
Könyvszem le

A tudom ányos szaksajtó kezdetei 
hazánkban

A szakemberek körében, de a szélesebb 
olvasóközönség soraiban is közismert, hogy az 
időszaki kiadványok igen fontos dokumentumok, 
mert a legfrissebb információkkal szolgálnak. Ez 
az igazság nem új keletű, amit igazol Bugát Pál
nak 150 évvel ezelőtt tett megállapítása is, misze
rint “A tudományok serkentésére, s illendő feszü
letben tartására a foylóiratok bizonnyal többet tet
tek, mint az egészen bevégzett munkák: noha 
más részről azt nem tagadhatjuk, hogy ki csak 
magát egyedül csak folyóiratokból műveli, az min
denkorfelületes marad."(Orvosi Tár, 1840. janu
ár). Érett kutatóra vall, hogy Batári Gyula az idő
szaki folyóiratok és kiadványok fontosságát, a 
tudományban betöltött elsődleges szerepét Bu
gát Pál gondolataival is alátámasztja. Legújabb 
könyvében is követi a szerző jól bevált, kitűnő 
módszerét, hogy a korabeli tudományos felfo
gást, a magyar nyelv mindenkori állapotának be
mutatását a folyóiratok régi cikkeiből vett szó 
szerinti idézetekkel érzékelteti.

Könyvének tárgyválasztása is szerencsés, 
mert az alig ismert természettudományos, orvosi 
és technikai témákkal foglalkozó időszaki kiadvá
nyokat (hírlapokat és folyóiratokat) tárgyalja. A 
szerző bevezetésében jelzi, hogy az irodalom- és 
történettudománnyal, nyelvészettel, pedagógiá
val stb. azért nem foglalkozott, mert ezek hasonló 
feltárása már a korábbi monográfiákban és a kö
zelmúltban megjelent sajtórtöténeti kézikönyvek
ben megtörtént. Batári egyébként az általánosan 
elfogadott angolszász gyakorlatot követi, amely a 
“science” kifejezés alatt a természettudományt 
érti, így a tudományos szaksajtó tehát a termé
szettudományos folyóiratokat, időszaki kiadvá
nyokat (scientific periodicals etc.) jelenti.

A szerző a tárgyalt korszak kezdő időpontjául 
Bél Mátyás latin nyelvű Nova Posoriensia meg
jelenését (1721. március) választotta, és az 1867 
augusztusában induló, első modern magyar mű
szaki szaklap, a Magyar Mérnök-Egyesület Köz
lönye leírásával fejezte be könyvét. A közben el
telt másfél száz esztendőben napvilágot látott 40 
jelentősebb időszaki kiadványt ismertet tudomá
nyos értéküknek, illetve megjelenésük időtarta
mának megfelelő terjedelemben. A kiadványok 
indulásánál, a lapalapítás igényének vázolásánál

kitér néhol a társadalmi-gazdasági helyzetre is, 
mindamellett a súlyt az egyes kiadványok céljá
nak, tartalmának elemzésére, tárgyilagos bemu
tatására helyezte. Helyenként közölte a neves 
szerkesztők ( KovachichMárton, Péczeli József 
stb.), valamint a jelesebb szerzők, köztük például 
Beszédes József (1787-1852) mérnöknek, a ma
gyar műszaki irodalom egyik megteremtőjének 
életrajzi adatait is.

Rátérve a könyv felépítésére, az első részé
ben a XVIII. századi időszaki kiadványok sorában 
elsőnek a pozsonyi Magyar Hírmondót ismerteti, 
melyet a korabeli hazai német nyelvű folyóiratok 
felsorolása követ. Ezután az 1789-ben alapított 
Mindenes Gyűjtemény elemzése következik, en
nek alapján Batári leszögezi: a ál
tal szerkesztett folyóirat hazánk első jelentős tu
dományos ismeretterjesztő lapjának tekinthető. 
Ebben az enciklopédikus jellegű lapban már föld
rajzi felfedezésekről, műszaki és ipari jellegű ta
lálmányokról is tudósítottak.

A következő részben azután a XIX. század
beli, valóságosan tudományosnak minősülő fo
lyóiratokat ismerhetünk meg, ezekben már a kül
földi -  főként német nyelvű -  szakirodalmat is
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rendszeresen referálják. E kiadványok sorát a 
pesti Trattner nyomdában 1817-ben megjelenő 
Tudományos Gyűjtemény nyitja meg, melyről -  a 
köztudatban élő felfogással szemben -  Batári bi
zonyítja, hogy jelentős részben természettudo
mányi, orvosi és műszaki jellegű. Fontos ese
mény a Bugát Pál és Schedel (későbbi nevén 
Toldy) Ferenc szerkesztésében 1830-ban induló 
Orvosi Tár kiadása is, mert ez az első, csak egy 
tudományággal foglalkozó szakfolyóirat, amely 
nagy szerepet játszott a magyar orvosi szaknyelv 
megteremtésében. Az egyéb, kisebb ismeretter
jesztő lapok (GarasosTár, Fillértár stb.) javarészt 
a nyugati országok divatos magazinjait igyekez
tek követni.

A fenti, főként egyéni vállalkozásként alapított 
és szerkesztett időszaki kiadványok mellett minő
ségi változást hoztak a tudós társaságok és szak
egyesületek szerveződései, mert célkitűzéseik 
között első helyen szerepelt tudományos folyóira
tok létrehozása. Ilyen volt a Magyar Tudós Tár
saság havi folyóirata, az 1834 áprilisában indult 
Tudománytár (alcíme: Tudományos, ismeretter
jesztő és kritikai folyóirat), amely 1844 decembe
rében szűnt meg. Munkatársai többségükben az 
Akadémia rendes, illetve levelező tagjai voltak. A 
Tudománytár közleményei legalább felerészben 
természettudományos vonatkozásúak voltak, 
köztük például Irinyi Jánosn, a zajtalan gyufa 
feltalálójának “A vegyaránytan”-ról írott, forrás- 
értékű, tudománytörténeti szempontból érdekes 
dolgozata 1840-ből.

A széles olvasóközönségnek szánt Tudo
mánytár után az Akadémia elsősorban tagjai 
tájékoztatására elindította (1840) a Magyar Aka
démiai Értesítőt, melyben székfoglalókat, előadá
sokat, jelentéseket és híreket közöltek. A színvo
nalas időszaki kiadvány azután a magyar tudo
mányosság eredményeit folyamatosan hírül adta. 
Hasonló célok szolgálatában szerveződött ebben 
az időben a természettudósokat és orvosokat 
tömörítő jeles mozgalom, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlése, melynek ülé
sein elhangzott előadásokat saját kiadványukban 
örökítették meg. A legnagyobb szerepet pedig az 
1840-ben alakult Királyi Magyar Természettudo

mányi Társulat játszotta, mely a hazai reáltudo
mányok megalapozásában, a természettudomá
nyos műveltség kifejlesztésében hervadhatatlan 
érdemeket szerzett. Kiadványai között az 1860- 
ban indult folyóirata, az 1869-ben Szily Kálmán 
átszervezésében megjelenő Természettudomá
nyi Közlöny máig él, Természet Világa néven és a 
múlt évben (1994) ünnepelte 125. évfolyamát.

A szabadságharcot követő elnyomás és a 
kiegyezésig eltelt évtizedekben több-kevesebb 
sikerrel próbálkoztak egyéb ipari, technikai és ter
mészettudományos lapok alapításával. A szerző 
alaposságára vall, hogy még az olyan rövid életű 
kísérletekről is beszámol, amilyen Zsolnay Ignác 
néhány számot megért Pécsi lparlap\a volt 
(1862). Az orvosi folyóiratok (Egészségi Tanács
adó, Gyógyszerészeti Hetilap stb.) bemutatásá
ból viszont hiányoljuk a Felletár Emil és Nékám 
Sándor egyetemi tanárok által 1863-ban szer
kesztett Vegyészet és Gyógyszerészet c. szak
lapot, amely közel 20 évvel megelőzte az első 
magyar kémiai folyóiratnak elfogadott kolozsvári 
Vegytani Lapok (1882-86) megjelenését.

Az Országos 'Széchényi Könyvtár Nyomda
üzemében tetszetős tipográfiával előállított köte
tet névmutató, angol nyelvű összefoglaló, továb
bá az egykori legjelentősebb folyóiratok címlapjait 
bemutató képillusztrációk zárják. A nagy szak
értelemmel készült, értékes munka az idősebb 
nemzedéket a néhai Magyar Sajtótudományi Tár
saság sorozatára emlékezteti, amelynek Sajtó
tudományi Könyvtár füzeteiben Elekes Dezső, 
Dezsényi Béla, Goriupp Aliz, Máté Károly, Nagy 
Iván és mások, sajtóval kapcsolatos tanulmányait 
olvashattuk. E nemes hagyományokat látjuk foly
tatódni Batári Gyula legújabb, igen hasznos és ér
tékes munkájában, és a tudománytörténészek, 
könyvtárosok, újságírók és a sajtótörténet iránt 
érdeklődők nevében is örömmel üdvözöljük mun
káját. Reméljük, hogy a sikeres sajtótörténész 
könyvének folytatásaként a dualizmuskori termé
szettudományos és műszaki szaksajtó fejlődés- 
történetét is megírja és mielőbb közreadja.

Móra László
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