendszerek összességét —a gyakor
latok totalitását. Ez utóbbi megmutatja, hogy az adott kultúra hogyan fejezi ki a
fizikai környezetet, a társadalmat, és a szakrálist.”4 Amennyiben elfogadjuk a
“kultúra” fenti definícióját, amely a legtágabb értelemben értelmezi a szó jelenté
sét, érthetővé válik, hogy a társadalomtörténet és a kultúrtörténet miért fonódott
össze az elmúlt évtizedekben.
A XX. század közepén a társadalomtörténetjelentősége fokozatosan növekedni
kezdett. Mindenekelőtt a marxista történészek és az Annales-kör tagjai kezdtek
vele foglalkozni.5Az elkövetkezendő évtizedekben a társadalomtörténet folyama
tosan terjesztette ki kutatási területét, és túllépve a különböző társadalmi rétegek

3 Róbert Darnton: The Kiss o f Lamourelte. New York-London, 1990. Darnton fenti kötelének végén
található jegyzet apparátusban a kutatási terület további fontos képviselői szerepelnek műveikkel
együtt.
4 Roger Charlier: The Cultural Uses o f The Print in Early Modern Francé. New Jersey, 1987. 11. o.
5 Ebben az Összefüggésben inegemlítendők a legismertebb marxista történészek közül George Rudék,
Albert Soboul, E. P. Thompson, az Annales-kör legkülönbözőbb irányzatainak képviselői közül pedig
Marc Bloch, Lucien Febvre, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Goubcrt, Roger Chartier és Jacques
Revei.
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demográfiai és szodökonóm iai elemzésén létrehozott egy módszert, amelyik a
társadalom kulturális összetevőit hangsúlyozta. A marxisták ezeket az összetevő
ket eszméknek, hagyománynak, a különböző társadalmi osztályok nyelvének stb.
nevezik. Az Annales-kör tagjai mentalitásról (mentáiké) beszélnek, amely a
braudeli “harmadik szint” történeti realitásának, nevezetesen a strukturálisnak
részét képezi.5 A “diskurzusok"6
7 (pl. állam, test, őrület, szexualitás) vizsgálata,
amely elsőként Michel Foucault nevéhez fűződik ezen két megközelítési m ód közé
helyezhető és így egy “harmadik utat” kínál. Foucault annak ellenére, hogy
“kívülálló” — művei a szépirodalom határán állnak és hajlamosak figyelmen kívül
hagyni a fent említett diskurzusok társadalmi, gazdasági és politikai összetevőit megkísérli messzemenően átalakítani a történetudomány módszertanát. Elutasít
ja a történelem időszemléletét, diszkontinuitásról beszél és a kultúra tanulmányo
zásakor kezdeteket említ, de nem okokat. Munkásságnak szellemisége nagy
hatással van a kultúrtörténet írásra, különösen az Annales kör tagjai körében.
Miközben a kultúrtörténészek új módszereket keresnek, hogy megtartsák a
kultúrtörténet pozícióit az egyre nagyobb tért nyerő társadalomtörténet mellett,
a történettudomány módszertanának teoratíkusaivá, kritikusaivá válnak. Az új
módszereket többek között antropológusok, irodalomtudósok és szociológusok
fejlesztették ki. Az antropológia, az irodalomelmélet és a szociológia új megköze
lítési lehetőségeket kínál a történetírás számára, amely az elmúlt időszakban egyre
inkább értelmezővé, magyarázóvá vált. Mindhárom módszertan legfontosabb
alapkövetelménye a vizsgálandó jelenség saját összefüggésében, a “kortárs szem
üvegén át” való vizsgálata, valamint ajelenségek jelentésváltozásának kimutatása.
A könyv- és olvasástörténet ebben a megközelítésben válik fontossá a m odem
kultúrtörténetírás számára.
A nyomtatott szó története a sajtó és a röpiratok története mellett elsősorban
a Gutenberg kora óla megjelenő könyvek történetére koncentrál. A könyv mint
a történelemkutatás forrása számtalan kérdésre adhat választ és sokrétű megkö
zelítéshez szolgálhat alapul. A könyv egyfelől egy iparosok által előállított termék,
amelyet századokon át cserélték, eladtak, megvásároltak és szállítottak és ebben a
megközelítésben a gazdaságtörténeti kutatás tárgyát képezheti. Ilymódon nyo
m on követhető a könyvelőállítás braudeli értelemben vett konjunktúrája mind
hosszú-, mind rövidtávú megközelítésben, figyelemmel kísérve a fellendülés és a
hanyatlás egymást követő szakaszait. Termék mivoltában a termelők (írók, kiadók,
szerkesztők, nyomdászok, kereskedők, könyvkereskedők stb.) társadalomtörténe
tének kutatásához is alapul szolgálhat., vizsgálva azok hierarchikus rendjét, együtt
működését, összecsapásait, szerencséjét és balszerencséjét.
6 Fernand Braudcl az Annales-iskola kimagasló alakja “nagy történelmei" (histoire totálé) írt, amelyben
három szintet különböztet meg. Az első a struktúrák szintje {földrajzi környezet), amelyet a hosszú
időtartamban (longue dureé), a második a konjunktúrák szintje (társadalomtörténet), amelyet közép
távon (moyenne durée) és a harmadik az események szintje (politika, egyének), amelyet rövid távon
vizsgál. A konjunktúra ebben az összefüggésben bizonyos jelenségek együttállását jelenti.
7 A “diskurzus” fogalmát, részletesen magyarázza Foucault a L’ordre de discours című tanulmányá
ban, amely magyar fordításban is megjelent (ld. Holmi 1991, 7. sz. 868-889, o.)
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Másfelől a könyv szöveget tartalmaz és ezáltal gondolatokat, eszméket érzéseket
és érzelmeket közvetít. Ezért mind a gondolatok, amelyeket a szöveg közvetít az
olvasó számára, mind az olvasó (a fogyasztó), és az ő megközelítésmódja (fizikai
értelemben: ki, mit, hol és mikor olvas, valamint szellemi/intellektuális értelem
ben: miért és hogyan) elemezhető a kultúrtörténet keretein belül.
Ezáltal tehát a könyv mint gazdasági és szellemi termék interdiszciplináris
vizsgálat tárgyát képezheti. A témában kutatást végző történész vizsgálhatja a
nyomtatott könyv életútját (“life-cycle”),a Ez egy kommunikációs láncolat (“commuiiication-drcuit”), amely üzeneteket közvetít, átalakítva azokat útközben gondo
latokból írássá, nyomtatott formákká, majd ismét gondolatokká. A könyvtörténet
ennek a folyamatnak minden fázisát és az egész folyamatot együttvéve vizsgálja
minden változatában (térben és időben), valamint egyéb azonos környezetben lévő
gazdasági, társadalmi, politikái, kulturális rendszerekkel való viszonyában.8
9 Ezért
a könyv a m odern kultúrtörténetírás számára igen gazdag forráskéntjelenik meg.
II. Könyvkereskedés és könyvolvasás

v. V:.
A könyv történetének kutatása a kultúrtörténet keretein belül Franciaország
ban született a hatvanas években (École Praűque des Hautes Études). Innen
terjedt el egész Európában, különösen Németországban és Angliában, valamint az
Egyesült Államokban. A német kutatás a fő hangsúlyt a könyvek befogadására
összpontosítja, míg az angol a nyomtatástörténetre. Az új kutatási terület számára
központokat hoztak létre (Párizs, Wolfenbüttel, Washington) és új folyóiratokat
szerkesztettek (Publishing History, Revue Francaise d’Histoire du Livre, Wolfenbutteler Notizen zűr Buchgeschichte stb.).10
A könyv történetének kutatása számtalan kérdést próbál megválaszolni mind a
termelőkre, mind a fogyasztókra vonatkozóan. A termelőkkel kapcsolatban olyan
kérdésekre igyekszik választ keresni, mint: Milyen könyvek voltak a piacon?
Hogyan nyomtatták őket? Hogyan működött az irodalm i/írott művek piaca? Mi
volt a szerepe a közvetítőknek (pl. kereskedők, hajósok stb.) a kulturális kommu
nikációban? Hogyan működött a kiadás mint üzletág? Hogyan és milyen mérték
ben közvetítették ezek a könyvek a közönség számára a felvilágosodás eszméit?
Róbert Damton az Enciklopédia kiadástörténetét elemző könyvében számba
veszi a fenti kérdések megválaszolására felhasználható forrásokat.11 Listáján
kereskedelmi levelezés, számviteli feljegyzések, vezetők titkos feljegyzései, tenge
részek naplói, ipari kémek jelentései, kiadók levelezései, könyvkiadás engedélye
zésére vonatkozó kérelmek szerepelnek. Valójában ezen források elemzése túlmu
tat a könyvkereskedés történetén. A kutatás magában foglalja a kereskedők
mentalitástörténetét, az üzletág diplomáciatörténetét, társadalmi ás gazdasági
8 Damton The Kiss 111. o.
9 Uo.
10 Damton: The Kiss 109. o.
11 Róbert Damton: The Business o f the Enlightenment, Cambridge Mass., 1979. 4-5. o.
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összefüggésbe helyezi a kiadástörténetet. Ezáltal a közvetítők társadalomtörténe
te is kutathatóvá válik. Végül, de nem utolsó sorban a fent említett forrásokra
támaszkodva a politikai légkör és a jog i szankciók világa is a kutatás tárgyát
képezhetik.
Az olvasástörténetkutatás, azaz a fogyasztói oldal nehezebben elemezhető. A
könyv külső történetét, azaz ki, mit, hol és mikor olvas, mind makro-, mind
mikroanalízis útján lehet vizsgálni. A makroanalízis Franciaországban és Német
országban terjedt el leginkább. A francia kutatók többek között az évente
m egjelenő francia könyvbibliográfiát (Bibliographie de la Francé) és a szerzői jogi
katalógusokat használják, míg a német kutatók a lipcsei és a frankfurti könyvvásár
katalógusait (XVI. század közepétől a XIX, század közepéig). Angliának nincsen
ehhez hasonlítható forrásanyaga, de a londoni könyvkereskedők szövetségének
(London Stationers’ Company) feljegyzései számos forrást biztosítanak az angol
könyvkereskedés kutatásához.12 Ezzel a makroanalízissel nyomonkővethető pél
dául a német “olvasási láz” (Lesewut, Lesesucht) alakulása a XVIII. század második
felében. A könyv külső történetének mélyebb vizsgálatára, ki mit olvasott, a
mikroanalízis alegalkaímasabb. Első pillantásra a magánkönytárakkatalógusai, az
előfizetői listák, az inventáriumok, különböző társadalmi csoportok (nemesek,
papok, városi polgárok, iparosok/kézmüvesek) könyvtárainak statisztikái megfe
lelő forrásnak tűnnek erre a célra. Az eredmény azonban, amelyet ezek alapján
kapunk nem feltétlenül valósághű. Roger Chartier13 a parasztok olvasáskultúrájá
nak. vizsgálatát célzó felmérés kapcsán, amelyet Gregiore abbé végzett el, arra a
következtetésre jut, hogy a kutatás eredménye sokkal inkább a városban lakó
írástudó értelmiség elképzeléseit mutatja a parasztokról. Tehát az eredmény nem
mutat reális képet a parasztok olvasáskultúrájáról, mert összekeveredik az értelmi
ség hiedelmeivel és előítéleteivel. Továbbá az a tény, hogy a könyv valakinek a
birtokában volt nem jelenti azt, hogy az illető olvasta is azt. A könyvtárakat több
generáció áldásos munkája hozta létre és ezért nem képviseli egy adott korszak
ízlését.
Ha nincs is ugyan egy általános modell, amely alapján azonosítható lenne az
egyének által valóban olvasott könyvek jegyzéke, figyelemreméltó eredmények
hez vezethet a makro- és mikroanalízis időnként akár egymásnak ellentmondó
adatainak összevetése. A kinyomtatott és eladott könyvek jegyzéke ezen a ponton
segítségül szolgálhat. Az olvasás és az olvasóközönség mélyebb elemzése érdeké
ben az olvasó fizikai környezete, olvasói tevékenységének körülményei is figyelem
be vehetők. Az újkor kezdetén az olvasás inkább társasági tevékenység volt
(alacsonyabb társadalmi rétegek otthon a tűz körül, műhelyekben, tavernákban,
a gazdagabbak olvasóklubokban), majd később, először a műveltebb rétegek
körében, magántevékenységgé vált.

12 Damton: The Kiss 158-159. o.
13 Roger Chartier: Lesende landleute. In: Die unvollendete Vergangenheit, Szerk.: Roger Chartier.
Franfurt, 1992.170-188. o.
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Az előbbi megállapítások ellenére a könyv belső történetére, azaz a befogadásra
vonatkozóan bizonytalan módszerek állnak rendelkezésünkre. Az olvasás “társa
ság formájának” kezdetben vezető szerepe azt jelzi, hogy szóbeli közvetítés által
olyanok is hozzájutottak a nyomtatott szövegekhez, akik nem tudtak olvasni. Ez a
fajta élmény másfajta befogadással járt és általában másfajta szövegekre is vonat
kozott. A csendben olvasás egyénibb, belső élményhez vezetett.
A hogyan és a miért problematikájának vizsgálatakor, azaz az olvasás elemzése
kor valamint az olvasmányjelentésének az adott olvasó számára való körülírásakor
Roger Chartier nyomán14 három pólust kell megkülönböztetnünk: a szöveget, a
tárgyat, amely hordozza a szöveget, és a tevékenységet, amely által a szöveg az
olvasóhoz kerül. A három jelenség között létrejövő kapcsolat adja az olvasmány
jelentését az adott olvasó számára, és ezt a jelentést kell megkísérelni körülírni.
Ennek a körülírásnak a gyakorlati kivitelezéséhez egy az olvasás történetére
vonatkozó cikkében15 Róbert Dam ton öt lehetséges utat sorol fel: 1. kortárs
ábrázolások vizsgálata az olvasásról szépirodalomban, levelekben, festményeken
stb. az olvasó olvasás közbeni gondolatainak felfedezésére; 2. olvasás tanításának
és tanulásának elemzése; 3. életrajzi és egyéb kevésbé személyes feljegyzések
alapján annak felkutatása, hogyan olvastak és írtak a parasztok; 4. az irodalomel
mélet és az irodalomkritika módszereinek alkalmazása a szövegelemzésre; 5. a
könyv külső megjelenésének vizsgálata. Az első három az olvasási tevékenység, a
negyedik a szöveg, az ötödik a tárgy elemzéséhez nyújt segítséget.
Az olvasás tehát kreatív tevékenység. Ebből a szempontból a könyv története
gazdag forrásként szolgál az eszmék társadalomtörténetéhez is, amely sok m odem
gondolkodó szerint az ideológiákat és eszmerendszereket nem pusztán intellek
tuális jelenségekként kezeli (mint ahogy azt az eszmetörténet teszi), hanem
tevékenységekként, amelyek koruk konkrét problémáinak megoldásaira jöttek
létre.16 Az eszmék társadalomtörténete tehát azok elterjedésének és befogadásá
nak módját vizsgálja.
III. A sajtótörténet speciális helye a könyvtörténetben

A sajtó története a könyvtörténeten belül különlegesen fontos helyet foglal el.
Az első szerzők egyike, Joachim Kirchner, aki a német sajtótörténetről írt,
munkájához elkészítette a németnyelvű folyóiratok bibliográfiáját a kezdetektől
(XVII. század vége) a francia forradalomig.17 Az ő meghatározása szerint a XVII.
és XVIII. század sajtóját meghatározatlan időtartamra hozták létre és viszonylag

14 Roger Chartier: Text, Printlng, Readings. In: i.m. Szerk.: Hunt. Los Angeles, 1989. 163. o,
15 Darnton: The Kiss 157-187. o.
16JohnDunn: The Identity o f the History o f ldeas. In: Philosophy, Politics and Society. Szerk.: P. Laslett
— W.G. Runciman — Quentin Skinner. Oxford, 1972. 158-173. o.
17 Kirchner Joachim: Die Grundlage des deutschen Zeitschriftenwesens. Mit einer Gesamtbibliographie dér deutschen Zeitschriften bis zumjahre 1790. Leipzig, 1928-1931.
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rendszeresen jelentették meg egy meghatározott társadalmi csoport számára.18A
szakirodalom egy része az évente megjelenő altnanachokat, kalendáriumokat és
zsebkönyveket a sajtó előfutárainak tekinti.19A sajtó sokféleképpen rendszerezhe
tő: aszerint, hogy milyen írásokat tartalmazott (irodalmi lapok, politikai lapok,
morális hetilapok, tudományos lapok), vagy aszerint, hogy kik számárajelent meg
(nők, férfiak, gyerekek). Természetesen voltak átfedések az egyes műfajok között,
hiszen például a morális hetilapok a nevelést célozták és voltak olyan lapok,
amelyek hasonló céllal jöttek létre, mégis irodalmi lapnak számítottak vagy
általános tematikával rendelkeztek, de foglalkoztak irodalommal, történelemmel,
tudománnyal, politikai kérdésekkel.
A sajtó elteijedése együtt haladt az extenzív olvasás20 elterjedésével, amely
nagyjából a XVIII. századra tehető. Körülbelül XVIII. század közepéig az intenzív
olvasás volt elterjedtebb, eltekintve a nagyon szűk elit rétegek és a tudósok olvasási
szokásaitól. Ez néhány könyv, mint a Biblia, imakönyvek, illemtankönyvek,
almanachok és kalendáriumok ismétlődő olvasását jelentette. A legfontosabb
szövegek az egyház felügyelete alatt álltak és generációról generációra öröklődtek.
A könyv, “mint egy időtálló tekintély kézikönyvként szolgált a gyakorlati élet
hez” .21 A könyvhöz való ritualizált viszony nem a tudás megszerzését szolgálta
elsősorban, hanem inkább “régen legitimizált igazságok” megértését. Ez a fajta
olvasás, amely csak néhány kiválasztott számára volt elérhető, bizonyos alkalmak
hoz, térhez és időhöz kapcsolódott az egyházi év keretein belül. “Ez a ritualizált
ismételt olvasás irodalmi helyett inkább vallásos és erkölcsi élményt okozott,”22
Az extenzív olvasás számos szöveg önálló/egyéni olvasásátjelenti legtöbbször a
magánszférában. Ez az újfajta olvasási m ód megváltoztatta az olvasmányokat is,
pontosabban a két folyamat erősen összefonódott. Ellentétben az intenzív olvasó
val az extenzív olvasó nem tulajdonított végső tekintélyt az olvasott szövegnek,
hanem megítélte annak tartalmát. Ugyan a XVIII. század folyamán az extenzív
olvasás egyre hangsúlyozottabbá vált, ez nem jelentette az intenzív olvasás eltűné
sét. Továbbá Bödeker megállapítása szerint23 a tudósok már a kora újkorban
modern értelemben viszonyultak olvasmányaikhoz, azaz információszerzésre
használták. Ezért tehát nem beszélhetünk a kétfajta olvasás egymást követő
kialakulásáról, hanem inkább az egyik egyre hangsúlyosabb elterjedéséről a másik

18 Francis Ising: Entwicklung und Wandlung dér Frauenzeitschriften. Diss. Münster, 1943. 29-30. o.
idézi Joachim Kirchner meghatározását.
19 Cynthia L.Whíte: W om en’s Magaziné;. London, 1970. 25. o.
20 Az extenzív és intenzív olvasás megkülönböztetésére és elemzésére számos angolszász munka is a
rendelkezésünkre áll többek között Dávid Cressy, Harvey j . Graff, R.A, Houston tollából. A szerző
ezen munkájához inkább német szakirodalmat használt. Legfőképpen Hans Erich Bödeker, R olf
Engelsing és Rudolf Schenda munkáit.
21 HrE. Bödeker: Von dér Literaturgeschichte des Lesers zűr historischen Lesergeschichte. Kézirat.
6. o.
22 Uo. 7. o.
23 Uo. 9-10. o.
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mellett. Ezen folyamat során a nyomtatott szó deszakralizálódott és egyre növekvő
mértékben fogyasztási cikké vált, miközben a befogadás individualizálódott és
egyre szubjektivebbé vált.
Az egész fent leírt folyamat erősen összekapcsolódott a nyomtatási technika
elterjedésével, az iskolarendszer fejlődésével és az írástudás elteijedésével. A
változó életforma helyet adott a szabadidő fogalmának elteijedéséhez, amelyet
világosan elválasztottak a “munkaidőtől” és amellyel szabadon lehetett gazdálkod
ni, például fel lehetett használni “hasznos” , “felvilágosult” tevékenységek gyakor
lására. Ez a fajta változás megfigyelhető a felső- és középosztály körében, akiknek
mind munkája, mind képességei lehetővé tették, hogy olvasmányokhozjussanak.
Az olvasás mint privát tevékenység rendkívül fontos helyet foglalt el a nők, diákok
és “széplelkek” körében.
A könyv és különösen a sajtó megírásának, nyomtatásának teijesztésnek és
olvasásnak a történetét célzó kutatás a m odern kultúrtörténetírás számos kérdé
sére adhat választ. A sajtó különleges helyét az adja, hogy az összesűrítve tartalmaz
za a m odem kor viszonyát a nyomtatott szóhoz, különösen azt a törekvést, hogy
az olvasó minél gyorsabban és töm örebben sok új információhoz jusson. Magyarországon24az eddigi kutatások során a művelődéstörténet keretein belül nagyobb
hangsúlyt kapott a könyv külső története. Ilyen műveket (könyvekről, könyvnyom
tatásról és könyvkereskedelemről) készítettek a századfordulótól kezdődően
többek között, Gárdonyi Albert, Gulyás Pál, Iványi Béla, a sajtótörténetre vonat
kozóan pedig Ferenczy József, majd Kókay György írt összefoglalásokat. Fontos
adatokat tudhattunk m eg a témára vonatkozóan számos művelődéstörténeti
tanulmányból (pl. Kosáry Domokos, Alszeghy Zsolt, H. Balázs Éva). A magyar
olvasóközönségről Fülöp Géza és Kulcsár Adorján írtak. A Magyar Könyvszemle
hasábjain rendszeresen jelennek meg tanulmányok a könyvtárakról és az olvasó
körökről többek között Szemző Piroska ejs Kókay György toilából. A korszerű
módszerek ismeretében a nyolcvanas évek eleje óta M onok István vezetésével egy
többségében könyvtárosokból álló kutatócsoport tanulmányokat ad ki a magyarországi olvasás történetéről, valamint könyvtárak, főleg magánkönyvtárak törté
netéről és állományáról. Hosszútávon egy adattárat készítenek a XV1-XVIII.
század szellemi mozgalmainak történetéhez, amelynek keretében feldolgozzák a
korszak olvasmányainak jegyzékét. Megfigyelések szerint a könyvgyűjt és megvál
tozik a XVIII. század utolsó évtizedeiben, ezért az 1526-1690/1730 terjedő
időszakra vonatkozóan gyűjtik az adatokat. Kutatásaikhoz levéltárak levelezési
anyagait, könyvjegyzékeket (amelyek vagyonösszeírásokban, végrendeletekben,
vagyonelkobzási és eretnekperek irataiban, árvasági ügyek aktái közt, városi
jegyzőkönyvek hagyatékozási ügyirataiban, osztozkodási jegyzőkönyvekben talál
hatók), valamint kézirattári forrásokat (amelyek naplókban, szerzetesrendek
háztörténetének adományozási részeiben, iskolai matrikulák könyvtári fejezgtei24 A szerzők nevei a teljesség igénye nélkül kerültek felsorolásra, mivel saját kutatásai kapcsán a
tanulmány írója főleg az újkorra, és azon belül is a XVIII. századra vonatkozó feldolgozásokat
ismerte meg némi kitekintéssel a XIX. század első felére.
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nek adományozási részeiben és elhunyt tudósok kéziratos hagyatékaiban, akik
maguk is foglalkoztak könyvtártörténettel, találhatók), végül nyomtatott könyvek
kézírásos bejegyzéseit használják.
Megállapítható tehát, hogy a nyomtatott szó külső, de különösen belső történe
tének korszerű vizsgálata még sok új feladat elé állíthatja a magyar történészeket
és általában a társadalomtudományokkal foglalkozókat.25

25 További tájékozódáshoz az egyik legkorszerűbb mű Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem
tudsz.,, című könyve, amely 1995-ban jelent meg és az írás elterjedésével foglalkozik a XVi.-XVIII.
századi Magyarországon. A kötet végén részletes bibliográfia tálálható, amely felsorolja korszakra
vonatkozó nemzetközi és magyar alapműveket az írás- és olvasástörténet, valamint az iskoláztatás
területén.
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