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Tanulmányomban nem szeretném a korábbi saj-
tóbibliográfiai műveket és a könyvtáros elődök 
munkáját megkérdőjelezni – ezek napjainkban 
is nagy segítséget nyújtanak a kutatóknak, fel-
dolgozóknak –, csak arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy egy leírás, ami egyszer bekerült 
egy bibliográfiai munkába, egy könyvtári kata-
lógusba, változhat egy újabb, más szemléletű 
feldolgozás és/vagy az internet nyújtotta széles 
körű lehetőségek felhasználása során. Három 
folyóiraton – melyekkel munkám során kerül-
tem kapcsolatba – szeretném szemléltetni, mi-
lyen újabb eredményeket hozhat még mindig a 
kiadványok ismételt kézbevétele.

1. Neues ungrisches Magazin

A lappal kapcsolatos kutatás kiindulási pontja 
az volt, hogy Busa Margit Magyar sajtóbibliog-
ráfia 1705–1849 című műve szerint 1791–1798 
között élt a kiadvány, ugyanakkor az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) cédulakatalógus 

alapján készült online katalógusa szerint1 1791-
től 1792-ig. A bibliográfiában azonban az OSZK 
pontos állományáról a következő olvasható: 
„1791. 1.sz.=ts.; 1792. 2.sz.=ts.; 1794. 3.sz.=ts.; 
1798. 4.sz.=ts.”2 A szakirodalomban, illetve a 
külföldi adatbázisokban is többféle adattal talál-
kozhatunk. Öt csoportot különböztethetünk meg: 
az első csoportba kerültek azok a források, ame-
lyek az 1791–1798-as adatot, a második csoport-
ba, amelyek az 1791–1792-es adatot támasztják 
alá, a harmadik, negyedik és ötödik csoportban 
ezektől eltérő adatokat olvashatunk.

1791–1798

Az első csoportba tartozó források az 1791–1798 
közötti megjelenési adatot közlik. Ezek közül a 
legkorábbi az 1802-ben megjelent Zeitschrift 
von und für Ungern3 volt. Schedius Lajos4 apó-
sáról, Karl Gottlieb von Windischről5 írt tanul-
mányában felsorolta művei jegyzékét, ahol 18. 
számmal szerepel a Neues ungrisches Magazin, 
amely két kötetben jelent meg 1791–1798 kö-
zött, 8 rét nagyságban.6

Sajtótörténeti kérdések tisztázása  
a bibliográfiai újrafeldolgozás során
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A következő említés Szinnyei József Hirlap iro-
dalmunk a 18-ik században című tanulmánya 
volt, mely a Vasárnapi Ujságban jelent meg 
1862-ben: „Ugyancsak Windischtől jelentek 
meg Pozsonyban, 8-rétben, e következő tudo-
mányos folyóiratok: „Ungarisches Magazin,” 
1781 – 1787. 4 kötetben; – hazánk történetei – 
s régiségeiről érdekes adatokat foglal magában; 
folytatta ezt Windisch, 1791 – 1798-ig „Neues 
Ungrisches Magazin’’ czim alatt, de csak nyolcz 
füzet jelent meg belőle.”7

 1888-ban Constant von Wurzbach Bio- 
graphisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich című művében a Karl Gottlieb Windischről 
szóló szócikkben szintén az 1791–1798-as 
adatot adta meg8 a felhasznált források között 
Schedius Lajos Zeitschrift von und für Ungern 
című lapját említve.
 Ebbe a csoportba tartozik Busa Margit már 
említett Magyar sajtóbibliográfiája is.

1791–1792

A második csoportba tartozó források az 1791–
1792-es adattal dolgoztak. Petrik Géza 1890-ben 
Magyarország bibliographiája, 1712–1860 című 
mű vében a következőt közli: „Neues ungrisches 
Magazin, oder Beyträge zur ungrischen Geschich-
te, Geographie, Naturwissenschaft und der dahin 
einschlagenden Litteratur. Herausgegeben von 
Karl Gottlieb Windisch. 2 Bde. Mit ausgemalten 
und schwarzen Kupfern. (8-r. 3 lev., 388 l. és 6 
lev. ; 360 l. és 9 lev.) Pressburg, 1791‒1792. Im 
Verlage der Schauffischen Kunsthandlung, u. 
bey Ign. Alberti in Wien. … Füzetekben jelent 
meg, mindegyik kötet 4 füzetet képezve.”9

Zuber Marianne A hazai németnyelvű folyóira-
tok története 1810-ig című munkájában szintén 
1791-92-es évet említett,10 továbbá megjegyez-
te, az 1792. évi második kötet csak a szerkesz-
tő halála után jelent meg, és felsorolta, mely 
források említették a Neues ungrisches Ma-
gazint: az Annalen der Kunst und Literatur in 
Österreich, a Vaterländische Blätter, Tudomá-
nyos Gyűjtemény, Szinnyei József cikksorozata 
a Vasárnapi Ujságban, Petrik Géza Magyaror-

szág bibliographiája 1712–1860 (II. kötet), Karl 
Goedeke Grundrisz zur Geschichte der deut-
schen Dichtungja és Kereszty István A magyar 
és a magyarországi sajtó időrendi áttekintése 
1705–1867.
 Fried István A magyarországi német nyelvű 
sajtó kutatásának kérdései (XVIII. század, XIX. 
század első fele.) című tanulmányában 1791–92-
es adatot adott meg.11

Norbert  Lossau  a  Die  Anfänge  der  überse-
tz erischen Vermittlung ungarischer Literatur im 
deutschen Sprachraum című kötetben a Neues 
ungrisches Magazinnál szintén az 1791–1792-es 
dátumot szerepelteti.12

 Az Österreichische Retrospektive Biblio gra-
phie (ORBI) így írja le: „Neues ungrisches Ma-
gazin oder Beyträge zur ungrischen Geschichte, 
Geographie, Naturwissenschaft, und der dahin 
einschlagenden Litteratur / herausgegeben von 
Karl Gottlieb von Windisch Pressburg ; Wien 
Bd.1 1791/92, H.1-4; 2. 1792, St.1-3.”13

Mindkét csoporthoz sorolható a következő két 
kiadvány, ugyanis mindkét adatváltozat elő-
fordult bennük, Karl Goedeke Grundrisz zur 
Geschichte der deutschen Dichtung aus den 
Quellen14 és Kereszty István A magyar és ma-
gyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése.15 
Goedeke a 41. oldalon az 1791‒1792-es adatot 
vette fel a Neues ungrisches Magazinnal kap-
csolatban, míg az 54. oldalon Karl Gottlieb von 
Windisch műveinek felsorolásánál 1791–1798-
at adott meg. Kereszty István hasonlóképpen járt 
el: az évek szerinti felsorolásnál 1791-ben, 1792-
ben, 1793-ban, 1794-ben, 1795-ben, 1796-ban, 
1797-ben, 1798-ban említette mint Pozsonyban 
megjelenő lapot,16 a német nyelvű lapok fel-
sorolásánál már csak az 1791–1792-es éveket 
szerepeltette.17

1791–1794

Az előzőekben taglalt két dátum mellett feltűn-
tek ezektől eltérőek is. A harmadik csoportba 
kerültek azok a források, ahol az 1791–1794-es 
adattal találkozunk. Az 1874-es Hazai és külföldi 
folyóiratok magyar tudományos repertóriuma a 
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vizsgált kiadványt a folyóiratok jegyzékében a 
következőképpen adta meg: „Neues Ungrisches 
Magazin, Pressburg 1791–1794 2 köt.”18 Ugyan-
ez olvasható Réz Henrik Deutsche Zeitungen und 
Zeitschriften in Ungarn von Beginn bis 1918 
1935-ben megjelent művében is.19

 A Vaterländische  Blätter  für  den  österrei-
ch ischen Kaiserstaat 1810. július 6-i számában 
azt olvashatjuk, hogy Windisch 1794-ben kez-
dett a Neues ungarisches Magazin kiadásába.20 
Már Zuber Marianne is felhívta a figyelmet erre 
a tévedésre:21 mivel Windisch 1793-ban meghalt, 
nem adhatott ki lapot 1794-ben.

1791–1793

A negyedik csoportba került az 1791–1793-as 
változat. Fritz Valjavec Karl Gottlieb Windisch 
című művében azt írta, hogy a Neues ungrisches 
Magazin Pozsonyban jelent meg két kötet-
ben 1791–1793-ban.22 A felhasznált források 
között említette a Neues ungrisches Magazin 
1791–1793-as köteteit. Az általa felhasznált 
irodalomban felsorolta többek között Zuber 
Marianne A hazai németnyelvű folyóiratok tör-
ténete 1810-ig, Karl Goedeke Grundrisz zur 
Geschichte der deutschen Dichtung aus den 
Quellen és Wurzbach Biographisches Lexikon 
des Kaiserthums Oesterreich című művét, va-
lamint a Zeitschrift von und für Ungern című 
kiadványt. Mivel egyikben sem találjuk a meg-
adott adatot, felmerül a kérdés, miként jutott erre 
a következtetésre. A választ nem tudjuk, csak 
feltételezéseink lehetnek: vagy Bitnitz Az újság-
levelek’ és tudományos folyó írások’ eredetéről 
a Tudományos Gyűjteményben megjelent ta-
nulmányából, ahol ezt olvashatjuk: „Ungrisches 
Magazin Windischtől. Posonyban 1781–1792, 
4 darab jelent meg, és hazánk történeteiről, ré-
giségeiről ’s a’ t. értekezéseket foglal magában. 
Folytatta ezt továbbá is Windisch 1794-dikig 
ezen név alatt: neues ungrisches Magazin, ha-
nem csak négy füzet jött ki”,23 vagy mert tudta, 
hogy Windisch haláláig, 1793. március végéig 
szerkesztette a lapot.24

 Andreas Schriefer Deutsche, Slowaken 

und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger 
historischer Zeitungen und Zeitschriften in 
der Slowakei című művében egy fejezet szól 
az Ungarisches Magazinról, aminek folytatá-
saként említette a Neues ungrisches Magazint 
(igaz „Neues ungarisches Magazin” formában). 
A szövegben 1791–1793-as dátum szerepelt, a 
hozzá tartozó lábjegyzetben viszont 1791–1792-
es évvel a pozsonyi evangélikus líceum könyv-
tárának állományára, illetve az OSZK 23440, 
23441 jelzetű állományára hivatkozott.25 Meg-
jegyezte továbbá, hogy az utolsó számok csak 
Windisch halála után, az ő kéziratai alapján ké-
szültek. (Forrásai közt megtalálhatjuk Valjavec 
előbb említett művét is.)

1795–1798

Végül eljutottunk a vizsgált szakirodalomban 
előforduló utolsó, 1795–1798-as variációhoz.
Joachim Kirchner Die Zeitschriften des deutschen 
Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830 bib-
liográfiájában a következők olvashatók: „Neues 
ungrisches Magazin oder Beyträge zur ungrischen 
Geschichte, Geographie, Naturwissenschaft und 
der dahin einschlagenden Literatur ; [Hrsg. 
Karl Gottlieb v. Windheim] Bd. 1. 2 (= H. 1-6.) 
Pressburg 1795-1798. 8°” Lelőhelyként a bécsi 
Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) és a 
müncheni Bayerische Staatsbibliothek (BSB) 
szerepel.26 Nem tudom, Kirchner hogyan jutott 
erre a következtetésre, mivel az ÖNB online 
katalógusa szerint csak az első kötet van meg 
nekik, amit az év megjelölése nélkül vettek 
fel. Valószínű, olyan példánnyal rendelkeznek, 
amelyből hiányoznak az egyes füzetek borítói, 
és a kötet közös címlapján valóban csak a Band 
1 van feltüntetve. Nem volt lehetőségem az ÖNB 
tulajdonában lévő példány megtekintésére, mely-
lyel igazolhattam volna feltételezésemet, és a 
BSB példányát sem láttam, de a német folyóirat-
adatbázis (ZDB) oldalán található példányinfor-
máció szerint az 1791-es első kötet és az 1792-es 
második kötet van a könyvtár állományában.27 

(Mindenesetre a rendelkezésre álló információk 
nem igazolják az 1795–1798-as adatot.)
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 A külföldi könyvtári adatbázisokban szintén 
változatos feldolgozásokkal találkozhatunk. Az 
OSZK online katalógusával megegyező ered-
ményt találunk a ZDB-ben,28  illetve az ő ada-
taikat átvevő más német könyvtáraknál is. A 
szlovák nemzeti könyvtár adatbázisában nem 
találjuk meg a periodikumok között, mivel 
könyvként dolgozták fel az 1791-es kötetet,29 az 
ÖNB katalógusában pedig év nélkül szerepel.30 
A kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga” (Cluj-Napoca) szkennelt kataló-
guslapjáról megtudhatjuk, hogy az 1791. évi 1. 
kötet található meg a könyvtár állományában.31 
Az oxfordi Bodleian Library online katalógusá-
ban megjelenési évként 1791 szerepel, ugyan-
akkor 2 kötetet (2 Bde) tüntetnek fel.32

 Ez a szakirodalmi áttekintés kiválóan alkal-
mas annak bemutatására, miként kerülnek az 
adatok az egyik feldolgozásból a másikba. Ahol 
a szerzők megadták a pontos szakirodalmi hi-
vatkozást, teljes mértékben nyomon követhető 
az adat útja akár évszázadokon át. Világosan 
igazolható, Wurzbach életrajzi lexikonának ösz-
szeállításakor a Zeitschrift von und für Ungern 
alapján dolgozott, s valószínű, Szinnyei József 
is ezzel a forrással találkozott kutatásai során. 
Szintén egyértelmű, hogy Zuber Marianne a 
Petrik-féle bibliográfia adatát vette át, míg Nor-
bert Lossau Goedeke művét vehette alapul.
 Az 1791–1794-es adat először a Hazai és 
külföldi folyóiratok magyar tudományos re-
pertóriumában tűnt fel, és mivel Réz Henrik 
a felhasznált szakirodalom között meg is em-
líti, kijelenthetjük, ő ezt a forrást használta a 
Neues ungrisches Magazin leírásánál. Végül 
megemlíthetjük Andreas Schriefert, aki pedig 
Fritz Valjavec adatára támaszkodott. Előfordul, 
hogy nem tudjuk kideríteni, honnan származik 
az átvétel, de az eltérések miatt ki tudjuk zárni, 
mely forrásokból nem. Az egymásnak ellent-
mondó adatok visszavezethetők arra, az adott 
szerző egy-egy tanulmány, könyv, bibliográfia 
megírásakor, összeállításakor milyen korábbi 
forrásokkal találkozott kutatásai során, és mit 
épített be saját művébe, amit a majdani utódok a 
későbbiekben szintén felhasználtak. Így a téves 

adat továbbél a szakirodalomban.
 Nemcsak a megjelenéssel kapcsolatosan lehet 
követni az adat útját. Ilyen az a megállapítás is, 
hogy az utolsó számok csak Windisch halála 
után kerültek kiadásra az általa hátrahagyott 
kész kéziratból. Ez először a Zeitschrift von 
und für Ungern című kiadványban olvasható. 
Wurzbach életrajzi lexikona is leírta: az utolsó 
füzetek halála után jelentek meg, de a készen 
hátrahagyott kéziratból. Zuber Marianne szintén 
Schediust idézte. Valjavec is említette: két kö-
tet jelent meg belőle, a második csak Windisch 
halála után, de az ő összeállításában. Andreas 
Schriefer az utolsó számra vonatkoztatva írta, 
hogy az Windisch halála után jelent meg kézirata 
alapján. A Schediustól mint kortárstól és rokon-
tól származó információt elfogadta a későbbi 
szakirodalom, habár az egyes forrásokban ke-
verednek az „utolsó füzetek”, „utolsó számok”, 
ill. „az utolsó kötet” elnevezések.
 Fried István Egy korszerűtlen tudomá-
nyos folyóirat a XVIII. század végén (Neues 
Ungrisches Magazin) című tanulmányában 
azt írta, „Windisch új folyóiratából mindössze 
két kötet jelent meg, abból egy a szerkesztő 
halála után.”33 Zuber Marianne említett művé-
ben hasonlóan vélekedett: „Az 1792-iki máso-
dik kötet tulajdonképen csak a szerkesztőnek 
1793. márcz. 30-án bekövetkezett halála után 
jelent meg.”34 Valjavec is Windisch halála utá-
ni időre datálja a második kötet megjelenését. 
Az a megállapítás, hogy a teljes második kö-
tet Windisch halála után jelent meg, elvethető, 
mivel Andreas Fabricius Windischhez 1793. 
febr. 1-jén Poprádról írt levelében megköszön-
te a folyóirat második kötetének első számát,35 
vagyis ez még Windisch halála (1793. március 
30.) előtt megjelent. A bécsi Oesterreichischer 
Merkur 1793. június 22-i számában tájékoztat 
a [Neues] Ungrisches Magazin második kötet 
első füzetének megjelenéséről.36 Ebből megál-
lapíthatjuk, a második kötet második füzete va-
lamikor 1793. június 22. után jelenhetett meg. A 
kezünkben lévő kiadvány alapján csak azt tudjuk 
megmondani, hogy a második kötet második fü-
zetében találunk utoljára Windischtől származó 
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tanulmányokat, az utolsó két füzetben olvasható 
tanulmányok szerzői ismeretlenek.
A kiadványok kézbevételekor a következők 
derültek ki: az OSZK tulajdonában öt jelzeten 
(H 23.440 ; H 23.441 ; H 23.442 ; H 23.443 ; 
H 523.440) találhatók példányok, a Mikrofilm-
tárban egy jelzetről (H 23.440) készült máso-
lat. Az első kötet leírásához a legjobban a H 
23.443-as jelzeten lévő példány használható, a 
második kötethez a H 23.441-es példány, mivel 
ezekben valamennyi füzet borítója megtalálha-
tó, ami igen fontos szerepet játszott az adatok 
igazolása során. A borítókon olvasható adatok 
a következők:

 Bd.1, H.1 Pressburg bey Johann Schauff, 
und bey Ignaz Alberti in Wien 1791

 Bd.1, H.2 Pressburg im Schauffischen 
Verlag, und bey Ignaz Alberti in Wien 
1792

 Bd.1, H.3 Pressburg im Schauffischen 
Verlag, und bey Ignaz Alberti in Wien 
1792

 Bd.1, H.4 Pressburg im Schauffischen 
Verlag, und bey Ignaz Alberti in Wien 
1792

 Bd.2, H.1 Pressburg Bey Johann Schauff 
und Ignaz Alberti in Wien, 1792

 Bd.2, H.2 Pressburg Bey Johann Schauff 
und Ignaz Alberti in Wien, 1792

 Bd.2, Stück 3 Pressburg im Schauffischen 
Verlag, und bey Ignaz Alberti in Wien, 
1794

 Bd.2, Viertes und letztes Heft Pressburg 
bey Johann Schauff 1798

A H 23.442-es jelzet második köteténél további 
kutatásra érdemes érdekességgel találkozhatunk. 
Gyurikovits Ferenc könyvtárából az OSZK tu-
lajdonába került példánynál – eltérően a többi 
példánytól – a nyomtatott rész csak a 288. ol-
dalig tart, utána pedig a 398. oldalig kézírással 
egészítették ki (a tartalomjegyzékig, de a mutató 
átmásolása nélkül). A Gyurikovits-könyvtárról 

készült jegyzékben nem jelölték, hogy cson-
ka példány lett volna a tulajdonukban.37 Az 
interneten található digitalizált változatnál38 
szintén a 288. oldalnál ér véget a kiadvány, de 
abban nincs kézírásos kiegészítés. Az ELTE 
Egyetemi Könyvtár példánya is csak 288 oldal 
terjedelmű és kiegészítés nélküli.39

 Megpróbáltam választ kapni arra, miért a 288. 
oldalon fejeződnek be a csonka példányok. Az 
OSZK H 23.441-es jelzetű példányában a har-
madik füzet borítója a 193. oldal elé, az utolsó 
borító a 337. oldal elé van bekötve: ez utóbbi 
viszont ellentmond a tartalomjegyzékben olvas-
ható adatoknak. A harmadik füzet borítójának 
belső oldalán található tartalomjegyzék szerint a 
193. oldaltól a Die Zipser Gespanschaft című ta-
nulmányt olvashatjuk. Az utolsó borító tartalom-
jegyzéke szerint a füzetben három tanulmány ol-
vasható, a Die Zipser Gespanschaft Fortsetzung, 
ami az előző füzetben közölt cikk folytatása, de 
annak a kezdőoldalát, a 193. oldalt adták meg itt 
is, a Nachricht von einem zu Tage gekommenen 
Elephanten Gerippe a 331. oldaltól és a Beytrag 
zur Entomologie von Ungarn a 337. oldaltól. A 
288. és 289. oldalt jobban szemügyre véve ki-
tűnik, a füzetborító ide volt bekötve, mivel a két 
oldal találkozásánál látszik a borító és a füzettest 
szétszedése után ott maradt kék borító maradvá-
nya. Tehát elképzelhető – bár furcsa megoldás a 
mondat közepén elvágni szöveget – , hogy a 289. 
oldalon kezdődött az utolsó szám.40 Sajnos nem 
találkoztam olyan példánnyal a könyvtárakban, 
ahol borítókkal együtt füzetenként, nem pedig 
kötetbe kötve maradtak volna fenn a második 
kötetet alkotó füzetek, így feltételezésemet nem 
tudom igazolni.
 A kérdés az, miből adódnak az eltérő adatok, 
hiszen mindenki ugyanazzal a kiadvánnyal talál-
kozott, hozzátéve, a különböző példányok eltéré-
seket hordoznak magukban. A Neues ungrisches 
Magazin valamennyi fennmaradt példányának 
összehasonlítására nem volt lehetőség, csak az 
MTA Könyvtára, az ELTE Egyetemi Könyvtár 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár példányait 
vetettem össze.
 Busa Margit Magyar sajtóbibliográfia 1705–
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1849 című művének lelőhelyadatai szerint az 
MTA Könyvtárában az 1791–1792. évi számok 
megtalálhatók; könyvtártól kapott információ 
alapján kijelenthető, példányuk második köteté-
ben csak az első két füzethez tartozó borító van 
meg, amelyeken az 1792-es év szerepel.
 Az ELTE Egyetemi Könyvtár példányának 
első kötete teljes, de egyetlen borító sincs hozzá-
kötve az egyes füzetekhez. A második kötetben 
két bekötött borító található, de mindkettő az 
első füzethez tartozik, a másodiknál azonban tol-
lal átjavították az „Erstes” kifejezést „2-tes”-re. 
Mivel a hátoldalon a tartalomjegyzék is olvas-
ható, bizonyíthatóan ugyanaz a füzetborító van 
kétszer bekötve a kötethez. A katalóguscédulán 
1791–1792-es adat olvasható. Bár az első kötet-
ben nem található egyetlen füzetborító sem, és a 
kötet közös címlapján sincs évszám, az elöljáró 
beszéd viszont 1791. június 6-i keltezésű. Innen 
származik az 1791-es adat. Az 1792-es adat pe-
dig a második kötetben fellelhető füzetborítókon 
olvasható, ami egyetlen adatforrásnak számít a 
fentiek alapján.
 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban valóban 
teljes a Neues ungrisches Magazin,41 az összes 
számot egy kötetbe kötötték, borítók nélkül.
 A kiadvány kézbevétele tisztázta az ellent-
mondásokat: az OSZK állományában lévő ösz-
szes példányt átnézve igazolódott (az egyik 
példánynál fellelhető második kötethez tartozó 
valamennyi borító alapján), hogy 1791–1798 
között jelent meg. Többek között így igazol-
ható az is, hogy az utolsó két füzet valóban 
Windisch halála után került kiadásra: a borítók 
szerint 1794-ben és 1798-ban. A lap bibliográ-
fiai története tanulságos az adatok helyes vagy 
helytelen minősítése szempontjából is; illetve ez 
a példa arra is felhívta a figyelmet, nem elég az 
egy jelzeten található teljesnek tűnő állományt 
átnézni, mert jelen esetben egy másik jelzeten 
lévő állományban meglévő borítók és az azokon 
található adatok együttes megléte, illetve helyes 
értelmezése vezettek a megoldáshoz. Arra is 
magyarázatot találhatunk, miért kerültek a szak-
irodalomba eltérő adatok; láthattuk, az egyes 
könyvtárak eltérő példányokkal rendelkeznek, 

és attól függően, a kutató melyik könyvtárban 
meglévő állomány alapján dolgozott, születhet-
tek az eltérő értelmezések, adatok.

Der Rothmantel
Ez a példa is bizonyítja, milyen fontos egy-egy 
probléma megoldásához a kiadvány kézbevétele. 
A Der Rothmantel című lap esetében azt kellett 
tisztázni, két Rothmantel volt-e vagy csak egy. A 
lapról a következő adatok ismertek: felelős szer-
kesztője B. Jellachik, kiadója Hurban, első szá-
ma 1848. október 20-án jelent meg,42 a nyomdász 
Franz von Schmid, mottója: „Nicht den Mantel 
nach dem Wind”; a megjelenési helye nincs fel-
tüntetve, ezért a több évtizedes dilemma, amivel 
a bibliográfus munkája során találkozik.
 A Busa Margit-féle Magyar sajtóbibliográfia 
1705–1849 a kiadványt pozsonyi megjelenési 
hellyel vette fel,43 míg az OSZK online kataló-
gusában egy azonos című, azonos kiadójú, azo-
nos szerzőségű, de bécsi megjelenésű kiadvány 
szerepel.44 (Az OSZK müncheni cédulakataló-
gusában Pozsony szerepelt.)
 Megpróbáltam kideríteni, miből adódhat az 
eltérés, illetve hogyan szerepel az egyes saj-
tóbibliográfiákban, sajtótörténeti munkákban. 
Tekintsük át az osztrák, magyar és szlovák szak-
irodalmat időrendi sorrendben.
 Helfert Die Wiener Journalistik im Jahre 1848 
című művében a legkésőbbi októberi újságala-
pításokra írta példának az október 20-án megje-
lent Der Rothmantelt, a már említett szerzőségi, 
kiadói, nyomdai közléssel, mottóval; megadta 
továbbá, hogy folio nagyságú, egyetlen száma 
jelent meg, és beszámolt ultraradikális irányult-
ságáról is.45 A bécsi nyomdászokról szóló Mayer-
féle Wiens Buchdrucker-Geschichte említi Franz 
von Schmid nyomdájában megjelent kiadvá-
nyok között,46 de Zenker Geschichte der Wie-
ner Journalistik während des Jahres 1848 című 
munkájában is olvasható.47 Az Österreichische 
Retrospektive Bibliographie (ORBI)48 Helfert 
alapján szerepelteti (bécsi megjelenéssel), habár 
– mint korábban jeleztem – az adat nem olvasha-
tó a lapon. Az ÖNB online katalógusában49 és a 
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német ZDB-ben50 is bécsi megjelenést találunk 
szögletes zárójel használata nélkül.
 A magyar szakirodalomban ellenben Pozsony 
szerepel megjelenési helyként, az egyszer meg-
jelent adat évtizedeken keresztül egyik bibliog-
ráfiából a másik bibliográfiába került át. Itt is 
időrendben haladunk, mint az osztrák példáknál. 
Az 1848-1849-es lapok legkorábbi számbavé-
telénél sem Csontosi János,51 sem id. Szinnyei 
József52 nem említi. Kereszty István A magyar és 
magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekinté-
se 1705–1867 című művében53 pozsonyi megje-
lenéssel említi, s megtudjuk, ekkor még nem volt 
a Nemzeti Múzeum Könyvtárának tulajdonában. 
Következő említése Goriupp Alisz Adalékok az 
1848/49-i hirlapok bibliográphiájához54 című 
közleményében található, melyből kiderül, már 
rendelkezik példánnyal a könyvtár. Réz Henrik 
Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn 
von Beginn bis 1918 című művében szintén 
pozsonyi megjelenéssel szerepelteti,55 de nem 
tüntette fel, melyik könyvtár  példánya alapján 
vette fel az adatot. Ez az egyedüli forrás, ahol 
arra található utalás, talán két azonos című lap 
létezett, hiszen az 1848-as újságok folyamata és 
hangneme Magyarországon és Bécsben hasonló 
volt, sőt nem ritkán azonos újságcímek is előfor-
dultak (példaként a Der Patriot, Der Rothmantel, 
Die Opposition és a Die Volkstribune című ki-
adványokat említi).56 Ő is felhasználta Kereszty 
István említett művét, de kizárólag pozsonyi 
lapokra vonatkozó munkát nem találtam az ál-
tala felsorolt szakirodalom között. A Magyar 
történeti bibliográfia a humoros lapok között 
pozsonyi megjelenésűként említi.57

 A szlovák feldolgozások közül egy szlovák 
és két német nyelvű munkát vizsgáltam. Hans 
Ambrovits Bibliographie der Zeitungen und 
Zeitschriften Pressburgs című összeállításában 
szerepel a Der Rothmantel.58 Michal Potemra 
Bibliografia inorečových novín a časopisov na 
slovensku do roku 191859 című sajtóbibliográ-
fiájában is Pozsonyt találjuk, s forrásként az 
OSZK-t tünteti fel. Jörg Meier Untersuchungen 
zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei 
című munkája, mely a szlovákiai német nyelvű 

sajtót vette számba, pozsonyi megjelenést említ, 
szintén az OSZK adata alapján.60

 A szakirodalom áttekintése után levonható a 
következtetés: az osztrák szakirodalomban kivé-
tel nélkül bécsi, míg a magyar szakirodalomban 
pozsonyi lapként szerepel a Der Rothmantel. 
Ez utóbbihoz sorolhatjuk a szlovák sajtótörté-
neti munkákat is, melyekben szintén Pozsony 
olvasható megjelenési helyként, ami nyilván-
való, hiszen az OSZK nyilvántartását – akkor 
még nyilván a müncheni katalógus adatát – ad-
ták meg forrásnak.
Az eltérő értelmezések arra vezethetők vissza, 
hogy a nyomdász, Franz von Schmid Bécsben 
is és Pozsonyban is tevékenykedett, ráadásul 
ugyanakkor. A bécsi Schmid-család nyomdász-
család volt, akik Pozsonyban is rendelkeztek 
fióknyomdával.61 Sokszor egymásnak ellent-
mondó adatokkal találkozhatunk, ha a család tu-
lajdonában lévő nyomdák történetét szeretnénk 
megismerni. Anton von Schmid62 1793-ban vette 
meg a bécsi Kurzböck nyomdáját, amit 1839-
ben fiának, Franz von Schmidnek63 adott át. 
Osztrák források szerint ezután visszavonultan 
élt 90 éves korában bekövetkezett haláláig,64 a 
pozsonyi nyomdára vonatkozó forrásokban vi-
szont az olvasható, hogy az 1833-ban alapított 
nyomdának ő volt a tulajdonosa, 1838 és 1848 
között „Anton von Schmid és társa” néven. Fia, 
Franz 1848 és 1859 között irányította a nyomdát, 
majd eladta Heinrich Siebernek.65 Novák László 
A nyomdászat története című művében az 1830-
as évekre tette Schmid Antal pozsonyi nyom-
dájának alapítását; az 1848-as évnél a „Schmid 
A. és Busch J. J.” nevet közli, a későbbi tulaj-
donosként ő is Sieber Henriket említi.66 A bécsi 
cég hivatalos neve „Franz Edler von Schmid und 
J. J. Busch” lett. Mayer szerint 1839-ben adta át 
Anton Franznak a nyomdát, aki 1849-ben eladta 
Adalbert della Torrénak.67 Közben 1841-ben a 
prágai Isidor Johann Buscht vette fel társnak. A 
Frank-Frimmel-féle Buchwesen in Wien 1750-
1850 szerint 1838–184768 között volt ez a cég 
neve. (Itt a társulás időpontja 1838. július 16., 
a felbomlás dátuma 1847. december 30.) Franz 
1848–1849-ben már az egyedüli tulajdonos volt 
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az 1849. október 25-én bekövetkezett csődig,69 

a vizsgált kiadványon tehát ezért szerepel csak 
Franz von Schmid neve.70

 A megjelenési hely mellett a szerzőségi köz-
lésnél és a kiadónál is többféle értelmezés ta-
lálható a forrásokban. Mint már említettem, a 
kiadvány felelős szerkesztője B. Jellachik, ki-
adója Hurban volt. Valószínűsíthetően mindkét 
név álnév lehetett. Itt nem sorolom fel egyenként 
azokat a műveket, melyek a Der Rothmantelról 
adatokat közöltek, de semmilyen megjegyzést 
sem fűztek a nevekhez.71

 Helfert Die Wiener Journalistik im Jahre 1848 
című művében a B.-t Banusként oldotta fel.72 
Weller álnévlexikonában nem B. Jellachik, ha-
nem C. Jellachik szerepel;73 a szerző jelezte, a 
bécsi Der Rothmantel című lapnál található a 
név.
 Az Österreichische Retrospektive Biblio-
graphie (ORBI) a B. Jellachikot szintén ál-
névnek tekintette, az ÖNB online katalógusá-
ban mindkét név álnévként szerepel.74 Hans 
Ambrovits Bibliographie der Zeitungen und 
Zeitschriften Pressburgs című műve a szer-
kesztőt Jelechik, a kiadót Hurbán névformában 
adta meg.75  Busa Margit Magyar sajtóbibliográ-
fia 1705–1849 című művében kiadóként Josef 
Miloslav Hurbant76 szerepelteti.77

 Az ÖNB tulajdonában lévő példány másola-
tának és az OSZK példányának összevetése után 
kiderül, tartalmilag megegyeznek, valószínűleg 
ugyanarról a lapról van szó, csak a megjelenési 
hely hiánya miatt születtek eltérő értelmezések. 
Ha a formai feltáráson túl tartalmi feltárást is 
végzünk, kiderülhet, bizonyára a bécsi forra-
dalmárok lapja volt,78, ami inkább a bécsi meg-
jelenést támasztja alá. Emellett szól az is, hogy 
Franz von Schmid maga is a bécsi nemzeti gárda 
tagja volt 1848-ban,79 és nyomdájában külön-
böző politikai irányultságú lapok, forradalom-
barát röplapok és pamfletek, baloldali, illetve 
radikális-demokratikus írások is készültek, ami 
a forradalom leverése után a nyomda átmeneti 
bezárásához, majd 1849-es végleges felszámo-
lásához vezetett.

Wegweiser und Anzeigeblatt

A Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der 
Literatur, Kunst, der Industrie und des Handels, 
1845-től Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete 
der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst 
u.s.w. című kiadvány esete kissé eltér az előző 
kettőétől. Itt nem találtam Busa Margit Magyar 
sajtóbibliográfia 1705-1849 című műve80 és az 
OSZK online katalógusa81 között olyan ellent-
mondást, ami további kutatást igényelt volna. 
Mindkettőben 1844-ben 1. számmal indult, és 
1848-ban a 227. számmal szűnt meg a lap, bár a 
bibliográfia valamivel több információt közölt: 
1844. jan. 5. - 1848. dec. 31.
 A Der wahre Ungar című lap átnézése so-
rán azonban – véletlenszerűen – újabb adatok 
birtokába jutottam: további hat szám létezik 
1849-ben Nro.1-Nro.6 számozással a Der wahre 
Ungar Jg.2, Nro.1 (3. Jan. 1849)-Jg.2, Nro.6 (9. 
Jan. 1849) számaiban – a korábbiakhoz hasonló-
an – belelapszámozva a főlapba. Terjedelmük (a 
Nro.4 és Nro.5 kivételével) két-két oldal, ahol az 
első oldalon a Der wahre Ungar előfizetési fel-
hívása, a másodikon pedig különféle hirdetések 
olvashatók. A negyedik (1849. január 6.) és az 
ötödik (1849. január 7.) szám egy oldal terjedel-
mű, hirdetések nélküli, csak a Der wahre Ungar 
előfizetési felhívását tartalmazza. Ez utóbbi – 
többek közt – a laphoz kötött Kereskedelmi út-
mutatóról tájékoztat, amelyben a kereskedelmi 
és ipari hírek, piaci hírek (gyümölcsárak), lot-
tóhúzások, árfolyamhírek (tőzsde-, valuta- és 
aranyárfolyam), dunai vízállás stb. mellett kü-
lönféle hirdetések szerepelnek.82

 E felfedezés után kezdtem utánanézni, van-e 
nyoma a szakirodalomban az 1849-es évnek. 
Szinnyei József Hirlapirodalmunk 1848–49-ben 
83 című közleményében 73. sorszámmal így sze-
repel: „Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete 
der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst 
u. s. w. (Budapest.) „Der Ungar” melléklapja. 
Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. 
julius 1-től szept. 29-ig az „Ungar”-hoz október 
3–decz. 31-ig „Der Wahre Ungar”-hoz csatolta-
tott egy negyed íven külön lapszámozás nélkül. 
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1848. január 1–junius 28. = 53 szám 594 lap.”
 Kereszty István A magyar és magyarországi 
időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705‒1867 
című összeállításában 1844 és 1848 között meg-
jelent német nyelvű kiadványként említette, de 
sem az évek,84 sem a nyelvek85 szerinti felsoro-
lásban nem található az 1849-es év.
 Réz Henrik Deutsche Zeitungen und Zeit-
schriften in Ungarn von Beginn bis 1918 című 
művében sem tesz említést 1849-es évről, de 
az előzőektől eltérően 1842-re teszi a lap in-
dulását. 86 A Der Ungar 1842. évi és 1843. évi 
számainak átnézése után kiderült, Wegweiser 
im Gebiethe der Kunst, der Industrie und des 
Handels címen rovatként már az 1842. július 
15-i számban (Jg.1, Nr.161) feltűnt a lapban, 
Réz ezért tehette 1842-re a lap indulását. Eb-
ben az évben még rövid terjedelmű, és valóban 
rovat jellegű volt; 1843-ban már hosszabb ter-
jedelemmel jelent meg és átesett némi címvál-
tozáson is: Wegweiser im Gebiete der Kunst, 
Industrie und des Handels címen a Jg.1, Nr.296 
(24. Dez. 1842) számon, Wegweiser im Gebiete 
der Literatur, Kunst, Industrie und Handel cí-
men a Jg.2, Nro.2 (3. Jänner 1843), Wegweiser 
im Gebiete der Literatur, Kunst, Industrie und 
Handels a Jg.2, Nro.4 (5. Jänner 1843)-Jg.2, 
Nro.156 (8. Juli 1843) között, Wegweiser im 
Gebiete der Literatur, Kunst, der Industrie und 
des Handels címen a Jg.2, Nro.158 (11. Juli 
[1843])-Jg.2, Nro.297 (23. Dez. 1843) között.
 A korábbi bibliográfiákkal szemben nemcsak 
az utolsó részegység adatával kapcsolatban mu-
tatkozik különbség, hanem az 1848. évi állomá-
nyi adatoknál is. Busa Margit sajtóbibliográfiája 
szerint 1848. december 31-én szűnt meg a lap, és 
a lelőhelyadatoknál megadta, hogy az OSZK tel-
jes állománnyal rendelkezik ebből az évből: 227 
szám megjelenéséről írt. Ezt az adatot olvashat-
juk a katalóguscédulán és az online katalógusban 
is. A kiadvány átnézése után viszont kiderült, 
hogy 1848-ban a következőképpen alakult az 
egységek számozása: január 1. és június 28. kö-
zött 53 szám jelent meg (Nro.1-Nro.53), július 
1. és szeptember 29. között 76 szám (Nro.152-
Nro.227), október 3. és december 31. között 77 

szám (Nro.1-Nro.77 jelöléssel); utóbbi két idő-
szakban a főlap számozási adatának átvételével. 
Tehát 1848-ban nem 227, hanem összesen 206 
(53+76+77) szám jelent meg.

5

Mindhárom példánál egyértelmű a kiadványok 
kézbevételének fontossága. A Neues ungrisches 
Magazin esetében a korábbi bibliográfiák ellent-
mondásait tisztázva sikerült kideríteni a lap élet-
tartamát. A Der Rothmantel esetében tisztázni 
lehetett a lap megjelenési helyét, a Wegweiser 
und Anzeigeblattnál a korábbi feldolgozásokhoz 
képest új számok létezéséről számolhattunk be. 
A bibliográfus munkája itt véget ért, a nyitott 
kérdések tisztázásához, igazolásához továb-
bi kutatások szükségesek. Remélhetőleg ez a 
cikk felkelti a sajtótörténészek figyelmét, és a 
későbbiekben valamennyi kérdés tisztázására 
sor kerülhet.
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