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Balog Edit Otilia (DE)
Az Uránia célközönsége – szándék és „valóság”

A XVIII. század végén formálódó magyar
irodalmi intézményrendszer létrejöének elen-
gedhetetlen része volt a megélénkülő folyó-
irat-kiadás. Bár a Kármán József és Pajor Gás-
pár szerkesztee Urániának (–) mind-
össze három száma jelent meg; a lap Toldy Fe-
renc akadémiai székfoglalójától (. március
.) kezdve a mindenkori kánon szerves része.
A Bé-vezetés rögzíti a célközönséget: „ezen Mun-
kát különössen az Asszonyi-nemnek szántuk.

[…] Leg-szebb Álmaink közzűl-való az, ha eggy kellemetes Hazánk’
Leányának unalmas Óráját hasznossan rövidíthetjük.” Terveze elő-
adásom középpontjába az Uránia célközönségének és tényleges ol-
vasóközönségének kérdéskörét állítom; arra a kérdésre keresem a
választ, hogy milyen formában érvényesül a bevezetésben rögzíte
szándék és vezérelv a lapszámokban. Érdekel, hogy hogyan, milyen
szempontból jelenik meg a nőiség a folyóiratban, milyen szereplehe-
tőségekkel ruháznák fel feltételeze olvasóikat a szerkesztők. A kér-
dések megválaszolásához vizsgálom a magyar nőnevelés korabeli
kereteit és lehetőségeit, valamint a lap szövegeinek tematikáját, kü-
lönös figyelemmel fordulva A’ Nemzetek’ külömb-féle Szokásai a’ Há-
zasodáskor és A’ módi című egységek felé.





Balogh Zsuzsánna (ELTE)
Emlékezet és emlékállítás.
Bánffy Dénes portréja Cserei Mihály Históriájában

Bánffy Dénes (?–) vagyonával, kap-
csolatrendszerével és befolyásával kitűnt az
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelmet körülvevő po-
litikai elitből (kolozsvári és szamosújvári főkapi-
tány, Doboka és Kolozs vármegye főispánja, a fe-
jedelmi tanács tagja). A vizsgálat a Cserei Mihály
Históriájában megjelenő Bánffy Dénes alakra fó-
kuszál. Cserei Mihály Teleki Mihály iránti el-

lenszenve kimutatható Bánffy Dénes alakjának ábrázolásában is.
A szerző nem rendelkeze Bánffy Dénesről közvetlen adatokkal,
mégis az általa megrajzolt Bánffy portré máig meghatározó.

Csapó Fanni
Oratio Francisci Frangepani, 
Egy török ellenes beszéd értelmezési lehetőségei

Az -es regensburgi birodalmi gyűlésen je-
len volt Frangepán Ferenc kalocsai érsek, mint
Habsburg Ferdinánd követe. Június -én egy
török ellenes buzdító beszédet (Oratio Reveren-
dissimi in Christo patris…) intéze a rendek-
hez, mellyel Buda megsegítésére akart pénzbeli
és/vagy katonai segítséget szerezni. Frangepán
beszéde az elhangzásakor még Buda német ost-
romának támogatására ösztönözte a rendeket,

azonban mire a nyomtato példányok  végén latin, német és
olasz nyelven megjelentek, Buda török kézre került. A nyomtato
változat célja tehát inkább már az -es visszafoglaló hadjárat elő-
készítése lehete. A beszéd az -es években ismét az érdeklődés
középpontjába került és újra kiadták latin nyelven.

Az előadás három fő kérdésre keresi a választ. Ki ellen szól való-
jában az eredeti Frangepán beszéd? Az időközben lezajló események





hogyan befolyásolták a beszéd és a nyomtato változat recepcióját?
Hogyan képesek aktuális események aktuálissá tenni akár több évti-
zedes szövegeket is?

Déri Eszter
„Dicsöséget ada néki az ö
Nemzetségében” – Esterházy-genealógiák

A családi identitás és a nemzeti identitás, il-
letve a keő összeüggésének figyelemre méltó
szöveges emlékei a haloi beszédek. Bár a –.
századi prédikációkban megjelenő történelem-
szemlélet, történetfilozófia és a nemzeti sors-
szemlélet az elmúlt évtizedekben jó néhány pub-
likáció tárgya volt, kevesek figyelmét keltee fel
az egyes családok e beszédekben fellelhető ön-
szemlélete, identitásának főbb elemei. Ha a teme-
tési prédikációra olyanműként tekintünk, amely-

nek önálló szerzője egy, a rokonsághoz szorosan nem kapcsolódó sze-
mély, ezek a szövegek nem kapnak helyet az emlékirat-irodalomban.
Azonban jelenlegi tudásunk szerint az elhunyt fele prédikáló pap
az illető életútján túl ismerte a genealógiát is, előfordult, hogy a ha-
lo még életében rendelkeze a beszéd tartalmáról, és a pap mon-
danivalóját gyakran a hozzátartozók elvárásaihoz alakítoa, illetve
a temetési beszédek a család költéségén jelentek meg nyomtatásban.
Ezek szerint amelle, hogy a családi emlékezet egy külső személy
által megjeleníte formájáról beszélhetünk, nem megalapozatlanul
számíthatunk az elhunyt és a rokonság nézőpontjára, illetve arra,
hogy ado famíliákhoz kapcsolódó haloi beszédek olvasásakor a
számukra fontos értékek, identitásképző elemek térnek vissza időről
időre.

Előadásomban az Esterházy család tagjai fele mondo temetési
prédikációk genealógiára vonatkozó részeit vizsgálom, bemutatom a
beszédek sajátos történelem interpretációját, a leggyakrabban vissza-
térő motívumokat, a család számára fontos értékek megjelenítésének
szöveges lehetőségét, és arra keresem a választ, hogy az ezekbenmeg-





jelenő identitás jegyei az Esterházyak sajátja vagy a nemmesség ko-
rabeli jellemzője lehete.

Horváth Mária (SZTE)

A Torday János ellen mondo Posonban löt
praedikatio, Pazmany Peter altal: azon az napon,
mellyen amaz tündér módra valtozandó alhatat-
lanságnak tüköre, ordai Ianos Barát, harmad-
szor ki öltözöt az csuklyából: Pünkösd után XII. Va-
sárnap: Kis aszony havának . napján, M. DC. X.
esztendöben Egy keresztyen hallgatótúl az eleven
nyelv után, irásban foglaltatot, és az hívek eppü-

letire szem eleiben ki bocsaatot kezdetű és „Musiponiba Nyomtat-
tato” prédikáció kutatása sok szempontból érdekes. A kiadás he-
lye és kiadója is titkos, melyek a szöveg meggyőző erejét fokozták,
a külső, üggetlen forrás bevonásával a tartalmát hitelesítik, erősítik.
De vajon hány példányban jelent meg, pontosan kiknek és mit üzent?
Hogyan juthato el az olvasókhoz? Milyen hatása volt? A forma
mennyire határozta meg a befogadást? Előadásom ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ.

Gesztelyi Hermina (DE)
Református terítő unitárius közegben? – Bethlen Kata
-ös textíliájának felekezeti szerepe Olthévízen

Olthévíz a . századra szinte teljes egészé-
ben unitárius falu le, ahol a Bethlen családnak
is voltak birtokai. Teleki Józseffel kötö házas-
sága után Bethlen Kata i alapíto református
egyházat és iskolát. Ennek írásos és iparművé-
szeti nyomai egyaránt a patróna egyháztámogató
tevékenységét örökíteék meg, és a textíliák és
egyéb klenódiumok kiemelten fontos hordozó-
ként jelentek meg a református közösségben, an-
nak kialakításában. A reformáció megjelenésé-





nek, majd -től a református lelkész állandó jelenlétének köszön-
hetően egyre több unitárius tért át, ahogyan arról a Iubar Solis Iusti-
tiae is tudósít. Bethlen Kata templomot alapíto, amelyet többször is
úrvacsorához szükséges felszereléssel és könyvekkel láto el. Előadá-
somban egy -ben adományozo táblás rece abroszt kívánok ala-
posabban megvizsgálni, feltárni jelentőségét az olthévízi közegben.
Hogyan érthető a rajta megjelenő minta, anyaga és díszítesége?
Milyen üzenetet hordozo a templom terébe kerülve? Mit jelente
egy olyan református közösségnek, ahol a hívek jelentős része unitá-
rius volt korábban? Hogyan hato a hívekre, volt-e közösségteremtő
funkciója?

Markó Anita
Irodalmi körök, írótársaságok a reneszánszban

A magyar irodalomtörténet-írás narratívája
erősen kapcsolódik az irodalmi csoportok törté-
netéhez – modern magyar irodalmi élet kialaku-
lását is ezeknek a csoportoknak a . századi ki-
alakulásához köti a szakirodalom. A tudatos iro-
dalmi élet működtetésének igénye azonban már
jóval előbb, a . században megnyilvánult Ma-
gyarországon. Célom annak vizsgálata, hogy a
már feltárt író és költőtársaságok létmódja és mű-
ködési mintázata miként valósult meg. Hipotézi-

sem szerint ezek a csoportok bár alapvetően a szerzetesrendek és val-
lási közösségek „textual communities” fogalmának megfelelően mű-
ködtek, de alapvető változás, hogy tudatos irodalmi tevékenységre
törekedtek. Olyan közösségeket hoztak létre, amelyek szándékoltan
az ado társadalmi szerepeiken túl (nem azokkal ellentétben, de azok
melle) egy új identitás lehetőségét jelenteék: a résztvevők nem
egyházi és nem hivatali minőségükben szerepelheek, hanem vala-
mely irodalmi vagy tudósműködést végző egyénként. Dolgozatom fő
kérdése tehát az, hogy a vizsgált korai irodalmi csoportok tagjai mű-
veik által miként és milyen közösséget képeztek maguknak. Ennek
megismerésével kirajzolódik egy az újfajta, magukat irodalmi mun-





kát végző, heterogén és egymás felé gyenge kapcsolatokon keresztül
nyito csoportok által létrejö hálózat, amely a korban az irodalmi
élet működésének modelljét mutatja.

Maróthy Szilvia
Verskötetek hordozóik tükrében (Wathaytól Koháryig)

A . századi magyar költészet kötetkompozí-
ciós termése mennyiségileg, s így hordozóik jel-
lemzőire nézve áekinthető. Demit tekinthetünk
kötetnek, s milyen kritériumok alapján? Előadá-
som a korszak versköteteinek vázlatos áekinté-
sét kívánja adni a hordozók szempontjából: kéz-
iratos vagy nyomtato szerkesztmény-e a vers-
kötet, szerzői vagy szerkesztői a kompozíció, s
milyen gráfia, tipográfia kölcsönöz megkompo-
náltságot a köteteknek?

Mizera Tamás (EKF)
Könyv és mesterség a kora újkori Magyarországon
(A magánkönyvtár-képződés tendenciái a polgárság
körében, különös tekinteel a tanítók gyűjteményeire)

A könyvnyomtatás forradalma Európában a
kora újkor során bontakozo ki. A folyamatosan
növekvő könyvtermés potenciális olvasóközön-
sége, az esetünkben professziók összességeként
értelmeze polgárság gyűjteményeinek nagysá-
gát történelmi, társadalmi, gazdasági, öldrajzi
és intellektuális szempontok egyaránt befolyá-
solták. A polgári könyvtárak állományáról fő-

ként a hagyatéki összeírások adnak tájékoztatást a . század kuta-
tói számára. Az inventáriumok könyveket felsoroló részei az Adat-
tár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat-
ban jelentek meg; a forrásközlések mind tartalmi, mind mennyiségi





szempontok alapján kielégítően elemezhetők – a kutatás ez utóbbira
helyezi a hangsúlyt. Az erdélyi, felvidéki és nyugat-magyarországi
összeírások esetében több, mint  esetben ismert az elhunyt
mestersége, így lehetőség nyílik arra, hogy az egyes foglalkozás-
csoportok magánkönyvtárainak állományát egymással összeüggés-
ben vizsgáljuk. Gyakoriságvizsgálatok, valamint többdimenziós és
kereszábla-elemzések segítségével felvázolhatók a polgári könyvtá-
rak idő- és térbeli változásai. A kutatás kitüntete figyelmet szentel
a tanító értelmiség könyvgyűjteményeinek.

Moritz Kinga-Éva (BBTE)
Erdélyi unitáriusok Kant-recepciója Pákei Józsefnek
Körmöczi Jánoshoz intéze –-es levelei alapján

Pákei Józsefnek, a kolozsvári unitárius kol-
légium igazgatójának a fiatal akademizáns Kör-
möczi Jánoshoz intéze levelei az eddiginél ár-
nyaltabb képet adnak az erdélyi unitáriusok Kant
iránti érdeklődéséről.

Belöldi egyetemek hiányában a majdani püs-
pök Bécsben, Pozsonyban, majd két híres protes-
táns akadémián Jénában és Göingában kapcso-

lódik be az európai egyetemek intézményi és személyközi hálózatába.
Ebből az időből származó levelezéséből nemcsak a bizalmas ta-

nár-diák viszonyba nyerhetünk betekintést, hanem a kolozsvári főis-
kolában folytato bölcseleti oktatásba is. Megtudhatjuk, hogy az uni-
tárius tanár milyen jellegű kézikönyveket szándékozo beszerezni
támogatoja segítségével, valamint hogy mely kommentátorok alap-
ján kívánta Kant tanait a különböző osztályokban bemutatni.





Bár az elemzés gerince a fent említe levelezés, olyan kéziratos
források is helyet kapnak az érvelésben, mint Körmöczi János könyv-
beszerzési naplója vagy a levelekhez kapcsolódó akadémiai jegyzetek.

Nagy Andor (EKF)
A brassói szász polgárok kapcsolaörténeti vizsgálata
az alkalmi nyomtatványok alapján (–. század)

A doktori munkámban a brassói szász pat-
rícius családok anyagi helyzetének és kapcso-
lati hálójának rekonstruálását tűztem ki célul.
A kutatásban kiváló segítséget nyújtanak azok
az aprónyomtatványok, amelyek az emberi élet
különféle eseményeinek emlékére készültek. Ép-
pen ezért nagy érdeklődéssel fordultam a bras-
sói Fekete-templom Levéltára – sok esetben még
feltáratlan-alkalmi nyomtatványaihoz, amelyek

Joseph Trausch (–) brassói irodalomtörténész egykori ma-
gángyűjteményét képezte. Trausch pontosan láa, hogy a különféle
alkalmi írások (pl. lakodalmakra, kinevezésekre, halálesetekre, stb.
írt szövegek) korábban eddig nem ismert adatokkal szolgálhatnak, il-
letve különféle művelődés- és mikrotörténeti összehasonlításokra is
lehetőséget nyújthatnak – akár egyes személyek életútjára lebontva
a vizsgálódást.

A gyűjtemény teljes körű átvizsgálása során több mint ezer külön-
féle alkalomra írt kéziratos vagy nyomtato szöveg került regisztrá-
lásra a –. század időszakából. Többségében a brassói nyomdában
készültek, de előfordulnakmás városok nyomdatermékei is. Az eltérő
nyomdahelyek ellenére is közös bennük, hogy kötődnek az erdélyi
szászok művelődéstörténetéhez, különösen pedig a brassói polgárok
életéhez. Előadásomban betekintést szeretnék nyújtani a gyűjtemény
 elő készült írásaiba, miközben azokra a kérdésekre keresem a
válaszokat, hogy mikor és milyen számban jelentek meg a szövegek,
kik voltak a szerzőik, illetve milyen szerepet játszoak az alkalmi
nyomtatványok a városi polgárok életében?





Palásthy Krisztina (PTE)
Az LI. zsoltár világi és vallásos szöveghordozókban
való megjelenése

Előadásom témája a Végtelen irgalmú… inci-
piel jelölt zsoltárfordítás. A . század során
számtalan különböző szöveghordozóban felbuk-
kanó szöveg azért létfontosságú, mert egyrészt
variánsai által nem csak lehetővé teszi a hagyo-
mányozódás kiterjedtségének vizsgálatát, hanem
talán a legjobb példa a régi magyar irodalom-
ban fennmaradó források öröklődésének egyedi-

ségére. Ugyanis sem eredete, sem a változatok közti kapcsolatok nem
tisztázoak. A psalmus útjának feltérképezése világi és vallásos hor-
dozók érintkezését egyaránt illusztrálja, hiszen egyrészt a zsoltár
megjelenik Rimay Epicédiumában, másrészt a gyászversgyűjtemény
a zsoltár által öröklődik az Istenes énekekben.

A parafrázis szerzőségi kérdése segít eldönteni a szöveg felekezeti
hovatartozását, mely által végigvezethető, hogyan hatoak egymásra
a két különböző, katolikus és protestáns hagyományból származó va-
riánsok. A kérdés abban is segít, hogy jelen helyzetben a világi vagy
a vallásos líra szivárgo-e be a másik territóriumába. Az eltérő szö-
vegváltozatok tanulmányozásával a Végtelen irgalmú… teljesebb ge-
nealógiáját, a szövegkapcsolatok feltárásával az önálló és rész-egész
hagyományozódás problematikáját igyekszem bemutatni.

Pálos Mónika (ELTE)
Erkölcsbotanika és leánynevelés Pécsi Lukács művében

A . századi Magyarországon a protestan-
tizmus egyre nagyobb térhódításának köszönhe-
tőenNagyszombat le a katolikusmegújulás köz-
pontja, ahol Telegdi és a köré szerveződö írói
csoport protestáns módszerekkel, protestáns mű-
vek katolikus szájíz szerinti átdolgozásával igye-
keze visszahódítani a híveket. Míg Telegdi és





Monoszlói hitvitázó és prédikációs műveinek célközönsége a művel-
tebb réteg volt, addig Pécsi Lukácsra maradt az „együgyű” keresz-
tény hívek megnyerése és erkölcsi nevelése. Ennek során kalendári-
umokat szerkeszte és emelle próbálta megtalálni azokat a tema-
tikákat, amik potenciálisan érdekelheék a kor egyszerű emberét.
Ebbe a vonulatba illeszkedik Az keresztyén szüzeknek tisztességes ko-
szorúja címűmű, amit LucasMartini (protestáns lelkész) művéből for-
díto/dolgozo át, még akkor is, ha manierista cirkalmassága és bo-
nyolultsága mia valójában épp a célközönség számára volt emészt-
hetetlen.

A művet a magyar szakirodalom jellemzően inkább botanikai fon-
tossága mia emeli ki, hiszen ez volt az első magyarországi botanikai
mű, amelyben képi ábrázolásokon ismegjelentek a virágok/növények,
és nem csupán a leírásokból találkozunk velük. A szakirodalom azon-
ban jellemzően alig foglalkozik a ténnyel, hogy Pécsi Lukács műve
a lánynevelés témakörében születe, sőt, egyszerre szól a lányoknak
és a szüleiknek, a sokat citált Pázmány prédikációkat megelőzve.

Előadásomban Pécsi Lukácsművének lánynevelési programját sze-
retném ismertetni, kiemelve, hogy milyen szerepet szán a könyvek-
nek, illetve, hogy egy erkölcsös fiatal lánynak honnan és hogyan kel-
lene az erényes életvitel szabályai melle a praktikus ismereteket is
elsajátítani.

Posta Anna (DE)
Pallas magyar ivadékainak tevékenysége Leonhardus
Mokoschinus Ószövetség-átiratának paratextusai és más
szövegek tükrében

Akéső humanizmus idején az európai minták-
hoz hasonlóan Magyarországon is létrejö egy
újfajta nemesség, a „nobilitas lieraria”, a –.
századi társadalom előjogokra törekvő értelmi-
ségi rétege, amely jelentős klasszikus műveltség-
gel rendelkeze. Ezek az emberek öntudatuktól,
büszkeségüktől, hírnév iránti vágyuktól, szorgal-
muktól és irodalmi beállítoságuktól vezeetve





mindent leírtak, ami saját magukra és társaikra vonatkozo. Az egy-
más közelében lakók tudós értelmiségi köröket alkoak, amelyek szo-
rosan kapcsolódtak más, távolabbi körökhöz. Minden ilyen körnek
megvolt az elismert vezetője, ők voltak a legnagyobb kapcsolaartók
és levelezők.

Leonhardus Mokoschinus -benWienbergben adta közre Hi-
storiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum… című al-
kotását. A hexameteres Ószövetség-átirat a hazai protestáns neolatin
költészetPoeticaEvangelica irányzatábankeletkeze, amely irányzat-
nak a felvidéki és erdélyi protestáns humanista körökben volt még né-
hánykövetője:Georgius Purkircher, Christianus Schesaeus, Casparus
Piltzius, Georgius Ostermaier, Georg Henisch.

Mokoschinus munkájához többek közö a hazai felvidéki protes-
táns humanista kör legkiválóbbjai írtak üdvözlőverseket: Martinus
Mokoschinus, Lednensky Miklós, Johannes Bocatius, Georgius Mo-
koschinus, Stanislaus Mokoschinus, Szocsovinus Sándor, Malus Pál,
Eszterházy Tamás, Brestorosky Szaniszló. Aegidius Hunnius és Se-
verinus Schultetus előszóval láák el Mokoschinus alkotását, a
szerző pedig művét Illésházi István, trencséni és liptói főispánnak
ajánloa. Előadásomban a paratextusok azon részeire koncentrá-
lok, amelyek jól illusztrálják e csoportosulás kiterjedt hazai és kül-
öldi kapcsolatrendszerét. Megállapításaimat egyéb a kör tevékeny-
ségéhez fűződő szövegekkel is erősítem.





Szitás Andrea (SJE Komárom)
A női ethosz jelentősége a magyar felvilágosodás
időszakában

A . század vége és a . század eleje az
egyik legjelentősebb periódus nemzeti irodalmuk
történetében; ebben az időszakban vív irodalmi
berkekben szellemi csatát régi és új, határolódik
el egymástól konzervatív és modern. A változás
azonban nem csupán szellemi, kulturális és társa-

dalmi kérdéseket érinte, hanem egy új olvasóközönség kialakulása
is fontossá vált az irodalmi életben. A klasszikusan férfiuraltnak neve-
ze felvilágosodás időszakában nemcsak a női olvasóközönség mint
publikum számíto újdonságnak, hanem a nőíró státusz is az érdek-
lődés horizontjába került.

A klasszikus műveltséggel bíró írók és költők körében – pl. Besse-
nyei György vagy Gyulai Pál – közkedvelé vált az a szemléletmód,
miszerint a nők írói stílusa nem felel meg a hagyományos ízlésnek.
Hász-Fehér Katalin a problémára az említe alkotók véleményének
tükrében a következőképpen reflektál: „női publikum, aki románok
olvasásával és művek írogatásával próbálkozik, zenélni tanul, nyelve-
ket tud, még nem jövedelmező közönség, ám ismeri az ízlésnek meg-
felelő költészetet”.

Előadásomban górcső alá kívánom helyezni azon prominens női
alkotók poétikai munkásságát, akik költői levelezésben álltak egy-
mással vagy egy általuk választo mecénással. A teljesség igénye
nélkül kijelenthetjük, hogy az általunk elemze korszak legtöbbet
tárgyalt író- és költőnői közé sorolható Molnár Borbála, Vályi Klára,
Újfalvy Krisztina, Dukai-Takách Judit és Fábián Julianna. Az imént
felsorolt asszonyok írói sajátosságának számíto, hogy a korszak köz-
kedvelt műfaját, a költői levelezést választoák alkotásaik fórumává.





Urbán Péter (PPKE)
Nyilvános terek . századi politikai publicisztikák körül

Doktori disszertációm témája a . századi po-
litikai publicisztika (a Nádori emlékirat, Oktatás
jó elmélkedésre, oldalaghy leveleskönyv szöve-
gei stb.) Előadásomban az ezekhez az iratokhoz
kapcsolódó nyilvános terek, s a közönség kérdés-
körét járnám körbe.

A . században a politikai témájú, nyilvános
szövegeket (a politikai publicisztikákat) megha-
tározta azoknak a csoportoknak az olvasói ai-
tűdje, amelyeknek ezen iratokat szánták. A meg-

fogalmazás módja, az érvelés technikája, a választo témák teszik
egyértelművé, hogy milyen olvasóknak szánták az iratokat. Ugyan-
akkor az olvasók különféle csoportjai saját szempontrendszerük alap-
ján minősíteék a szöveget, igényt formáltak a visszacsatolásra, vé-
leménymondásra is. Ezek a mikrocsoportok gyakran egy-egy politi-
kai szempontból összetartozó nemesi körből álloak, vagy valamely
kiemelkedő személyiség köréhez tartoztak. Az olvasóközönséget ily
módon nem homogén rétegek, nem is magányos olvasók izolált egyé-
nei alkoák, hanem kisebb-nagyobb létszámú olvasói csoportok, a
nyilvános tér ezeknek összességét jelentee.

Előadásomban ezekről az olvasói csoportokról szólnék, magatar-
tási módjaikról, olvasói aitűdjeiknek a politikai szövegekhez kap-
csolódó formáiról.





Veress Elza Emőke (BBTE)
Tankönyvkiadás a kora újkori Magyarországon a
tanintézmények történetének és a társadalmi-politikai
eseményeknek kontextusában

A könyvnyomtatás kora újkori időszaka a
pusztulással leginkább fenyegete tankönyvek
esetén több szempontból is vizsgálható. Figyel-
münk elsőként azokra a Magyarországon létező
kora újkori nyomdákra terjed ki, ahol iskolai
jellegű nyomtatványok láak napvilágot, tan-
könyvek, pedagógiai művek, tanrendek. Ezen

nyomdák tankönyvkiadásra vonatkozó kínálata szoros összeüggés-
ben volt a városokban éppen működő iskola vagy egyetem ke-
resletével, ahol ábécéskönyvek, nyelvtanok, nyelvkönyvek, kate-
kizmusok és számtankönyvek köveék egymást. A kutatás hoza-
déka abban nyilvánul meg, hogy az egyes iskolaközpontokkal szo-
ros kapcsolatot fenntartó nyomdák nyomdakultúrájának feltérké-
pezésével megismerhetjük az oktatási rendszerben létrehívo szel-
lemi műveltséget, oktatási tartalmakat, nevelési elveket. Emelle a
gyermeki olvasáskultúrának olyan paradigmáit is körvonalazhatjuk,
amely nem üggetleníti magát a művelődéspolitikai megközelítéstől
sem. Mégis egy-egy nyomdahely kapcsán hangsúlyossá válik azon
társadalmi-politikai események sora, amelyek közvetlen, vagy köz-
vete módón hatással voltak a tankönyvkiadásra, vagy döntően meg-
határozta egy-egy nyomdahely kialakulását, létét, illetve megszüné-
sét. Továbbá e nyomdahelyek, műhelyek termelékenységét kiadvány-
számban, ívekben is mérhetjük, emelle a könyvek átlagterjedelme
is sokatmondó lehet, de nem mellékes a formátum sem. Mindezeken
túlmenően a nyomtatványok létrejöét és fennmaradását is vizsgáló
tanulmány foglalkozik a nyomtatványok nyelvi megoszlásával, de ki-
terjed a reformáció és az ellenreformáció hatását érzékeltető feleke-
zetiség kérdésére is.




