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Adalékok a francia könyv európai terjesztési hálózatainak
feltárásához II. 

A Société Typographique de Neuchâtel bécsi kapcsolatai 1785–1789

A 18. század utolsó harmadában a francia könyvek közép-európai terjesztésében 
a svájci Société Typographique de Neuchâtel (továbbiakban STN) kitüntetett sze-
repet játszott, amelynek bemutatásában a harmadik részhez érkeztünk.1 A Habsburg 
Birodalom könyvkereskedelmében a neuchâteli könyvkiadó és kereskedővállalat 
hatása az 1780-as évekre vált a  legerősebbé egy jól felépített könyvterjesztési 
politika eredményeképpen. A cég rendelkezésre álló levéltári forrásai bepillantást 
engednek abba, hogy a felvilágosodás kori francia irodalom hogyan vett részt áruként 
a kulturális javak körforgásában: a császárváros könyvkereskedelmében kiéleződő 
konkurenciaharc változatos kereskedői megfontolásokhoz vezetett, láthatóvá téve 
azt is, hogyan hatottak a piaci erők a kánonformálásra, milyen viszonyban állt ke-
lendőség és esztétikai érték.2
Az STN bécsi kapcsolatainak bemutatását az első részben 1785-el zártam le: az 

évtized közepére az addig hullámzó együttműködési lehetőségek a józsefi reformok 
hatására váltak egyre kiegyensúlyozottabbá. A könyvbehozatal elől az akadályok 
elhárultak, még a tiltott termékeket is – amint azt a továbbiakban látni fogjuk – ke-
vesebb veszéllyel lehetett bejuttatni a birodalmi fővárosba. Az STN bécsi (levelező)
partnereinek száma ugrásszerűen szaporodott meg 1785-től. A fennmaradt levele-
zéseken kívül a cég utazóügynökének, Jacques-François Durandnak 1788-as bécsi 
látogatásakor keletkezett jelentései teszik lehetővé, hogy a ténylegesen megvalósult 
üzleti kapcsolatokat rekonstruálni lehessen.3 Friedrich-August Hartmann, Johann-
David Hörling, Johann Mangot vagy Joseph Stahel Bécsből küldött levelei mellett 
Durand ügynök beszámolói,  illetve az ezekben található megrendelések, vagy 
a már beérkezett könyvszállítmányokkal kapcsolatos észrevételek együttesen adnak 
egy reális képet. A felsoroltakon kívül 1785 után Johann Thomas Trattner mellett 

 1 gRaNasztói Olga, Egy pesti könyvkereskedés nyugat-európai kapcsolatai a XVIII. század végén. 
Weingand és Köpf könyvkereskedők levelei a neuchâteli levéltárban (1781–1788) = Magyar Könyv-
szemle, 2003, 166–186; Uő., Adalékok a francia könyv európai terjesztési hálózatainak feltárásához I. 
A Société Typographique de Neuchâtel bécsi kapcsolatai (1772–1785) = Magyar Könyvszemle, 2011, 
466–483. (A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.) 

  2 hites Sándor, Gazdaság, pénz, piac, üzlet, irodalom : a New Economic Criticism = Helikon: 
Irodalomtudományi Szemle, 4(2011), 467. 

  3 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II. 1788. BPUN STN ms.1145 fol. 269–376.
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a másik legjelentősebb kereskedő, Rudolph Gräffer is bonyolított üzletet az STN-
nel, de önálló levelezése nem maradt fenn. Mindkettőjük kínálatában fontos szerep 
jutott a külföldi kiadványoknak: Trattner levelei 1772-től ismertek, noha könyvek 
megrendelésére csak 1784-ben került sor.4 Eddig csak feltételezni lehetett a fran-
cia könyvek forgalmazásában már az 1770-es években élenjáró Gräffer és az STN 
üzleti együttműködését. Durand bécsi jelentései alapján kiderül, hogy 1788 előtt 
már rendszeres megrendelő volt, az ügynök bécsi látogatása idejéből pedig egy-két 
megrendelése is ismert. 
Az 1785-től ugrásszerűen megnövekvő számú könyvkereskedések között August- 

Friedrich Hartmann és Johann Mangot üzlete nem tartozott a különösebben jelen-
tősek közé. Mindketten új lehetőséget reméltek a svájci kereskedővállalattal való 
együttműködéstől, különös tekintettel a tiltott kiadványok illegális terjesztésétől. 
De amíg Mangotnak sikerült az STN bizalmába férkőznie, és az így megszerzett 
tiltott árukészlettel ideig-óráig működtetnie vállalkozását, Hartmann hasonló terve 
zátonyra futott. Ennek hátterében az egyik ok talán ismeretlensége volt. Kevés nyo-
ma maradt fenn működésének, katalógusa nem ismert. Hartmann Németországból, 
Gothából származott. Egy darabig Wappler üzletében dolgozott, majd 1782-ben 
nyitott önálló üzletet. Közreműködött színdarabok, sajtótermékek kiadásában, de 
már 1786-ban komoly anyagi nehézségei támadtak.5
Az STN levéltárában egyetlen levele maradt fenn, jellegzetességeit tükrözve annak 

a könyvkereskedői mentalitásnak, amely gyanakvást keltett az STN igazgatóiban.6

Uraim!
Noha nincs részem abban a megtiszteltetésben, hogy ismerjenek, mégis bátorko-

dom megkérni Önöktől a mellékelt listán szereplő könyvtételeket. Kérem, hogy jól 
becsomagolva, a lehető legolcsóbb útvonalat választva küldjék Ulmba Kindervater 
úrhoz, ahonnan a Duna csatornán lehet továbbítani. Bízom benne, hogy a többi 
könyvkereskedőhöz hasonlóan nekem is csak a csomag elküldésétől számítva tizen-
két hónapra kell fizetnem az általam kiállított váltóra. Ez az első kérés egy próba, 
ha megkapom katalógusukat, amelyet kérem, hogy küldjenek el a szállítmánnyal, 
nagyobb megrendelésre számíthatnak. Biztosíthatom Önöket, hogy pontosan teljesítem 
a vállalt kötelezettséget. Saját készletem rendelkezésükre áll nagyobb mennyiségben 
is, csere alapon. Mellékelem a címeket. Hálás lennék, ha másoknak is ajánlanának 
a környéken. Kérem, mihamarabb válaszoljanak. 

Bécs, 1785. április 27. August Friedrich Hartmann

 4 gRaNasztói 2011, i. m. 477–478.
 5 FRaNk, Peter R.–FRiMMel, Johannes, Buchwesen in Wien 1750–1850, Wiesbaden, Harrasowitz, 

2008, 75; BuChBeRgeR, Reinchard, Hraschanzky. Geschichte und Bibliographie einer Wiener Buch-
druckerei (1785–1813), Hausarbeit, Wien, [2008] 14–15.

  6 Friedrich August Hartmann levele az STN-nek. Bécs, 1785. április 27. BPUN STN ms. 1165, 
folio 324–327.
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A levélre valószínűleg elutasító válasz érkezett, a megrendelést pedig nem tel-
jesítették. Az STN ezekben az években többször is kudarcot vallott új, és nem elég 
biztos lábakon álló partnereivel. óvatosságból, más esetekhez hasonlóan, az előttük 
ismeretlen könyvkereskedők üzleti megbízhatóságát helyi kapcsolataikon keresztül 
ellenőrizték. Erre ismét Ochsot, a bécsi bankárt kérték meg, aki már Trattner egyik 
ügyében is segítségükre volt.7 Néhány hónap elteltével Ochs arról tájékoztatta az 
STN-t, hogy Hartmann csődöt jelentett.8 
Hartmann könyvlistája ugyanazokat a jellegzetességeket mutatja, mint a többi 

kereskedőé: az ábécérendben felsorolt ötven tétel közül a tiltottakat (tizenhatot) ke-
reszttel jelölt meg. Az engedélyezett művekből néhány kivétellel csak egyet rendelt, 
mindösszesen negyvennyolc példányt. A tiltottakból viszont kettőt vagy hármat, így 
a harmincnégy tiltott példány az egész szállítmány több mint a felét tette ki. 
Hartmann vakmerősége különösen akkor szembeötlő, ha összehasonlítjuk Weingand 

és Köpff néhány évvel korábban, 1781-ben kezdeményezett kapcsolatfelvételével. Az 
Enciklopédia új kiadása miatt keresték meg az STN-t, amely egy négy éven át tartó 
együttműködést eredményezett.9 Weingandék megfontolt kereskedők benyomását 
keltették, első megrendeléseik összhangban álltak a magyarországi könyvpiac és olva-
sóközönség igényeivel, s így kevésbé fenyegette őket a fizetésképtelenség veszélye. Az 
is igaz azonban, hogy a könyvkereskedők közötti versenyhelyzet 1781-ben még nem 
volt olyan kiélezett, mint 1785-ben. II. József megnyitotta a piacot, és megszüntette 
a könyvkereskedői előjogokat.10 Számos új kereskedő nyitott üzletet, és a cenzúrare-
formok teremtette kedvező körülmények hatására már kisebb kockázatot vállalt az, 
aki a közönség igényeinek engedve, elkezdett az illegális kiadványok terjesztésével 
is foglalkozni.11 Rövid távon nagyobb haszonnal kecsegtetett, ha belevágott a tiltott 
könyvek továbbra sem minden rizikótól mentes pult alóli árusításába. Hosszú távon 
azonban – minthogy egyszerre többen próbáltak ezzel a stratégiával nagyobb nyere-
séghez jutni – nem lehetett biztosra menni. A sok hasonló profilú üzlet nem tudta elég 
pontosan kiszámítani a folyamatosan növekvő, új igényekkel jelentkező olvasókö-
zönség szokásait. A szállítás hosszadalmas és drága volt, amit a potenciális vevőkkel 
kellett volna megfizettetni. Ha csak egyszer is tévedett, fizetésképtelenné vált. A régi 
kereskedők közül Trattner és Gräffer – az STN-ben fennmaradt iratok szerint – szintén 
belekóstoltak a tiltott könyvekkel való üzletelésbe, ehhez jött még hozzá azoknak a tevé-

  7 gRaNasztói 2011, i. m. 481.
  8 Ochs levele az STN-nek. Bécs, 1785. július 23. BPUN STN ms. 1188 14.
  9 Weingand önállósulása után 1788-ban újraindította az együttműködést. gRaNasztói 2003, i. m. 

366–386.
10 gNau, Hermann, Die Zensur unter Joseph II., Strassburg und Leipzig, J. Singer, 1911, 44–54; 

sashegyi Oszkár, Zensur und Geisterfreiheit unter Joseph II., Budapest, Akadémiai, 1958; BaChleit-
NeR, Norber–eyBl, Franz M.–FisCheR, Ernst, Geschichte des Buchhandels in Österreich, Wiesbaden, 
Harrasowitz, 2000, 105–107, 123–136.

11 FReedMaN, Jeffrey, The Process of Cultural Exchange between France and Germany (1769–1789), 
kézirat, Princeton University, [1991], 254–555. A teljes német nyelvterületre összpontosító munka nem 
jelent meg nyomtatásban. 
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kenysége, akik Hartmannhoz hasonlóan II. József uralkodása idején szereztek engedélyt 
(Gay, Hörling, Mangot, Stahel, Grandmesnil), és nagyobb részben foglalkoztak tiltott 
könyvek terjesztésével, mint azok, akiknek üzlete már jól beágyazottan működött.12 
Hartmann a tiltott kiadványok bejuttatására egy kerülő utat talált ki. Az STN-ben 

őrzött bécsi kereskedői levelek több bizonyítékot is szolgáltatnak ahhoz, hogy a Habs-
burg Birodalom országainak és tartományainak határán milyen eltérések mutatkoztak 
a külföldről érkező könyvcsomagok ellenőrzésekor, és ezt hogyan lovagolták meg 
az élelmes kereskedők. A megrendeléséhez tartozó lábjegyzetben ez áll:

A kereszttel megjelölt könyveket külön csomagban Lembergbe, Odonel gróf nevére 
küldjék el, itt mindegyik tiltott.
Az 1772-től osztrák fennhatóság alatt álló Galícia fővárosában a megbízható sze-

mélyként megnevezett O’Donnell gróf előkelő ír családból származott.13 1782-ben 
Lembergben magas rangú tisztviselő volt, majd a galíciai ügyekért felelős udvari 
hivatal élén állt Bécsben. Hartmann-nak talán ügyfele volt, és érdekelt lehetett a tiltott 
könyvek továbbításában. Minthogy Hartmann minden tiltott könyvből három vagy 
négy példányt rendelt, biztosra vehetjük, hogy nem kizárólag O’Donnell gróf számára. 
A kevésbé ellenőrzött Galíciából, ahová megfelelő címzett esetén kisebb kockázattal 
lehetett eljuttatni egy veszélyes könyvszállítmányt, mint Ausztriába, a magas rangú 
személy küldeményeként a tiltott könyvek onnan akadály nélkül juthattak tovább Bécsbe. 
A tiltás mindhárom kategóriájához sorolható művet találhatunk a kereszttel jelöltek 

között: politikailag veszélyesnek ítélt mű a Procès des trois rois című értekezés, amely 
XV. Lajos mellett a spanyol III. Károly, és az angol III. György despotizmusát leplezi 
le. A materialista irodalom közkedvelt műveiből több tétel is szerepel: Helvétius De 
l’esprit, d’Holbach Système de la nature és a Christianisme dévoilé, Voltaire La Bible 
enfin expliquée. A legtöbb azonban az erkölcsellenes, vagyis libertinus, illetve pornográf 
irodalom körébe sorolható: Oeuvres de Grécourt, Oeuvres de Piron, Voltaire La Pucelle 
d’Orléans, Abbé du Prat Vénus dans le cloître, Henri-Joseph du Laurens La chandelle 
d’Arras (Ismtlen szerző), Lyndamine ou l’optimisme dans les pays chauds (Ismtlen 
szerző), Les plaisirs de l’amour, Gervaise de Latouche Dom Bougre portier des chartreux. 
A felsorolt címek részben megtalálhatóak az STN tiltott könyveket tartalmazó 

kéziratos jegyzékében, amelyet külön, csak megbízható személyek körében terjesz-
tettek.14 Nem tisztázott, hogy Hartmann hozzájutott-e a jegyzékhez, de megrendelése 
jórészt olyan művekre terjedt ki, amiket az STN forgalmazott. Ami pedig nem az 
STN tiltott listájáról származott, az a velük szorosan együttműködő kisebb svájci 
kiadók valamelyikének terméke volt.15 

12 FRaNk–FRiMMel 2008, i. m. 49, 82, 123, 186, 211, 218; FReedMaN 1991, i. m. 252. 
13 Joseph O’Donnell (1755–1810).
14 daRNtoN, Robert, Édition et sédition, Paris, Gallimard, 1991, 236–245.
15 L’édition neuchâteloise au siècle des Lumières : La Société typographique de Neuchâtel (1769–1789), 

éd. Michel Schlup, Neuchâtel, BPUN, 2002, 215–216. Weingand egyik megrendelésében ugyanígy 
szerepelt a La Bible enfin expliquée. Ez a levél felfedi, hogy eredetileg Nouffer kiadványa volt, de 
számos más veszélyes műhöz hasonlóan az STN csak a terjesztést vállalta, nem kockáztatta hírnevét, 
hogy nyomdagépein ilyen művek készüljenek. 
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a Lyndamine, ou l’optimisme dans les pays chauds című regény a kereskedőktől 
fennmaradt különböző iratok tanúsága szerint az egyik legkedveltebb tiltott, por-
nográf kiadvány volt, a magyarországi cenzúrahivatali aktákban éppúgy megtaláljuk 
említését, mint a legkülönbözőbb könyvkereskedői megrendelésekben.16 Köpffné 
kassai pénztári naplójában szintén szerepel, de német fordításban.17 a Lindamine, 
oder die beste Welt in warmen Landen (Lindamine avagy egy jobb világ a melegebb 
országokban) címen megjelent változatból 1787-ben Kassára tizenkét példányt ren-
deltek, ami kiugró szám, mind a tiltott, mind az engedélyezett kategóriában.18 az 
eredeti francia kiadás illusztrált volt, az illusztrációkat Gervaise de Latouche Histoire 
de Dom Bougre, Portier des Chartreux (A karthauzi portás) című szintén pornográf 
regényéből vették át. A kiadók gyakran éltek azzal a trükkel, hogy ugyanazt a képso-
rozatot egy másik, gyengébb színvonalú műhöz is felhasználták. Egy igénytelenebb, 
viszont illusztrált kiadás magyarázat lehet a Lyndamine sikerére. Hartmann szintén 
ebből kérte a legtöbb példányt. 
A teljes megrendelés alapján az a benyomás alakul ki, hogy Hartmann az STN által 

forgalmazott francia könyvkínálatból már bejáratott szerzőkre, művekre alapozta vol-
na készletét, függetlenül attól, hogy milyen kiadásban, minőségben jelentek meg.
Johann-David Hörling Hartmannhoz képest egy-két évvel később – 1784-től 

Joseph Sonnleithner üzletét átvéve  – kezdett el önállóan tevékenykedni, és elég 
sokáig, egészen 1800-ig talpon maradt.19 Az STN-el bonyolított levelezésének első 
fennmaradt darabja 1787 júliusában kelt, de ebből kiderül, hogy üzleti kapcsolatuk 
korábbra nyúlik vissza, hiszen ekkor már két könyvcsomag megérkeztét jelenti.20 az 
eddig megismert kapcsolatok alapján tudjuk, hogy legalább fél évig tartó levelezés 
volt szükséges ahhoz, hogy Neuchâtel és Bécs között megvalósuljon egy jelentősebb 
küldemény célba juttatása. Hörling levelében Durand ügynökre hivatkozik, amikor 
kifogásolja, hogy nem tíz, hanem tizenöt százalék kedvezményben állapodtak meg: 
Durand már korábban is járt Bécsben? Ennek körülményei még tisztázandók. Hör-
ling megbízhatónak tűnhetett, mert az STN saját szakállára megküldött neki olyan 
kiadványokat is, amik a megrendelésben nem szerepeltek. Bevett módszerük volt 
ez, ami gyakorta ingerültséget váltott ki az újdonsült ügyfelekből, hiszen előfordult, 
hogy nem lehetett az így kapott árut értékesíteni. Hörling azonban „vette a lapot”, és 
jó néhány tételből további példányokat kért a válaszlevélhez mellékelt listán. Emellett 
felsorolta azokat a tételeket, amelyeket Forgács gróf gácsi címére kért eljuttatni,

16 Magyar Országos Levéltár Htt. C60 1794 F.30, 1795 F.1 Pos 57, 86, 109.
17 gRaNasztói Olga, Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 

1770–1810, Budapest, Universitas–OSZK, 2009, 65–66. 
18 Lindamine, oder die beste Welt in warmen Landen, Rom und London, 1783, 1785. A mű eredeti 

címe: Lyndamine ou L’Optimisme dans les pays chauds, Londres, 1778. Szerzője ismeretlen.
19 FRaNk–FRiMMel 2008, i. m. 82–83.
20 Hörling levele az STN-hez. Bécs, 1787. július 7. BPUN STN ms 1167 folio 403.
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lévén hogy tiltott könyvekből álló megrendelésről volt szó.21 A befolyásos magyar 
főúr a Hartmann megrendelésében szereplő O’Donnellhez hasonlóan jó kapcsolatot 
kellett ápoljon a könyvkereskedővel, hogy a kényes ügyletben részt vállalt. Minden 
tételből két-három példány szerepel, vagyis nem magáncélra volt rájuk szükség. Ez 
az eset újabb példája annak, hogy egy főrangú személy közreműködésével a bécsi 
kereskedők hogyan kerülték meg a szigorú vámellenőrzést.
Az STN ún. filozófiai, azaz tiltott kiadványainak kéziratos jegyzéke 1781 előtt 

készült több kiegészítéssel. 22 A Forgács gróf címére küldött könyvek között mind-
össze négy szerepel a jegyzékben, a többi pornográf vagy erotikus mű kevésbé 
ismert. Hörling az engedélyezett francia kiadványokból szerényebb megrendelést 
adott le. Kivétel a Principes sur la liberté du commerce des grains (Amsterdam, 
1768) című mezőgazdaságot érintő értekezés, és a Nouveau Code Criminel Pour Le 
Grand Duche De Toscane címen 1787-ben megjelent könyv. Ez utóbbinak szerzője 
II. József öccse, Lipót. A Hörlingnél található címekből egy szélesebb vásárlókör 
sokféle igényére következtethetünk, ellentétben Hartmannal, aki megrendelésével 
biztosra akart menni a beavatottak körében jól ismert, botrányos kiadványokkal. 
Hörling a tiltott könyvek behozatalára úgy szakosodott, hogy óvatos és körülte-

kintő magatartásával hosszabb távon is folytatni tudja a kockázatos vállalkozást, 
amely magában foglalta a terjesztést is. Az 1780-as évek végén több magyarországi 
kereskedő vásárolt tőle. 23 Minthogy néhány példány még a 90-es évek közepéig 
készletük része maradt, a szigorúbb ellenőrzések miatt lebuktak, és ekkor derült ki, 
hogy Hörlingtől származnak a francia nyelvű tiltott tételek. A cenzúrahivatali iratok 
tanúsága szerint ő viszont, annak rendje és módja szerint tagadta érintettségét. óva-
tosságának további bizonyítéka, hogy még az STN-től kért legális küldeményeknél 
is a maximális megbízhatóság látszatát akarta kelteni, nehogy a gyanú legkisebb 
árnyéka vetülhessen rá. Ezért első fennmaradt levelében kitér arra, hogy amennyiben 
összefűzött köteteket is becsomagolnak a könyvszállítmányába, azt külön tüntesse 
fel a szállító, mert ha a lapokra szedett könyvek között összefűzöttet találnak, akkor 
a vámon azonnal elkobozhatják az egészet. 
Néhány héttel később kiegészítést küldött a megrendeléséhez.24 Megint két-három 

21 Hörling levele az STN-hez. Bécs, 1787. július 7. BPUN STN ms 1167 folio 404. Forgács János 
címére az alábbi tételek megküldését kérte: Compère Mathieu (3), Cruauté religieuse (2), Thérèse phi-
losophe (2), Putain errante (2), Papesse Jeanne (2), Légende joyeuse (2), Cabinet d’amour (2), Dom 
Bougre (2), Aventures des enfants de Loyola (2), Heptameron (1), Toilette de Flore (2), Diversités ga-
lantes (2), Matinées du roi de Prusse (4), Principes de la philosophie (3). Az egész üggyel kapcsolat-
ban l. gRaNasztói Olga, „A legkülönbözőbb könyveket olvasni“ Francia és német nyelvű szépirodalmi 
olvasmányok a 18. századvégi Magyarországon = Sic Itur ad Astra, 61(2009), 148–150. 

22 Vö. daRNtoN 1991, i. m. 236–244. 
23 1793-ban a pozsonyi Weissenthaler és Schwaiger-féle olvasókörben felfedezett tiltott könyvek 

miatt indult vizsgálatban találkozunk a nevével l. MOL Departamentum Revisionis Librorum C60 
1793 F. 6. Neve másodszor a zágrábi Müller könyvkereskedő ellen 1794-ben tett feljelentésben szere-
pel l. C60. 1794 F.30, 1795 F.1 Pos.57, 86,109.

24 Hörling levele az STN-nek. Bécs, 1787. július 28. BPUN STN ms. 1167 fol. 405–406.
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példányt kér az „érdekes újdonságokból”, illetve rövid listát küld kétfelé bontva. Itt 
már csak jelzi, hogy a megadott címre – vagyis Forgács grófhoz – négy példányt kér 
az eredetileg 1766-ban megjelent, tiltott politikai pamfletből, a Les Matinées du roi 
de Prusse-ből, és hármat a Principes de la philosophie című műből. A Bécsbe kért 
tételek vegyes képet mutatnak: Marmonteltől a Les Incas című regény, Pidansat de 
Mairobert Espion anglois című népszerű botránykrónikája, Florian színműveinek 
illusztrált kiadásából az STN által készített 1786-os utánnyomás. 
Hörling körültekintően felépített illegális beszerző stratégiájának egy másik pil-

lérére derül fény a következő, 1787 októberében kelt levelében. Ajándékkal szerette 
volna meglepni d’Allera urat, aki a bécsi postahivatal alkalmazottja volt, és „akinek 
nagyon sok hálával tartozik”. Minthogy d’Allera úrnak rossz volt a hallása, ezért egy 
genfi aranyművesnél egy speciális arany hallókészüléket szeretett volna készíttetni, 
aminek lebonyolításához az STN segítségét kérte.25 A levelezés folytatásából nem 
derül ki, hogy tervének végrehajtásában az STN végül közreműködött-e.
Hörling teljes levelezése nem maradt fenn, utolsó ismert levele jóval későbbi 

keltezésű, 1792-es.26 Az 1787–1792 között eltelt időszakhoz az STN ügynökének, 
Durandnak bécsi levelei szolgáltatnak további adatokat. Egy 1788. július 18-án kelt 
levélből kiderül, hogy Hörling megkapta a reklamált tizenöt százalék kedvezményt 
annak ellenére, hogy komoly tartozása halmozódott fel.27 Az STN jó partnernek 
tarthatta, mert két további megrendelést is találunk Durand iratai között. 28 Az első, 
az STN nyomtatott katalógusa alapján készült, illetve a legfrissebb újdonságokból 
válogatott: Baculard d’Arnaud Délassemens de l’homme sensible, ou Anécdotes di-
verses című művének 1786-ban megjelent negyedik része, Louis Sebastien Mercier 
Mon Bonnet de Nuit címen az STN-nél megjelent könyvének harmadik kötete, és
II. Frigyes porosz királyra vonatkozó kiadványok. A megjelenés előtt álló Oeuvres 
de Frédéric II-ből négy példányt kért, csakúgy, mint a De La Monarchie Prussienne 
sous Frédéric Le Grand címen Mirabeau-tól, 1788-ban megjelent újdonságból. 
Durand iratai között különösen érdekes forráscsoportot jelentenek azok az összesítve 

továbbított megrendelések a frissen listára került művekből, amelyeket 1788 nyarán 
Durand gyűjtött össze az érdeklődő könyvkereskedőktől Szentpétervártól–Rómáig. 
Köztük találjuk Hörling, Mangot, Gräffer és Stahel nevét is. Az egymás mellé fűzött 
lapok éppen azért érdekesek, mert megmutatják, hogy ugyanabból az új választékból 
ki, mit és mennyit rendelt. Hörlingnél húsz tétel, mindösszesen harmincöt példányban 
szerepel. Három cím mellett az NB jelzés szerepel, amely szintén egyik módja volt 
a tiltott kiadványok megjelölésének: két példányban Voltaire Pucelle d’Orléans című 
hőskölteményének erotikus illusztrációkkal megjelent kiadása, Voisenon egyszerre 

25 Hörling levele az STN-nek. Bécs, 1787. október 8. BPUN STN ms. 1167 fol. 407.
26 Hörling levele az STN-nek. Bécs, 1792. május 26. BPUN STN ms. 1167 fol. 409. Az üzleti kap-

csolat tehát elég hosszú időn keresztül működött. Ekkor három hibás könyv cseréjét kéri az STN-től. 
óvatosságból, vagy anyagi megfontolásból, de lipcsei partneréhez Hertelhez küldeti a kicserélt köteteket.

27 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II. 1788 BPUN STN ms.1145 fol. 326 recto.
28 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II. 1788 BPUN STN ms.1145 fol. 326verso, 336recto

2013-2 Könyvszemle 133–264-korr4.indd   171 2013.07.07.   20:52



172 Granasztói Olga

erotikus és antiklerikális új művének, a szintén illusztrált Exercices de dévotion de
M. Henri Roch avec Mme la duchesse de Condor cím műve (ebből hármat rendelt), valamint 
a Les Muses du foyer de l’Opéra című libertinus versgyűjteménye tartozik ezek közé. 
Hörling listáját rögtön Johann Mangoté követi. Mangot neve még az osztrák 

könyvkereskedelem-történetben sem volt addig ismert, amíg az STN levéltárának 
feldolgozása során elő nem kerültek levelei.29 1786–87 táján nyitotta meg üzletét, 
és francia származása talán magyarázatul szolgál arra, hogy miért volt az egyik 
legnagyobb megrendelője az STN-nek, illetve, hogy látszólagos ismeretlensége 
ellenére, miért bíztak meg benne a gyanakvó svájciak. 1793-ban bekövetkezett 
halála miatt működése rövid volt, de az első években nagy aktivitással vetette bele 
magát az üzletbe. 
Két levele ismert: az első 1787 áprilisában kelt, és megerősíti gyanúnkat, mi-

szerint Durand már korábban, tehát 1788 nyara előtt, feltehetőleg 1787 tavaszán 
is járt Bécsben. Egyik (talán első?) megrendelését Durand-on keresztül juttatta el 
Neuchâtelbe30. Az első levél arról szól, hogy 1787 áprilisában megérkezett egy 
könyvszállítmánya Ulmból Kindervater kereskedő közvetítésével. A francia köny-
vek terjesztését meghatározó szempontjai közül a legfontosabb, hogy kínálatának 
legnagyobb részét az újdonságok teszik ki, ezen belül legjobban a politikai, valamint 
a kereskedelemmel és pénzügyekkel kapcsolatos könyvek érdeklik.31 Az STN őt is 
meglepte azzal, hogy legelső könyvcsomagjához hozzárakott egy olyan válogatást 
a kiadványaiból, amit Mangot nem kért. Mégsem bosszankodott rajta, noha állítá-
sa szerint néhányat maga is forgalmazott már közülük. Másik fő profiljára a levél 
utóiratában található megjegyzés világít rá. Egy korábbi levelére, és a benne lévő 
listára utalva arra kéri az STN-t, hogy hagyjanak ki minden „gáláns” azaz szabados 
terméket, mivel az uralkodó éppen most adott ki egy új rendeletet az ilyen típusú 
könyvek betiltásáról. Lehetséges, hogy a hivatalosan 1787. május 7-én kihirdetett 
rendeletről van szó, amely nyolcvankét paragrafusból állt, és leginkább egy új cen-
zúrarendelethez hasonlított.32 Ennek ötödik fejezetében az egyik cikkely kimondot-
tan az „erkölcsök megrontásához vezető bűnökkel” foglalkozik.33 A 77. paragrafus 
így szól: „A tiltott könyvek illegális árusítása olyan politikai bűncselekménynek 
tekinthető, amely az erkölcsöket rontja meg.” A 78. paragrafus pedig kimondja, 
hogy mivel büntethető: „büntetésként bebörtönzés, valamint a könyvek elkobzása és 
megsemmisítése szabható ki.”
Ez II. József első olyan rendelete volt, amely visszalépést jelentett korábbi intéz-

kedéseihez képest. Lehetséges, hogy a bécsi kereskedők ennek a rendeletnek a ha-
tására tették azokat az óvintézkedéseket, amelyekből néhányra már láttunk példát. 

29 FRaNk–FRiMMel 2008, i. m. 123. 
30 Mangot levele az STN-hez. Bécs, 1787. április 21. BPUN STN ms. 1178 fol.164recto
31 Mangot levele az STN-hez. Bécs, 1787. április 21. BPUN STN ms. 1178. 164r–165v.
32 laVaNdieRl, Jean-Pierre, Le livre au temps de Joseph II et de Leopold II. Code des Lois de censures 

du livre pour les pays Austro-Bohémiens (1780–1792), Berne, Peter Lang, 1995, 95–98. 
33 Uo., 95.
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Mangot működése viszont elárulja, hogy a tiltott, erkölcsellenes könyvek behozata-
la rövid időre sem szűnt meg. Az első ijedtség elmúltával már nem félt kockáztatni. 
A szigorítás és a büntetés látszólag nem okozott visszaesést a megrendelésekben. 
1788 nyarán Durand ügynök révén két újabb megrendelést küldött. Az első, dacára a ko-
rábbi aggodalmaknak, tekintélyes mennyiséget tartalmazott tiltott kiadványokból.34 
Durand Bécsbe érkezésekor Mangot rendelt nála először, ráadásul olyan mennyi-
ségben, amely alapján egyike lehetett az STN legjobb bécsi partnereinek. Üzletének 
kínálatát jószerével teljesen az STN által forgalmazott könyvekre alapozta: több mint 
kétszázhetven tétel engedélyezett, és ötven tétel tiltott munka található listáján, kettő 
és hat példány között. A tiltott köteteket lapra szedve, az engedélyezettekkel összeke-
verve kéri. Ezt maga Durand fűzi megjegyzésként a levélhez, külön hangsúlyozva, 
hogy az erotikus illusztrációkat a ládák legaljára rejtsék el. A már említett rendelet 
következményének tudható be, hogy Durand nagy körültekintésre és óvatosságra inti 
a csomag elkészítőit. Mangot minden tekintetben a legszélsőségesebb kiadványokat 
kérte, ráadásul nagy mennyiséget, mindösszesen több mint százötven példányt. Lis-
tája tudatos választást tükröz a korszak népszerű, vagy errefelé nehezen hozzáférhető 
tiltott, antiklerikális, ateista és pornográf irodalmából. Az STN által legnagyobb 
számban eladott könyvek közül az első tíz pornográf mű mindegyike megtalálható 
köztük, de felbukkan a Hartmannál emlegetett Lyndamine című pornográf regény 
is hat példányban. Mangot kérését továbbítva Durand még hozzáfűzi, hogy minden 
további újdonságból két-három példányt fog kérni, a szabadosokból viszont hatot. 
Már volt szó arról az újdonságokra leadott megrendelés-sorozatról, amely Durand 

iratai között található, köztük Mangoté közvetlenül Hörling listája után: 35 Mangot 
ugyanabból a kínálatból kétszer annyit, negyvenkét tételt rendelt, ráadásul a Hör-
lingnél található összes cím nála is szerepel. A tiltottak is mind ugyanazok, csak 
többet kért belőlük: az antiklerikális-pornográf Exercices de St Roch című regényből 
tizenhárom darabot. Tematikailag teljesen vegyes az összkép, a mezőgazdászattól 
a házi orvosláson át a repülésről szóló kiadványokig minden szerepel köztük, de 
tételesen legtöbb az aktuálpolitika és a szórakoztató irodalom.

Néhány év alatt, 1782–1788 között a megrendelések műfaji, tematikai jellegében 
átalakulás ment végbe. A piaci nyitás egyre inkább az új megjelenésű nyomdater-
mékek felé tolta el az olvasói érdeklődést. A Franciaország hátárán kívül, de ahhoz 
közel működő svájci, holland, német kiadók utánnyomásai komoly hányadát tették ki 
a Közép-Európa felé áramló francia nyelvű nyomdatermékeknek, hiszen így váltak 
hozzáférhetővé az egyébként drága tiltott kiadványok. Több bécsi kereskedői levélből 
is lehet következtetni az utánnyomások versenyére. Egyszerre több olcsó, és gyakran 
persze rossz minőségű kiadás terjedt. Ez különösen érvényes az illusztrált erotikus 
könyvekre, amelyek igazi csemegét jelentettek az olvasói elit számára, de mind közül 
ezek voltak a legdrágábbak. Utánnyomásban a legnépszerűbb műfajokat, az irodalmi, 

34 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II. 1788 BPUN STN ms.1145 fol. 314r–316v.
35 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II., 1788 BPUN STN ms.1145 fol. 336r 
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politikai és gazdasági újdonságokat volt érdemes megjelentetni. A kereskedők szá-
mára ezek gyors beszerzése és árusítása a talpon maradás lehetőségét biztosította. 

Ha rövid időre is, de versenyhelyzet alakult ki a Birodalom fővárosában, amely 
fényt vet a kereslet növekedésére is. Az STN bécsi kapcsolatai közül eddig Trattner, 
Hartmann, Hörling, Mangot és Grandmesnil tevékenységével ismerkedtünk meg, 
de többször esett már szó Gräfferről,36 illetve Gay-ről, aki szintén felbukkant az 
STN kiterjedt kapcsolatrendszerében, noha francia származása miatt ő elsősorban 
a franciaországi piacról dolgozott, más beszerzési csatornákat használt, és egy ko-
moly kiadói háttér is állt mögötte.37 Az 1780-as évek közepétől tehát hét olyan bécsi 
kereskedőről van tudomásunk, akik így, vagy úgy, de a francia könyvújdonságok 
forgalmazása szempontjából konkurenciát jelentettek egymás számára. Az eddigi 
levelekből az is kirajzolódott, hogy mindegyik megpróbált valami mást kínálni, 
még ha az eltérések első látszatra nem szembeötlőek is. A megrendelések részletes 
elemzésével, illetve szinkron vizsgálatával a bécsi francia könyvpiac kínálatát meg-
határozó további tényezőkre, valamint kelendőség és esztétikai érték egymáshoz 
való viszonyának mibenlétére egyaránt következtethetünk majd. Ehhez szükséges 
a megrendelt könyvek ismerete és európai recepciója, vagyis annak feltárása, hogy 
a politikai és gazdasági tényezőkön kívül (mint a cenzúra gerjesztő hatása, az állam- 
vagy egyházellenes írások iránti fokozott érdeklődés, illetve a megfelelő kapcsolato-
kat kiépítő STN uralma a könyvpiacon) milyen egyéb szempontok játszottak közre 
a választék kialakításában. 

Joseph Stahel működése, aki szintén 1785-től nyitott önálló üzletet Bécsben, jól 
példázza, hogy a sikerhez nem volt elegendő a tiltott kiadványokat a maguk sokfé-
leségében behozni a piacra.38 Stahel a radikális filozófiai művekre specializálódott, 
amikor Durand ügynökön keresztül 1788 nyarán megküldte tiltott könyvekre vo-
natkozó megrendelését.39 STN-hez írott levelei alapján a francia könyvekből már 
korábban gazdag készlettel rendelkezett. Az 1788 júniusában Svájcból Bécsbe érkező 
első könyvszállítmány csalódást okozott. A megrendelt könyveknek mindössze 
egyharmadát tartalmazta, viszont komoly mennyiséget kapott olyanokból, amit meg 
sem rendelt. Hörlinggel és Mangottal ellentétben Stahel ennek egyáltalán nem örült, 
következtetése pedig könnyen lehet, hogy helytálló volt: az STN lenyűgöző kataló-
gusa (ötezer tételt tartalmazott már ekkor) nem fedi a valós helyzetet, ennyi könyvet 
valószínűleg nem tartanak raktáron, vagyis szemfényvesztés, hogy ez alapján tudják 

36 Durand l’aîné, voyageur de la STN. II., 1788 BPUN STN ms.1145 fol. 305r, 315r., 333v.
37 gRaNasztói Olga, La librairie viennoise et l’approvisionnement de la Hongrie en livres fran-

çais, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle = Kommunikation und Information im 18ten Jahrhundert, 
Das Beispiel der Habsburgermonarchie, hrsg. Johannes Frimmel, Michael Wögerbauer, Wiesbaden, 
Harrasowitz, 2009, 163–173.

38 FRaNk–FRiMMel 2008, i. m.186.
39 Joseph Stahel az STN-nek. 1788. július 30., szeptember 3. Bécs. BPUN ms.1217. 195–197.
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kielégíteni az igényeket.40 Stahel állítása szerint minden megvan neki abból, amit 
kérés nélkül küldtek, mert ezek olyan bagatell kiadványok, amiket még jegyzékbe 
sem érdemes venni. Végül megjegyzi, hogy nem kért volna semmit, ha előre tudja, 
hogy megrendelését nem képesek teljesíteni.
A levélhez mellékelt listán azok a tételek szerepelnek, amelyeket vissza akart 

küldeni, mert nem volt rájuk szüksége. Ebből viszont rekonstruálni lehet, hogy 1788-
ban melyek voltak azok a kötetek, amelyek megvoltak Stahelnek, és amelyekről, 
úgy vélekedett, mint átlagos, könnyen beszerezhető kiadványok. Ezen még azt is 
feltünteti, hogy mely tételek szerepelnek már az ő katalógusában is, mint például 
a Traité du commerce de Ricard, és a Traité des jardins kétféle kiadásban. A többi, 
rövidített címmel felsorolt cím útleírásra, pedagógiai és gyermekirodalmi valamint 
szépprózai művekre utal, ez utóbbiak között sok az ismeretlen cím.41 
Amikor Durand ügynökön keresztül néhány héttel korábban eljuttatta második 

rendelését, köztük a tiltott könyvekre vonatkozóakat is, még nem tudhatta, milyen 
problémák merülnek fel a teljesítéskor.42 A tekintélyes tiltott listát egy még tekinté-
lyesebb, csupán a katalógus sorszámára hivatkozó másik lista követi. Ez utóbbiakat 
azonban csak akkor lehetne azonosítani, ha rendelkezésünkre állna az STN új, szá-
mozott katalógusa, amelyből azonban egyetlen példány sem maradt fenn. A soron 
következő levelében Stahel megismétli azokat a tételeket, amelyeket megrendelt, de 
nem kapott meg. Domináns szerep jut köztük a szépirodalomnak: Samuel Richardson 
Clarisse Harlowe című regényének illusztrált kiadása, La Harpe Comte de Varvic 
című színdarabja, egy másik színdarab Dormont de Belloy-tól Gaston et Bayard 
címmel. Külön figyelmet érdemelnek a svájci kiadású könyvek, mint a nagy sikerű 
Heptameron français, a berni tipográfiai társaság 1781-es illusztrált kiadásában, 
vagy az olyan bestsellerek, mint a svájci származású írónő, Isabelle Pauline Polier 
de Bottens levélregénye a Caroline de Lichtfield, amely 1784-ben Lausanne-ban 
jelent meg először. A hasonló regények sorát gazdagítja Fanny Burney angol írónő 
Evelina című regénye, vagy a Nouvelle Héloise-nak az 1782-es genfi kiadása. Rous-
seau mellett a francia regény klasszikusai közül még megtaláljuk Lesage-tól a Gil 
Blas-t és Restif de la Bretonne-tól a Paysanne Pervertie című művet. A történelem 
alá sorolható címeken kívül, mint az Histoire de la Russie, Histoire de la guerre 
entre la Russie …, a többi a legkülönfélébb tematikába tartozik, közös talán a kiadás 
helyéül szolgáló valamelyik svájci kiadó. A már említett tiltott könyvek egységes 
képet mutatnak. Ellentétben Hörlinggel és Mangottal, itt egyetlen szépirodalmi 
műfajú, erotikus vagy pornográf cím sem található, hanem lényegében a materialis-
ta filozófia legnépszerűbb műveire bukkanunk: D’Holbach Le Christinaisme dévoilé, 
La fausseté des miracles, voltaire La Bible enfin expliquée, D’Holbach Le système 
de la nature, Examen des apologistes de la religion, Examen du nouveau testament, 
Examen des prophéties stb. Ezek a címek megtalálhatóak voltak Weingandnál is. 

40 Joseph Stahel az STN-nek. 1788. július 30. Bécs. BPUN STN ms.1217. 191.
41 Joseph Stahel az STN-nek. 1788. július 30. Bécs. BPUN STN ms.1217. 193.
42 Durand az STN-nek. 1788. június 22. Bécs. BPUN STN ms. 1145. 321.
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A hét év különbség Weingand 1781-es megrendelése és Stahelé között azt mutatja, 
hogy ez az anyag nem különösebben változott az évek során, sőt az STN komoly 
befolyással volt arra, hogy a birodalmi olvasók mihez férhetnek hozzá a materialis-
ta filozófiai korpuszból.

A materialista filozófiai művek esetében, továbbá a nyomtatott katalógus néhány 
kiválasztott tételénél Durand Stahel kérésére egy külön rendelkezést ír arról, hogy 
milyen módszerrel juttassák el a kényes szállítmányt. A kérés szerint három különböző 
címre, Pesten Weingandhoz, Pozsonyban Doll és Schwaiger címére, illetve Prágában 
Gerle könyvkereskedőnek kellett címezni a csomagokat, valószínűleg e három címre 
elosztva.43 Durand az utasítás végén külön hozzá teszi, hogy minden csomag legyen 
jól bekötözve, becsomagolva, és többszörösen lepecsételve. 
Stahel következő, szeptemberi levele alapján arra következtethetünk, hogy végül 

minderre sor sem került, mivel a „filozófiai” könyveket – ahogyan azokat ő maga is 
nevezi – lemondta az STN-nél, mert nagyon drágának találta.44 Minthogy a megren-
delést nem katalógus alapján adta le, a tiltott könyvek áráról utólag tájékoztatták. Mint 
írja, „Fontaine úr, mannheimi kereskedő a vásáron ehhez képest féláron kínálta őket.” 
Stahel megjegyzése fontos a francia könyvek európai terjesztői hálózatait kutatva: 

a mannheimi Fontaine központi alakja volt a német területek francia könyvkeres-
kedelmének. Ő maga is 1769 és 1785 között partnere volt az STN-nek,45 ügyfelei 
között több cseh és magyar főúr megtalálható.46 Érdekes, hogy éppen a tiltott könyvek 
miatt említi Stahel, pedig korábban Fontaine – az STN-ben őrzött leveleiben – azt 
hangoztatta, hogy nem foglalkozik sem pornográf, sem materialista kiadványok 
terjesztésével.47 Fontaine szerepe Stahel működésében bizonyosan volt olyan je-
lentős, ha nem jelentősebb, mint az STN-é. Az együttműködésükre tett utalás pedig 
alátámasztja a német kutatás megállapításait, miszerint a német nyelvterületen 
viszonylag kevés kereskedő kezén volt a tiltott irodalom terjesztése, de hálózatuk 
Kelet-Európáig is elért. Figyelemre méltóan hatékony volt kommunikációs rend-
szerük, szervezettségük pedig igazi professzionalizmusra vallott, s ebben a Lipcsei 
Könyvvásár központi szerepet játszott. 48 

43 Uo.
44 Stahel levele az STN-nek. Bécs, 1788. szeptember 3. BPUN STN ms. 1217 194.
45 FReedMaN,  Jeffrey, La Société Typographique de Neuchâtel et l’Allemagne = La Société

Typographique de Neuchâtel 1769–1789, éd. Michel Schlup, Robert Darnton, Neuchâtel, BPU, 2005, 
484 –485; Voss, Jürgen, Un centre de diffusion de livres français dans l’Allemagne du XVIIIe siècle: 
la librairie Fontaine à Mannheim = Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-
allemand, Michel Espagne– Michel Werner Paris, PUF, 1988, 262–272.

46 Mádl, Claire, L’aristocrate client, complice et concurrent des libraires = Kommunikation,
i. m.184. A magyarok közül az Orczyak említhetők, akiknek könyvtárában megtalálható Fontaine 
annotált katalógusa.

47 FReedMaN 2005, i. m. 479. 
48 haug, Christine, Frankreich nach Erscheinen verboten, sehr rar = Kommunikation…, i. m. 231.

2013-2 Könyvszemle 133–264-korr4.indd   176 2013.07.07.   20:52



 Adalékok a francia könyv európai terjesztési hálózatainak feltárásához II. 177

GRANASZTóI, OLGA

Contributions à la reconstruction des réseaux de distribution
européens du livre français. II. 

Les rapports viennois de la Société Typographique de Neuchâtel. 1785–1789

Les résultats de la coopération des bibliopoles viennois et de la Société Typographique de Neuchâtel 
sont de plusieurs couches. La question fondamentale pour la celle de l’expansion européenne, avait 
connu un succès temporaire dans l’Empire des Habsbourg, tout d’abord à Vienne, mais également à 
Prague, Pozsony et Pest. Le système de distribution bien composé, le réseau énorme des contacts, 
la souplesse, la coopération avec les éditeurs suisses, tout cela jouait un rôle au fait, que les commer-
çants de Vienne reconnaissent la possibilité importante à la coopération avec la STN. Tout de même, 
la STN voulait non seulement servir les nouvelles exigences d’un public nouveau, toujours demandant 
les nouveautés, mais à la fois vider ses stocks, entre temps énormément grossis. Les deux intentions 
se sont devenus de plus en plus contraires, cela se reflète le mieux dans le désappointement, lisible 
dans les lettres de Stahel: celui qui avait des rapports bien formés avec les partenaires d’Allemagne, 
ne trouvait plus assez actuelle l’offre de la STN. Le plus important concurrent a été le marché de livres 
de Leipzig, où un offre abondant de livres français européens était présent. Les rééditions, en quantité 
toujours croissante formait également une situation de concurrence, difficilement surmontable pour 
la STN. Les fils de la commerce interdite, réunis à Neuchâtel, autant que les envois délicats desti-
nés pour Vienne, représentaient de plus en plus de difficultés. A la fin des années 1780, juste avant 
la Révolution Française, c’était déjà la finale pour la STN, tout de même, les rapports avec les pays 
de l’Europe Centrale donnait un essor encore à l’entreprise. L’Empire des Habsbourg connaissait à 
ce moment une période de développement, également dans le domaine économique et culturelle.Non 
seulement l’intérêt aux produits de la civilisation française, mais aussi les sommes d’argent suffisantes 
avaient rendu possible le succès de l’offre multiple et sans tabous de la STN sur le marché de livre 
toujoursplus large de la capitale autrichienne. A la fois, il est clair, que la commerce des livres fran-
çais était la plus aléatoire. La majeure partie des éditions dangereuses était de langue française, donc 
leur possibilité de vente était toujours flottantes. Vu la valeur esthétique, la plus grande difficulté se 
présentait dans le caractère inextricable de la production littéraire: les théâtres de la publicité littéraire 
n’étaient pas encore suffisament développés à offrir au public et aux commerçants les informations 
nécessaires. Dans les nouveaux genres et sujets les livres sont parus en grande masse, et le succès futur 
n’était pas à prévoir. Les situations sont rapidement changées, en conséquence des transformations 
caractérisantes la littérature de l’Europe de l’Ouest des années 1790, les produits de presse française 
ont été déjà refoulés du marché.
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