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NAGY LAJOS DALMÁCIAI URALMÁNAK 
EMLÉKE EGY SPALATÓI KÓDEXBEN. 

A Nemzeti Múzeumnak egy jelentéktelen külsővel rendel
kező, de több tekintetben nagy értékű kódexéről van szó: a C. 1. 
m. ae. 334. számú misekönyvről.1 Nálunk első érdemes ismer
tetője ennek a LUDWIG ROSENTHAL-ÍÓI 1893-ban vásárolt könyv
nek MELICH JÁNCS2 volt, aki részletesen leírta a könyvet, facsi
milében közölte a Nagy Lajos királyért való liturgikus imádsá
got (f. 191—191'), és közölte a misekönyvben levő nyelvemlé
keket, a horvátnyelvű glosszákat és vízszentelés szövegét: ezek a 
horvát nyelvnek első latin betűkkel írt nyelvemlékei. Megállapí
totta azt is, hogy a misekönyvet későbbi sorsa Zárába vetette, 
ahol használták; innen Curzola szigetére ferencrendiekhez került 
és még itt volt a múlt században is; nyilván ők* adhatták el 
antikváriusnak. BARTONIEK EMMA újabb mozzanattal járult 
hozzá a kutatáshoz: kimutatva a könyv dominikánus jellegét.3 

Hogy mégis hozzászólunk a kódex kérdéséhez, azért történik, 
hogy bebizonyítsuk származásának helyéül S palatót (1.), továbbá 
kimutassuk jellegét: világi papok részére készült úti missaley 

mely dominikánus birtokba került nem sokkal megiratasa után 
(2.) Végül Nagy Lajos dalmáciai uralmának visszaállítását is 
érdekesen szemlélteti a könyv: az eredeti úti missaleban semmi ma
gyar jelleget nem találunk, a dominikánus, aki Dalmáciában nap
tárt írt hozzá, már a magyar jelleget beleviszi, mert akkor 
Spalato már újra a magyar birodalomba tartozott (3.) 

1. A misekönyv származásának helye Spalato városa. Ezt 
elég könnyen meg lehet állapítani, ha eddig nem is tűnt még föl. 

1 Azelőtt fol. lat. 2298 volt a jelzete; 206 fol. egyoszlopos olasz 
típusú*gót minuszkula írás, kilenc kéznek munkája; 23-7 X 17*7 cm nagysága 
hártyakézirat; kötése deszkára vont barna bőr, egykorú egyszerű réz szö
gekkel. BARTONIEK EMMA: Codices latini medii aevi, Budapest, 1940, 293 s. p. 

a Misekönyv a XIV. századból, MKSzle 1903, 36—64. 
3 „Missale in usum monasterii cuiusdam O. Pr. in Dalmatia" i. h. 

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 



2 RADÓ POLIKÂRP 

A misekönyv törzsében, ahol csak a fő ünnepek vannak meg, 
hiszen úti missaléban csak ezek szoktak meglenni, ezt a misét 
olvashatjuk: 

„In festő sei dompnij ponti ficis et mar tir is"4 

Szent DoMNiusról van szó, aki Salona első püspöke volt 
és 299-ben halt vértanúhalált. Testét a salonai menekülők ma
gukkal vitték, amikor 614-ben az avarok és szlávok földúlták 
szép városukat és a közeli Diocletianus-palota elhagyott terüle
tén új, szűk középkori várost alapítottak maguknak: Spalatót. 
DoMNius azóta is Spalato védőszentje; három ünnepe is van: 
április 11-én 45 vértanutársának emléke, május 7-én a főünnep, 
a vértanuságnak napja, július 29-én a Spalatóba történt translatio 
emléknapja.5 Perdöntő az a tény, hogy Sz. DOMNIUS ünnepével 
egyébként nem lehet találkozni.6 A két másik mise: („Heiie 
prophète" (júl. 20) és „In sei Grisogoni martiris" (nov. 24)' már 
gyakran előfordul, úgyhogy nem lehet helymeghatározás szempont
jából fölhasználni őket. ILLÉS próféta már KNAUZ NÁNDOR kimu
tatása szerint 24 magyar liturgikus könyvben megtalálható, ezek 
közül hét8 Horvát-Szlavónországból való; a dalmáciai liturgikus 
könyvek még ismeretlenek liturgiatörténeti szempontból.9 CHRYSO-
GONUS ünnepe még kevésbbé lehet helymeghatározó: minden 
magyar liturgikus kódexben megvan „felváltva mint Chrysogo-

* F. 73. Mivel „Inventio crucis" (máj. 3) és „S. Michaelis" (máj. 8) 
között van a mise szövege, világos, hogy a máj. 7-1 ünnep ez. 

5 D. FARLATUS: Illyricum sacrum, tom. I. Venetiis 1751, p . 409: 
„ . . . primum eumdemque longe celeberrimum atque sanctissimum nonis maji, 
quem suo ipsémet sanguine consecravit . . ." — Acta sanctorum Ungariae 
I. Tyrnaviae 1743, 187—196. p. 

8 H . G R O T E F E N D : Zeitrechnung des deutschen Mittelalters II , 2. Han
nover, 1898, S. 89, csak Spalatot említi a máj. 7-i ünnepnél. Magam sem 
találkoztam még hazai kb. 60 általam átnézett liturgikus könyvben vele. 
KNAUZ: Kortan, Budapest, 1876, 178, „naptáraink nem említik". 

7 F. 83'—8j* és f. 102'—103. 
8 Kortan, Budapest, 1876, 180. Brev. sec. ritum Goricensem 1264 körül; 

Breviárium Zagrabiense a. 1326; missale Zagrabiense a. 1334—1390; brev. 
Zagrabiense a. 1430; missale Matthaei de Miletincz a. 1495; missale Zagra
biense s. XV; missale Zagrabiense a. 1511 (Venetiis in aedibus P E T R I 
LIECHTENSTEIN) . 

9 H . FoLNESics: Die illuminierten Handschriften in Dalmatien, Leip
zig, 1917 csak bibliográfiai és művészi ismertetés. 
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nus, vagy Grisogonus";10 ezt magam is kivétel nélkül tapasz
taltam. 

DoMNius ellenben Spalatóra mutat, ez kétségtelen. Megerő
síti ezt az a tény is, hogy a missaléban egy egyébként szokatlan 
áldás található: „Benedictio nauis" utána rögtön egy másik: 
„Alia oratio".11 Ez a hajó-áldás nyilván kikötőhelyre utal, ami 
hozzáülik Spalatóhoz. 

2. Azt akarjuk most kimutatni, hogy a misekönyv világi 
pap használatára készített úti missale, melyben magyar jelleg 
nincs. Ezért szükséges a kódex rövid áttekintése. 

F. 1—4': az első kéz munkája; Keresztelő Sz. János vigiliá-
jának evangéliuma (Lk 1, 5—17), a Gloria és Credo van rajta és 
Advent I. vasárnapja. 

F. 5—10': a kalendárium: ez a második kéz munkája; a 
könyvhöz később kötötték hozzá. 

F. 11—22*: harmadik kéz munkája; Advent II—IV. vasár
napja.12 

F. 23—168: ismét az első kéznek, a kódex tulajdonképeni 
scriptorának írása; ez az eredeti misekönyv. A szentek és az egy
házi év ünnepei nincsenek külön választva, hanem együtt van
nak, a szentek ünnepei közül csak az akkoriban nyilvános ünne
pek találhatók, mint az 1. pontban láttuk, hármat leszámítva^. 
A miserend (ordo missae) az egész gyűjtemény közepére kerül, 
azt két részre vágva.18 Mindössze ezek a misék vannak meg 
benne: Andreáé — Nicolai (dec. 6.) — karácsony és dec. 26—27-

10 Kortan, 154 1. 
11 F. 162—163. 
12 I t t eltérek BARTONIEK EMMA katalógusától (Codices latini p . 293),, 

amennyiben ő a harmadik kéz írásának veszi a misekönyv egész zömét 
(f. 11—192'); én ellenben tüzetes vizsgálat után úgy látom, hogy f. 23—168 
ismét az első kéz munkája: az az ember írta, aki f. 1—4'-«. Megtévesztő 
ugyanis, hogy az első és harmadik kéz ugyanazt a tükröt alkalmazta az 
írásban ( i j ' j X n ' 4 cm), viszont az első kéz mindig 17 sort ír, a harmadik 
pedig 19-et. Az írás ugyanaz f. 1—4' és 23—168 írójánál; míg a harmadik 
kéz (tehát szerintem f. 11—22') írása sűrűbb és valamivel kevésbbé kerek. 
Hozzájárul ehhez az is, hogy a harmadik kéz lapjain nincs meg a revers-
folión a régi lapszámozás; az elsőén ellenben végig megvan (tehát 1—4' és; 
23—168); ezt BARTONIEK EMMA már közli. 

13 F. 23—50: Sz. András és Annuntiatio közti ünnepek; közben a mise
rend f. 50'—6y; majd az ünnepek húsvétvasárnapjától Sz. Katalinig. 

1 * 
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ünnepei — epiphania — conversio s. Pauli (jan. 25.) — purifi-
catio (febr. 2.) — cathedra Petri (febr. 22.) — Mathie (febr. 
24.) — Gregorii pape (márc. 12.) — annuntiatio (márc. 25.). 
A miserend után ezek az ünnepek olvashatók: dominica resur-
rectionis domini — Georgii (ápr. 24.) — Marci (ápr. 25.) — 
Philippi et Jacobi (máj. 1.) — inventio s. crucis (máj. 3.) — „in 
festő sei dompnij pontificis et martiris" (máj. 7.) — S. Michaelis 
(máj. 8.) — in ascensione domini — „dominica secundum pen-
tecosten" (pünkösd) — Johannis Bapt. (jún. 24.) — Johannis et 
Pauli (jún. 26.) — Petri et Pauli (jún. 29.) — Pauli (jún. 30.) — 
„in s. helie prophète" (júl. 20.) — Magdalenae (júl. 22.) — 
Jacobi (júl. 25.) — „in transfiguracione domini" — Laurencii 
(aug. 10.) — Assumptio B. M. V. (aug. 10.) — Bartholomaei 
(aug. 24.) — Augustini (aug. 28.) — decollatio s. Joh. Bapt. 
(aug. 29.) — nativitás B. M. V. (szept. 8.) — exaltatio s. crucis 
(szept. 14.) — Mathei (szept. 21.) — Michaelis (szept. 29.) — 
Lucae (okt. 18.) — Simonis et Judae (okt. 28.) — omnium sanc-
torum (nov. i.) — Martini (nov. 11.) — Cecilie (nov. 22.) — 
„in sei Grisogoni mr." (nov. 24.) — Katherine (nov. 25.) 

Az eredeti misekönyv további részében a szentek közös miséi 
(commune sanctorum)14 következnek; majd a votiv-misék.15 Ezek 
után — még mindig az első kéz — jónak látta különböző pótlé
koknak írását: így pl. a virágvasárnapi misét a szenvedéstörté
nettel;16 valamint a nagy csütörtöki misét; különböző áldásokat, 
köztük, mint láttuk a hajó megáldását és még három misét.17 

Ezzel az eredeti misekönyv véget ér. A többi NAGY LAJOS 
korából s a XV. századból való pótlék.18 Figyelmet érdemel 

14 F . 1 0 3 ' — I 2 $ \ 
15 F. i2j—148. 
18 F. 148—156': „Dominica in Palmis", passió d. n. J. Ch. sec. Matth. 

glossae Croaticae! 
17 F. 156'—159': „in cena dni"; f. 160—165: „benediccio annuli. 

Incipit missa." — Bened. panis et vini. — Carnium in pascha. — Domus. — 
Nauis. Alia oratio. — „exorcismus salis et aquae." — F. 165—168: „In 
translatione cuiuslibet sancti. — Missa de corpore dni. n. ihu xpi. — In festő 
sce Elene." 

18 F. i68 ' : De S. Ladislao rege (4. manus). — F. 169—191: „passió 
sec. Marcum" (recte Joannem) — missa de passione — de spinea corona 
dni". (iterum tertta manus). — F. 191—191': „missa pro rege (Ludovico 
Magno) (f. manus). — F. 193—200': Benedictio aquae lingua croatica 
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ONUPHRIUS miséje, kiről nem tudhatjuk biztosan ki volt: ugyanis 
napja nincs jelezve a missaléban.10 Magyar liturgikus források
ban eddigi tudomásunk szerint e szent neve nem fordul elő.2* 
Aligha tévedünk, ha a szentet azonosítjuk azzal a salonai püspök
kel, ki állítólag MARCUS AURELIUS alatt vértanúhalált halt és 
Honorius, másként Honophrius nevet viselt.21 A másik szent: 
Symeon justus, az igaz Simeon, kinek karjaiban a kisded Jézus 
nyugodott; tetemét a középkor meggyőződése szerint Palesztiná
ból Zárába vitték, mindenesetre itt tisztelték ereklyéit, többek 
között NAGY LAJOS és felesége ERZSÉBET királyné, ki iyji-btn 
ezüstkoporsót készíttetett számára, mely most is megvan.22 

Az eddigiekből világosan láthatjuk, hogy nem rendes mise
könyv ez, hanem csak uti missale (pro itinerantibus): mert csak 
a szentek akkoriban nyilvános ünnepei és az Űr, valamint Mária 
fő ünnepei vannak benne; a vasárnapokat a középkor végének 
antiliturgikus szokása szerint a szentek ünnepeivel helyettesítet
ték. Viszont votiv-misék bőven vannak benn, hogy az esetleges 
mise-rendeléseknek eleget lehessen tenni. A könyv nagysága is 
megfelel erre a célra; az úti missalék persze néha jóval kisebbek. 
Ilyen úti missale található pl. hazai könyvtáraink között a 
Nemzeti Múzeumban három kódex: egy magyar használatra 
készült a XIV. században;23 egy másik a monte-cassinoi bencé
sek részére készült Monte-Cassinóban 1418 körül, mégpedig 
NICOLAUS a HUNGÁRIA által;24 egy harmadik Németországban 
készült ERASMUS VON WERTHEYM gróf részére.25 Szombathelyen 
van26 egy XIV. századi egészen picinyke kis úti missale; az eszter-

(6. manus). — F. 201—202': „Missa in honore beati Honofrij confessons 
(y. manus). — F. 203—204': „Missa s. Symeonis iusti" (8. manus). — 
F. 205—206': Kyrie, Gloria (9. manus). 

19 GROTEFEND 6. jegyzetben i. mű szerint ONÜPHRIUS remetét jón. 
11-én Baselben, Freisingben, "Wormsban; jún. 8. Halléban; jún. 10. Augs-
burgban és Hamburgban; jún. 13. Konstanzban és Mainzban ünnepelték. 

20 KNAUZ: Kortan, 232 1. 
21 D. FARLATUS az 5. jegyzetben i. m. I, 592 s. 
22 D. FARLATUS: tom. V, 81—83. 
2 3 C. 1. m. ae. 435, 122 foliós, BARTONIEK, 391. p. 
24 C. 1. m. ae. 361, fol. 1—112'; BARTONIEK, 318. s. p. — Ennek a 

két könyvnek ismertetésére adandó alkalommal visszatérek. 
25 C. 1. m. a. e. 211. 37 folióból áll; XV. századi BARTONIEK, 197. p , 

- M Ferencrendiek nr. 6267, 144. fol. 
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gomi főszékesegyházi könyvtárban egy RUTGERUS HEYTGEN, az 
ewichi német ágostonos kolostor procuratora által 1471-ben Íra
tott misekönyv.27 

A budapesti Egyetemi könyvtárban is van egy ilyen úti 
missale; ez a XV. században ferencrendiek részére készült,28 

Kódexünk így illeszkedik tehát bele a keresztény európai közös
ségbe. 

Világi papok részére készült: ez teljesen világos. Az egész 
könyvben nyoma sincsen szerzetesi jellegnek (kivéve a kalendá
riumot). Mivel a kalendárium dominikánus jellegű, elég, ha rá
mutatunk a miserendre, mely a könyv törzsrészéből való: nem 
a Confitemini zsoltárral kezdődik, mint a domonkosoknál, nincs 
meg benne a domonkos ritus, hogy a kehelybe mise előtt tölte
nek bort és vizet; a szentek közül pedig még szent DOMONKOS is 
hiányzik; viszont megvan a transfiguratio ünnepe, ezt a domon
kosok a középkorban nem ülték meg.29 

Az eredetileg világi pap részére készült könyv azután 
domonkos szerzetesekhez került. Ez ismét egészen biztos az ere
deti misekönyvhöz hozzákötött kalendáriumból.30 Első tekintetre 
látható a domonkos jelleg: az ünnepek rangjelzése ugyanis domi
nikánus (3 lectionum — simplex — 9 lectionum — duplex — 
totum duplex). A kalendárium azonban maga is elárulja ezt a 
jelleget, mert minden domonkos ünnep megtalálható benne. Az 
idetartozó anyag: II. 4-én: „Anniversarium patrum et matrum". 
— IV. 29: „Petri martiris de ordine predicatorum". — V. 24: 
„Translatio b. Domínici." — VII. 7: „Anniversarium omnium 
sepultorum in cimiteriis nostris." — VIII . 5: „Dominici conf. 
totum duplex." — X. 10: „Anniversarium omnium fratrum or-
dinis nostri." — Ezenkívül az ünnepek mind azzal a rangjelzés-

27 L. erről tanulmányomat: Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, 
A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve 1940/41. Pannonhalma, 1941, 
81—83. 

28 C. i . 106; 122. foliós. — SZILÁGYI katalógusa 1883-ból tévesen 
„Rituálénak" nevezi. 

29 Fol. 50': „Paratus sacerdos intrat ad altare et dicat: Introibo ad 
altare d e i . . . " — Fol. 51'—52: Offertorium: „Deus qui humanae . . . Quando 
mittit aquam in ca l icem. . . " — V. ö. BÖLE K O R N É L : Adatok a Domonkos-
Rend liturgiájához, A Sz. Domonkos-Rend múltjából és jelenéből, Buda
pest, 1916, 28J—289. 

*° F. $—10', I I . manus. A II. kéz tehát kétségtelen domonkos volt. 
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sei találhatók meg a kalendáriumban — egy-két ünnep kivételé
vel —, ahogyan azt a domonkosok nagykáptalanjai előírták.31 

3. A könyv tehát elhagyva eredeti birtokosát, domonkosok
hoz került. Vájjon elhagyta-e eredetének helyét: Spalatót is 
ekkor, mint ahogyan később Zárába, majd Curzolába került? 
Valószínűnek tartjuk, hogy Spalatóban maradt és az ottani 
domonkosok birtokába került a könyv. Mint megállapítható, 
azonban olyan időben, mikor már Spalató újra a magyar biroda
lomhoz tartozott: közelebbről meghatározható időben: nem sok
kal 1357 után. 

Hogy spalatói domonkos készítette a kalendáriumot, mely-
lyel a könyvet egybekötötték, onnan láthatjuk valószínűnek azt, 
hogy a kalendáriumban is benne van Sz. Domniusnak ritka ün
nepe.32 Legegyszerűbb, ha föltételezzük, hogy azért van benn, 
mert továbbra is a város védőszentje maradt, ahová való pap 
használta a könyvet. A másik tény, ami valószínűvé teszi a 
dolgot, hogy a kalendáriumban ez a följegyzés olvasható: 

„Consecratio ecclesie sei Gregorii. simplex."3Z 

A bejegyzés kétség nélkül attól a kéztől való, mely a kalen
dáriumot írta; eleve valószínű tehát, hogy domonkos kolostor 
templomáról van szó. Dalmáciában, amennyire ki tudtam nyo
mozni FARLATusnál, nincs a középkorban Sz. Gergely-templom 
a domonkosok birtokában. Egy adat van csak: ez is Spalatóra 
mutat: tény, hogy a spalatói dominikánusok között az a hagyo
mány volt elterjedve, hogy kolostorukat beatus GREGORIUS ala
pította, aki Sz. DOMONKOS társa volt, kinek halálát a rendalapító 
előre megjósolta.34 Tudjuk, hogy ez aligha lehet történeti tény, 
minthogy GERGELY 1218-ban halt meg Rómában, a dalmát kolos
torok pedig kezdettől fogva köztudomásúlag a B. PÁL magister 
által alapított magyar rendtartományhoz tartoztak 1380-ig.35 

31 V. LEROQUAIS: Les bréviaires mss des bibliothèques publiques de 
France, Paris, 1934, tome L, p. C—CIL összeállította ezen ünnepek sorát. 

Sï Máj. 7. fol. 7. 
" Okt. 9. fol. 9'. 
34 MALVENDA jegyezte föl a régi hagyományt: D. FARLATUS 5. jegy

zetben i. m. III , 271. 
16 HARSÂNYI ANDRÁS: A domonkos rend Magyarországon a reformáció 

előtt. Debrecen, 1938. 20 1. és 80 1. 
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Más kérdés azonban, hogy ilyen helyi hagyomány valóbari meg
volt-e; mert ha megvolt, akkor lehet, hogy csakugyan GERGELY-

ről nevezhették a spalatói konventet és egyházát. 
A magyar szentek a kalendáriumban — ellentétben a mis-

sále törzsével — benne vannak, bár tagadhatatlanul olymódon, 
hogy az újság, a voltaképen mégis külföldön élő, vagy eddig 
ottan élt ember eljárása látszik meg rajta. Az idetartozó anyag 
a kalendáriumból: VI. 27.: „Ladizlai regis Vngarie duplex". — 
Vi l i . 20.: „Bernardi abb. Sei regis Stephani" .—XI. 5.: „Hen
riéi conf." — XI. 19.: „Elisabeth filie regis Andrée Vngarie". 
Látható ebből, hogy egyáltalán nem a középkorban szokásos 
egész magyar sanctorális anyagot vette föl a kalendárium írója,36 

hanem csak „a birodalom szent patrónusait", kiket ebben az 
együttesben liturgikus szövegek is tiszteltek. Hogy nem magyar 
eredetű37 kalendáriumot másolt, azt onnan is láthatjuk, hogy 
augusztus 20-án először leírja a világegyházban s a rendben 
egyaránt szokásos ünnepet: „Bernardi" s ahhoz fűzi, mintha 
akkor jutott volna eszébe: Sz. Istvánt. A „Ladizlai regis"-hez 
az „Vngarie" hozzátétel és a »filie regis Andrée Vngarie" is 
mintha azt mutatná, hogy még nem régóta élt a kalendárium 
írója a magyar birodalom keretében. 

Ebből önként adódik a kalendárium idejének meghatáro
zása: NAGY LAJOS királyunk 1356-ban indított hadat Velence 
ellen, mely a dalmát városokat 1326—7. óta bitorolta és 1357. 
júliusában Spalató és Trau önként tért vissza a magyar király 
hűségére. Egész Dalmácia követte őket ebben 1358. februárjában 
(velencei szerződés).38 

A kalendárium korát azonban megközelítő pontossággal más 
úton is meghatározhatjuk: az egyetemes káptalanok decretumai 
alapján, melyek az ünnepeket elrendelték. A kalendárium vizs
gálata megmutatja, hogy a legújabb ünnep abban VINCENTIUS 
vértanú diakónus ünnepe, január 22-én, „totum duplex" rang-

38 Lásd erre nézve K N I E W A L D — K Ü H A R : Magyar szentek ünnepei és 
miséi a Pray-kódexben. Pannonhalmi Szemle, 1939. 

17 J. D A N K Ó : Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé, Budapestini, 
1893, 292. és 294. 
:•..' ffiHÓMAN—SZEKFŰ: Magyar történelem, II . Budapest, 1936, 66. és 
211—213 . 
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gal: ezt az 1348-ban tartott lyoni egyetemes káptalan rendelte 
el, addig semiduplex volt39 1348 után már egyetlen ünnep sem 
került a kalendáriumba. 1355-ig nem rendeltek változtatást. 
1355-ben Pampelónában volt a rend egyetemes káptalanja: itt 
egyszerre három liturgikus törvényt is hoztak: IV. KÁROLY 
római császár és öntudatos cseh király egyenes fölkérésére elren
delték ápr. 24-re Sz. ADALBERT ünnepét és július 4-re Sz. PRO-
COPIUS apát, cseh nemzeti szentnek ünnepét; harmadik törvény: 
az anniversarium fratrumhoz hozzá kell fűzni: „et sororum"-ot 
is (október 10.). Már pedig mind a három törvény végrehajtása 
hiányzik a kalendáriumban: nincsen benne sem ADALBERT, sem 
PROCOPIUS; meg a „sororum" is hiányzik belőle.40 Ebből az kö
vetkezik, hogy a kalendárium ezen egyetemes káptalan rendel
kezésének végrehajtása előtt keletkezett. Nyugodtan vehetjük 
Spalató meghódolásának idejét: 1357 júliusát ennek a terminus
nak; különösen tekintve azt, hogy már 1348 óta nem kellett 
ilyen rendeletet végrehajtani és a római császár kérése aligha 
hatott sietségre serkentően egy más országban élő emberre. Véle
ményünk szerint tehát a kódex kalendáriumát nem sokkal 1357 
után írták. Ebből önként következik, hogy a misekönyv törzs
részét korábban írták, aminek e rész Írásának általános XIV. 
századi jellege megfelel. 

Az immár a magyar birodalomban használt misekönyv pót
lékaiba belekerült tehát a „missa pro rege", mint láttuk, még
pedig Nagy Lajos nevének beleírásával és Sz. László király ora-
tiói, azért, mert tudjuk, hogy már Károly Róbert király ideje 

39 Kalendárium, jan. 22. (fol. $.): „Vincencij mr. totum duplex." — 
Rendi előírás: „Hec sunt acta capituli generalis apud Lugdunum celebrati 
anno domini M C C C X L V I I I - o . . . Item hanc. Quod de beato Vincencio mar-
tire fiat festum totum duplex et magister ordinis de sequencia providebit." 
B. M. R E I C H E R T : Acta capitulorum generalium (Monum. O. Praed. histo-
rica tom. III.), vol. I, Romae, 1898, 322. 

40 Fol. 6' és f. 8. és f. 9'. — R E I C H E R T i. m. vol. I I , Romae, 1800, 
364—36$. p. : „Item confirmamus hanc: Ad instanciam et preces prefati 
serenissimi principis domini domini imperatoris Romani semper Augusti, 
quod de b. Adalberto fiant trés lectiones per totum ordinem, sequenti die 
post festum b. Georgii et de b. Procopio confessore fiant trés lectiones modo 
consimili IV-a die mensis j u l i i . . . Confirmamus hanc: In capitulo de suffra-
giis, ubi dicitur: anniversarium fratrum, addatur: et sororum ordinis nostri 
et ponatur in kalendario." 
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óta a Sz. László-kultusz mennyire föllendült,41 és hogy éppen 
Lajosnak mennyire szív-ügye volt Sz. László tisztelete. Kódexünk 
így a zárai Sz. Simeon-koporsó mellett, mely Erzsébet ajándéka, 
második emléke Nagy Lajos király dalmáciai uralmának. Be
mutatása a nagy király trónraléptének 6oo-ik évfordulóján 
(1342—1942) kedves kötelességem volt. RADÓ POLIKÁRP. 

41 HÓMAN—SZEKFÜ, II , iyy — iyg . 



MÁTYÁS KIRÁLY ÁLLÍTÓLAGOS 
MINIÁTORAI. 

A Korvina történetíróit és művészettörténészeinket egyaránt 
sokat foglalkoztatta két olyan nevük szerint is ismert egyén, akit 
egykorú — kétségkívül hiteles — okmányok latin szövege 
„miniator"-nak nevez. Az egyik valami BLANDIUS, akit MÁTYÁS 
király 1471-ben POMPONIO LETÓIIOZ intézett levelében „minia-
torem nostmm"-nak nevez,* a másik a neve szerint sokáig isme
retlenül maradt madocsai apát, aki viszont II. ULÁSZLÓ 1495. 
évi számadáskönyvének egyik tételében ekként szerepel: „Abbati 
de Madocha, Miniatori librorum regiorum, ex coone Re Mtis in 
Cottu Tholnensi d. s. 60."1 

BLANDiusról ma sem tudunk többet, mint amennyi MÁTYÁS 
leveléből kiderül, hogy t. i. éppen akkor (1471-ben) tért vissza 
kéziratokkal megrakodva Budára. Egészen másként áll a dolog 
a madocsai apátot illetően. Kiléte dolgában sokáig a legnagyobb 
zavar uralkodott. CSONTOSI JÁNOS — E. VoGELre hivatkozva — 
1879-ben megtette FüLÖpnek2 s bár ezt a mivel sem indokolt állí
tását 1885-ben visszavonta,3 a FÜLÖP név újra meg újra vissza^ 
tért, így 1911-ben HEVESY ANDORnál4 s 1912-ben SÖRÖS PON-
GRÁcnál,5 aki GERGELY Kommendátor és ANTAL fia JÁNOS közé 
helyezi. HEVESY egy újabb dolgozatában6 pedig kettős feltevéssel 
szolgál s GYULAY GERGELYÍ vagy JÁNOS apátot gondolta a miniá-
tornak. A kérdést szokott pontosságával HOFFMANN EDIT tisz
tázta,7 aki kimutatta, hogy a „miniator" csakis a hazai okleve-

* MKSzle, 1878 : 1. 1. 
1 ENGEL, J O H . C H R . VON: Gesch. d. ungarischen Reichs u. seiner 

Nebenländer. Halle, 1797. 1:152. I. 
2 MKSzle, 1879:43 . 1. 
3 U. o. 1885 :253. 1. 
* Rev. de l'Art Chrétien, 1911 : 120. 1. 
5 Az elenyészett bencésapátságok. Bp., 1912 : 333. 1. 
6 Gazette des Beaux Arts, 1923 :296. 1. 
7 MKSzle, 1926 : 238. 1. 
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lekben JOANNES vagy JOANNES ANTONIUS néven szereplő mado
csai apát lehetett. Az apát teljes nevét azután BALOGH JOLÁN 
derítette ki milánói oklevelek alapján.8 Ezek szerint JOANNES 
ANTONIUS CATTANEO de MEDiOLANÓnak hívták, dömés szerze
tes volt s már 1487-ben élén állott az eredetileg bencés apátság
nak. A JOANNES ANTONIUS magyarországi szerepére vonatkozó 
adatokat a magunk részéről még egy jelentékeny adattal egé
szíthetjük ki. HARSÁNYI ANDRÁS9 IVÁNYI BÉLÁnak a domonkos
rend központi levéltára magyarvonatkozású regesztáiból készült 
kéziratos gyűjteménye alapján megemlékezik egy „fráter Joannes 
abas(!)"-ról, aki 1482. május 18-án engedélyt kapott, hogy apát
sága szolgálatára két önként vállalkozó rendtársát is magával 
vihesse, föltéve, hogy ez nem lesz valamelyik dömés konvent 
kárára. Egészen kétségtelen, hogy ez a fráter JOANNES ANTO
NIUS senki más, mint a mi madocsai apátunk, aki ilyenformán 
már 1482 nyarán Magyarországba jött, hogy rendbehozza a zül
lésnek indult bencés apátság ügyeit. HARSÁNYI, aki a madocsai 
apátról mit sem tud, a regeszta azon szavaiból, hogy apátunk a 
rend könyörgéseiben miként eddig, ezentúl is részesül, azt követ
kezteti, hogy JOANNES ANTONIUS már hosszabb idő óta betöl
tötte az apáti tisztet. Szerintem ez téves következtetés. Ez a ki
tétel inkább arra vall, hogy JOANNES ANTONIUS csak a mondott 
időben került a rendjétől idegen apátság élére s a rend gene
rálisa megnyugtatja, hogy a rend továbbra is imáiba foglalja, 
ami eladdig, mint a rend működő tagját természetszerűen meg
illette. Tekintve, hogy HOFFMANN a madocsai apát könyvfestő 
szerepét a nyolcvanas évek végére helyezi, feltűnőnek kell tar
tanunk, hogy a budai műhely olyan kiváló művészt, aminő a 
CASSIANUS mestere, miért nem foglalkoztatott évekig? Magya
rázatot persze erre is találhatunk: bizonyára azért nem, mert 
itt tartózkodásának első idejét teljesen lekötötte a madocsai apát
ság megreformálása. 

De vájjon csakugyan, a madocsai apát festette-e a párizsi 
CASSIANUSÍ s a vele díszítésükben rokon kódexeket és nyom
tatványokat? Egyikük sincs szignálva, de minthogy II . ULÁSZLÓ 
1495. évi számadáskönyvében a madocsai apát mint „a királyi 

8 Henszlmann Lapok, 1927 : j . sz. 
9 A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Bp., 1938. 98. 1. 
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könyvek miniâtora" szerepel, HOFFMANN benne látja CASSIANUS 
mesterét, úgy okoskodva, hogy csakis a Budán festett kódexek 
legszebbikének, a CASSiANUsnak a művészét illetheti meg „a ki
rályi könyvek miniâtora" díszítő jelzője. Persze, ez az okosko
dás nem egészen meggyőző. Abból, hogy a madocsai apát a szá
madáskönyvben mint „a királyi könyvek miniâtora" szerepel, 
az apát úr művészi képességeire következtetni egyáltalában nem 
lehet, hanem csak arra, hogy miniatori minőségben került a szá
madáskönyvbe, vagyis nem epitheton ornansszal van dolgunk, 
aminek egy számadáskönyvben semmi értelme, hanem egyszerű 
ténymegállapító kvalifikatívummal. 

S vájjon MÁTYÁS király, amikor BLANDIUSÎ, mint az 6 
miniatorát említi, s a számadáskönyv, amikor a madocsai apá
tot a királyi könyvek miniatoraként szerepelteti, azt értette-e a 
miniatoron, amit mi? Minden esetre furcsa, hogy a nagy király 
könyvek vásárlására könyvfestőt s nem képzett filológust kül
dött s hogy egy kiváló egyházi férfiú, akire egy züllésnek indult 
apátság rendbehozatalát bízták, nem tartja méltóságán alólinak, 
hogy drága idejéből hónapokat szenteljen a pepecselő miniatura-
festesnek s tegye ezt nem valami műkedvelő módjára, hanem 
a hosszú gyakorlatot feltételező legnagyobb technikai készültség
gel, mesterségbeli tudással? Igaz, hogy a könyvfestőket manap
ság rendszerint miniátoroknak, műveiket pedig miniaturáknak 
nevezzük, azonban az is igaz, hogy a „miniator''' szó a középkori 
nyelvhasználatban sokáig pusztán a „rubricator" szinonimája volt 
s oly egyént jelentett, aki míniumfestékkel írt. így BALBI Catbo-
/jconjában* ezt olvassuk: „Miniator. toris, qui minio describit vei 
préparât" A könyvfestőket a középkori latin nyelvhasználat 
rendszerint az „illuminátor", „illuminista" névvel jelölte meg. 
A szó a „lumina" elnevezésű festékkeveréktől vette nevét, mely-
lyel az arcok fényfoltjait állították elő.10. A kéziratok kifestésé-

* A Catbolicon a középkor egyik legnépszerűbb latin grammatikája 
és lexikona volt. Nálunk is igen elterjedhetett. Rczgonyi György pozsonyi 
főispán és rokonai 1450-ben, a pozsonyi vár kifosztása alkalmával nagy
mennyiségű könyvet is veszítettek, köztük a Catbolicon egy példányát. A mű 
népszerűsége a XV. század második felében sem csökkent s Gutenberg és 
társai legott a Biblia, a Psalterium és a Canon Missae kinyomtatása után 
a Catholicon-t hozták ki. 

10 H . MARTIN: Les miniaturistes français. Paris, 1906, I 8 J / 6 . 1. 
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nek műveletét WATTENBACH11 szerint elvétve a „lineare, titulare, 
fioriture" és „paginare" igékkel is kifejezték. A „miniatura" szót 
kéziratok díszítményeinek és képeinek megjelölésére HENRY MAR
TIN12 szerint LEONE ALACCI használta először De libris ecclesiasti-
cis Graecorum (Paris, 1645) című művében. Ezek alapján tehát 
bízvást kimondhatjuk, hogy sem BLANDIUS, sem a madocsai apát 
nem volt modern értelemben vett miniátor, hanem rubrikátor, 
emendátor, szóval nem művészi, hanem filológiai képzettségű 
egyén. S ez sokkal jobban meg is felel az egyik olaszországi kül
detésének s a másik történelmileg ismert egyéniségének. Könyvek 
rubrikálása, emendálása igazi tudós feladat volt, aminek a mado
csai apát csak úgy, mint egy emberöltővel ő előtte VITÉZ JÁNOS 
szívesen és méltósága sérelme nélkül hódolhatott. 

Ha már most felvetjük a kérdést, mik lehettek azok a kirá
lyi könyvek, amelyek rubrikálására, emendálására, szóval szö
vegbeli hűségének ellenőrzésére II . ULÁSZLÓ oly nagy súlyt helye
zett, hogy egyik legkiválóbb főpapját bízta meg vele, úgy vél
jük, erre is meg tudunk felelni. Azt hisszük, eltaláltuk az igaz
ságot, amikor annak a véleményünknek adunk kifejezést, hogy 
azok a „libri regii", melyeket a madocsai apát emendált, BONFINI 
Rerum Ungaricarum Decadesti voltak, amelyek letisztázásán 
éppen ez időtájt dolgozott az a JÁNOS nevű másoló, aki meg
bízható és csinos munkájáért („fidèles elegantesque labores") ma
gyar nemességet kapott. 

De hát ki festette a párizsi CASSiANUSt és a Korvina sti
lisztikai szempontból vele rokon darabjait? Talán FELIX PETAN-

TIUS, II . ULÁSZLÓ diplomatája, ahogy ezt újabban BERKOVITS 

ILONA13 bizonyítgatta? Aligha. Hiszen PETANTIUS könyvfestői 
tehetségéről az egykorú források egy árva szót sem mondanak. 
Ha ilyen tehetséges könyvfestő lett volna, arról CUSPINIANUS, 
aki levelezésében többször megemlékezik róla s aki egyik mun
káját ki is adta, bizonyára ejtett volna egy-két szót. Mi indí
totta tehát BERKOViTsot arra, hogy benne lássa CASSIANUS mes
terét? Két XIX. századi horvát tudós, KUKULJEVI6 és MATKOVIC" 
egy föltevése, melyet újabban a FLORIO BANFI álnéven írogató 

11 D. Schriftwesen im Mittelalter. Lpz., 1896. 362., 366/7. 1. 
12 I. h. 
13 Feiice Petanzio Ragusino, capo della bottega di miniatori di Mattia 

Corvino. Bp., 1941. Különnyomat a Corvina 1940. ávf.-ából. 
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HoLiK FLÓRIS1& elevenített fel s amely FELIX PETANTIUSÎ azzal a 
FELIX RAGUSANUssal azonosítja, akinek emléke OLÁH MIKLÓS egy 
meglehetősen kései (1510—16 tájáról származó s csupán 1536-ban 
papírra vetett Hungáriájában felhasznált) adatában maradt az utó
korra. OLÁH a régiekre való hivatkozással azt állítja, hogy MÁTYÁS 
király a dalmát származású FELIX RAGUSANUS vezetése alatt har
minc a festésben is jártas segédet (servos amanuenses) foglalkoz
tatott, akiknek feladata a görög és latin kéziratok másolása volt. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy még a nápolyi király sem tartott 
egyszerre nyolcnál több scriptort s hogy VESPASIANO DA BISTICCI 
1453-ban Firenzében 45 másolóval 22 hónap alatt 200 kötetet 
volt képes előállítani, úgy OLÁH 30 másolóját túlzásnak kell 
minősítenünk még akkor is, ha föltesszük, hogy a másolók a 
kódexek leírásán kívül a kancellária írásbeli munkáit is végez
ték. Mert ne feledjük, hogy nagyszabású másolói tevékenység 
csak régi kéziratokban gazdag helyeken fejlődhetett ki igazán. 
Budán, legfeljebb MÁTYÁS humanista főpapjainak könyvei szol
gálhattak mintául, mert nem valószínű, hogy e célra a távoli 
olasz udvarok kölcsönözték volna ide kincseiket. Erre látszik 
vallani az is, hogy egyetlen Budáról datált Korvin-kódex sem 
maradt reánk. A műhelyben inkább miniátori munka folyt s 
talán ott készültek a Korvinára jellemző aranyozott bőrköté
sek is. A műhely állítólagos vezetője, FELIX RAGUSANUS neve 
egyébiránt egyetlen kéziraton s egyetlen korabeli okmányon sem 
szerepel. Amit tudunk róla, azt egy húszéves gyermekifjú két év
tizeddel utóbb papírra vetett futólagos megjegyzéséből tudjuk 
s ez csak annyi, hogy FELIX RAGUSANUS maga is járatos volt a 
festésben s a görögön meg a latinon kívül a kaldeus és az arab 
nyelvet is bírván, főfeladata abban állott, hogy a másolók szöveg
leírásának helyességére ügyeljen, életkorára nézve pedig annyit, 
hogy amikor OLÁH őt II . ULÁSZLÓ udvarában látta, az ő húsz
éves szemével nézve már idősnek tűnt fel, ami egykép lehetett 
40—60 vagy még több esztendő! Arról OLÁH egy árva szóval 
sem emlékezik meg, hogy mikor került FELIX MÁTYÁS udvarába 
s így a Korvina-kutatók egy részének az az állítása, hogy FELIX 

14 V. ö. MARGALICS E D E : Horvát történeti repertórium. Bp., 1900. 
I : 510/11. 1. 

15 Századok, 1938 : 390. 1. és nagyképű bőbeszédűséggel Archivio Sto-
rico per la Dalmazia. Roma, 1937/8, X X I V : 362/84. 1. 
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1480-ban került a műhely vagy pláne a könyvtár élére (erről 
OLÁHnál szó sincs!), a XVII . századi Vossius16 egészen önké
nyes feltevése s az is marad, ha mégannyi kései történész írja is 
ki egymásból! 

Ezt a mindenkép rejtélyes FELIX RAGUSANUSÎ próbálták az 
említett horvát tudósok s az ő nyomukon HOLIK FLÓRIS azzal 
a FELIX PETANTius-szal azonosítani, aki a XVI. század legele
jén tűnt fel, mint II. ULÁSZLÓ diplomatája s CUSPINIANUS sze
rint, aki őt raguzainak s II. ULÁSZLÓ idejében a budai könyv
tár vezetőjének nevezi, 1522-ben már nem volt az élők sorában. 
PETANTIUS ugyan nem tudott sem kaldeusul, sem arabul, de 
tudott törökül, sohasem is dicsekedett azzal, hogy ő lett volna 
a Korvina vezetője — pedig még az üres címeket sem vetette 
meg s állandóan, mint cancellarius Segniae szerepelt (neve egyet
len zenggi okmányon sem fordul elő) —, de akár csak a másik 
FELIX, ő is raguzai származású volt s ennyi bizonyos túlélénk 
fantáziájú kutatóknak úgy látszik elég. Hogy a puszta névazo
nosság milyen gyönge alap a személyek azonosítására, azt kár 
hosszasan bizonyítanunk. Teljesen elegendőnek véljük, ha rá
mutatunk HESS ANDRÁS „Ladislaus praepositus ecclesiae Buden-
sis"-ére, akit sokáig GERÉB LÁsZLÓval azonosítottak, mígnem ki
derült, hogy — KARAI LÁSZLÓ! Nem tudjuk, megvannak-e 
Raguza anyakönyvei a XV. század második feléből, de annyit 
vaktában is megkockáztathatunk, hogy bizonyára egész sereg 
FELixre akadnánk bennük. Az mindenesetre feltűnő, hogy olyan 
kiváló emberismerő, mint MÁTYÁS király, parlagon hevertette 
volna műhelyvezetője diplomataképességeit s egyetlen egyszer sem 
bízott rá olyan feladatot, mint ULÁSZLÓ. Arról sincs semmi
féle egykorú adat, hogy PETANTIUS mielőtt ULÁSZLÓ szolgála
tába lépett BEATRIX özvegy királyné kancellárja lett volna. 
HOLIK magáévá teszi a horvát tudósok ez állítását, habár 
ISTVÁNFFY MiKLÓsnak az az írása, melyre hivatkoznak, máig 
sem került elő s így az sem volt megállapítható, hogy ez az ese
ményektől távol eső historikus honnan vette ezt az adatot? 
PETANTIUS kancellárságában erősen kétkedem. Lélektani szem
pontból szinte kizártnak tartom, hogy ULÁSZLÓ az általa rútul 
rászedett királyné meghitt emberét tegye meg a maga bizalma-

De historicis latini libri 3. (1627!). 
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sává *s küldje el többek közt leánynézőbe Franciaországba! Ha 
megmaradunk a puszta realitásoknál s nem kalandozunk el 
regényírók módjára a föltevések színes birodalmába, úgy el
mondhatjuk HOFFMAN EDiTtel, hogy OLÁH tudósítása dacára 
„mégsem tudunk semmit RAGusANUsról. Nem tudjuk tisztán 
tudósi és munkavezetői szerepe volt-e, vagy festői munkát is 
végzett? Ragusából mikor jött el és milyen minőségben?... Tudósi 
képességeiről... éppoly keveset tudunk, mint művészi munkáiról." 

Elvileg nincs kizárva, hogy a párizsi CASSIANUSÎ s a vele 
rokondíszítésű darabokat az OLÁH szerint a festészetben is jára
tos FELIX RAGUSANUS — akit azonban a mondottak alapján 
továbbra is megkülönböztetendőnek vélünk ULÁSZLÓ FELIX P E -
TANTiusától — illuminálta, de ez a lehetséges föltevés teljes 
bizonyossággá csak akkor válnék, ha a CAssiANUs-szal azonos 
stílusú szignált, vagy egykorú okiratokkal kétségtelenül igazolt 
munkája kerülne felszínre. Addig őt is ama nem kis számú könyv
festők közé kell sorolnunk, akiknek ismerjük a nevét, de nem 
ismerjük műveit s helyesebb, ha megmaradunk a CASSIANUS 
mestere elnevezés mellett. GULYÁS PÁL. 

17 Mátyás király könyvtára. Mátyás Király Emlékkönyv. Bp., [1940]. 
II : 266/7. 1. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. fűzet. a 



KALENDÁRIUMOK CENZÜRÁJA. 

Kalendárium és cenzúra különösen hangzik így egymás
melle« említve a mai fül számára. Vájjon mi cenzúrázni való 
lehet egy kalendáriumban? Ez az egyszerű és gyakorlati igénye
ket kielégítő népirat vájjon tárgyát képezheti-e egyáltalában az 
állami ellenőrzésnek? Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a 
kalendárium a XVIII . század legelterjedtebb könyve volt, ért
hetőbbé válik a kormányzat különös gondja e korban, mellyel 
a nagy néptömegek gondolkodására oly tekintélyes befolyást 
gyakorló ezen iratok felé fordult. 

MÁRIA TERÉZIA több rendeletével igyekezett szabályozni a 
kalendáriumok cenzúfáját és eltiltani azokból minden babonás, 
a nép téves előítéleteit tápláló és az alattvalók egészségére káros 
dolgot. Eltiltotta a napfogyatkozásokról szóló babonás meséket, 
jóslásokat és egyéb ostobaságokat, az érvágásra, purgációra, für
detésre vonatkozó babonás magyarázatokat. A kuruzsló gyógy
módok terjedésének és a káros balítéleteknek akarta ezáltal ele
jét venni a gondos uralkodónő, s a nép felvilágosítását szolgálni. 
II. JÓZSEF tovább ment a „felvilágosodás" terjesztésében s eltil
totta a kalendáriumokban és egyéb iratokban is oly búcsúk hir
detését, melyek hatása a tisztítótűzre is kiterjed.1 

A reakció korának cenzúrája más szemmel nézte a kalen
dáriumirodalmat. Folytatni igyekezett ugyan az előző korszak 
„felvilágosító" politikáját, kötelességének tartotta gondoskodni 
az alattvalók egészsége felől és a valláspolitika terén is tovább
vezette a jozefinista irányzatot. Főgondja azonban nem ez volt, 
hanem a nép hangulatának befolyásolása, bomlasztó, az elége
detlenséget növelő és forradalomra vezethető elvek távoltartása. 
S mivel meggyőződése szerint a népet csak úgy lehet könnyen 
kormányozni, ha a tekintélytisztelet és a vallásból merített er-

1 W I E S N E R A.: Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur. Stutt
gart, 1847. 312. k. 1. 
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kölcsi elvek szilárdan fennmaradnak és közösségformáló erejük
ből semmit sem veszítenek, különös figyelemmel fordult a kalen
dáriumok felé. Ezek függelékei gyakran tartalmaztak anekdo
tákat, az anekdoták pedig tekintélyrombolók lehettek. Mert 
amin nevet az ember, azt nem tiszteli. Ezért volt oly rendkívül 
rigorózus a reakció korának cenzúrája a kalendáriumokkal 
szemben és kobozta el azokat egyre-másra, hogy kiszakítson 
belőlük néhány „botrányos" lapot. A kalendárium, mint a leg
szélesebb néprétegek irodalmi tápláléka, nem tartalmazhatott 
semmit, ami ellen a legcsekélyebb kifogás is fölmerülhetett. 

A vidéki magyar cenzorok nem tulajdonítottak mindig oly 
nagy jelentőséget e függelékeknek, mint a bécsi központi cenzúra
hivatal urai. Ezért gyakran fordult elő, hogy egy-egy magyar 
cenzort felelősségre vontak valamely kalendárium átengedése 
miatt és a kalendáriumot, miután már nyomtatásban szabály
szerű cenzori engedéllyel megjelent, utólagosan elkobozták. 

A reakció korának mindjárt a kezdetén, a Martinovics-össze
esküvés felfedezésének évében jelent meg a rendelet, mely a szi
gorúbb kalendáriumcenzúrát bevezette. Az 1795. július 17-i dek
rétum szerint2 a kalendáriumokhoz függesztett iratokat egyéb 
műveknél szigorúbban kell fölülvizsgálni. Az 1821. augusztus 
24-i udvari rendelet3 újra erélyesen felhívta a cenzorok figyel
mét a kalendáriumok szigorú cenzúrájára, mivel ezek különben 
„perniciosissimi errores facillime in vulgus spargi possunt". 
Ugyanekkor az osztrák tartományokban elrendelték, hogy a 
kalendáriumok a naptári rész kivételével átengedés előtt a bécsi 
központi cenzúrahivatalba küldendők. Oly fontosnak tartották 
tehát a kalendáriumok cenzúráját, hogy azt nem bízták továbbra 
a vidéki cenzorokra. Magyarországra e rendelet nem vonatko
zott ugyan,4 de az augusztus 24-i dekrétum itt is nagyobb szi
gorúságnak vetette meg az alapját. 

2 Orsz. Levéltár. Hely tart. Rev. Libr. 1795 Fons 4, pos. 60. Normalia. 
3 U. o. 1821 Fons 4, pos. 66. Normalia. 
4 Nyomatékosan szeretnék e helyen is rámutatni arra, hogy a WiESNEB 

által ismertetett rendeletek nagyrésze Magyarországon nem volt érvényes, 
legalább is nem abban a formában, mint az osztrák tartományokban. Nem 
hagyatkozhatunk tehát W I E S N E R publikációira, mint az eddig szokás volt, 
hanem a magyar levéltári anyag átkutatásával kell megállapítanunk a való 
magyar helyzetet. 

2 
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Nézzük most a gyakorlatot. Milyen volt a kivitele e ren
deleteknek, hogy festett a kalendáriumok cenzúrázása a való
ságban? 

SULTZER FERENC Selmecbányái nyomdász kiadott az 1808. 
évre egy németnyelvű kalendáriumot „Scherz und Ernst. Ein 
Kalender" címmel. A selmeci városi tanács meghökkenve vette 
észre a kalendárium megjelenése után, hogy rá nézve kompro
mittáló adatok vannak benne. Azonnal jelentést tett a hely
tartótanácsnak, kérve az irat eltiltását, mivel efféle tiszteletlen 
írások az alattvalókban könnyen megingathatják a feljebbvalók 
iránti respektus érzését. Az erre elrendelt vizsgálat kiderítette, 
hogy éppen cenzor változás volt annakidején Selmecbányán és 
a régi cenzor, P. HEMTNER vizsgálta át a kéziratot, az új cen
zor pedig, P. VISKY az imprimatürt adta meg rá. P. HEMTNER 
azzal védekezett, hogy az általa átvizsgált kézirat nem tartal
mazta a nyomtatott szövegben kifogásolt részeket s azok a 
nyomdász utólagos betoldásai, P. VISKY pedig azt vallotta, hogy 
nem ért németül s elődje biztosította róla, hogy a kérdéses 
kézirat átengedhető. 

A helytartótanács kikérte a budai revizori hivatal vélemé
nyét az ügyre vonatkozólag. Ez valóban több kifogásolható 
helyet talált a kalendáriumban. A függelék levélváltást tartal
mazott egy tiroli lakos és magyar barátja között. A tiroli a 
napóleoni háborúk osztrák hadvezetését támadta levelében és 
kifogásolta többek között a tiroli várerődítések fölszerelését és 
az anyagutánpótlást. A magyar barát az 1806-i selmeci tűz
vészt írta le és mulasztással vádolta meg a városi tanácsot és 
az ottani bányakamarát, gúnyosan megjegyezve, hogy e két ható
ság nyilván nem értesült hivatalos úton a város égéséről. A levél
író véleménye szerint az egyetlen mód a városi tanács mulasz
tásait a felsőbbek tudomására hozni, a nyilvánosság fóruma előtt 
való vád, mivel a tanács nem hagyja szóhoz jutni ellenzőit, sőt 
inkább bebörtönzi őket. Kifogásolta a cenzor, hogy a magyar 
levelező tiroli barátjának azt írta: a francia betörés alkalmával 
Pozsonyban volt az országgyűlésen és abban a veszedelemben for
gott, „dass mich der Franzose samt dem Landtag beim Zopf 
erwischt". Ebben a kifejezésben a cenzor az összegyűlt rendek 
kigúnyolását és az államot fenyegető veszély nevetségessé tételét 
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látta. A budai cenzor véleménye szerint semmiképen sem lett: 
volna szabad megengedni e cikk kinyomatását és a cenzor el
járása még akkor sem menthető, ha esetleg némely kifejezést a. 
nyomdász utólag toldott is be. 

A helytartótanács azt vélte, hogy a nyomdász követte el a 
vétséget és ismét a revizori hivatalhoz fordult, megkérdvén, mi
lyen büntetést lehet rá a szabályrendeletek értelmében kivetni.6 

A revizori hivatal kitartott véleménye mellett, hogy a cen
zor a bűnös. Ami a nyomdász megbüntetését illeti, errenézve 
nem ismert szabályrendeletet. Hogy azonban ilyennek kellett 
lennie, arra az 1794. május 13-i 10.811. számú intimátum sza
vaiból következtetett. A helytartótanács e jelentés vétele után 
hivatalos megrovásban részesítette P. HEMTNEIU, aki a kalendá
riumot gondatlanul cenzúrázta.8 

A revizori hivatal ez utóbbi jelentése rendkívül érdekes 
fényt vet az egész magyar cenzúra-apparátusra. A legszigorúbb 
reakciós cenzúra idején nálunk a helytartótanács és az annak 
kebelén belül működő budai revizori hivatal nem tudja, hogyan 
is lehet egyáltalában egy visszaéléseket elkövető nyomdászt meg
büntetni és a könnyebb utat választja, megrója az állami szol
gálatban levő pap-cenzort. Az eset tipikus jelensége az egész 
provinciális jellegű magyar cenzúraszervezetnek, mely minden 
önállóság nélkül, az osztrák központi cenzúrának alárendelve, 
csupán annak végrehajtó szerve volt. Egész adminisztrációja jel
legzetesen vidékies, hanyag és vontatott, egy a központtól távol
eső tartomány gyérforgalmú, kezdetlegesen szervezett és csupán 
dekrétumuk után igazodó, önállótlan és gépies ügykezelése. Ezt 
a helyzetet csak fokozta a magyar alkotmányos szabadságból 
és függetlenségből következő kerülése egy nyíltan centralisztikus 
bürokráciának. A rendeletek kerülő úton jöttek át az osztrák 
hatóságoktól a magyar hatóságokhoz, útközben módosultak, sok 
pedig, mint a magyar viszonyokra alkalmatlan, végleg egyes kor
mányszékek (kancellária, helytartótanács) irattárában maradt, 
önálló rendezésnek nem volt módja, és nem is gondolt rá senki. 
A központi rendszer teljes átvétele nem volt lehetséges. Csupán 
hiányos és módosított rendeleteket vettek át és így álltak elő 

5 U. o. 1808. Fons 28, pos. 1—4. 
6 U. o. 1809. Fons 9, pos. 1—2. 



22 SASHEGYI OSZKÁR 

azok az űrök, melyek egy hathatós cenzúrarendszer bevezetését 
voltaképen lehetetlenné tették. 

A bécsi központi cenzúrabizottság elégedetlen volt a magyar 
cenzúrával és az elégedetlenség addig fokozódott, míg végre be
látva a központosítás keresztülvitelének lehetetlenségét s e fele
más rendszer hátrányait, hosszú vajúdás után 1840-ben felállí
tották a budai magyar cenzúrabizottságot. Addig azonban a 
bécsi hivatal állandóan beleszólt a magyar ügyekbe és kénytelen 
volt a már megjelent munkák elkobzásához és utólagos eltiltá
sához folyamodni. 

Ha a magyar hatóságok önállóan intézkedtek, rendszerint 
kevésbbé szigorú volt az eljárás, mint ha bécsi utasítás szabta 
meg a követendő utat. SZ^THMÁRY DOMOKOS pozsonyi cenzor 
1818-ban észrevette, hogy a LANDERER pozsonyi nyomdájában 
a következő évre megjelent kalendáriumban a szentek nevei 
között szerepel november 10-én Luther Márton. Felháboro
dása oly nagy volt, hogy levelet írt a budai cenzorhoz, figyel
meztetve őt a veszedelemre és abbeli meggyőződésének adva ki
fejezést, hogy ilyen botrányos esetre még nem volt példa, sem 
a hazában, sem külföldön. A felsőbb parancsra megejtett vizs
gálat alkalmával a nyomdász azzal védekezett, hogy a kalen
dáriumban a szentek neveit ez évben újra ki kellett szedni, mert 
a betűk elkoptak, és tévedésből került be Luther Márton neve 
a szentek nevei közé.7 A helytartótanács a városi magisztrátus 
útján szigorú megrovásban részesítette a gondatlan nyomdászt, 
a kalendáriumot azonban nem kobozta el. 

1821-ben RUDNAY SÁNDOR hercegprímás küldött be a hely
tartótanácsnak jelentést, mely szerint a komáromi német kalen
dárium hat utolsó lapja „Unterhaltende Anekdoten" címmel 
botrányos dolgokat tartalmaz, melyek minden becsületes ember 
jóérzését sértik. Kérte ezért, konfiskálják a kalendárium példá
nyait. A helytartótanács el is rendelte az elkobzást, és az enge
délyezett kézirat fölküldését. A városi tanács jelentése szerint a 
példányokat elkobozták, a kéziraton azonban nem volt rajta a 
cenzúra engedélye. A nyomdász azt állította, hogy a gimná
ziumi igazgató, ki egyben a cenzor tisztét is betöltötte, látta 
a kéziratot és nem kifogásolta azt, de a kalendáriumokra nem 

7 U. o. 1818. Fons 2, pos. jo, 56. 
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szokták kitenni az imprimaturt. A helytartótanács erre elren
delte, hogy a kalendárium a hat utolsó lap eltávolítása után 
szabadon árusítható, a jövőben pedig, ha eddig nem is volt szo
kás, tegyék ki minden esetben a kalendáriumokra is az enge
délyező végzést.8 

A bécsi cenzúrabizottság azonban nem hagyta annyiban a 
dolgot. Tudomást szerezvén az esetről, kérte a magyar kancel
láriától az eset szigorú megvizsgálását és a cenzor felelősségre
vonását, melyet az el is rendelt. KÖRMENDY igazgató-cenzor az
zal védekezett, hogy írószerszámait a megyetörvényszék ülésére 
kölcsönadta MARTIN ügyvédnek s azokat nem sikerült vissza
kapnia, mikor a nyomdavezető a kéziratokkal hozzájött. A pro
fesszoroktól sem kölcsönözhetett íróeszközt, mert azok mind 
előadásokon voltak. Ezért csak szóban adta meg az engedélyt. 

A városi tanács a nyomdászt hallgatta ki. A megejtett vizs
gálat jegyzőkönyve szerint SZTRAKA JÓZSEF nyomdavezető a 
következőket vallotta. Az elmúlt esztendőben a medárdusi bú
csúra Pestre menvén, ott egy német actor, kinek nevét nem tudja, 
sátrához jött és némely históriákat áruba bocsátott. Ezeket 
nyomta ki a kalendárium függelékeképen. Arra a-kérdésre, hogy 
megvan-e a kézirat, azt felelte, hogy elkallódott, mivel cenzori 
aláírás rajta nem lévén, azt nem becsülte. Vallomása szerint a 
cenzor azt felelte kérésére, hogy ilyen bolondságoknál az alá
írás nem szükséges és hogy csak bátorságosan nyomassa ki azo
kat. Különben szerinte tizenöt év óta, mióta a nyomdát vezeti, 
nem írták soha alá a kalendáriumokba való históriákat. A köte
lességmulasztó cenzor szigorú megrovást kapott.9 

Ugyanabban az évben a budai cenzor a Besztercebányán 
megjelent kalendáriumban talált kifogásolható anekdotákat. 
A besztercebányai gimnázium igazgató-revizora kijelentette, hogy 
a bekerített illetlen sorok miatt rosszalását fejezte ki annakidején 
a nyomdász előtt és azok kinyomatását neki megtiltotta. Azon
ban, mikor a nyomdász a négy köteles-példányt benyújtotta, ő 
annak becsületességében bízva, nem vizsgálta felül azokat, mi
előtt a főigazgatóhoz előírt módon felküldte a negyedévi nyom
dai anyagot. Elismerte tehát, hogy hibázott, mikor a felülvizs-

U. o. 1821. Fons 33, pos. 1. 
U. o. 1822. Fons 7, pos. 1. 
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gálatot elmulasztva, nem vette észre, hogy az inkriminált részek 
a kalendáriumban bennfoglaltatnak. Ezért a helytartótanács 
megrovásban részesítette a cenzort.10 

Melyek voltak azok az „illetlen" anekdoták, melyek miatt 
a cenzornak a hivatali megrovást el kellett szenvednie? Az egyik 
szerint — ez ellen esett a fő kifogás — egy tervkovács egyszer 
előadást tartott arról, mily nagy szükség lenne a templomok 
mellett a polgári szónokok számára is szószéket állítani. Míg a 
szent Pál tanítványai — mondta — ilyen közhelyek fölött el
mélkednek, mint: „Abram zeugte Isack, Isack zeugte Jakob, 
Jakob zeugte Benjamin etc. In diesem liegt der Saame aller 
Welt", addig Cicero tanítványa így beszélne: „Die Banken er
zeugten den Geldwucher, der Geldwucher erzeugt den Kredit, 
der Kredit erzeugt den Lux, der Lux erzeugt den Verfall der 
Familien, der Verfall der Familien erzeugt den Abwerth des 
Landes, der Abwerth des Landes erzeugt Entvölkerung, Entvöl
kerung ist die Quelle des Staatsuntergangs". Egyéb történetek is 
voltak az anekdoták között, melyeket sérelmesnek találtak. így 
a zsugori pap esete, aki a ládára, melyben pénzét tartotta, rá
írta: Az Ür van ezen a helyen. Mikor a rablók kifosztották a 
templomot, ráírták a ládára: Az Űr feJtámadott. Nem tetszett 
a TRAUTTMANNSDORFFról szóló ismert történet sem, akit nyilvá
nosan szamárnak neveztek (Wie! dem Esel Traut — mans — 
dorf — an?). 

Előfordult az is, hogy a bécsi nyomdászok hoztak ki vala
milyen kifogásolható dolgot. 1825 novemberében a bécsi cen
zúrahivatal a cseh-osztrák kancellária útján értesítette a magyar 
kancelláriát, hogy SOLLINGER bécsi nyomdász az 1826. évre egy 
„Geschiehts und Erinnerungskalender"-t nyomott, mely a 136— 
146. lapig igen súlyos kifogás alá eső dolgokat tartalmaz. A ka
lendárium a kiadó vallomása szerint több példányban eljutott 
Magyarországba is. Pozsonyba SCHWAIGER ANDRÁS 10, LANDES 
JÓZSEF 22, VIGAND O T T Ó IO, Győrbe SCHWAIGER 5, Kassára 
S AND voss 10, Pestre HARTLEBEN 52, EGGENBERGER 10, KILIÁN 5, 
MÜLLER 20 példányt rendelt. Ezeknek eladását sürgősen meg 
kell akadályozni és a revizorok felügyelete mellett a kifogásolt 
lapokat kitépni, megsemmisíteni s helyükbe a mellékelten meg-

U. o. 1822. Fons 4, pos. 105, 1823. Fons 4, pos. 15. 
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küldött íveket beragasztani. Ennek megtörténte után a kalendá
riumokat vissza lehet adni tulajdonosaiknak. A kancellária no
vember 25-én utasította ilyen értelemben a helytartótanácsot.11 

A rendeletet azonban már csak részben lehetett végrehajtani, 
mert időközben a könyvkereskedők a példányok egy részét már 
eladták.12 

1829-ben az „Üj és Ó Vátzi Kalendárium"-hasi jelentek 
meg anekdoták, melyek kifogás alá estek. A váci cenzor, NAGY 
LIPÓT, kijelentette a vizsgálat alkalmával, hogy a kérdéses tör
téneteket ő eltiltotta, a nyomdász azonban ekkor Komáromba 
küldte a kéziratot, ahol KÖRMENDY, az ottani revizor engedé
lyezte azokat. A helytartótanács a pozsonyi főigazgató útján 
nagyobb figyelemre intette KÖRMENDYL13 

Ugyanabban az évben a kassai „Gemeinnütziger Haus
kalender" több kuruzsló gyógymód leírását tartalmazta, a „Mis-
koltzi Nemzeti Magyar Kalendáriom" pedig jótanácsokat a me-
lancholia és hypochondria gyógyítására s egy verset a porosz 
háborúról, melyeket a budai cenzor sérelmezett. Ezért a hely
tartótanács a cenzor javaslatára általános figyelmeztetést bocsá
tott ki a vidéki cenzorokhoz, melyben a kalendáriumok gondos 
átvizsgálására és a babonás gyógymódok ismertetésének el
tiltására intette őket.1* 

A Pozsonyban, SNISEK KÁROLYnál 1829-ben megjelent tót 
kalendárium a 15—37. lapig rövid összefoglalást nyújtott az 
1827. és 1828. év jelentős eseményeiről s időrendi áttekintésben 
majdnem egész Európa politikájának ekorbeli történetét tár
gyalta. A budai cenzor a fölülvizsgálatnál úgy találta, hogy 
ilyen anyagot kalendáriumokban nem szokás tárgyalni. Azt java
solta, figyelmeztessék a cenzort, hogy a jövőben kerülje ilyen 
tárgyak érintését. A helytartótanács azonban ezúttal nem tar
totta érdemesnek, hogy az ügyet pontosabban kivizsgálják s így 
a referátum ad acta került.15 

Ugyanebben az évben NAGY ANTAL budai cenzor a LAN-
DERER ANNA budai nyomdájában megjelent német kalendáriu-

11 U. o. 1825. Fons 17, pos. 1. 
12 U. o. 1826. Fons 7, pos. 7. 
19 U. o, 1829. Fons 4, pos. 30. 
14 U. o. 1829. Fons 4, pos. 39. 
15 U. o. 1829. Fons 4, pos. 41. 
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mot összehasonlítva a cenzúrának előzetesen benyújtott pél
dánnyal, észrevette, hogy a nyomdában önkényes betoldásokat vé
geztek és ezzel a cenzúra szabályait áthágták. Az anekdoták 
közé felvettek két olyant, melyet a cenzor nem engedett át, 
a talányok közé pedig hét darabot toldottak önkényúleg. A cen
zor ezért a nyomdász szigorú megbüntetését kérte. A helytartó
tanács meg is hagyta a városi tanácsnak, hogy LANDERER ANNÁÍ 
szigorúan intsék meg és jelentsék ki neki, hogy a jövőben hasonló 
kihágásoktól óvakodjék, különben komolyabb büntetést fog 
kapni.16 

Mindezen apró adalékok beszédes bizonyítékul szolgálhat
nak egyrészt arra, hogy a reakció korának cenzúrája néha nevet
ségesnek látszóan, túlzóan aggályos volt ártatlan anekdoták meg
ítélésében, másrészt azonban arra is, hogy a szigorúan reakciós 
cenzúra elve inkább csak elv volt, mely a gyakorlatban a szer
vezet tökéletlenségén, az alsóbb hivatalnokok gondatlanságán és 
a nyomdászok ellenállásán jobbára meghiúsult. Hiába voltak 
meg a vezető kormányférfiaknak a maguk pontosan megfogal
mazott elveik, hiába vonták meg a legélesebben a határokat, 
melyeken túl a cenzúra kezének könyörtelenül érvényesülni kel
lett, ha a vidéki cenzorok máskép fogták fel kötelességeiket, a 
nyomdászok minden módot felhasználtak, hogy a cenzúrát ki
játsszák és a helytartótanács nem alkalmazott szigorúbb eszkö
zöket, mint legfeljebb a városi tanácsok útján való megintések 
osztogatását. Ezért találunk régi kalendáriumok átlapozása köz
ben bennük annyi illetlen anekdotára, melyekkel nyomdászaink 
igen szerették kiadványaikat fűszerezni. A rendőri szervezet és 
ellenőrzés igen fejletlen volt még nálunk ebben a korban, melyet 
különben tévesen szoktak a rendőruralom korának tekinteni. 
A módszerek, melyeket a helytartótanács a kalendáriumok cen
zúrájánál alkalmazott, patriarkálisak voltak, a korszak békés és 
nyugodt. A nép továbbra is megtalálta kalendáriumaiban az 
üdülést és szórakozást, melyet azokban keresett. 

SASHEGYI OSZKÁR. 

16 U. o. 1829. Fons 7, pos. 1. 



NÉMET KÖNYVTÁRAK. 

A Magyar Könyvszemle 1938. évi II. füzetében CSAPODI 
CSABA Három német könyvtár 1937-ben címmel számolt be a 
drezdai Sächsische Landesbibliothekról, a lipcsei Deutsche Büche-
reiről és a berlini Preussische Staatsbibliothekról. Az azóta el
telt négy esztendő változásai és fejlődése jogosulttá teszik, 
hogy ismét szemlét tartsunk felettük és mintegy folytatását, ki
egészítését adjuk az említett cikknek. CSAPODI CSABA dolgozatát 
egyébként úgy is folytatni kívánjuk, hogy majd ismertetjük más 
nagy német könyvgyűjtemények (München és Bécs) mai 
állapotát. 

1. Deutsche Bücherei* 

Nem is gondolná az ember, hogy a németek nagy nemzeti 
könyvtára a lipcsei Deutsche Bücherei a legutóbbi időkig nem 
állami, hanem magánintézmény volt. Igaz, hogy állami támo
gatással működött és ez a támogatás 1921-től kezdve különösen 
jelentős volt, a könyvtár azonban jogilag a német könyvkeres
kedők egyesületéé, a Börsenverein der deutschen Buchhändlert 
volt, amely a Deutsche Büchereit alapította is. 1940. április else
jétől lett a könyvtár állami intézménnyé, közjogi testületté. 
Mint ilyen, a Deutsche Bücherei a birodalmi Propagandaminisz
tériumnak van közvetlen alárendelve. 

A könyvtár államosításával a személyzetet is átvette az 
állam. Ezzel körülbelül kétszáz munkaerő lett egyrészt állami 
tisztviselővé, másrészt állami alkalmazottá. (A különbség olyan
féle, mint nálunk a kinevezett és szerződtetett tisztviselők kö
zött.) A személyzet három kategóriája közül (tudományos tiszt
viselők, középfokú tisztviselők és a mi altisztjeinknek megfelelő 
raktári alkalmazottak) legkevesebb a tudományos tisztviselő, 
körülbelül 10—12 százalék. Ebből következik, hogy ezek csak 

* Az adatok közléséért és a felvilágosításokért ezúton mondunk köszö
netet dr. jur. Kurt Roepke könyvtári tanácsos úrnak. 
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osztályvezetői, felülvizsgálati és valóban tudományos munkát 
végeznek. A többi könyvtári munkát, tehát olyanokat is, ami
lyenek elvégzésére nálunk ugyancsak tudományos végzettségű 
tisztviselők vannak beosztva, középfokú végzettségűek látják el. 
Ez utóbbiak általában érettségizettek, de az érettségi sem okvet
lenül elengedhetetlen feltétel. Érettségi hiányában a könyvtárosi 
kiképzés két év helyett négy év azonban. A tudományos tiszt
viselőknek egyetemi végzettségük után két évi könyvtáros
kiképzésen kell átmenniük. Doktorátusuk mindenféle lehet: filo
zófiai, jogi, közgazdasági stb. 

A Deutsche Bücherei g y ű j t ő k ö r e 1937 óta általában 
nem változott. Továbbra is minden 1913. január 1. után német 
nyelven megjelent nyomtatványt gyűjt, függetlenül a megjele
nés helyétől és a nyomtatvány tartalmától. Általában kívül 
esnek a gyűjtőkörön a napilapok, egylevelesek és kóták. A mos
tani háború kitörése óta azonban, éppúgy, mint az 1914—18-as 
háború idején, gyűjti a könyvtár a háborús falragaszokat, köz
tük az elfoglalt területeken kibocsátott hirdetményeket, felhívá
sokat és az ellenséges röpcédulákat is. Ez utóbbiakat természe
tesen zárt anyagként kezelik. 

Bővült még a Deutsche Bücherei gyűjtőköre a Sammlung des 
Tschechischen Schrifttums felállításával is. Egy 1940. április 
11-én kelt kormányrendelet vetette meg ennek a gyűjtemény
nek az alapját. Beletartoznak az 1939. január 1. után megjelent 
cseh nyomtatványok. A jelenlegi állomány körülbelül 9000 
kötet, ezenkívül kerekszám 800 kurrens folyóirat és újság. E kur
rensek száma kezdetben 1300 volt, de a papírkorlátozások követ
keztében 500 időközben megszűnt közülük. 

Az anyag beszerzési lehetőségei közül a Deutsche Bücherei
ben ma is a vásárlás az uralkodó. Ennek alapvető oka az, hogy 
a Németbirodalomban nincsen birodalmi kötelespéldány-törvény. 
Az egyes országrészeknek vannak kötelespéldány-törvényeik, de 
azok természetesen csak az illető országrész területére érvénye
sek és elsősorban az ú. n. Lande sbibliothekdk állományának gya
rapítását szolgálják. De azért a Deutsche Bücherei állomány
növelésének elősegítésére is van (több kormányrendelet. Ezek
nek eredményeképen a minisztériumok megküldik hivatalos ki
adványaikat, az N . S. D. A. P. eljuttatja a különféle pártintézmé
nyek kiadványait, a német kiadók pedig a Reichskultur kam-
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merőn keresztül kötelezték magukat arra, hogy a kiadásukban 
megjelent nyomtatványok egy-egy példányát a Deutsche Büche-
reihtz beszolgáltatják. A nyomdákkal viszont általában semmi 
kapcsolata nincsen a könyvtárnak. Ez is egyik oka annak, hogy 
nem gyűjti az egyleveleseket. Az olyan nyomtatványok esetében 
viszont, mint például a többleveles színház- vagy hangverseny-
programmok, gyárak és egyesületek jelentései, jubileumi kiadvá
nyai, a Deutsche Bücherei eljárása az, hogy megkeresi a szín
házak, gyárak, egyesületek stb. vezetőségét és a szóbanforgó 
nyomtatvány egy példányának ajándékként való megküldésére 
kéri — ha már ugyan maguktól be nem küldték. Az ilyen kérdé
seknek a címzettek, a legritkább esetektől eltekintve, eleget is 
tesznek. H a mégis megtörténnék, hogy a kérésnek valamely ok
ból nem lenne eredménye, égy a könyvtár szerzeményosztályá
nak feladata, hogy a" nyomtatványt bármily módon megszerezze. 
Ilyenkor azután, tekintve, hogy a Deutsche Bücherei célja és fel
adata a teljességre való törekvés, a legleleményesebb módokat 
veszik igénybe és semmiféle költségtől nem riadnak vissza. Ha 
egy nyomtatványt azután a Deutsche Bücherei semmiképen nem 
tud megkeríteni, tudomására jut azonban, hogy a nyomtatvány 
valamely más könyvtárban megvan, akkor a nyomtatványról 
teljes fotókópiát készítenek és azt helyezik el az állományban. 

Németországon kívül baráti könyvkiadók és általában a 
külföldön megjelent németek azok, akik felhívják a Deutsche 
Bücherei figyelmét a külföldön megjelent németnyelvű nyomtat
ványokra, sőt esetleg beszerzik is azokat mindjárt a könyvtár 
számára. Az ilyen könyvküldemények — tartalmukra való 
tekintet nélkül — mind elérkeznek a Deutsche Büchereibe és itt 
a könyvtár épületében székelő Parteiamtliche Prüfungsstelle álla
pítja meg, hogy mely nyomtatványokat kell zárt anyagként 
kezelni. 

Az ilyen módon gyűjtött könyvek és egyéb nyomtatványok 
száma, tehát az állomány nagysága 1941- november i-én össze
sen 1,769.359 kötet volt. Négy és egynegyed esztendő gyarapo
dása tehát kerek 400.000 kötet. Periodikusan megjelenő nyom
tatvány volt 42.822, ebből folyóirat 15.857, sorozatos mű 5702 
és évenként megjelenő kiadvány (évkönyvek stb.) 21.263. A tér
képgyűjtemény állománya ugyanekkor 38.801 darab volt, a 
művészi nyomatok száma 16.859 kötet. A Deutsche Büchereinek 
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három kézikönyvtára van. A nagy olvasóteremé 15.488, a nem
rég elkészült és egészen modern berendezésű új olvasóteremé (a 
kettő egymás mellett van és összeköttetésben vannak egymással) 
5382 és a bibliográfiai segédkönyvtáré (kutatók és reference-
szolgálat számára) 13.430 kötetet számlál, vagyis a háromé 
összesen közel 35.000-et. A folyóiratteremben 3646 kurrens 
folyóirat legújabb évfolyama áll az olvasók rendelkezésére. 

Az 1940. év gyarapodása 93.621 kötetre rúgott. Ennek kö
rülbelül fele esik a könyvkereskedői forgalomban megjelent 
nyomtatványokra, fele az azon kívül esőkre. Ez utóbbiak közé 
tartoznak a disszertációk és egyéb főiskolai kiadványok, egyesü
leti és hivatalos kiadványok, évkönyvek, évi jelentések és más 
magánkiadásban megjelent nyomtatványok. A Deutsche Bücherei 
1940. évi gyarapodásának értéke 380.874 birodalmi márka volt. 

Ha a könyvtár használatát vizsgáljuk, akkor vagy helybent 
olvasásról vagy a reference-szolgálat igénybevételéről lehet szó. 
Kölcsönözni csak könyvtáraknak kölcsönöz a Deutsche Bücherei 
és csak olyan nyomtatványokat, amelyek csak a Deutsche Büche
rei gyűjteményében találhatók meg. Ilyen kölcsönzés 1940-ben 
8181 esetben történt. A könyvtárban kérőlapon kért kötetek 
száma felül volt a 117 ezren. A Deutsche Bücherei bizonyos ese
tekben hatóságok könyvkölcsönzési kívánságát is teljesíti. Egy 
pillantást vetve az olvasók 1940. évi foglalkozási statisztikájára, 
azt látjuk, hogy a főiskolai tanárok és studensek 30, az egyéb 
értelmiségi foglalkozásúak 11, az ú. n. praktikus foglalkozást 
űzők pedig 39%-kal szerepelnek. Az olvasók 20%-a a tisztvise
lők, hivatalnokok és katonák közül került ki. Az olvasásra 
jogosító belépőjegy félévre és egy hétre még mindig 2*50, illetve 
1 márkába kerül, a napijegy árát azonban 50 Pfennigről 2 5-re 
mérsékelték. Ezeken a díjakon felül 10 Pfenniget kell az olvasó
nak abban az esetben fizetni, ha olyan könyvet kíván olvasni, 
amely kézben, kötés alatt vagy kölcsön van; a 10 Pfennig itt az 
előjegyzés díja. Az olvasó kívánságára a könyvtárban őrzött 
nyomtatványokról (a zárt anyagot kivéve persze) fényképmáso
latokat is készítenek. Olcsóságuk miatt érdemes idejegyezni az 
árakat: i8X24-es nagyságban negatív másolat 25, pozitív 50 
Pfennig, 24X32-65 nagyságban 50 Pfennig, illetve 1 márka. 
A könyvtárban meg nem található nyomtatványokat kívánatra 
behozatják valamely más német vagy külföldi könyvtárból. Az 
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olvasónak ez csak kötetenként 10 Pfennig előjegyzési díjába ke
rül, a csomagolási és portóköltséget a könyvtár fizeti. 

A Deutsche Bächerei reference-szolgálata egész hatalmas 
üzem, amit mutatnak a magas statisztikai számadatok is: 1940-
ben 68.855 esetben adtak felvilágosítást, ebből írásban 65.666, 
telefonon 3189 alkalommal. A szóbeli felvilágosításokat nem is 
számolták. Az összes esetek 5 és fél százaléka külföldi volt. 

A felvilágosítások kiterjednek az összes németnyelvű írás
művekre, tartalmi szempontból is. A legtöbb kérdés a nyelvi- és 
irodalmi szakcsoportra esett (39%). Ennek az a magyarázata, 
hogy a reference-szolgálat könyvárakról is tájékoztat, erre pedig 
könyvkereskedőknek igen gyakran van szükségük. A többi 
szakcsoportok mind 3—5%-kal szerepelnek általában, teológia 
éppúgy, mint történelem, politika éppúgy, mint népiségtudo-
mány; csak a gazdasági és társadalmi tudományok és a technika 
szakcsoportjai érik el a 8—9%-ot. 

A Deutsche Bücherei reference-szolgálata azonban nemcsak 
egy_egy nyomtatványra vonatkozó felvilágosításra vehető 
igénybe. Egész bibliográfiákat is állít össze, mégpedik olyanokat 
is, amelyek nemcsak könyv, hanem folyóiratcikkcímeket is tar
talmaznak. Bárki igénybe veheti a Deutsche Bücherei reference-
szolgálatát. Nagyobb bibliográfiai összeállításokat gyakran vé
geznek hatóságok és hivatalok, elsősorban a Propagandaminisz
térium számára. így például itt készítették el a híres Buch und 
Sc&werí-könyvkiállítások anyagának jegyzékét. 

A felvilágosítások díja igen mérsékelt. Szóbeli és telefonköz
lés természetesen díjtalan. írásbeli felvilágosítás esetén címenként 
10 Pfenniget számítanak, bibliográfia összeállítása esetén pedig 
a munkaidő nagysága szerint szabják meg az ellenszolgáltatás 
összegének nagyságát. 

Tekintve, hogy a Deutsche Bücherei feladata az 1913 óta 
megjelent németnyelvű nyomtatványok teljes anyagának össze
gyűjtése, természetes, hogy a Deutsche Bücherei a német hivatalos 
bibliográfiakészítés központja (Mittelpunkt der deutschen Bib
liographie). 1940-ben nem kevesebb, mint 17 bibliográfia össze
állítását végezték itt s ezek kettő kivételével mind nyomtatásban 
is megjelentek. CSAPODI CSABA tájékozódása óta két új biblio
gráfiai jegyzéket készítenek a Deutsche Büchereiben: 1939 óta a 
Liste der in der Deutschen Bücherei unter Verschluss gestellten 
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Druckschriftent és 1940 óta a Liste der für Jugendliche und 
Büchereien ungeeigneten Druckschriftent. Előbbi a Deutsche 
Bücherei havonként megjelenő remótakatalógusa, utóbbi pedig a 
Propagandaminisztérium megbízásából havonta kiadott jegyzék, 
amely az ifjúsági olvasmánynak és könyvtári beszerzésre nem 
alkalmas nyomtatványokat sorolja fel. E jegyzék csak könyvtá
rak számára készül. 

A régi bibliográfiák között első helyen áll természetesen a 
Deutsche Nationalbibliographie két sorozata. Az egyik a könyv
kereskedői forgalomban megjelent nyomtatványokat sorolja fel 
hetenként kiadásra kerülő jegyzékében, másik az azon kívül meg
jelent nyomtatványokról tájékoztat kéthetenként. A Deutsche 
Nationalbibliographieban megjelent nyomtatványok címfelvéte
leinek szedését állni hagyják. Félévenként lenyomtatják a címe
ket a Halbjahrverzeichnis der Neuerscheinungen des deutschen 
Buchhandels című kiadvány és ötévenként a Deutsches Bücher
verzeichnis számára. A címeket katalóguscédulákra is lenyomtat
ják (az utalócédulákat is) és darabonként két pfennigért kívá
natra bármely német vagy külföldi könyvtár, tudományos inté
zet, könyvkereskedő, könyvkiadó vagy tudós megkaphatja. 
1937-től csinálják ezeket a Leipziger Titeldrucke néven közismert 
nyomtatott katalóguscédulákat, melyek hivatalos neve ma 
Deutsche Zetteldrucke. 

A többi bibliográfiák: a félhónaponként megjelenő és már 
91. évfolyamába lépett Literarisches Zentralblatt für Deutsch
land, amely nemcsak tudományos könyvek, hanem folyóirat
cikkek jegyzékét is adja; ennek évenként megjelenő regisztere 
a Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes über die wich
tigsten wissenschaftlichen Neuerscheinungen des deutschen 
Sprachgebietes; Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschrif
ten, amelyet 1927 óta készítenek a Deutsche Büchereiben (azelőtt 
Berlin csinálta); a Monatliches Verzeichnis der reichsdeutschen 
amtlichen Druckschriften. A Deutsche Bücherei állítja össze a 
birodalmi kultuszminisztérium megbízásából a Jahresberichte für 
deutsche Geschichte számára a németnyelvű, az Internationale 
Bibliographie der Geschichtswissenschaft számára pedig a német
országi irodalmat. A Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 
mellékleteként megjelenő Tägliches Verzeichnis der Neuerschei
nungen és Neue Zeitschriften und periodische Erscheinungen (ez 
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utóbbi hónaponként), valamint a Rundfunkarchiv függelékét al
kotó Deutsches Rundfunkschrifttum című jegyzékeket szintén a 
Deutsche Büchereiben készítik. 1931 óta végzik azután a Deutsche 
Bibliophilie című bibliográfia összeállítását, egyelőre az 1898— 
1930 közötti időszakra; folytatása előkészületben van. Kézirat
ban készíti el a Deutsche Bücherei a Verlegerkatalog des deut
schen Schrifttums című jegyzékét és 1936 óta folynak a Gesamt
verzeichnis der deutschsprachigen Zeitschriften című igen fontos 
és hatalmas vállalkozás munkálatai. 

Mind e munkálatok (beszerzés, reference-szolgálat, könyv
kölcsönzés, bibliográfiák) elvégzésével kapcsolatban az 1940. év
ben a Deutsche Bücherei postai forgalma 405.758 darab volt 
(317.340 beérkezett és 88.238 kiadott). 

Nagy számok, pontos és feltűnően gyors munka jellemzik 
a Deutsche Büchereit. És még egy: a méreteiben hatalmas könyv
tárépület minden helyiségének tágassága, világossága, tiszta és 
praktikus berendezése; a régi könyvtárépületekkel szemben, ahol 
mindig van egy félreeső kamra a maiak előtt sokszor ismeretlen 
anyaggal, a Deutsche Bücherei szinte laboratóriumszerűnek tűnik 
fel. Aki pedig belép ebbe a hatalmas épületbe, a Németbirodalom 
nemzeti könyvtárába, jobb- és balkeze felől egy-egy freskót talál, 
alattuk ezzel a két mondással: „Testvérek örök népe akarunk 
lenni, akiket sem nyomorúság, sem veszély el nem szakíthat egy
mástól; szabadok akarunk lenni, mint atyáink voltak" és: „Légy 
hív hazádhoz, a drága hazához, ragaszkodj hozzá szíved teljes
ségéből; mert a te erőd benne gyökerezik". 

HARSÁNYI ANDRÁS. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 



AZ EXLIBRIS ÉS A KÖNYV. 

Szellemi életünk egyik legnagyobb értéke a könyv, mely a 
régi időktől fogva őrzi és terjeszti az emberiség kulturális 
javait. A könyvet, mint a művelődés legfőbb hordozóját, mindig 
nagy becsben tartották és a megbecsülés külső kifejezéseképen 
már kezdetben gondosan válogatott díszítéssel látták el. A papír, 
a betű, az illusztráció és a kötés éppen ágy tükrözi az embe
riség művészi ízlésének alakulását, mint ahogyan a könyv tar
talma a tudás fejlődésére derít fényt. A könyv külsejének fino
man egyszerű, vagy hivalkodóan túldíszített volta aszerint vál
takozik, hogy a könyv mely korból származik. A könyvdíszítés 
sokféle változata között van egy művészeti ág, amely — bár 
nem lényeges kelléke a könyvnek — mégis nagymértékben emeli 
értékét. Ez az exlibris. Lényege a könyv tulajdonosának meg
jelölése. 

A tulajdon kifejezésére egyébként többféle módszert alkal
maztak. Az ókorban tulajdont jelző táblákat készítettek, a kö
zépkori könyveket leláncolták, vagy a tulajdonos címerével dí
szített fémkapcsokat erősítettek rá, gyakran pedig címert fes
tettek a kéziratokba. Később a könyv kötését látták el kívül 
címerrel vagy monogrammal. Ez a superexlibris. Mindezeknek 
a jelzéseknek ugyanaz a célja, mint az exlibrisnek. Ez alatt azon
ban kizárólag valamely sokszorosító eljárással előre elkészített 
papírlapokat értünk, melyeket a könyv megrongálása nélkül 
abba bármikor be lehet ragasztani, vagy abból ki lehet venni. 

Az exlibris keletkezése, — sokszorosított papírlap lévén, — 
a könyvnyomtatás kezdetével esik össze és egész fejlődéstörté
nete szorosan összefügg a nyomtatott könyv történetével. Mint
hogy az exlibris egyedüli célja a könyv tulajdonosának megjelö
lése, vagyis a könyv biztosítása elveszés vagy eltulajdonítás 
ellen, a könyv nélkül elveszti értelmét, tehát kizárólag a könyv 
függvénye. Mivel a könyv díszítésére mindenkor különös gondot 
fordítottak, az exlibris-szel is a könyv külső megjelenését ipar-
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kodtak emelni, aminek következtében az exlibris külön művé1 

szeti ággá fejlődött. Ahogy a kor jellege rányomja bélyegét a 
könyv külsejére, főleg a képes díszítésre és a kötésre, úgy az 
exlibris tárgya, kivitele, előállítási módja tudtunkra adja, hogy 
mely időből és honnan származik. Egyben pedig sok érdekes 
támpontot nyújt a művelt világ könyvkultuszának alakulására 
vonatkozóan, hiszen az exlibris mindenkor a könyvét szerető 
ember értékes tulajdona volt. 

A könyvvel való kapcsolata nem volt mindig egyforma, 
néha szorosabbá vonódott, néha meglazult és természetszerűleg 
nemzetek szerint időnkint másként alakult. A következőkben 
csupán néhány jellegzetes mozzanatot ragadok ki az exlibris tör
ténetéből annak vázolására, hogy miként alakult az exlibrisnek 
több évszázados fejlődése alatt a könyvhöz való viszonya, hol 
és mikor milyen jelentőséget tulajdonított neki a könyvet sze
rető művelt társadalom. Éppen ezért néhány elengedhetetlen ki
vételtől eltekintve, nem is teszek különbséget a címeres és a kép
pel díszített exlibris között, hiszen mindkettőnek párhuzamos 
a fejlődése. 

A XV. századból származó legkorábbi exlibrisek célja még 
kizárólag a könyv biztosítása. Ezek az exlibrisek a középkori 
könyvkultusz központjainak, a kolostori könyvtáraknak légkörét 
árasztják magukból. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy kik gya
rapították egyes kolostorok könyvtárát könyvek ajándékozásá
val. Kialakul az exlibris első két fajtája: az adományozó- és az 
emlékexlibris (Donatorenzeichen, Memorienzeichen). Mind a 
kettő a könyv ajándékozóját jelöli meg. A különbség csupán az, 
hogy az előbbit az adományozó készítteti és illeszti a könyvbe 
ajándékozás előtt, az utóbbit pedig a megajándékozott könyv
tár csináltatja az ajándékozó iránti hálából és annak emlékére. 
Ilyenek az első ránk maradt exlibrisek. Az egyik egy angyalt 
ábrázol a württembergi BRANDENBURGER-család címerével. 
Szövege: 

„Liber Cartuniensium in Buchshaim prope Memmingen, proveniens a 
confratre nostro domino Hilprando Brandenburger de Biberaco continens 
quartam partém summe Antonini. Orate pro eo et pro quibus desideravit." 

A másik, mely az előbbivel egykorú, szintén a buxheimi 
karthausi kolostor számára adományozott könyvön található és 
ez WILHELM VON ZELL nevét viseli. Sajnos, ebből az időből 

3* 
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kevés exlíbris maradt ránk. Ennek a kettőnek à keletkezése 
LEININGEN-WESTERBURG gróf német exlibris-szakértő megálla
pítása szerint kb. 1470-re tehető. A továbbiakat 1470—1500 közé 
sorolhatjuk, bár az exlibris-irodalomban különböznek a vélemé
nyek. Az első emlék-exlibris RADIGUNDA EGGENBERGERIN von 
FRIESSEN, GEORG GOSSENBROT özvegyének exlibrise. Érdekes, 
hogy ebből a korból származik az első nemcímeres exlibris. Ez 
HANS iGLERnek nevezett JOHANNES KNABENSPERG tulajdona és 
a tulajdonos nevének jelképezésére egy sündisznót ábrázol humo
ros szöveggel. BERNHARD von ROHRBACH és EILKE HOLZHAUSEN 
exlibrise az első példa a házassági címer (Ehewappen) haszná
latára. Ez a szép szokás még ma is megvan. THOMAS WOLPHIUS, 
RUPPRECHT MUNTZINGER és TELAMONIUS LIMBERGER exlibrisei 
származnak még ebből az időből. Még két érdekes exlibris ma
radt ránk a XV. század legvégéről. Mindkettőn a pajzs üres, 
a szöveg pedig: „Das puch und der schilt i s t . . . " Ezek csak 
exlibris-formulák, ősei a ma előszeretettel használt universal-
exlibriseknek, melyeket készen lehet kapni, csak a nevet kell be
írni a megfelelő helyre. Ezeknek az értéke kisebb a rendes 
exlibrisekénél, mert hiányzik belőlük az exlibris leglényegesebb 
tulajdonsága: az egyéni jelleg. 

Több XV. századbeli exlibris ezidőszerint nem ismeretes. 
Mindegyiknek Németország a szülőföldje, egynek kivételével 
valamennyi címeres, stílusa a kor stílusa: a gótika, előállítási 
módja pedig a fametszet. 

Hogy az első exlibrisek németek, nem véletlen, mivel a 
nyomtatott könyv hazája is Németország. A könyv kilép a kolos
torok zárt könyvtárszobáiból és lassan elfoglalja helyét a világ
ban, mégpedig egy teljesen elpolgáriasodott világban: a német 
Bürgerlebenben. És itt megkezdődik óriási szerepe a fametszet
tel együtt. A nyomdászat első századában nagy művészi értéke 
volt a könyvtermelésnek, mert az első nyomdászok összeköt
tetésben állottak a fametsző művészekkel és azokkal együtt igye
keztek tökéletes szépet alkotni. Gyakran a nyomdászok és kiadók 
egyúttal művészek is voltak. A nyomtatott könyv művészi érté
kének emelésére irányuló törekvés könnyen érthető, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a könyvnyomtatás feltalálása idején az illuminait 
kéziratok a legmagasabb művészi színvonalon voltak, tehát a szőr 
veg és az illusztrációk közötti összhangot a nyomdászat első fél 
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századában is meg akar ták őrizni. Ugyanazok a német famet-
szők, akik a könyv díszes betűit, illusztrációit, szegélydíszítését 
és a címlapok művészi kiképzését készítették, csaknem mind
nyájan exlibrist is rajzoltak. A X V I . század valamennyi exlibrise 
híres könyvművész keze alól vagy legalább is annak műhelyéből 
kerül t ki. Még a nem jelzetteknél is felismerhető valamely nagy 
művész jellegzetes kézvonása, ha a szerző személyét nem is lehet 
egész biztosan megállapítani. H A N S H O L B E I N , LUKAS C R A N A C H , 
V I R G I L SOLIS és kiváló művésztársaik nem ta r to t ták művészetük
kel össze nem férőnek az exlibris-szel foglalkozni. Ez annál ér t
hetőbb, mivel művészi körük legnagyobbja: A L B R E C H T D Ü R E R 
adot t erre példát. 

A német fametszet-könyv 1493-ban éri el művészi csúcspontját 
H A R T M A N N SCHEDEL „Weltchronik"- jával . Ez t a munká t D Ü R E R 
keresztapja, a világhírű nürnbergi nyomdász és kiadó, A N T O N 
KOBERGER nyomtat ta , remek fametszeteit pedig D Ü R E R mestere, 
M I C H A E L W O H L G E M U T H készítette mostohafiával, "WILHELM 
pLEYDENWURFF-al együtt. Ezzel a krónikával a X V I . század leg
gazdagabb német városa, Nürnberg veszi á t a vezetőszerepet a 
könyvművészet terén és azzal együtt az exlibris művészete ís 
e város kiváltságává válik míg csak D Ü R E R él és taní tványai 
közö t t működik. H o g y maga D Ü R E R hány exlibrist készített, 
azt nem lehet pontosan megállapítani. E tekintetben a vélemé
nyek eltérnek, ö t exlibrist kétségtelenül neki tulajdonítanak. 
Legszebb közöt tük az, amelyet híres barátja, WILLIBALD P I R C K -
HEIMER számára készített. Tőle származik a császári történet
í ró és matematikus, J O H A N N STABIUS exlibrise is. 

E két kimagasló X V I . századbeli egyéniség exlibrise önkény
telenül rátereli a figyelmet a nagy renaissance császár, L M I K S A 
körül csoportosult tudós és művész körre. Még ha kizárólag csak 
önző cél vezette volna MiKSÁt abban, hogy magát művészeivel hal
ha ta t lanná tegye, v i ta thata t lanul nagy érdeme az, hogy témát 
adot t a róla szóló könyvek (Teuerdank, Weisskunig, Freydall) 
megjelenéséhez és gazdag fametszetekkel való illusztrálásához* 
Ezzel olyan színvonalra emelte a német könyvművészetét , ame
lyet azóta sem ért el. N a g y kár , hogy sok könyvterve halála u tán 
már nem valósult meg. M I K S A 1508-ban az augsburgi J O H A N N 
ScHÖNSPERGERt nevezte ki császári nyomdásznak és ettől fogva 
Augsburg lett a német könyvművészet új központja, mely ä 
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nürnbergi művészeket is odavonzot ta . DüRERen és CRANACHon 
kívül udvar i festője, H A N S BURGKMAIR, H A N S BALDUNG G R Ü N , 
H A N S SCHÄUFFELIN és H A N S SPRINGINKLEE is M I K S A császár 

könyvei számára dolgoztak. Ezek a művészek a X V I . század 
leghíresebb exlibriskészítői is. M I K S A körében ugyanis nagyon 
elterjedt az exlibris használata. PIRCKHEIMER a császár tanácsosa 
volt , STABIUS augsburgi házában folytak a könyvkiadások elő
munkálatai . Exlibrise volt a két nagy humanistának CUSPINIA-
Nusnak és a nürnbergi bibliofil K O N R Á D PEUTiNGERnek, aki mint 
M I K S A meghitt tanácsadója, egyben könyvügyeinek vezetője és 
ellenőrzője is volt, továbbá JÁKOB SpiEGLERnek, ki a császári 
h ivata lban mint jogász dolgozott, TANNSTETERnek, a császár 
csillagászának és háziorvosának, J A C O B BANissisnek, a császári 
kancellária külügyi vezetőjének, végül "WENZEL JAMNITZER udvari 
aranyművesnek is, aki saját maga készítette exlibrisét. Exlibris-
szel és könyvvel foglalkozó nagy művészek az eddig említetteken 
kívül még Nürnbergben a két BEHAM-testvér: BARTHEL és H A N S 
SEBALD, J Ó S T AMMAN, M A T T H I A S Z Ü N D T , továbbá az augsburgi 

J Ö R G B R E U és a strassburgi T O B I A S STIMMER. A X V I . század ele
jén tehát Nürnberg és Augsburg vetélkedett a német könyv
kul túra és exlibris terén. Mindkét városban D Ü R E R hatása alat t 
áll az exlibris és talán neki köszönhető, hogy oly magas művészi 
színvonalra emelkedett ez a kis grafikai ág. Még századok múlva 
is érezhető volt D Ü R E R hatása, mer t a X I X . század végén és a 
X X . század elején, az exlibris újjáéledésének idején is D Ü R E R és 
kortársainak műveit választot ták az újabb kor művészi alkotásai 
mintaképéül. 

A X V I . századbeli exlibris-szel kapcsolatban még meg kell 
említeni az akkor különösen használt könyvnyomdajegyet vagy 
„signet"-et (Drucker- ill. Verlegerzeichen). Rendeltetésénél és 
ábrázolásánál fogva nagyon emlékeztet az exlibrisre, mer t célja 
a könyv származását , tehát a nyomdá t és k iadót jelezni. Ez is, 
úgy mint az exlibris, nemcsak gyakorlat i célt szolgált, hanem 
díszítette is a könyvet . H O L B E I N , J Ó S T A M M A N , H A N S BALDUNG 

G R Ü N neveivel itt is találkozunk. A „signet"-et már csak azért 
sem lehet az exlibris-szel összetéveszteni, mert míg az előbbit a 
könyvvel együtt nyomtat ják, az exlibris mindig önálló lap. 

Mielőtt rátérnénk a X V I I . századbeli német exlibris-terme-
lésre, meg kell emlékeznünk a német területen kívül álló orszá-
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gok első exlibriseiről. Ezzel kapcsolatban érdekes megfigyelést 
tehetünk: az exlibris ott született meg előbb, ahol a könyvkötésre 
akkor a legkevesebb figyelmet fordítottak, t. i. Németországban 
és lényegesen később jelentkezett a díszkötések hazájában, Olasz
országban és Franciaországban. Az első német exlibrisek korá
ban már igen magas színvonalon működött Velencében ALDUS 
MANUTIUS és a francia Livres d'heures-ök is kezdtek megjelenni. 
A francia és olasz könyvkultúra azonban a felsőbb társadalmi 
rétegek kiváltsága volt. E körök könyveik pazar kötésével igye
keztek egymást túlszárnyalni. A könyvek drága kiállításának 
divatja Olaszországban kezdődött és onnan jutott I. FERENC 
kincstárnoka, JEAN GROLIER révén Franciaországba. GEOFFROY 
TORY, I. FERENC nyomdásza, aki fametszőművész és könyvkötő 
is volt, az olasz TOMMASO MAIOLI hatása alatt, rendkívül magas 
színvonalra emelte a francia könyvkötészetet. I. FERENC és GRO
LIER kezdeményezésére komoly bibliofillá bontakozott ki Francia
országban, melynek feltűnő külső jele a könyvkötéseken alkal
mazott címeres vagy monogrammos, néha jelmondattal ellátott 
superexlibris volt. Ennek használata miatt ekkor még nem hono
sodott meg az exlibris Franciaországban, de később már együtt 
használták mind a kettőt. A superexlibris ugyanis mindvégig 
divatban maradt a francia udvari körökben. (Lásd: GUIGARD: 
„Nouvel armoriai du bibliophile" Paris, Rondeau 1890.) 

Az első évszámmal ellátott francia exlibris 1529-ből való, 
a tudós JEAN BERTRAUD DE LATOURBLANCHE tulajdona. A követ
kező 1574-ből származik. Sokáig ezt tartották az első francia 
exlibrisnek, mígnem LEININGEN-WESTERBURG felfedezte a koráb
bit. Ebből az évből való az első angol exlibris is, mely FRANCIS 
BACON édesapjának, a tudós SIR NICHOLAS BACON tulajdona. 
BERTARELLI és PRIOR szerint az első keltezett olasz exlibris az 
1555 körüli időből származik. Tulajdonosa a pistoiai jogtudós, 
NiccoLO PiLLi. A század legvégéről, 1595-ből való az első svéd 
exlibris: THURE BIELKE szenátoré, az első holland pedig ANNA 
VAN DER A A exlibrise, 1597-ből. 

Mi sem maradtunk el ezen a téren a külföldtől. A super
exlibris használatára világszerte ismert példák a Corvinák. Ez a 
tulajdonmegjelölés nálunk is sokáig divatban maradt úgy, mint 
külföldön. A XVI. századból két magyar exlibris származik. 
Az egyik stilizált heraldikai, tulajdonosa egy pozsonyi polgár: 
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TEILNKES JÁNOS. A másik a bártfai római katolikus plébánia 
könyvtárának exlibrise. Ezen is címer van, melyet eredetileg 
GUTGESEL DÁVID bártfai könyvnyomtató használt nyomda
jelvényül. Ujabban még két igen érdekes exlibrist fedeztek fel a 
kolozsvári református kollégium könyvtárának két könyvébe 
ragasztva. Ezeknek készítője ugyan nem hazai művész, NYÍREŐ 
ISTVÁN, a debreceni egyetemi könyvtár igazgatója azonban meg
állapította, hogy magyar vonatkozásúak. Az egyik 1547-ből való, 
tulajdonosa a stuttgarti származású SCHALLIUS KONRÁD, aki 
Selmecbányán valószínűleg bányászattal foglalkozott, amire 
exlibrisének szövege is utal: „Chunrad Schallius Stutgardin, Civis 
Metallicus Schemnicien." A másik exlibris ugyancsak a XVI. 
századból származik. A bécsi születésű WOLFGANGUS LAZIUS 
orvos és történetíró tulajdona, aki mint katonaorvos szolgált 
Ferdinánd magyarországi csapatainál. E két exlibrist a „Magyar 
Exlibris" című folyóirat II. évfolyamának 2—3. száma ismerteti. 

Talán kissé bővebben tárgyaltuk a XVI. századot a ké
sőbbiekhez viszonyítva. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy 
ez az exlibris történetében a legérdekesebb korszak, melyben a 
német exlibris virágzását érte el, a többi nemzetnél pedig kibonta
kozott. Ez a renaissance korszaka, melyben az exlibrisnek már 
más rendeltetése is van, mint a könyvet biztosítani. Előtérbe lép 
a művészi szempont. Az exlibris legfőbb célja most már a gyö
nyörködtetés. Minthogy a renaissance embere szereti mindazt, 
ami képletes, szívesen használja az exlibrist, mert az a tulajdo
nos jelképes kifejezése. Szereti azonkívül a jelmondatokat, ame
lyekre az exlibris tág lehetőséget ad. 

Németországban a XVI. század második felében és a XVII . 
század folyamán még élt DÜRER szelleme, de csak igen kevés 
exlibris emelkedett az ő korának színvonalára. Egyedül Augs
burgbari készítenénk még igazán művészi exlibriseket. Az antver-
peni származású DOMINIK CUSTOS rézmetszőiskolát alapít és 
munkásságát mostohafiai LUKAS és WOLFGANG KILIÁN folytat
ják. Ennek a családnak köszönhető a XVII . századbeli német 
exlibris-művészet felemelkedése. Rajtuk kívül meg kell említeni 
JOHANN, RAPHAËL és AEGIDIUS SADELERT, valamint ennek tanít
ványát, JOACHIM von SANDRARTOÍ, továbbá HANS TROSCHELÎ és 
nem utolsósorban a híres nürnbergi Wappenbuch szerzőjét, HANS 
SlBMACHERt. 
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Ahogy a XVI. században az exlibris a könyv díszítéséhez 
alkalmazott fametszethez igazodott technikában és stílusban, úgy 
most a rézlemez korszakában az exlibris előállítási módja is a 
rézmetszet. Vége a könyvkultúra legszebb századának, a 
renaissance-nak, a barokk stílus sokkal nehézkesebb, semhogy 
ezen a kisméretű művészi lapocskán tökéletes lehessen. A túl
terheltség és allegóriák nyomasztóak, különösen a címeres exlibri-
seknél. A XVI. század második felében már erősen hanyatlik a né
met könyvkultúra. A fametszet helyét elfoglalja a rézmetszet, a 
könyv aprólékos szövegközti díszítése elmarad, mert erre a rézle
mez technikája nem ad lehetőséget. A XVII . században csak 
Németalföldön emelkedett a könyv nagy művészi tökéletességre. 
Nem is csoda, hogy a német könyvtermelés háttérbe szorult az ant
werpeni PLANTiN-nyomda és a leydeni ELZEViR-dinasztia örökéletű 
alkotásai mellett. Németországban ugyanis az eddig nagy gonddal 
előállított fóliánsok helyett a reformáció gyors terjesztésére szol
gáló röpiratok tömege foglalkoztatja a nyomdákat. Ezeknél tei-
mészetesen nem fordíthattak gondot a művészi kiképzésre. A fel
fedezések és az azok nyomán kibontakozott élénk kereskedelem 
új lehetőségeket és érdekköröket teremtett. A világnézet is meg
változott. Mindez erősen hatott az exlibris fejlődésére. A német 
exlibris művészi továbbfejlődését azonban legerősebben a Har
mincéves háború akadályozta. Mégis éppen ebből a korból marad* 
tak ránk exlibrisek, amelyek mint történelmi események doku
mentumai figyelmet érdemelnek. Az egyik ilyen exlibris a vati
káni könyvtárban van azokban a könyvekben, melyek a híres 
heidelbergi Bibliotheca Palatinából kerültek Rómába. 1623-ban, 
egy évvel azután, hogy TILLY bevette Heidelberget, a pápahű 
bajor MIKSA herceg hálából XV. GERGELYnek ajándékozta eze
ket a könyveket, amiért megsegítette őt. Előzőleg RAPHAËL SADE-
LER készített exlibrist, melynek szövegében pontosan olvashatjuk 
ezt az eseményt: „Sum de Bibliotheca, quam Heidelberga capta, 
Spolium fecit, P. M. Gregorio XV. trophaeum misit. Maximilia-
nus utrisque Bavariae Dux . . . " stb. A másik exlibris a svédek 
könyvzsákmányolásainak egy epizódját örökíti meg. Ismeretes, 
hogy GUSTAV ADOLF a Harmincéves háború alatt zsákmányolt 
könyvekből alapította 1620-ban az upsalai könyvtárt. A svédek 
1631-ben Würzburg bevétele után magukkal vitték a jezsuita 
kollégium könyveit és ezeket is Upsalába akarták szállítani. 
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1634-ben azonban, a nördlingeni csata után a császári sereg nagy
részüket megszerezte, majd FRANZ von BAMBERG püspök és Würz-
burg város visszavásárolta azokat a kollégium számára. Ezt az 
eseményt írja le az ezekben a könyvekben levő exlibris latin 
szövege. 

Anglia és Franciaország nem termelt könyvészeti szempont
ból kimagasló exlibrist a XVII . században. Olaszországban ellen
ben főrangú családok lassan kezdik használni az exlibrist. 
Az elsők között van a piemonti ROMAGNANO- és a római ORSINI-
család exlibrise az 1660—1690 körüli időből. Amerikában angol 
és holland bevándorlók honosították meg a könyv és az exlibris 
kedvelését. Az első keltezett amerikai exlibris JOHN WiLLiAMsé, 
1679-ből. 

A XVII. század nagy lépést jelent a magyar exlibris-
kultúra kibontakozásában. A század utolsó negyedéből szárma
zik ugyanis KERESÉRI-KÖLESÉRI SÁMUELnek, az erdélyi úri társa
dalom kedvelt orvosának exlibrise. Ennek készítője ugyan nem 
magyar, hanem valószínűleg hollandiai származású. KÖLESÉRI 
ugyanis könyvtára sok darabját onnan szerezte be. Ő az első 
erdélyi exlibris-tulajdonos. A magyarországi exlibris-tulajdonosok 
között ekkor már nem kisebb egyéniségek vannak, mint SZE-
LEPCHÉNYI GYÖRGY prímás, ZRÍNYI MIKLÓS és NÁDASDI FERENC 
gróf országbíró. Különösen érdekes SZELEPCHÉNYI exlibrise azért, 
mert ő maga tervezte és metszette rézbe. Exlibrisének egy 
későbbi változatát, amely királyi helytartó korából szárma
zik, LANG MÓRIC metszette az első exlibris nyomán az 1670-es 
években. A szöveg, arcképe alatt mindkettőn ugyanaz: „In quo 
me propria celatum videris arte. Exlibris illám noveris esse meis." 
SZELEPCHÉNYI egyébként még arról is nevezetes, hogy nagy párt
fogójáról, PÁZMÁNY PÉTERről több arcképet metszett. Az egyik 
az 1903-ban megjelent esztergomi főegyházmegyei könyvtár 
exlibris lajstromában is szerepel 216. sorszám alatt. VAYER LAJOS 
ugyan ezt a metszetet emléklapnak nevezi („Pázmány Péter 
ikonográfiája." Századok, 1935.)» de lehetett exlibris is, mert 
ebben a korban — úgy mint ZRÍNYI és SZELEPCHÉNYI — arc
képet is használtak exlibrisként. Az esztergomi exlibris-lajstrom 
egyébként 350 exlibrist és néhány superexlibrist sorol fel. Mind
ezek az egyházmegyei könyvtár könyveit jelzik és többnyire 
azoknak a magasrangú egyházi férfiaknak nevét viselik, akik-
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nek könyvtára beleolvadt az egyházmegye könyvtárába. Ezek 
az exlibrisek sok kimagasló egyéniség emlékét őrzik és néhány 
könyvet valóságos történelmi ereklyévé tettek. 

Semmi sem mutatja annyira műveltségünk magas fokát, mint 
az a sok könyvtár, amelyet főuraink a XVIII . század folya
mán alapítottak. A török kiűzetése utáni felszabadultságunkban 
a tudományok iránti érdeklődés újra feléledt és a század vége-
felé egyre fokozódott. A XVIII . századból származó sok exlibris 
bizonyítja, hogy mennyi könyvgyűjtő élt Magyarországon abban 
az időben. Sok XVIII . századbeli magánkönyvtárról szerzünk 
tudomást az exlibris segítségével. A magasrangú egyházi szemé
lyek exlibriseinek nagy száma igazolja, hogy az egyház tett leg
többet a műveltség terjesztése érdekében. Exlibrise volt például 
BATTHYÁNY IGNÁC grófnak, a nagynevű erdélyi püspöknek, aki 
a gyulafehérvári püspöki könyvtárt, a „Batthyaneum"-ot alapí
totta. Gróf TELEKI SÁMUELnek, a róla elnevezett marosvásár
helyi könyvtár alapítójának, a könyvtár anyagának összegyűj
tésében sokat segített felesége, BETHLEN ZSUZSANNA grófnő. Az ő 
részére az orosházi származású, de Bécsben élő CZETTER készí
tett exlibrist. CZETTER metszette egyébként TELEKI SÁMUELnek 
azt az arcképét, mely a TELEKi-téka egykorú és TELEKI által sze
mélyesen összeállított katalógusát díszíti. BETHLEN PÁL gróf sok 
1784-ből való exlibrisével ellátott könyvet ajándékozott a 
kolozsvári református kollégiumnak. A legnagyobb magyar 
könyvtáralapítónak, gróf SZÉCHÉNYI FERENCnek címeres és kép
pel díszített exlibrise is volt. Utóbbit a pozsonyi JUNKER met
szette rézbe 1786 körül. A Magyar Könyvszemle 1903. évfolya
mának III . füzetjében, VARJÚ ELEMÉR érdekes tanulmányban, 
182 XVIII . századi magyar exlibrist ismertet az Iparművészeti 
Múzeum kiállítási anyagából. 

A XVIII . század egyébként mindenütt a bibliofilia és a 
magánkönyvtárak kora, egyben pedig az exlibrisnek is termé
keny korszaka, habár művészi téren csak Franciaországban áll 
magas fokon. It t a könyvgyűjtés, a magánkönyvtárak fejlesztése 
és ezzel együtt a superexlibris használata GROLTER után sem szűnt 
meg. Az ő nyomdokaiban haladva előbb D E THOU, majd RICHE
LIEU, később pedig MAZARIN és COLBERT gyűjtöttek értékes 
magánkönyvtárakat és könyveiket változatos superexlibrisekkel 
díszítették. 
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A francia könyvkul túra szempontjából igen jelentős az 
1640. év. Ekkor a lapí tot ta X I I I . L A J O S R I C H E L I E U kezdemé
nyezésére az „Imprimerie Royale"- t a Louvre-ban. Ez a nyomda 
emelte a francia könyvet vi láguralomra. X I V . L A J O S komoly 
könyvgyűj tő volt, exlibrist is használt . U d v a r a a bibliofillá terén 
is vezetett Európában. De néhány komoly gyűjtőt, mint M A Z A -
RiNt és CoLBERTt kivéve, csak a „bon- ton" kedvéért foglalkoztak 
az udvar i körök a könyvvel . Amilyen mértékben a királyi ha ta
lom és az udvar fénye növekedett , úgy emelkedett a francia 
könyv pazar kivitele. X V . LAJOS korában m á r úgy a könyvek 
beszerzése, mint az exlibris használata d ivat tá válik. X V , L A J O S -
nak, PoMPADOURnak, DuBARRYnak, majd később M A R I É A N T O I -
NETTEnek és LAMBALLE hercegnőnek is vol t exlibrise. Jellemző 
arra, hogy egyeseket mennyire nem érdekelte a könyv tar ta lma, 
hogy DUBARRY — bár írni-olvasni alig tudot t — mégsem aka r t 
elődje mögöt t elmaradni és POMPADOURT u tánozva könyveket 
vásárolt, de csak a kötések szép maroquinje érdekelte. Az élni-
vágyó és pompá t kedvelő Párizs nemcsak a világ divatját és 
szokásait uralja a X V I I I . században, hanem a könyvtermelés 
i rányát is befolyásolja. Ahogy a század élvezethajhászó élete rá
nyomja bélyegét a k ö n y v ta r ta lmára és a kötések sajátságosan 
csipkeszerű díszítésére, va lamint az illusztráció könnyed jelene
teire, úgy az exlibrisen is észrevehető a rokokó minden légies 
szépsége és bája. A rokokó nagy művészei, akik a könyvet igazi 
gyönyörűséggé tették, valamennyien exlibrist is rajzoltak. Közö t 
tük első helyen áll a nagy festő FRANÇOIS B O U C H E R , G R A V E L O T , 
C O C H I N , E ISEN, M O R E A U LE J E U N E , CHOFFARD, MARILLIER mind

nyájan a rokokókönyv művészi díszítői. 

A francia rokokó a X V I I I . század második felében átkerül 
Angliába és o t t angol nemzeti stílussá alakul á t ; ez a stílus a 
Chippendale. Ebben a stílusban, valamint az az t közvetlenül 
megelőző, ugyancsak nemzeti Jacobean stílusban készült — a 
X I X . század végétől eltekintve — a legtöbb angol exlibris. 
Ebben az időben készített a nagy művész, W I L L I A M H O G A R T H 
néhány exlibrist, aki egyébként nagy német exlibris rajzoló kor 
társához, D A N I E L CHODowiECKi-hez hasonlóan sokat foglalko
zot t könyvgraf ikával is. Kívüle nincsenek Angliában olyan nagy 
exlibris-művészek, mint akár a X V I . századi Németországban, 
akár a X V I I I . századi Franciaországban. Korszakalkotó azon-
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ban az angol könyvillusztráció és ezzel kapcsolatban az exlibris 
terén egy angol művésznek, THOMAS BEWiCKnek a szerepe, aki 
1785-ben új eljárást kezdett a fametszet technikájában. BEWICK, 
a „fametszet atyja" több exlibrist készített és sokat tett a könyv
kultúra érdekében, mert a könyvillusztrátorok figyelmét ismét a 
fametszetre terelte. A XVIII . században kedvtelésből fenntar
tott sok magánnyomda között ki kell emelni a híres levélíró és 
műgyűjtő HORACE WALPOLEnak otthonában: Strawberry Hill-cn 
1757—1797-ig működött házinyomdáját. WALPOLE különleges 
könyvgyűjteményét kétféle exlibrissei látta el és azonkívül saját 
kiadványaira kedvenc gótikus házát ábrázoló signet-et nyomott. 

A XVIII . század jellegzetessége — főleg Németországban — 
a könyvtárt ábrázoló exlibrisek használata. A bibliofil embe
reknek a könyvtáruk iránti szeretete nyilvánult meg ebben a 
szokásban. Az igen számos könyvtárt ábrázoló exlibris között 
csak a legismertebbet említem: ZACHARIAS CONRAD VON UFFEN-
BACH kb. 1718-ból való exlibrisét, mely a nagy könyvgyűjtő 
tudományos módszerrel összegyűjtött és rendezett híres könyv
tárának belsejét ábrázolja. 

A francia exlibris nagy virágkora a forradalommal végetér. 
Az arisztokraták magánkönyvtárainak nagyrésze elpusztult. Ex-
librisre már nem volt szükség, legkevésbbé címeres exlibrisre, 
mert a bourgeoisie elvetett minden arisztokratikus megnyilvánu
lást. A forradalmi idők és a napóleoni háborúk nem fejlesztették 
a könyvkultúrát, bár Napóleon e téren is vissza akarta állítani 
a francia udvar tradícióit. Maga Napóleon egyébként könyv
gyűjtő is volt, kastélyaiban kisebb könyvtárakat létesített és 
még hadjárataira is magával vitte útikönyvtárát* Mint annak
idején GUSTAV ADOLF, Ő is sok könyvet zsákmányolt a Biblio
thèque Nationale számára. Ezeknek egy része a bécsi béke után 
visszakerült ugyan eredeti helyére, de igen sok könyv magán 
viseli NAPOLEON jelzését. NAPOLEONnak ugyan nem volt exlib-
rise, de superexlibrist és császári sasos bélyegzőt használt. Exlib-
rise volt ellenben családja több tagjának, így LuciENnek, CARO-
LiNÁnak és férjének, MuRATnak. Ezek az exlibrisek azonban az 
olasz exlibrisek közé tartoznak. 

Olaszországban a XVIII . század végén és a XIX. század 
elején éri el az exlibris virágkorát, habár az exlibris elsősorban 
a főrangú családok kiváltsága. Az arisztokrácia generációkon 
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keresztül megőrizte az értékes családi könyvtárakat. Főleg a ve
lenceiek vezetnek ezen a téren. így pl. a MOCENIGO, VENDRAMIN, 
GRIMANI, CORRER, CONTARINI családok, továbbá a milánói 
TRIVULZIO, a páviai MALASPINA és a római BoRGHESEknek, vala
mint a BOURBON- és a SAvoiAi-ház egyes tagjainak volt exlib-
rise. Legtöbb volt Olaszországban a címeres exlibris. E mellett 
használtak névjegyből átalakított exlibrist, sőt előfordult az is, 
hogy egyszerűen névjegyet ragasztottak a könyvbe tulajdon
megjelölésül. A XVIII . században ugyanis divatos volt Olasz
országban a szép metszettel és rajzolt kerettel díszített névjegy. 
Kézenfekvő volt tehát ennek vagy változatának cxlibrisként való 
használata. 

A XIX. század első két harmadában mindenütt feledésbe 
merül az exlibris használata, mint ahogy a könyv sem örvend 
nagyobb elismerésnek. Csak a század végefelé kezdtek újra a 
könyvre és annak kivitelére nagyobb gondot fordítani. Ebben 
Anglia volt a kezdeményező. Az új könyvkultúra megteremtője, 
WILLIAM MORRIS, 1891-ben alapította a híres KELMSCOTT-nyom-
dát. Törekvése az volt, hogy a könyvnyomtatást a szöveg, a 
díszítések és az illusztráció összhangbahozatalával újra a régi 
művészi színvonalra emelje. Ez teljes sikerrel járt, mert a két 
kiváló művész, EDWARD BURNE-JONES és WALTER CRANE voltak 
munkatársai. E két művész, de főleg CRANE, exlibrist is rajzolt 
számos híres kortársával együtt. (Mindezekről kimerítően olvas
hatunk a „Studio" 1898—<)<). téli számában.) 

A XIX. század végén a könyv újra visszanyerte a régi el
ismerést. Az exlibris használata is újból elterjedt, de ezt már 
nem kizárólag a könyvkultúra fellendülése okozta. Egészen 
más szempont terelte a XIX. század emberének figyelmét az ex-
librisre. A század végefelé ismét felébredt az érdeklődés a for
radalmi idők hatása alatt feledésbe merült heraldika iránt. 
1869-ben FRIEDRICH WARNECKE megalapította a „Herold" nevű 
heraldikai társaságot és ezzel önkéntelenül felszínre hozta az ex
librist. A heraldika tanulmányozása közben ugyanis előkerültek 
a régi címeres exlibrisek. LEININGEN-WESTERBURG gróf is heral
dikai tanulmányok révén vált exlibris-szakértővé. Könyve az 
exlibris-tudomány alapja. {„Deutsche und oesterreichische Bib
liothekzeichen". Stuttgart: Hoff man 1901.) A századforduló ide
jén Anglia és Németország között valóságos versengés volt az 
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exlibris terén, úgy a termelés nagy mennyiségét, mint a művészi 
kivitelt illetően. (Erre vonatkozóan legrészletesebben WALTER von 
ZUR "WESTEN exlibris-könyvében olvashatunk.) 1890-ben Angliá
ban, egy évvel később Németországban, 1894-ben Franciaország
ban, végül 1896-ban Amerikában társaság alakult az exlibris fel
karolása és gyűjtése céljából. Működésük az exlibris-kultúra erős 
fellendülésére vezetett. 

Magyarországon teljesen hiányzott az exlibris iránti érdek
lődés a XIX. században. Egyedül Sopron kivétel, ahol már a 
80-as években feltámadt az exlibris. (Lásd: CSATKAI: „A soproni 
exlibris története." Sopron, 1938.) Az érdeklődés felkeltésére irá
nyuló első kísérlet egyébként az 1903-ban, az Iparművészeti 
Múzeumban rendezett exlibris-kiállítás volt. Ennek köszönhető, 
hogy hazánkban is foglalkozni kezdtek az exlibris-szel és a gyűj
tésével. A Szent György-Céh 1913. évi nagy kiállítása után pedig 
egyszerre az érdeklődés első vonalába került az exlibris, úgy, 
hogy a hazai exlibris-kultúra rövidesen a külföld színvonalára 
emelkedett. A kiállítás alkalmából jelent meg a Gyűjtő 1913-as 
külön kiadásában SIKLÓSSY LÁSZLÓ gyönyörűen illusztrált műve, 
mely a mai napig az egyetlen magyarnyelvű, nagyszabású, ex-
librisről szóló munka. A fővárosnak az exlibris iránti élénk ér-
deklődésén kívül vidéki városainkban, így — Sopronon kívül -— 
Debrecenben, Szegeden és Pécsett önálló exlibris-kultúra fejlő
dött ki. Erről bőven beszámolnak művészeti folyóirataink, to
vábbá a „Magyar Exlibrisgyüjtők és Grafikabarátok Egyesülete" 
és a debreceni „Ajtósi Dürer Céh" kiadványai. 

A XIX. század végén divatossá vált exlibris-gyüjtés követ
keztében sok exlibris már nem a könyv, hanem a gyűjtés miatt 
készült. Sok gyűjtő csak azért csináltatott exlibrist, hogy legyen 
csereanyaga. Ennek következtében számos értéktelen és ízléstelen 
exlibris keletkezett. Igaz viszont, hogy sok nagy művész is készí
tett rézkarc-exlibrist, de ezeknek nagyrésze sohasem került 
könyvbe, hanem kizárólag a csereforgalomban szerepelt. Ezek 
csupán művészeti szempontból értékesek, a könyv szempontjából 
nincs jelentőségük. A legújabb korban tehát már nem kizárólag 
az eredeti hivatását tölti be az exlibris, hanem a könyvtől külön-
választottan, mint önálló műlap is szerepel. 

VITÉZ BARCSAY ANDRÁSNÉ 
"WEISSENBACH JEANETTE. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Plechl Béla 

(1875—1911) 

Nagy Sándor 
(1881—1915) 

— In memóriám. — 

Különösnek látszik talán, hogy a Magyar Könyvszemle haláluk 
után ily későn még megemlékezik róluk, de egy szűkebbkörű tudomá
nyos társaságban valaki megemlítette nevüket s a többiek csodálkozva 
állapították meg, hogy e két kiváló pályatársuk nyomtalanul, szak
folyóiratokban való méltatás nélkül eltűnhetett a magyar tudományos 
életből. A legnagyobb elismeréssel emlegették PLECHL BÉLÁt, az 
Országgyűlés Könyvtárának volt igazgatóját, aki — bár minden 
adottsága megvoit hozzá, sem nagy tudományos művekkel, sem 
új elméletekkel, sem könyvtári rendszerek tervezésével és javaslá-
sával nem tette emlékezetessé nevét, mégis nekünk, akik pályatársai, 
barátai voltunk, úgy él emlékezetünkben, mint aki messze felül állott 
azon az átlagszínvonalon, amelyet a könyvtárostól harminc évvel ezelőtt 
megkívántak. Ez a férfiú, ifjonti tudományos társaságunk legművel
tebb tagja, jogász, általános nyelvész, bölcselő, mindent olvasó álta
lános műveltségű könyvtárnok, aki a leggyorsabban vett tudo
mást minden fontosabb új könyvről a szellemtudományok egész terü
letén, aki a képviselőházi könyvtárban és baráti körben valóságos 
ismeretterjesztő előadásokat tartott, művelt és hatott éveken keresz
tül, nyomtalanul maradt ki a magyar tudományos életből, mintha soha, 
semmi hatása nem lett volna, akárcsak az állami adminisztrációs 
gépezet bármelyik elkopott, szabványos csávára, aki helyett nyomban 
be lehetett volna csavarni egy másik, bárhonnan elővett, ugyanolyan 
méretű csavart. 

PLECHL BÉLA pedig nem volt a középiskolai és egyetemi eszter
gályos műhelyben szabványosan kireszelt és kicsiszolt átlag állami 
gépcsavar. Nagybecskereki úri családból származván, kitűnő nevelés
ben részesült, sokat utazott Nyugat-Európában, a magyaron kívül 
úgy tudott németül, franciául és angolul, hogy ezekre a nyelvekre for-
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dított, nemcsak magánszorgalomból, hanem hivatalos megbízásból is, 
s a szláv, román, germán nyelveket általában ismerte annyira, hogy 
szakozásukban és katalogizálásukban nem szorult mások segítségére. 
Élete utolsó éveiben, önértékében kételkedve, a szanszkrit nyelv tanu
lásával próbálta igazolni magát — önmaga előtt, mert másoknál nem 
volt erre szüksége. í r t is szanszkrit grammatikát, melynek kézirata 
halála után elkallódott. 

Óvakodnom kell, hogy ne essem túlzásba, amikor egy régi, ked
ves barátom és volt lakótársam emlékezetét idézem föl, de viszont 
kötelességem úgy megemlékezni róla, hogy a magyar könyvtártörténet
ben érdemeinek ismeretében maradjon fenn neve. Mert mint könyvtár
nok is több volt sok más prédikációs halottnál, emlékbeszédes, nekro-
lógos pályatársánál s mint reference-szolgálatos több volt sokaknál, 
akiknek neve mint elismert könyvtári szakértőé vagy „polihisztoré" 
forog. 

Festő szeretett volna lenni. Szülei kívánságára azonban előbb el
végezte a jogot, doktorátust szerzett s azután ment ki Münchenbe, 
festőiskolába. De nem volt önbizalma, nem hitt tehetségében s a művé
szetből egy időre kiábrándulva, hazajött. Könyvtárakban mindenkor 
szívesen fogadták tisztviselőül a több nyelven beszélő jelölteket s 
PLECHL BÉLÁt az Országgyűlés Könyvtára alkalmazta. Ebben a könyv
tárban különösen szükség volt nyelveket jól tudó tisztviselőre, nem
csak azért, mert a világ összes parlamentjeinek hivatalos kiadványai 
befutottak ide cserepéldányképen, melyeket katalogizálni kellett, hanem 
azért is, mert a külföldi politikusok és államférfiak budapesti láto
gatásuk alkalmával a képviselőház épületét és könyvtárát elsősorban 
tekintették meg s politikai és kulturális kérdésekben a könyvtár tiszt
viselőitől is kértek tájékoztatást. Nyelvismereteivel, széleskörű tudo
mányos tájékozottságával, szorgalmával egyre jobban kiérdemelte felet
tesei elismerését s amikor előde, FÜLÖP ÁRON, az epikus költő meg
halt, egy pillanatig sem volt vitás, hogy a könyvtár igazgatója csak 
ő lehet. 

Nem alkotó, inkább receptív és didaktív természetű tudós, profesz-
szor-lélek volt. Bár jogásznak készült, nem annyira a jog és politika, 
mint inkább a bölcselet, társadalomtudomány, irodalom s később a 
nyelvészet kérdéseivel foglalkozott a legszívesebben. Hihetetlenül sokat 
és sokfélét olvasott, és mindig tiszta fejjel. S amit így magába szí
vott, mint reference-tisztviselő továbbadta, valósággal professzor mód
jára prelegálta képviselők, újságírók, könyvtárlátogatók, bará
tai előtt. Félénk, szobatudós volt, szakadozott, de világos előadású. 
Akik ismerték, a legműveltebb magyar emberek között tartották 
nyilván. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 4 
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Legszűkebb barátai köréből már csak HORVÁTH JÁNOS és PAIS 
DEZSŐ egyetemi tanárok, SZABÓ MIKLÓS, az Eötvös-kollégium igaz
gatója, T Ó T H FERENC közigazgatási bíró, ÁGNER LÁSZLÓ nyugalma
zott felsőházi osztályfőnök, TRÓCSÁNYI GYÖRGY a Magyar Ország
gyűlés Képviselőháza Könyvtárának igazgatója és jómagam vagyunk 
életben. Mindannyian beismerjük, hogy sokat tanultunk ennek a nem
író tudósnak szerény, szinte bocsánatot kérő baráti előadásaiból, ö 
tájékoztatott bennünket a tudományunk területén kívül történt esemé
nyekről, új könyvekről és szellemi mozzanatokról. Tudományának 
nyomtatott cikkekben, könyvekben nincs nyoma. Egy fordítása jelent 
meg. 

A fenti társaságnak volt szeretett és becsült tagja az országgyű
lési könyvtár másik tisztviselője, a harctéren 1915-ben hősi halált 
halt NAGY SÁNDOR, történelem szakos tanár, igen jeles latinista is, aki 
a középkori magyar történelem területén alkothatott volna, ha ily ifjú 
korban el nem ragadja a halál. Irodalmi munkássága nincs, mind
össze az egyik középkori akadémiai okmánytár bevezetésében mond 
neki köszönetet az okmánytár sajtó alá rendezője a bécsi levéltárban 
számára végzett latinnyelvű levelek lemásolásáért. 

Többek kívánságának teszek eleget, amikor jelen soraimmal föl
elevenítem emlékezetét e két kiváló könyvtártisztviselőnek, akik meg
érdemlik, hogy a könyvtárosok történetében ne merüljön el végképen, 
nyomtalanul szürke, de valamikor sok és nagy értéket takaró nevük. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Előkerült a „Csíki Gyutacs" két száma. A Magyar Könyv
szemle 1941. évi IV. számában, e sorok írójának tollából „Katonai 
hírlapok a magyar honvédség felállításáig" címmel nagyobb tanul
mány jelent meg. A tanulmányba, az eddig ismert adatok alapján a 
következő megállapítás került: „A Csíki Gyutacs"-bó\ egyetlen pél
dány sem ismeretes. Hogy SZALÁDY honnan vette adatait, nem állapít
ható meg." 

A szerző e tanulmányát különlenyomatként eljuttatta a m. kir. 
Hadilevéltárba, többek között az 1848—49-es iratokat őrző osztály 
vezetőjéhez, vitéz SZÖLLŐSY SÁNDOR ezredeshez is. Vitéz SZÖLLŐSY 
ezredesnek feltűnt a cikk előbb idézett megállapítása, mely szerint a 
„Csíki Gyutacs"-ból egy példány sem ismeretes, mert úgy emlékezett, 
hogy egy pár évvel ezelőtt, e jellegzetes lapból látott valahol egy pél
dányt. Kutatni kezdtek a 48-as anyag rendezetlen iratcsomagjaiban 
s pár nap múlva értesítették a szerzőt a nagy meglepetésről: Előkerült 
a „Csíki Gyutacs" 1. és 2. száma. 

Mint ismeretes, a 48-as magyar szabadságharc e jellegzetes „tűzéri 
szaklapjából" mindössze három szám jelent meg, 1849. június 4. és 19. 
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között. A szabadságharcot követő rémuralom idején azonban, az oszt
rák haditörvényszéktől és a fogságtól való rettegés következtében leg
többen önszántukból megsemmisítették az esetleg odáig megőrzött 
bármilyen honvédújságot. Erre a sorsra kerülhetett a jellegzetes „Csíki 
Gyutacs" legtöbb száma is. S mivel a magyar katonai sajtót eddig 
külön figyelemre — sajnos — nem méltattuk, így némileg érthető, 
hogy a „Csíki Gyutacs"-bó\ napjainkig nem került elő egy pél
dány sem. 

A meglepetésként előkerült számok mind könyvészeti, mind had
történeti szempontból igen érdekes és jellemző adatokat tartalmaznak. 
Hadtörténeti szempontból az adatok külön, részletességgel kerülnek 
feldolgozás alá s így e helyen csak a két szám könyvészeti adataival 
foglalkozunk. 

A „Csíki Gyutacs" első számát csak a cím elé nyomott kis arabs 
egyes és a bevezető szöveg első szavainak az értelme jelzi. Ám ezek
ből minden kétséget kizáró módon megállapíthatjuk, hogy a nevezetes 
melléklap első számával van dolgunk. A lap címe csak ennyi: „ / . Csíki 
gyutacs (Zünder)". Más semmi. Sem évfolyam, sem keltezés, sem jel
leg, sem szerkesztő, sem nyomda, sem ár, semmi, ami a SZALÁDY által 
ismertetett adatokat igazolná. Egyedül a szöveg első sorában szereplő 
„Hadi Lap" és az utolsó sorban lévő „Simo Mozsa" ad némi világos
ságot. Bár ezek a pontos meghatározáshoz igen csekélyek. 

Az első szám i8"5Xn" j cm nagyságú, körülvágott példány, a 
Hadi Lapról ismert silány, vastag papiron, 4 lap terjedelemben. A nyo
más az akkori idő jellegzetes ortográfiájával készült. Az „a" névelő 
után és az „s" kötőszó előtt a nyomdász még mindenütt vonást használ 
a hiányzó betűk jelzésére. így: a' és: 's. A cs-t pedig legtöbb helyen 
„ts"-nek szedték. Egy másik jellegzetes és a 2. számnál részünkre saj
nálatos hiány, hogy a lap mindkét száma egy-egy törtmondattal feje
ződik be. A 2. szám utolsó mondata például így hangzik: „És az az 
önzéssel párosult egyedárusság, mely a ma- Eojtatása következik." 

A mondat befejezésére várhatunk a harmadik szám előkerüléséig. 
A 2. szám egyébként körülvágatlan s így 19*5 X 12*5 cm nagyságú, 
amiből megállapítható, hogy abban az időben ha körülvágtak egy 
lapot vagy könyvet, egy-egy centiméter nem sokat számított. Terje
delemre ez is 4 lapos. 

A „Csíki Gyutacs" első két számának tartalma, az akkori harcok 
egyik legfontosabb tüzérségi eszközével, a lőporral, illetve annak elő
állításával foglalkozik. így azután a sorokban megtalálhatjuk GÁBOR 
ÁRON — akkor tüzérfőhadnagy — és BODOR PÉTER, „a gyutats híres
mester" nevét is. 

4* 
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Amikor a „Csíki Gyutacs" e két ismeretlen számának felfedezését 
közöljük, egyszersmind arról is hírt adunk, hogy e két számmal egy-̂  
idejűleg, ugyancsak a Hadilevéltár említett rendezetlen csomagjából, 
előkerült egy „aprónyomtatvány" is, mely a „Hadi Lap" indulását 
jelenti be a magyar közönségnek. 

A 34X22 cm nagyságú, azonos stílussal és ortográfiával, ugyan
csak az ismert silány papiron előállított nyomtatvány egy önálló 
lapból áll, mindkét felén szövegnyomással. Bevezetésében többek 
között bejelenti, hogy „Csiki ezredes Gál Sándor úr rendeletéből fel
sőbb engedelem 's jóvá hagyás reményében Hírlapot indítunk meg 
mü is. — Hadi Lap — czím alatt." A továbbiakban ismerteti a lap 
tervezett béltartalmát és külalakját. Utóbbit fél ívre tervezi, a meg
jelenést minden hétfőre. Az indulást Pünkösd első napjára, sőt — mint 
írták —, „hamarább is, ha az előfizetés sietve bé gyülend". Közli 
továbbá a tervezett lap árát, a különböző előfizetési és szállítási fel
tételeket és ajánlásokat. A keltezés 1849. április 22. A szedő azonban 
durva hibát követett el, mert az 1849. évszámot 1489-nek szedte. 
Közli végül a bejelentés a szerkesztő és kiadó nevét (BÍRÓ SÁNDOR 
m. k. százados) s azt a fontos körülményt, hogy „Nyomatik a Csik 
Somlyói Zárda betűivel". LUKÁCS JÓZSEF. 

XVIII. századi nyomda felszerelési költségei. 1770-ig LANDE-
RER JÁNOS MIHÁLY volt Pozsony egyetlen könyvnyomtatója, amint 
a többi magyarországi városokban is csupán egy-egy nyomda virág
zott, a nyomdák szaporodása 1770 után indult meg. PATZKÓ FERENC 
az első, aki az addig dívott gyakorlatot megváltoztatta. Ez azonban 
nem ment könnyen, mert előbb LANDERER JÁNOS MiHÁLY-lyal, az 
addigi egyetlen pozsonyi könyvnyomtatóval kemény harcot kellett 
megvívnia, amely harcban ellenfele az összes rendelkezésre álló esz-
közöket felhasználta. Ilyen volt többek között az, hogy PATZKÓ 
FERENC nem rendelkezik a nyomda felszereléséhez szükséges tőkével. 
Ezzel szemben PATZKÓ FERENC részletes költségvetést készített egy 
újonnan felállítandó nyomda szükségleteiről, amivel azt igyekezett 
igazolni, hogy nincs is olyan nagy tőkebefektetésre szükség egy úi 
nyomda felszereléséhez. Ez a költségvetés ránk nézve azért becses, 
mert ennek alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy miként volt fel
szerelve és micsoda eszközökkel dolgozott a XVIII . századi nyomda. 

A költségvetés szerint egy új nyomda felszereléséhez a következők 
voltak szükségesek: 2 teljesen felszerelt sajtó — 500 frt, 50 szedőszek
rény à 2 frt = 100 frt, 6 szedőállvány a szedőszekrények elhelyezé
sére à 15 frt = 90 frt, 40 szedőléc à 30 kr = 20 frt (60 krajcáros 
forintokban számítva), 6 sorzó (Winkelhacken) à 4 frt = 24 frt, 
20 szedőhajó à 24 kr = 8 frt, 6 gyertyatartó à 2 frt = 12 frt, 6 gyér-
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tyakoppantó à 12 kr = 1 frt 12 kr, 1 üst a firniszforraláshoz — 
20 frt, korom és lenolaj = 40 frt, 50 bála nyomópapír à 10 frt = 

500 frt, 5 rizsma írópapír = 200 frt, apróbb beszerzésekre 50 frt* 
összesen 1565 frt 12 kr. 

Ennél jóval nagyobb összeget irányzott elő a költségvetés betű
beszerzésre, nevezetesen 43 mázsa különböző betűfajtát sorol fel, 
melyeket a költségvetés szerinti elnevezésükön fogunk feltüntetni. 
Német betűk: Címbetűk (Titelschriften) 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, 
Text Fraktur 2 mázsa à 30 frt = 60 frt, Text Schwabacher 1 mázsa ~ 
30 frt, Tertia Fraktur 2 mázsa à 36 frt = 72 frt, Tertia Schwabacher 
1 mázsa = 3 6 frt, Mittel Fraktur 2 mázsa à 40 frt == 80 frt, Cicero 
Fraktur 2 mázsa à 46 frt = 92 frt, Cicero Schwabacher 2 mázsa 
à 46 frt == 92 frt, Garmond Fraktur 2 mázsa à 50 frt = 100 frt, 
Petit Fraktur 1 mázsa = 60 frt, Petit Schwabacher 1 mázsa = 60 frt. 
Latin betűk: Címbetűk (Titelschriften) 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, 
Text Antiqua 2 mázsa à 36 frt = 72 frt, Text Kursiv 1 mázsa = 40 
frt, Tertia Antiqua 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, Tertia Cursiva 1 
mázsa = 44 frt, Mittel Antiqua 2 mázsa à 46 frt = 92 frt, Mittel 
Cursiva 1 mázsa — 50 frt, Cicero Antiqua 2 mázsa à $0 frt = 100 
frt, Cicero Cursiva 1 mázsa — 54 frt, Garmond Antiqua 2 mázsa à 
54 frt = 108 frt, Garmond Cursiva 1 mázsa = 5 8 frt, Petit Antiqua 
1 mázsa — 60 frt, Petit Cursiva 1 mázsa = 64 frt, különböző nyom
dai díszítések 1 mázsa = 50 frt, vonalkák 1 mázsa = 50 frt, össze
sen 1944 frt. 

Amint az előadottakból látható, a betűkészlet beszerzése jóval 
nagyobb költséget igényelt, mint a nyomdai felszerelésre fordítandó 
összeg, pedig ebben a tekintélyes papírkészlet ára is bennfoglaltatott. 
43 mázsányi betűkészlet viszont olyan tekintélyes betűmennyiség, 
hogy ekkora betűkészlettel ebben az időpontban alig néhány magyar
országi nyomda rendelkezett. A nyomdai felszerelést illetőleg figye
lemreméltó, hogy gyertyafény mellett kellett dolgozni, továbbá hogy 
a nyomdafestéket házilag állították elő, ami a nyomdai munkák mel
lett volt elvégzendő. Ez azonban más egykorú nyomdánál is így volt 
s PATZKÓ FERENC ennek megfelelően állította össze költségvetését. 

A LANDERER és PATZKÓ közötti vitát, melynek az ismertetett 
költségvetés csupán egyik részletét képezi, Mária Terézia királynő 
1770. október 15-i elhatározása (Helytartótanácsi ltár: Miscellanea 
Fasc. 58 Nr 302) döntötte el, mellyel Pozsonyban második nyomda 
felállítását engedélyezte (petito in ordine ad erigendam Posonii alte-
ram typographiam deferatur), ami megtörte a LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY addigi egyeduralmát s olyan vetélytársat állított mellé, aki 
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addig a LANDERER-nyomdában volt alkalmazva, kitűnően ismerte 
tehát üzleti titkait. 

Az eset kevéssel utóbb Pesten is megismétlődött, itt azonban 
könnyebben ment a második nyomda engedélyezése, mert a városi 
tanács 1772. január 29-i jelentése szerint (Htanácsi ltár: Miscellanea 
Fasc. 58. Nr. 302) az ottani EiTZENBERGER-nyomda nagyon fogyaté
kosan volt felszerelve (requisitis ad satisfaciendum publico necessa-
riis provisam non esse) s ennek következtében, a kérelmező ROYER 
ANTAL FERENC 1773. március 17-én engedélyt kapott a nyomda fel
állítására. Ez már a második kísérlete volt ROYER ANTALnak, amióta 
az apjától örökölt pozsonyi nyomdát LANDERER JÁNOS MiHÁLYnak 
eladta, az eiső kísérlet azonban balul ütött ki. 1760-ban ugyanis 
Nagyszombatban akart nyomdát alapítani, az Egyetemi Nyomda 
azonban e kísérlettel szemben olyan szívós ellenállást fejtett ki, hogy 
kérését elutasították. Hasonló kísérletek megelőzésére az Egyetemi 
Nyomda azt is ki akarta mondatni, hogy Nagyszombatban a jövőben 
sem fognak második nyomdát engedélyezni, ennek kimondására azon
ban soha nem került sor, mert a helytartótanács a kért kiváltság meg
adását azon feltételhez kívánta kötni, hogy az összes helytartótanácsi 
nyomatványokat ingyen fogja előállítani a nyomda. (Htanácsi ltár: 
Miscellanea Fasc. 74. Nr. 451.) GÁRDONYI ALBERT. 

Karai László óbudai prépost budavár i háza. A Magyar Könyv
szemle utolsó számában KARAI LÁSZLÓ budavári házának helyéül a 
pénzügyminiszteri palota keleti oldalát jelöltem meg azon indokolás
sal, hogy az utca keleti oldalát a domonkosok temploma és kolostora 
foglalta el, magánházak tehát csupán az utca nyugati oldalán állhat
tak, ahol most a pénzügyminiszteri palota emelkedik. A Karai-ház 
helyére vonatkozó megállapításomat kétségtelenné teszi II. ULÁSZLÓ 
királynak az esztergomi káptalan magánlevéltárában található 1506. 
október 31-i oklevele, amely szerint KÉTHÁZY PÁL esztergomi prépost 
végrendeletében a házat misealapítványként az esztergomi káptalanra 
hagyta. A ház a mondott oklevél szerint a Boldogasszony-egyházzal, 
vagyis a mai Mátyás-templommal szemben állott, amiből arra kell 
következtetni, hogy valósággal a pénzügyminiszteri palota keleti olda
lán keresendő KARAI LÁSZLÓ budavári háza, ahol a legrégibb magyar
országi nyomdatermék készült. GÁRDONYI ALBERT. 

Polonikák a Magyarországi Levéltárak és Könyvtárak Tulaj
donában. Akik Északkelet-Európa történetével, irodalmával vagy 
kultúrájával foglalkoznak, nem egyszer hihették, hogy érdeklődési 
körüket nem gazdagíthatják eredeti és hazai földön megtalálható for
rások alapján. Már-már megrögződött az előítélet: levéltárainkban 
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nincs érdemleges polonika. Az más területre tartozik, hogy ami van, 
az a nyelvi nehézség miatt válik sokszor hasznavehetetlenné. 

A közelebbi szemlélő azonban meglepően sok anyagot talál s 
inkább azt sajnálja, hogy ezt mindezideig nem doglozták fel. Pedig 
érdemes lett volna, hiszen van köztük nem egy ritkaságszámba menő 
okmány. 

Nem áltatjuk magunkat, mintha e kis írás keretén belül az itt 
megtalálható anyag egészét adhatnók, vagy akárcsak annak kimerítő 
képét. Átfogó és messzemenő tanulmánynak kell azt felmarkolni. 
Mindössze az eddigi kutatások eredményeit szeretnők röviden össze
foglalni és a rendelkezésünkre álló igen értékes és érdekes anyagra 
irányítani az érdeklődők figyelmét. 

Jellemző, hogy a hazai levéltárak és könyvtárak lengyel anyagán 
először és egyedül lengyel történészek tartottak szemlét. A lengyel 
történelem szempontjából kutattak magyar földön. Első helyen kell 
megemlékeznünk Dr. FR. PAPÉE igazgatóról, aki a XV. század máso
dik felére vonatkozó anyagot ismertette: „Wiadomosc o archiwach 
wqgierskich i materjale ich do dziejów polskich w drugiej polowie XV. 
wieku." (Archiwum Komisji Hist. VIII . 428. old.) ST. KUTRZEBA a 
két ország kereskedelmi kapcsolatait tanulmányozta és a kassai levél
tárban talált sok értékes anyagról számolt be: „Akta odnoszace sie do 
stosunków handlowych Polski z Wegrami glównie z archívum koszyc-
kiego z lat 1354—1505." (Archiwum Komisji Hist. IX. 407. old.) 
W. ZAKRZEWSKI a protestánsok 1591-ben, Radomban tartott kon
gresszusáról írt magyarországi forrásmunkák alapján: „Djaryusz 
zjazdu protestantów w Radomiu w 1591" (Archiwum Komisji Hist. 
IX. 486. old.) Ugyanerre a tárgykörre vonatkozik CZUCZYNSKI latin 
nyelven írt műve a: „Scriptores rerum Polonicarum XVIII . " 

Nagyobbarányú kutatást végzett: JAN DABROWSKI, JAN LOS, JAN 
PTASNIK, ST. ZACHORSKI és W L . BARAN, akik a krakkói Tudományos 
Akadémia megbízásából jártak hazánkban 1913-ban, hogy felkutassák 
az itt található polonikákat. Ez volt az első rendszeres, szervezett 
munka ezen a téren. Sajnos, az első világháború megzavarta igen hasz
nos munkájukat s így csak a meglévő eredményt adták ki egy össze
gező jelentés formájában: „Sprawozdanie z poszukiwan na Wegrzech." 
(Krakow. Nakladem Akademii Umiejetnosci. 1919.) Az anvag teljes 
közlése helyett mindössze annak leírására szorítkoztak. így is sikerült 
rámutatniuk az anyag gazdagságára és értékes útbaigazításokkal el
látni az érdeklődőket. 

Kutatásuk főterülete természetesen Budapest volt. De nem hagy
ták figyelmen kívül az erdélyi és a felvidéki levéltárakat sem, mint
hogy a közös kapcsolatok szálai századok folyamán odavezettek a 
legsűrűbb hálózatban. 
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Mindenekelőtt a középkorra vonatkozó anyag érdekelte őket. 
A legvégső korhatárt — magyar szokás szerint — 1526-ban állapí
tották meg. De hamar kiderült, hogy az anyag gyér. Elhatározták 
tehát, hogy kiterjesztik kutatásukat a következő századokra s így el
jutottak a XVIII . század végéig. Az eredmény nem lehet egységes. Az 
egyes könyvtárakban mindössze a középkor végéig juthattak, míg 
másutt átkutatták az újabb idők anyagát is. 

Ez az „expedíció" a következő helyeken dolgozott: Budapest: 
Orsz. Levéltár. — Nemzeti Múzeum. Gyulafehérvár: Batthyányi 
Könyvtár. — Káptalani Levéltár. Nagyszeben: Bruckenthal-Múzeum. 
— Ferencrendiek Könyvtara. — Városi Levéltár. Kolozsvár: Kollegium 
Könyvtára. — Unitárius Kollégium Könyvtára. — Piaristák Könyv
tára. — Egyetemi Könyvtár. — Városi Levéltár. Beszterce: Levéltár 
(főleg kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó anyag). Marosvásárhely: 
Teleki Könyvtár és Levéltár. — Kálvinisták Kollégiumának Könyv
tára (gazdag gyűjtemények, de kevés anyagot nyújtanak). Brassó: 
Városi Levéltár. — Szász Gimn. Könyvtára. Esztergom: Káptalani 
Könyvtár. — Prímási Levéltár (mint „locus credibilis" értékes anya
got nem tartalmaz). Besztercebánya: Városi Levéltár. Körmöc
bánya: Városi Levéltár. Kassa: Káptalani Könyvtár. — Jogakadémiai 
Könyvtár. — Városi Levéltár. Jászó: Premontreiek Könyvtára. Sel
mecbánya: Levéltár. — Kimaradt az egri Líceumi Levéltár, ahol még 
ma is feldolgozatlan polonikát találunk. 

Főleg a felsőmagyarországi városokban találtak gazdag anyagot. 
E levéltárak anyaga gazdagságban felülmúlta a várakozást. Igazi ki
aknázásuk még sok tekintetben a jövő történészére vár. A legbőségesebb 
anyag a Nemzeti Múzemban van. A legérdekesebb lengyel nyomtat
ványokat viszont a kolozsvári Kollégium Könyvtárában találjuk. 
Tudjuk, hogy a lengyel ariánusok itt telepedtek volt le. Az ő hagya
tékuk az az értékes könyvanyag. Socius, SMALCIUS, MOSKARZEWSKI, 
SCHLICHTING, CRELLIUS, OSTERRODE munkái mellett ott tataijuk (5 pél
dányban!) GASLAWSKI ÁDÁM „Re futa cio"-ját is 1613-ból. A kolozsvári 
piaristák könyvtárában is sok lengyel vonatkozású anyag volt. 
A jezsuiták azonban — a rend feloszlatásakor 1774-ben — felgyúj
tották azt. A scsavniki levéltárban bőséges anyag van a Krakkóval 
való kapcsolatainkat illetőleg. Sajnos — tudtunkkal — mindezideig 
feldolgozatlan. 

A magyar levéltárak és könyvtárak tulajdonában lévő poloniká-
kat három csoportba osztottuk: 1. oklevelek, 2. kéziratok és 3. 
nyomtatványok. 

Oklevelek. 616 oklevelet találtak, ezek közül 226 középkorú 
A krakkói Tudományos Akadémia megbízásából csak azokat írták 
le és közölték a maguk teljességében, amelyek a középkorra vonat-
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koznak. A többit csak kivonatokban közölték. Ezen oklevelek törté
nelmük érdekes részleteit világítják meg. Sok köztük kereskedelmi 
kapcsolatokra vonatkozik, de ott találjuk például JÁN OLBRACHT tör
ténetét, aki a magyar koronát akarta magának megszerezni. A ké
sőbbi anyag közt van több BÁTHORY ISTVÁN és SOBIESKI JÁNOS ural
kodására vonatkozó forrásmű. Külön figyelmet érdemelne a kolozs
vári unitárius eklézsia gazdag levelezése. 

Kéziratok. A kéziratok két részre oszthatók: i . azok, amelyek 
véletlenül, vagy töredékesen tartalmaznak legyei történelmi vonatko
zásokat és 2. azok, amelyek nem tartalmaznak ugyan igazi történelmi 
adatokat, de vagy lengyel földön Íródtak, vagy valamikor ott voltak. 
A kéziratok összeírásával igen hasznos munkát végeztek az „expedí
ció" tagjai. Ezek mutatják, meddig terjedt a lengyel irodalom hatóterü
lete. Ez az idegenbe származott, odahaza kedvelt és olvasott irodalom 
a műveltség fokmérőjévé vált. Belőle látjuk, kik voltak azok, akik 
könyvekkel foglalkoztak, kik és mit olvastak, mi volt szellemi táplá
lékuk. Az 57 ilyen kézirat értékes tényezője a Kárpátokon túli közép
kori műveltségnek és történelmi adat is. 

Nyomtatványok. A fent megnevezett könyvtárakból 324 lengyel 
nyomtatvány került elő. Ezek részben teljesen ismeretlenek voltak, 
részben tévesen idézték őket, vagy a felületes leírás miatt komolytala
nok. Az is igaz, hogy kevés kivétellel a legtöbbnek nincs különösebb 
jelentősége. Mindössze a XVI—XVIII . századi lengyel bibliográfia ki
egészítésére szolgál. Főleg panegyrikusokat és egyetemi dolgozatokat 
találunk köztük, amelyek Królewiecben (54), Gdanskban (44), Torun-
ban (43) és Wittenbergában (39) nyomattak. 

A XVI. századból 36 nyomtatvány került magyar területre. Köz
tük kettő igen érdekes. Egy krakkói és egy párizsi. 40 nyomtatvány 
a XVIII. , a többi a XVII . századra vonatkozó anyagot tartalmaz. 

SZABÓ és HELLENBRANT 209 polonikát említ. Egy részüknek más 
a lelőhelye. 

Érdekes volna tanulmányt írni arról, hogy a szomszéd országok 
szellemi termékei hogyan jutottak magyar földre s volt-e hatásuk a 
magyar kultúra fejlődésére. E tanulmányban felbecsülhetetlen anya
got szolgáltathat a magyarországi levéltárak polonikája. 

CSORBA TIBOR. 

Egyetlen példányban megjelent magyar nyomtatvány, mely nem 
unikum. LÖRINCZY GYÖRGY, a nemrégiben elhunyt jeles költő és író verset 
írt a Magyar Hírlap 1910. február 20-i számába, Végrendelet címen. E ver
set füzet-alakban is kiadta, címlappal és záradékkal. A címlap a következő: 

„Végrendelet. — Irta Lörinczy György (a név autotypia), — virág
dísz, — Komárom, 1910. február 16." 
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A záradék pedig a következő: 
„Ez a különlenyomat a Magyar Hirlap 1910. február 20-iki számából 

egyetlen példányban Beöthy Zsoltné Szabó Aranka úrnő számára készült." 
1927-ben ez „egyetlen példányban" megjelent különlenyomatnak két 

példányát sikerült megvásárolnom s ennek kapcsán cikket írtam a Magyarság 
1927. november 6-i számába, megírván egyebek közt, hogy „ennek az egy 
példányban nyomtatott könyvnek hol itt, hol amott bukkannak föl példányai, 
nagy örömére a ritkaságkedvelőknek, akik szép pénzeket fizetnek érte". 

Másnap reggel LÖRINCZY GYÖRGY igen tisztelt és kedves barátom a kö
vetkező dedikálással ellátott „legitim" példányt nyújtotta át nekem: 

„Ezt a magam tulajdonát tevő második példányt emlékül adtam Tró-
csányi Zoltán kedves írótársamnak és régi jó barátomnak, a Magyarságban 
ma megjelent szeretetreméltó megemlékezése emlékére. — Budapest, 1927. 
nov. 6. Lörinczy György." 

Ezt az egyetlen példányban megjelent, nyolcoldalas, vászonpapírboríté
kos kis füzetet tehát már maga a szerző is több példányban rendelte meg s 
nem lehetetlen, hogy a nyomdász a maga számára is nyomott belőle néhány 
példányt, amelyek a könyvpiacra kerültek. így tehát az egyetlen példányos 
könyv többpéldányos, de így is mindenesetre érdekes ritkaság. 

Végül meg kell említenünk, hogy nem különlenyomat. A költemény 
szögletes (fraktúrára hajló) díszbetűkkel van nyomtatva, a két oldalt betöltő 
vers fölött virágdíszes fejlécekkel. TR. Z. 

Keletmagyarországi és erdélyi gyűjtés. A keletmagyarországi és 
erdélyi területek visszacsatolása után a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtára megtette a szükséges intézkedéseket a 
román megszállás éveiből való hungarikumok összegyűjtése érdeké
ben. Az illetékes hivatalos szervek kellő időben összegyűjtötték az 
anyagot. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára 
az összegyűjtött anyagot azonban nem vette át, mert időközben a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium átutalta a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár román eredetű kötelespéldányainak másodpéldá
nyait a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának. 
Ezzel az átengedéssel a Könyvtár birtokába jut a román megszállás 
éveiből származó hungarikumoknak egy körülbelül teljesnek mond
ható gyűjteménye. GÁSPÁR MARGIT. 

A legújabb kor magyar könyvészeti törekvései. Az Erdélyi 
Múzeum 1941. XLVI. kötetében MOKCSAY JÚLIA fenti címen tanulságos 
könyvészeti cikket írt, de amit a kötelespéldányok beszolgáltatásáról 
és a megtorló eljárások eredményéről mond, helyreigazításra szorul. 

Cikkében ezt írja: „1936-ban Magyarországon 844 sokszorosító 
vállalat közül csak 571, vagyis a nyomdaiparnak csupán 68 száza
léka szolgáltatott be kötelespéldányt." Azt nem vette észre, hogy 
a 844 sokszorosító vállalat közül 13 j csak űrlapot, névjegyeket és 
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ehhez hasonló beszolgáltatás alá nem eső nyomtatványokat állít elő. 
(Magyar Könyvészet 1936. FITZ JÓZSEF: „Magyar Könyvészet 1936") 
Ha a beszolgáltatási százalékot helyesen az egész nyomdaipar után 
számította volna ki, akkor eredményképen 68 százalék helyett 83*6 
százalékot tudott volna kimutatni. Részben téves az az állítása is, 
hogy hiába indítanak a könyvtárak megtorló eljárásokat. Az Országos 
Széchényi Könyvtár az utolsó négy évben a törvény szigorú és követ
kezetes alkalmazása folytán elérte, hogy a nyomdaiparnak már <)j szá
zaléka eleget tesz törvényes kötelességének. GÁSPÁR MARGIT. 



ISMERTETÉSEK. 

Walter Schöne : Die deutsche Zeitung des siebzehnten Jahr
hunderts in Abbildungen. Leipzig, 1940, Harrasowitz, 32, 400 1. 8-r. 
(Die deutsche Zeitung im ersten Jahrhundert ihres Bestehens [1609— 
1700]. III.) 

A könyvnyomtatás ötszázadik évfordulóján kiadványsorozat in
dult a német újságok őseinek rendszeres tudományos feldolgozására. 
A két legrégibb német hetilapot, az 1609-ből való „Aviso"-t és 
„Relation"-X. tárgyaló kötetek1 után a német sajtótudományi társaság 
elnöke, WALTER SCHÖNE egyetemi tanár feldolgozásában megjelent 
a sorozat harmadik része is, amely immár az egész XVII . század 
német hírlapirodalmának adja szemléletes keresztmetszetét. SCHÖNE 
magukat a hírlapokat szólaltatja meg; a harminckétoldalas bevezetés 
csupán a kitűnően sikerült és az ötszázéves német könyvnyomtatást 
dicsérő 400 hasonmás magyarázata. Valóságos sajtótörténeti képes
könyv ez a mű, célja, hogy Gutenberg felfedezésének legnépszerűbb 
és következményeiben legmesszebbre ható hajtását közvetlen szemlélet 
útján ismertesse meg; ebből következik, hogy elsősorban tipográfiai 
szempontok voltak a döntők a könyv anyagának megválogatásában 
és csoportosításában. De a hasonmás-formában bemutatott újságolda
lak egyben a XVII . század történelmének is eleven képét vetítik az 
olvasó elé: visszatükrözik az egykorúak érdeklődésének irányát, véle
ményüket az eseményekről s nem utolsó sorban az események hatását 
a XVII . század átlagemberének életére. 

Az újságkiadó nyomdászok eleinte alig tudták, hogy kiadványaik 
új korszakot nyitnak. A nyomtatott hetilap mellett az írott újság 
is fennállott még egy évszázadig, a legrégibb nyomtatott újságok külső 
megjelenésükben ezekkel éppoly szoros kapcsolatot tartanak, mint a 
könyvvel, a röpirattal és az egyszeri hírközlést szolgáló Neue Zeitung-
gal. Az 1609-i Avisónak minden számához külön címlapot nyom
tattak, akár a Neue Zeitunghoz. Igen sok újság címlappal kezdte 
évfolyamát és tárgymutatóval zárta le, hogy valóságos történeti mű 
benyomását keltse. Az újság mindezen formáinak küzdelmét jellemző 
módon mutatják be SCHÖNE szemelvényei, kiemelve az átmenetet a 

1 Ism. HUBAY ILONA: MKSzle, 1940. 127—133, 410—411. 1. 
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XVII . század tipikus újságformájához, az idejét múlt Neue Zeitung 
romjain felépülő Wöchentliche Zeitunghoz. A lazán összefüggő foly
tatások vagy számok összetartozását eleinte csupán a számozás mu
tatta, amely többnyire az első lap felső szélén, de néha a lap alján 
foglalt helyet és sokszor betűjelzés helyettesítette. Némely újságnak 
külön címlapja volt, másnak pedig még címe sem: a sorszám után 
mindjárt a szöveg következett. E két megjelenési forma kiegyenlítését 
a homlokírás s az azt kitöltő cím meghonosulása hozta meg. Jellemző 
volt kezdetben még az, hogy sem a szerkesztő, sem a kiadó, de még 
a nyomda, sőt a megjelenési hely sem volt a lapon feltüntetve. A cím
ben esetleg szereplő városnév csak a hírek eredetére, vagy a híreket 
közvetítő postaútra vetett világot. Csak a század második felétől 
kezdve találunk adatokat a nyomtatóról, utalás, rövidítés, vagy vala
mely embléma alakjában. 

SCHÖNE nem történeti sorrendben adja szemelvényeit, nem is 
törekszik teljességre, tartalmilag — a mű alapgondolatának megfele
lően — ötletszerűnek látszik a hasonmások összeválogatása. Ezért nem 
szükséges részletesen számot adnunk a legrégibb német hírlapok ma
gyarvonatkozású híreiről, pedig nagy bőséggel találunk ilyeneket a 
bemutatott újságok lapjain. A magyar hírek többnyire Bécsen át ér
keznek, de előfordul több kassai, továbbá egy-egy lőcsei és szatmári 
keltezésű híradás is. 1624. évi első számában két különböző címnél
küli újság szószerint egyezően közli a „fiatal zerini grófnak és horvát 
bánnak" egy győzelmét a török fölött; mindkét hír 1623. december 
16-i bécsi keltezésű s nyilván közös forrásból származik. Az egyik 
folytatólagos Neue Zeitung már címlapján főleg magyarvonatkozású 
újságokat ígér: „Newer Zeitungen fernere Continuation, auß Hun
gern, was sich newlicher Zeit zwischen dem Báthory Gabor sampt 
seinem Gehülffen dem Türeken und den Christen begeben hat. Als 
nemblich Daß der Türck mit einem grossen Heer in Hungern ange
kommen, der Christen etliche tausent erschlagen vnd da nieder ge-
hawen habe. Item, "Wie daß so eine grosse Menge der Hewschrecken 
allda verhanden, daß sie auch im fliegen die Sonne verfinstern vnd 
so heuffig auff die Erden gefallen, daß die Pferde biss an die Knie 
darin gegangen, welches die Hungern selbst eine Verwüstung ihres 
Landes außdeuten sollen. Vnd was sich sonsten mehr zu getragen, 
ist hier auß zu vernehmen. Gedruckt im Jahr 1611." 

Kétségtelen, hogy a hírlapirodalom korai termékei éppúgy meg
érdemlik a fokozottabb érdeklődést, mint maga a könyvnyomtatás 
bölcsőkora. A német szakkörök nagy buzgalommal foglalkoznak a 
régi újságokkal, könyvtárak és gyűjtők figyelme fokozottan fordul az 
időszaki sajtó kezdeteinek nagyjelentőségű művelődéstörténeti emlékei 
felé. Pedig a német hírlapirodalom termékei nem oly ritkák, mint 



6s ISMERTETÉSEK 

hazai őshírlapjaink: az 1705 és 1805 között eltelt évszázadban indult 
magyar hírlapok. Könyvtáraink gyűjteménye is hiányos, nemcsak 
egyes számok és évfolyamok kallódtak el, de sok régi újságot pusz
tán címéről ismerünk. Pedig a Magyar Hírmondó, a Hadi és Más 
Nevezetes Történetek egy-egy példánya tipográfiailag is, tartalmilag 
is vetekedik a velük egykorú más sajtótermékek érdekességével, össze
gyűjtésük és megmentésük a jövő számára szép feladat, amellett, hogy 
a mintegy 60 magyar őshírlap összesen csak 100—150 kötetet jelent 
s lezárt, összefüggő gyűjtőkört alkothatna. DEZSÉNYI BÉLA. 

Gerhard Menz : Der europäische Buchhandel seit dem Wiener 
Kongress. Würzburg 1941, Triltsch, 8, 164 1. 8 r. (Das Buch im Kultur
leben der Völker. Bd. 1.) 

Az európai könyvkereskedelem történetéről összefoglaló művet 
eddig nem ismertünk. Egyes országok könyvkereskedelméről azonban 
bőségesen állnak rendelkezésre részletfeldolgozások; leggazdagabb lelő
helyük a Börsenblatt für den deutschen Buchhandel évfolyamai: 
e folyóirat, mint tudjuk, 1831 óta a magyar könyvkereskedelemről is 
közöl adatokat. A sokoldalú forrásanyagot nem kézikönyvszerűen, 
hanem inkább a könyvkereskedés történetének fordulópontjait, a fej
lődés állomásait, valamint a minden európai országban megnyilvánuló 
közös vonásokat kiemelve dolgozza fel MENZ könyve, amely egyszer
smind egy új és még sok érdekeset igérő könyvtörténeti sorozat első 
tagjaként jelent meg. Az alapos tárgyismeret és az adatok bősége elle
nére is józan, fegyelmezett tömörsége érdekfeszítő olvasmánnyá teszi 
a művet; a könyv és a hírlap történésze, a közgazdász és a kultúr-
histórikus számára egyaránt nélkülözhetetlen alapvetést ad. 

A bécsi kongresszus éve valóban elhatároló dátum az európai 
könyvkereskedelem történetében. Gutenberg óta gondolatok, hírek 
közlésére, a legszélesebbkörű nyilvánosság elérésére adva volt a leg
hatalmasabb eszköz: ez az eszköz a XIX. század folyamán minden 
akadályt, céh- és kiváltsági rendszert, cenzúrát elhárított útjából, 
azután a műszaki eszközök meg a közlekedés tökéletesedésével szo
rosabbra fűzte emberek és országok kapcsolatát. Az európai könyv
kereskedés története egy évszázadon keresztül a könyvkereskedés 
európaivá válásának története is. Ebből önként adódik MENZ mód
szere: két részre osztja tárgyalását, az első rész az egyes európai 
országok könyvkereskedelmének kialakulását veszi vizsgálat alá, a 
második valamennyi ország könyvkereskedésének közös problémáit, a 
nemzetközi intézményeket, továbbá a könyvkivitei és behozatal gaz
dasági és szellemi téren egyaránt jellemző adatait boncolja. 

Az első részben, tehát az európai könyvkereskedelem országok 
szerinti áttekintésében MENZ egy 1839-ben megjelent tanulmányból 
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indul ki, amely a legfontosabb európai országok viszonyairól közöl 
adatokat. A vezető szerep Franciaországé: a francia könyvkultúra 
fölényét ekkor még senki sem vonhatta kétségbe. 2792 volt 1839-ben 
a francia könyvkereskedések száma, közülük egyedül Párizsban 582. 
Mind Franciaországra, mind a másik vezető államra, Angliára, jel
lemző a könyvüzletnek a fővárosba való összpontosítása: Londonban 
a könyvkereskedések száma 830, tehát még nagyobb, mint Párizsban. 
A következő fejezetekben MENZ az egyes államok könyvkereskedésé
nek további alakulását vizsgálja. Nem csupán terjedelemben növeke
dett az országok könyvkereskedelme, nemcsak a nemzetközi kapcso
latok lettek élénkebbek, de az egész könyvtermelés és forgalom súly
pontja is áthelyeződött Nyugatról Közép-Európa felé. A XIX. szá
zad közepétől kezdve Németországé a vezetőszerep. Angliában és 
Franciaországban az egész század folyamán érezhető marad a kon
centráció. De érdekes különbség a két ország között az angol köny
vek feltűnően magas ára, mellyel szemben a francia kiadók és keres
kedők az olcsó könyv útját egyengetik; ezeknek az olcsó áron adott 
regénysorozatoknak nagy tömegét helyezik el külfödön is, sőt a Párizs
ban nyomtatott angol könyvekkel a szigetország saját termelésének is 
versenyt támasztanak. Az angolokon esett sérelmet a viszonyok saját
ságos alakulása folytán a belgák torolták meg francia kartársaikon: 
hihetetlen mennyiségben bocsátották ki a népszerű francia írók művei
nek utánnyomásait s mesterkedésüknek csak a szerzői jogok nemzet
közi szabályozása vetett véget. 

Spanyolország és Portugália aránylag lassan követték az európai 
fejlődést, míg Olaszország a területi megosztottságtól szenvedett. 
1876-ban még alig volt 1000 könyvkereskedés az egész Appennini fél
szigeten, 1937-ben viszont 4312 a könyvkereskedések száma. A fel
lendülés jelentős mozgatói a rendszeresen tartott könyvhetek, vala
mint a könyvexport elsősorban a mintegy 7 milliónyi külföldi olasz 
ellátására. Érdekes képet mutat Svájc, amely a három legfontosabb 
európai kultúrnyelv között megoszló lakossága miatt könyvkereske
dői tevékenységét is három külön terület felé irányítja. 

Hazánk viszonyait a Habsburg-monarchiáról s annak „utód
államairól" szóló fejezetben ismerteti a szerző. Az egész délkeleteurópai 
tömbre jellemző a német könyvkereskedelem nagy hatása, melyet a szerző 
szerint Bécs, mint másodlagos központ közvetít; csak kisebb mérték
ben jut a század második felében Bécs mellett Budapest és Prága is 
némi központi szerephez. — Magyarországgal az összes „utódállamok" 
között első helyen foglalkozik MENZ. Művének befejező részében is 
visszatér hazánkra, amelyet többszöri látogatásából jól ismer és amely
nek öntudatos magatartását a trianoni években például állítja a német 
ifjúság elé. Kétségtelen, hogy MENZ könyvkereskedelmünk mai struk-
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túráját jól ismeri. H a hazánkat illető adatait s az azokból levont 
következtetéseket mégis némileg kibővíteni szeretnénk, akkor nem 
műve ellen intézünk kifogást, hanem hazai könyvkereskedelmünk tör
ténetének megírását sürgetjük. Különösen a XIX. század első felére 
nézve hiányzik az összefüggő feldolgozás. Ennek a munkának gerin
cét GÁRDONYI ALBERTnek a pesti könyvkereskedésről szóló könyve 
alkotná, egyes könyvkereskedőkre és kiadókra vonatkozóan a 
Magyar Könyvkereskedők Évkönyve és a Corvina tartalmaz adato
kat. A német könyvkereskedelemmel való szoros kapcsolatot számos 
bevándorolt német könyvkereskedő képviseli. De Bécsnek, mint „köz
vetítő központnak" szerepe bizonyára szűkebb körre szorul, mint azt 
MENZ az egész délkeleteurópai térség szempontjából megállapítja. 
A magyar könyvkereskedők Bécs kikapcsolásával önállóan érintkeznek 
külföldi kartársaikkal, elsősorban a lipcseiekkel, ez a város pedig 
éppen ebben az időben válik egész Európa könyviparának egyik 
gyújtópontjává. A XVII I . század végétől 1848-ig Pesten letelepedett; 
könyvkereskedők közül (ezek részletes felsorolását 1. GÁRDONYI, i. m.) 
mindössze kettő volt osztrák származású. Tegyük hozzá, hogy a ma
gyar kiadói tevékenység önállóságára mutatnak osztrák és német írók 
műveinek Pesten megjelent első kiadásai, köztük HEBBEL novelláinak 
gyűjteménye (v. ö. SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadóik a 
XIX. században. Budapest, 1931.). Pesti kiadók e szerepüket első
sorban az enyhébb magyar cenzúrának köszönhették, amely az osztrák 
örökös tartományokkal ellentétben meg tudta őrizni függetlenségét. 
Ezen az úton a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem vissza
adta egy részét annak a kölcsönnek, amelyet a német könyvkereskedők 
pesti letelepedése jelentett. 

MENZ magyar adatainak túlnyomó része az említett forráshiány 
miatt a század második felére vonatkozik. Különösen érdekes a ma
gyar könyvkereskedelem helyzetét az osztrák-magyar monarchia kere
tén belül megvilágító táblázat. Kiemeli MENZ a tőkeerős részvény
társaságok, a vándor könyvkereskedők és a részletüzlet nagy szere
pét a magyar könyvkereskedelem fellendülése körül. Érdekesen cso
portosított adatokkal világítja meg a magyar könyvtermelés alaku
lását 1852-től 1932-ig, továbbá a könyvbehozatalt és kivitelt. A ma
gyar könyv ki vi tel a világháború óta az elszakított országrészek ellátá
sának szüksége miatt nagyban emelkedett: 1932-ben 10.183 méter-
mázsát tett ki; ennek több mint fele Romániába ment. 

A birodalmi német könyvkereskedelem történetével zárul MENZ 
könyvének első része. Fegyelmezett, csak a lényeges mozzanatokat ki
emelő módszerének iskolapéldája ez a fejezet, amely öt oldalra sűríti 
össze a száz év alatt megtett jelentős utat. Az állami szétdaraboltság, 
a cenzúra, a pénz-, ár- és vámrendszer a bécsi kongresszus után súlyos 
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feladatok elé állította a német könyvipart, amely ezeket a feladatokat 
hihetetlen gyorsasággal és leleményességgel oldotta meg, különösen a 
lipcsei Börsen verein megteremtése óta (1825). Jellemző a német viszo
nyokra a kereskedői és kiadói ipar korai szétválasztása, továbbá a 
szigorúan megszabott könyvkereskedői árak. Az így kialakult szilárd 
rendszert a világháború és következményei csak átmenetileg ingathat
ták meg. 

A mű második részében az európai könyvkereskedés közös pro
blémáit s azoknak egy század folyamán kialakult megoldásait teszi 
vizsgálat tárgyává a szerző. Az első és legfontosabb kérdés az után
nyomás kérdése volt. A szellemi tulajdonjog védelmére irányuló törek
vés elsősorban írói szövetségek alapításában nyilvánult: Francia
országban 1838-ban alakult meg a ma is fennálló Société des Gens de 
Lettres. Az első nemzetközi írókongresszust is Párizsban tartották. 
A szerzői jogok védelmének törvényes szabályozása Németországban 
kezdődött, majd Franciaország tett elhatározó lépést, amikor az után
nyomás elleni védelmet külföldiekre is kiterjesztette. 1886-ban alakult 
meg a szerzői jogok berni Uniója. 

Amint az írói érdekek védelmét az egyesületek vették a kezükbe, 
ugyanúgy alakultak könyvkereskedői egyesületek is Közöttük első 
helyen áll a német Börsenverein, amely nevét onnan vette, hogy a kis 
államokra szabdalt német birodalom egyes országainak rendkívül vál
tozatos pénzrendszerben kifejezett könyvárait közös nevezőre hozta 
és ezzel valóságos tőzsde szerepét töltötte be. Az osztrák könyvkeres
kedők egyesülete 1859-ben, a magyaroké 1878-ban, a cseheké 1879-ben, 
a lengyeleké 1908-ban alakult. 

További fejezeteiben a zsidóság és a XIX. század folyamán ala
kult emigrációs központok szerepét fejtegeti MENZ, valamint — ezek
nek mintegy ellensúlyául — a katolikus szellemű könyvek terjeszté
sére alakult intézményeket. Az antikvár-könyvkereskedés és a könyv
művészet fejlődését foglalják össze a következő fejezetek, míg a ter
melési statisztikának szentelt fejezet az európai könyvtermelés alaku
lásának adja érdekes képét. 1831-ben Németországban 6000, Dániá
ban 7000, Hollandiában 8000, Angliában 10.000 lélekre esett egy 
könyv. Száz évvel később, 1931-ben Németország már középhelyet 
foglal el: 2750 főre jut egy-egy könyv. Anglia (3200) és Olasz
ország (3370) körülbelül egy színvonalon áll; Franciaországgal (4260) 
és Romániával (3930) szemben Magyarország (2710), Lengyelország 
(2840) és Bulgária (2530) érdekes könyvgazdagságot mutatnak. Jellemző 
a Skandináv-államok és Svájc könyvbősége; a leggazdagabb Hollandia, 
itt 1320 lélekre esik egy könyv. A német egység elérése előtt Francia
ország és Anglia vezettek a könyvtermelés terén, azóta a német tevé
kenység vett erősebb lendületet. A magyar könyvtermelés érdekes ered-

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 
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menye, hogy a világháborús veszteséggel járó csökkenést előbb küz
dötte le, mint Németország. 

Statisztikai módszerekkel világítja meg MENZ a fordítások jelentő
ségét is az egyes országok könyvtermelésében. Ez a mű egyik legtanul
ságosabb fejezete. MENZ szerint a fordítások részesedése a teljes 
termelésben biztos következtetést enged arra, vájjon valamely ország 
irodalma még fejlődőben van-e, vagy már az autarkia bizonyos fokára 
jutott. De vájjon nem éppen a művelődés önállósulásának fokát jel— 
lemzi-e az, ha bizonyos művek lefordítására feltétlenül szükség van? 
Ezért van az, hitünk szerint, hogy Magyarország és Csehszlovákia 
átlagban többet fordított, mint Románia és Bulgária. Magyarországon 
a világháború után a fordítások arányszáma gyorsan emelkedett: 
1913-ban io '5, 1921-ben 17*6, 1929-ben i8'8 százalék volt — alig 
hisszük, hogy ez a magyar szellemi autarkia fokozatos elvesztését 
jelentette volna. MENZ alaposságával nem is volna összeegyeztethető, 
hogy a tiszta arányszámokból vonjon le következtetést s ezzel a tudo
mányos irodalmat a világszerte burjánzó ponyvafordításokkal vonja 
egy kalap alá. Ügy próbálja adatait helyesbíteni, hogy külön is vizs
gálja a „szórakoztató" irodalom részesedését a fordításokban. Magyar
országon a regényfordítások 1929-ben 52, 1931-ben 36, 1932-ben 44 
százalékát tették az összes fordításoknak, tehát átlagban a felét; 
mondanunk sem kell, hogy túlnyomórészben nem külföldi klassziku
sok, hanem a könnyű, népszerű regények fordításairól van szó. 

A könyvismertetéseknek és az irodalmi ügynökségeknek szentelt 
oldalak után ismét statisztikai alapon veszi szemügyre MENZ a köny
vek külkereskedelmi adatait. A külkereskedelem terén Franciaországé 
a vezetőszerep: kivitele 1825-ben 5 millió, 1899-ben 14 millió frankra 
rúgott; a behozatal mindig messze a kivitel mögött maradt. A német 
könyvkivitel 1870 után indult erőteljesebb fejlődésnek; a külkereske
delmi mérleg mindig aktív volt: 1884-ben a bevitel értéke i6'8, a ki
vitelé 42 millió márka. Érdekes táblázat mutatja be az egyes orszá
gok könyvkereskedelmének állását az 1900-as években: csak Német
ország, Franciaország, Olaszország és Anglia vitt ki többet, mint 
amennyit behozott. A Balkánra vonatkozó táblázatok viszont meg
lepő szemléletességgel mutatják, mennyire terjedt az idecsatolt magyar 
kisebbségek kultúrszükséglete: Románia felé például a magyar könyv
kivitel a németet és franciát többszörösen felülmulta. 

Befejezésképen a szerzőnek egy még 1929-ben elhangzott előadá
sát közli MENZ könyve; az akkor elmondottakat a mai helyzetre is 
jellemzőnek tartja. A nemzetközi könyvkereskedelem szorosan elhatá
rolt kultúrterületeken terjeszkedett s ezek egy-egy vezető kultúrnyelv 
köré csoportosultak. Másrészről azonban minden nagy kultúrnép 
könyvkereskedelme újabb és újabb piacokat iparkodik hódítani. Főleg 
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a saját nyelvterületét iparkodik egy-egy nemzet könyvkereskedelme 
minél tökéletesebben megszervezni, akkor is, ha annak egy része 
országhatárain kívül esik. A külföldi németek könyvellátására irányuló 
törekvés a német könyvkereskedelem számára jelentékeny új piacokat 
szerzett, nemcsak a világháború után átcsatolt területeken, de messze 
túl a tengeren is. önkénytelenül felmerül a kérdés, vájjon külföldi 
magyar kultúrszórványaink hogyan vannak ellátva magyar könyvvel? 
Erről alig van adatunk. De a megnagyobbodott ország bizonyosan még 
nagyobb gonddal fogja a továbbra is kisebbségi helyzetben maradt 
magyarság kultúrszükségleteit figyelemmel kísérni, sőt ezt a gondos
kodást ki kell terjesztenie a távolabbi külföld magyarjaira is. A ma
gyar könyv és a magyar hírlap külföldi sorsa kell, hogy a tudomá
nyos érdeklődés előterébe lépjen. 

MENZ könyve nemcsak egy lezárt kor átfogó képét adja, de a 
jövőre is új távlatokat nyit. Megérteti, hogy a könyvkereskedelem 
a közgazdasági élet minden más ágánál tudatosabban áll a nemzeti 
művelődés szolgálatában, története viszont a szellemi erők küzdelmét 
a leggyakorlatibb, számokkal mérhető oldaláról mutatja be. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

Handbuch der deutschen Tagespresse. Herausgegeben vom 
Institut für Zeitungswissenschaft an der Universität Berlin. Armanen-
Verlag (Leipzig und Frankfurt a. M.) 1937. 6. Auflage. XXXII , 
477 [3], 48 1. 8r. 

A berlini Institut für Zeitungswissenschaftnak öt osztálya van. 
Ezek közül az első, mely a belföldi és a második, mely a külföldi hír
lapokkal foglalkozik, bibliográfiai tevékenységet is fejt ki. Az első 
osztály kiadványa a Handbuch der deutschen Tagespresse, míg a má
sodik osztály az Aussenpolitisches Amt der NSDAP-vel együtt
működve a Handbuch der Weltpresse című bibliográfiát adja ki. 

A Handbuch der deutschen Tagespresse 1937-ben megjelent ki
adása magábafoglalja a Németországban és Danzigban megjelent napi
lapokat, illetve azokat a lapokat, melyek hírlapjelleggel bírnak. 

A bibliográfiát körkérdések alapján állították össze, melynek 
megvan az az előnye, hogy olyan adatokat is hozzáférhetőkké tesz, 
amiket csupán a lappéldányok alapján megállapítani nem lehetne, 
mint például a példányszámot stb. A kérdések 12%-ára azonban nern 
érkezett felelet. E lapokra vonatkozó adatokat a legújabb katalógusok, 
kézikönyvek, a posta hírlaplisztája és a berlini Institut für Zeitungs
wissenschaft hírlapgyüjteményének katalógusából egészítették ki. Mar 
gát a címet pedig ilyenkor kis karikával jelölték meg. 

DoviFATnak, a berlini Institut für Zeitungswissenschaft igazgató
jának, előszavát MAX AMANN tanulmánya követi „Die national" 

5* 
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sozialistische deutsche Volkspresse" címen, melyben a német sajtó át
alakulását vázolja a nemzetiszocialista uralom alatt. 

Azután még egy rövid bevezetés következik CARL ScHNEiDER-től, 
aki az egész bibliográfia összeállítását vezette, s utána statisztikai rész 
grafikonokkal. Ebből megtudjuk, hogy a német hírlapok 8i°/o-ának 
8ooo-nél kevesebb példányszáma van s csak 34 lap, a lapok i*5°/o-a 
jelenik meg 60.000-nél nagyobb példányszámban. A lapok megjelenési 
idejének összevetéséből pedig az tűnik ki, hogy legtöbb a hetenkint 
hatszor megjelenő s legkevesebb a hetenkint ötször megjelenő hírlap. 
Végül értékes az a térkép is, mely a lapsűrűséget mutatja. Ezt úgy 
állapították meg, hogy az egyes tartományok szerinti összes példány
számot elosztották a lakosok számával. Ezek szerint legtöbb lap a 
tisztán városi területeken jelent meg, Berlinben, Hamburgban és Bré
mában. A tartományok közül pedig Württemberg, Hessen-Nassau és 
Anhalt vezetnek, míg Hohenzollern, Lippe-Detmold és Kelet-Porosz
ország az utolsó helyeken vannak. 

Az Institut für Zeitungswissenschaft által összeállított statisztikai 
részt még egy példányszámstatisztika követi, melyet a Zeitungs-Ver
lag 38. évfolyama 25. füzetéből vettek át. Ennek legérdekesebb ered
ménye, hogy a nyomtatott és eladott példányok viszonyában az el
adottak javára állandó emelkedés mutatkozik, vagyis kevesbedik az 
el nem adott példányok száma. 

A statisztikai részek után következik az I. rész, a német napi
lapok tulajdonképeni bibliográfiája, melyet a hírlapjellegű hetilapok 
jegyzéke egészít ki. Természetesen napilap alatt nem csupán a napon
kint megjelenő lapokat értik, hanem mindazokat a lapokat, melyek 
hírlapjelleggel bírnak. így a hetilapok jegyzékében is vannak olyan 
lapok, melyek a napilapok között szerepelnek, de vannak kevésbbé 
hírlapjellegű lapok is, mint például „Das Schwarze Korps" stb. 

A napilapok bibliográfiájában összesen 2527 lap Szerepel, ebből 
424 a melléklap. 

Beosztása a lapok megjelenési helye szerint történik, vagyis or
szágok s azon belül városok szerint, Poroszország tartományok s azon 
belül városok szerint, Hamburg és Bréma „Hansestädte" alatt van fel
véve, míg a pfalziak a „Bayern" részben szerepelnek. Minden hely
név után fel van tüntetve a lakosok száma is. 

Az egyes lapok leírásánál a következő adatokat találjuk: cím, 
alcím, alapítási év, kiadóvállalat (Verlag) s annak teljes címe (utca, 
házszám, telefon és postafiók). Azután a kiadóvállalat vezetője, az 
esetleges melléklapok, az összes szerkesztők és munkatársak nevei, 
továbbá a megjelenés módja, terjedelem, példányszám és mellékletek. 

A II. rész címe: Deutsche Korrespondenz- und Nachrichtenbüros. 
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Ezt a részt is körkérdések alapján állították össze s a hírlaptudó
sítóirodákról a következő adatokat tartalmazza: név, alapítási év, 
kiadóvállalat (Verlag) annak teljes címével és a kiadó (Herausgeber) 
nevével, szerkesztő, milyen természetű anyagot továbbít és milyen 
formában. 

A továbbított anyag természete szerint szakmutatót is csatoltak 
hozzá. 

A III . rész: Presseeinrichtungen des Staates und der Partei, Presse
stellen und Presseorganisationen. 

Itt azonban nemcsak az állam és párt sajtóvonatkozású, hanem 
az egyetemek és főiskolák sajtótudományi berendezései is fel vannak 
tüntetve mindazok nevével, akik hírlaptudományt tanítanak a német 
főiskolákon. 

A IV. rész: Gesetze, Verordnungen, amtliche Bekanntmachungen 
und Anordnungen. 

Ebben a részben a sajtóra vonatkozó törvények és rendeletek 
vannak közölve. 

ötödik részképen mutatók következnek. Mégpedig egy helynév 
szerinti mutató, azután azoknak a hírlapoknak névjegyzéke, melyek
nek nevében nincsen benne a megjelenési hely neve s végül a biblio
gráfiában szereplő személyek névjegyzéke. Mindhárom mutató abc-
sorrendbe van rendezve. 

A bibliográfia tehát nemcsak a hírlapok leírását adja, hanem ki
terjed mindazokra a berendezésekre, melyeknek a sajtóval valami kö
zük van s a statisztikai rész és mutatók által a lehető legalaposabban 
világítja meg minden irányból a német sajtó mai állását. 

MOKCSAY JÚLIA. 

Handbuch der Weltpresse. Herausgegeben in gemeinschaftli
cher Arbeit vom Institut für Zeitungswissenschaft an der Universität 
Berlin und dem Aussenpolitischen Amt der NSDAP unter Leitung von 
Prof. Dr. Karl Böhmer , Armanen-Verlag (Leipzig und Frankfurt am 
Main). 1937. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. X I X [ I ] , 632. 1., 
134 kép. 8r. 

A bibliográfia 62 állam és azok gyarmatainak hírlapjairól számol 
be, vagyis az egész világ hírlapjairól. Természetes azonban, hogy nem 
minden hírlapról, hanem csak a fontosabbakról kapunk leírásokat. 
A fontosságot nem nagyság, hanem jelentőség szerint állapították meg, 
tekintet nélkül a lap politikai irányára. A bibliográfia összeállítói 
ugyanis célul tűzték maguk elé a legteljesebb pártatlanságot. 

A bibliográfia beosztása az országok betűrendjében történik. Az 
előszó és általános bevezetés után országok szerint egy-egy újabb be
vezetés következik, mely röviden az illető ország sajtóját ismerteti. 
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Azután jön a hírlaptudósítóirodák és a fontosabb hírlapok bibliográ
fiája. Az egyes országoknál néhány vezető hírlapíró fényképét is köz
lik, akiknek életrajzát a bibliográfiához függesztett biográfiai rész 
tartalmazza. Körülbelül 150 hírlapíróról kapunk életrajzot. Német
ország is szerepel az államok között, de arról csak bevezetést 
adnak, mert a német hírlapok bibliográfiája megvan a Handbuch der 
deutschen Tagespresse című kiadványban. 

összesen 1150 hírlap és 50 hírlaptudósítóiroda szerepel a biblio
gráfiában. 

Az életrajzokat az Institut für Zeitungswissenschaft, a bevezetést 
és bibliográfiai részt pedig az Aussenpolitisches Amt der NSDAP 
állította össze. 

A bibliográfia adatai a következők: cím, megjelenési hely (a vá
ros után a kiadóhivatal címe és telefonja), alapítási év, példányszám, 
megjelenés módja, olvasókör, irány, elterjedés és a szerkesztőség tagjai. 
Ezek közül az adatok közül különösen érdekesek a bibliográfiákban 
rendesen hiányzó adatok, a példányszám, a lapok iránya, elterjedése 
és olvasókörére vonatkozó feljegyzések. » 

A művet a képek jegyzéke és a hírlapok és hírlaptudósítóirodák 
abc-szerinti névjegyzéke egészíti ki. 

A bibliográfia mindazok számára készült, akiknek a sajtóval 
valami kapcsolatuk van belföldön és külföldön egyaránt. Ennélfogva 
úgy kellett megszerkeszteniök, hogy a hírlaptudományban kevésbbe 
jártasak is világos képet kapjanak az idegen országok ismeretlen hír
lapjairól. S ezt a célt a bibliográfia el is érte részint az egyes országok 
sajtójának ismertetésével, részint a lapokat minden irányból megvilá
gító adatok közlésével. 

A Handbuch der Weltpresse jelentősége abban áll, hogy mint az 
egész világ hírlapjait felölelő gyakorlati bibliográfia jóformán egyedüli 
a világirodalomban. MOKCSAY JÚLIA. 

Heinrich K r a m m : Wittenberg und das Auslandsdeutschtum im 
Lichte älterer Hochschulschriften. Leipzig: Otto Harrassowitz 1941. 
XVI + 169 1., 9-60 RM. Sammlung bibliothekswissenschaftlicher 
Arbeiten, 50. füzet. 

KRAMM könyve két szempontból érdemli meg különösebb figyel
münkét. Először, mert a legreménytelenebb anyaggal, a vittenbergi 
régi főiskolai könyvtár mintegy tízezer disputációjával tesz kísérle
tet, hogy ezt az eddig valóban holt anyagot az élő tudományos kuta
tás szolgálatába állítsa. Másodszor, mert ezek között a disputációk 
között többszáz magyarországi szerző műve. KRAMM könyvének 
legterjedelmesebb fejezete szól Vittenberga magyarországi és erdélyi 
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kapcsolatairól (126—162.). Természetes, hogy a terjedelmes anyag
közlésben bőven akad magyar művelődés- és könyvtörténeti érdekes-
ségű adat is. 

KRAMM meglehetősen derűlátó álláspontot képvisel a disputációk 
értékét illetően, ellentétben pl. GROHMANnal és általában az egész 
szakirodalommal. KRAMM szerint nem tudományos eredetiséget kell 
ezektől az iskolai célokat szolgáló nyomtatványoktól várni, mert a 
maguk idejében sem voltak egyebek stílus- és logikafejlesztő eszközök
nél. Jelentősége szinte egyedül csak címlapjuknak, esetleg még az aján
lásnak és az üdvözlő verseknek van. Az itt található adatokból azon
ban igen sok értékes bizonyító anyagot lehet meríteni elsősorban a 
vittenbergai egyetem németországi és külföldi kapcsolataira, az egye
tem művelődéssugárzó tevékenységének határaira és útjaira nézve, 
továbbá egy sereg más, oktatás-, család- és egyháztörténeti kérdéshez. 

KRAMM módszere a könyvtárosé. Nem a vittenbergai iskolai 
nyomtatványok összeségét veszi vizsgálat alá, hanem csak azt a 
könyvtári egységet, amely 205 gyüjtőkötetben a vittenbergai egyetemi 
könyvtár állományából az egyetemnek Haliéba helyezésével a mai 
vittenbergai lelkészképzőintézeti könyvtárba került. A feldolgozás 
azonban szinte csak lopva vall magáénak könyvtártudományi cél
kitűzéseket. Mind a munka címe, mind a szerző látható igyekezete 
más cél felé mutat. A bevezetés szerint (VI. 1.) a dolgozat onnan 
veszi időszerűségét, hogy a nagy német lakosságcserék korában nemet 
népi szórványok múltjából ad elő a disputációk adataiból nyert rész
leteket. Másik helyen viszont (5. 1.) Vittenbergának délkeleti irány
ban kifejtett kultúrmisszióját véli a szerző tanulmánya adataival is 
igazolhatni. „A legparányibb adat sem értéktelen, írja, ha Vitten
bergának a civilizáció és a barbárság közti határszerepéről van szó.. ." 
KRAMM munkájának jellemzésére kiemeljük, hogy a szerző „a napi 
érdekek szolgálatába állította" (VII. 1.) és hogy teljes odaadással 
anyagának csak e napi érdekek szolgálatába állítható részét dolgozta 
ki. Az akadémiai nyomtatványok könyvészetére vagy történetére 
nézve semmivel sem gyarapítja a német földön különösen H O R N , 
KOLB és KÖHLER nyomán köztudatba ment nézeteket. A keletközép
európai népesség- és művelődéstörténetben viszont olyan bizonytala
nul mozog, hogy egyik kirívó tévedést a másik után veti papírra. 
Dolgozata sikerét egyaránt befolyásolta a feldolgozás szempontjainak 
tisztázatlansága és hogy a végül is uralkodó szempontot nem saját 
szakterületéről választotta. „Megfigyelések laza egymásutánban", jel
lemzi egyhelyütt tanulmányát (6. 1.), amelyről még azt is elmondja, 
hogy csak az van benne, amit mintegy „elmenőben, futó oldalpillan
tásokkal" jegyzett fel. 
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A munka első fejezetében megtudjuk, hogy a 205 gyüjtőkötet 
közül 180 régebbi és 25 újabb összeállítású. A XVI. századi nyom
tatvány kevés, éppígy a XIX. századi is. A disputálás és a nyom
tatott disputáció az ortodoxia beköszöntével válik akadémiai szokássá, 
1580-tól, amióta az egyetem polgárait feleskették a luteránus dog
mákra. Míg az orvosi és a jogi disszertációk valamilyen akadémiai 
fok elnyerése végett készültek, addig a teológusok disputáltak ilyen 
cél nélkül is, ami azt mutatja, hogy csak a teológiai disputációk ját
szottak szerepet a tanítási üzemben, míg a többiek csak a vizsga
üzemben. A szó szoros értelmében vett disputációkra az ortodox 
lelkésznevelésnek volt a legnagyobb szüksége. Az ortodoxia ezt a2 
eszközt találta legalkalmasabbnak az érvényben levő hittételek sko
lasztikus továbbadására és állandó védelmére. A disputálás történe
tére különben a II. rész vet visszapillantást. A reformáció első évei
nek skolasztikaellenes hangulatában Vittenbergában nagy garral el
töröltek mindenfajta disputációt. Az egyetem elnéptelenedése és a tudo
mányos szellem hanyatlása miatti megrettenésben azonban már 1533-
ban újra bevezették egyelőre a promotionalis disputációkat, LUTHER 
dékám-ága alatt pedig (1535—1545) a negyedéveseket is. A disputálás 
jól illett a luteránus ortodoxia skolasztikautánzó, tekintélyhivo szel
leméhez. A legtöbb disputációt a teológiai karon tartották. Az egyes 
történeti szakaszokról szólva KRAMM megkülönbözteti a korai (1580— 
1630), a magas- (1630—1650) és a késői ortodoxiát (—1680), az anti-
pietizmust (—1740), a racionalizmus elleni védekezést (kb. 1775-ig) 
és végül az egyetem utolsó, pietizmussal és racionalizmussal megbékélr 
évtizedeit. 

Esztétikai szempontból a korábbi renaissance és a XVIII . századi 
hollandiai címlapok emelkednek ki. Az ortodoxia csúcspontján, 1650 
körül szökell legmagasabbra az akadémiai barokk. Ekkor a legtömÖt-
tebb és a legnyugtalanabb a címlap, legmértéktelenebbek a dicsőíté
sek, legtudákosabbak a görög, héber, stb. citátumok és a legtalány-
szerübbek a kronogrammok, szimbólumok és egyéb rövidítések. 

A teológiai disputációk a XVI. század végén tértek át a korábbi 
9—14-es méretről a 15—18-as negyedrétnagyságúra, a jogtudományiak 
már valamivel előbb, míg az orvosiak később is előfordulnak mind 
a kisebb, mind a negyedrétű méretben, sőt a hirdetőtáblára szögezés-
hez készült ívrétű egyleveles alakban is. 

A vittenbergai főiskolának mindenkor megvolt a maga szerződé
ses nyomdásza, a „typograpbus academicus". KRAMM részleteket, saj
nos, nem közöl, de megemlíti, hogy a fennmaradt egyezmények a 
betűk alakját, a papír színét és minőségét, továbbá a nyomdai árakat 
szabályozták. Viszont közli a főiskola nyomdászainak névsorát. 
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A magyar diákok disputációin különösen CHRISTIAN SCHRÖDTER 
(1674—) nyomdajegye szerepel igen gyakran. Vittenberga nyomdászai 
különben legtöbbször családi kapcsolatban álltak a főiskola valame
lyik professzorával és a városka tanácsuraival. Jellemzi ezt a protes
táns egyetemet, hogy az akadémiai állások betöltésénél nagy szerepet 
játszottak a családi kapcsolatok. KRAMM függelékben néhány család
fát közöl. Egy-egy család néha századokon keresztül volt képviselve 
egyszerre az egyetem több tanszékén is. Érdekes egy pillantást vetni 
a professzori családok eredetére. Míg a reformáció századában Dél
nyugat-Németország, elsősorban Württemberg látta el Vittenbergár 
professzorokkal, addig később az északkeleti és északi, valamint a 
helyi elem került túlsúlyba és következetes családi politika révén e 
hatalmi állását meg is őrizte. Az ortodox teológusok a disputáció 
rövidlélekzetű műfajában igen termékenynek bizonyultak. A XVII . 
században ők vezetnek, köztük is első helyen J. DEUTSCHMANN áll 140 
disputációval. Az általuk képviselt irány hanyatlását mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy a XVIII . században már egy jogprofesszor, 
A. LEYSER ragadja magához az elsőséget 270 disputációval. KRAMM 
abban látja e szellemi erőfeszítés értékét, hogy a disputációkban ada
golt merev, de tradícióteljes doktrínákban a külföldi német „kultúr-
protestantizmus" szellemi támaszt nyert. Nagyon érdekes még az is, 
amit KRAMM a disputációkkal kapcsolatban a fakultások és a tan
székek hatásköri villongásairól ír. A teológusok, vagy mint magukat 
nevezik, a „cathedra beau (divi) Lutheri" betöltői, mindvégig szupre-
máciára törekedtek a szellemtudományi szakok fölött. Törekvésüket 
elősegítette, hogy a teológiai tanszékek a legjobban díjazottak lévén, 
mindenki közéjük igyekezett kerülni és szívesen alkalmazkodott 
hozzájuk. 

Foglalkozik KRAMM, főleg H O R N nyomán, a disputációk szerző
ségének sokat vitatott kérdésével is és az egész problémát alárendelt 
jelentőségűnek minősíti. Utal rá, hogy pl. H. MUNDT 1936-ban (Lipcse, 
Carlson Verlag) megindított nagyméretű jegyzékében családtörténeti 
érdekből a címeket mindenütt a respondensek neve alatt sorolja fel. 
Különben történeti fejlődés mutatható ki ezen a téren is. A XVII . 
században legtöbbször több respondens szerepel egymás mellett, addig 
a XVIII-ban általában csak egy, ritkán kettő. A szerző felfedi és 
megvédi kilétét a címlapon szereplő többi névvel szemben („Praes. 
et Autor", „Resp. et Aut"). Az előadás formája is megváltozik 
ugyanekkor. A tézises előadásmód helyébe a terjedelmesebb értekező 
lép. Megjelennek a lábjegyzetek és a tudományos apparátus egyéb 
nyomai. A disputáló nem puszta szócsöve többé tanárának, hanem 
munkatársa a kutatásban. 
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A polgárosodott német protestantizmus jellegzetes termékei az 
ú. n. tréfadisputációk. 1689-ben MOST ANNA ERZSÉBET vittenbergai 

patrícius hölgy disputált „a szűzi szerelemről", hogy, a címlap meg
jelölése szerint, „die höchste Ehre des Brautbettes zu erlangen". KRAMM 
21 ilyen müvecskét talált anyagában. 

KRAMM elmondja még, hogy disputációkat felsoroló jegyzéket 
elsőízben az egyetemi krónikákban találunk. 1734-től a pedellusok 
állítják össze a megjelent disszertációk és programmok listáját. Az 
első nagyobbszabású disputáció-bibliográfia 1826-ban jelent meg, a 
LECHNER—HEiNSius-féle, mintegy 100.000 címmel. 

A dolgozat harmadik fejezete gyüjtéstörténeti jellegű. Azt vizs
gálja, hogy hogyan alakult ki a mai vittenbergai disputációgyüjte-
mény. KRAMM szerint nem lehet felfedezni valamely terület módszeres 
ápolásának a nyomait. Rámutat KRAMM a vittenbergai főiskolai 
könyvtárnak háborús viszontagságok közt elszenvedett nagy veszte
ségeire is. Ebben az összefüggésben önkéntelenül a KASSAi-féle magyar 
könyvtárra gondolunk, amely mindenben osztotta a vittenbergai egye
temi könyvtár sorsát, tehát viszonylag nem nagy veszteségei is meg
magyarázhatók a nélkül, hogy a magyar diákkönyvtárosok rovására 
kellene őket írni, mint ahogy az illetékesek tették, amikor a könyv
tárat a magyar diákok kezeléséből a hallei egyetemi könyvtáréba 
adták át. 

A tanulmány második két harmada kísérli meg a disputációanyag 
kultúrgeográfíai és szociálstatisztikai értékelését. KRAMM elég össze
függő képet rajzol Vittenberga külföldi kapcsolatairól, bár ezt úgy 
éri el, hogy más források és szakművek ismertetése közben saját for
rásai néha lapokon keresztül szóhoz sem jutnak. Míg a XVI. század
ban Vittenberga az egész protestáns külföld főiskolája, hallgatói közt 
franciákat és spanyolokat is találunk, addig a XVII. században csak 
az ortodox luteránusok látogatják, skandinávok, baltiak, magyar
országiak, hogy azután a XVIII . században ezek is mindjobban el
pártoljanak. Legtovább éppen hazánk fiai tartottak ki padjai között. 

A könyv utolsó fejezete számol be Vittenberga magyarországi és 
erdélyi kapcsolatairól. Sajnos, ebben a fejezetben van a legtöbb hiba 
is, annak ellenére, hogy KRAMM ugyancsak bőven merített ASZTALOS, 
KLEIN, SEIVERT és TRAUSCH adatgyűjtéséből. Az összekötő-szöveg 

szinte az egész vonalon helyreigazításra szorul. Azt ne is említsük, 
hogy a tótokat a szerző a csehek és a morvák csoportjában tár
gyalja. Elképzelésében az erdélyi szászok területe azonos az egész tör
ténelmi Erdéllyel. így is írja: „Siebenbürgen (—Sachsen)". A vitten
bergai „magyarvérűek" származási helyét felsorolva, Erdélyt nem 
említi (130. !.). TEUTSCH után mégis nyugodtan ismétli, hogy a XVII. 
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század elején Heidelbergában, majd Leidenben rohamosan gyarapo
dott az erdélyiek száma és nem gondol rá, hogy ezeken a református 
egyetemeken a luteránus szászoknak kevés keresnivalójuk lehetett. 
SYLVESTER helyett ERDŐSIÍ ír. Egy RAMUS-magyarázat nyomtatási 
évét 1538-ra teszi, holott a magyarázandó mű öt évvel később jelent 
meg (137. 1.). TORDA ZsiGMONDot GYALUI helyett GELEinek nevezi 
és éppen őreá hivatkozva nevezi el Eperjest Vittenberga kamarainté
zetének, holott TORDA éppenséggel nem csak Vittenbergában szedte 
össze tudományát, hiszen hosszasan tanult Krakkóban, Louvainben és 
Páduában, rövidebb ideig pedig Genfben is. Az is téves, hogy 1550-
ben volt Torda vittenbergai diák, mert ugyanott már 1544-ben szer
zett magiszterséget (154. 1.). A nagyszombati egyetem alapítási éve
ként 1635 helyett 1769-et ír (150. 1.). Hogy milyen nagy felosztási 
hiba a tótokat nem a történeti Magyarország keretében, hanem a cse
hek és morvák közt tárgyalni, kitűnik, hogy a magyar kapcsolatok
ról szóló fejezetben nem egyszer lehetetlen szóhoz nem juttatnia a tót 
vonatkozásokat is, pl. amikor a KASSAi-féle magyar könyvtár szláv 
anyagáról szól és kénytelen megállapítani, hogy a kéziratok főtárgya 
a magyar történelem, továbbá, hogy a könyvanyag ajándékozói nagy
részt magyarok (142. 1.). Egyik legkirívóbb tévedését különben éppen 
ebben a vonatkozásban követi el KRAMM. Azt írja, hogy a mai Hallei 
Magyar Könyvtár alapítója, MICHAELIS GYÖRGY, lefizette a „Magya-
risierung"-nak a maga adóját, amikor 1686 körül felvette a CASSAI, 
majd KASSAI vezetéknevet. Először is KRAMM adós maradt a bizonyí
tékkal, hogy milyen alapon tartja a minden valószínűség szerint tót 
anyanyelvű KASSAIÍ németajkúnak. Másodszor KASSAI I I éve a vit
tenbergai egyetemen tartózkodott, 1681-től egyenesen mint előadó 
magiszter, amikor 46 éves korában erre a névbővítésre szánta el 
magát. Életének egész további része ugyanebben a német környezet
ben folyt le, tisztségről-tisztségre emelkedett az egyetem szolgálatá
ban. Nyolcvanöt éves korában bekövetkezett haláláig számtalan alka
lom nyílott volna, hogy esetleg lelkiismerete ellen tett elhatározását 
megmásítsa. Ezzel ellentétben éppen halála évében tette magyar ifjak 
javára és a magyarországi németek kizárásával nagy alapítványát. 
Ha KRAMM azt írta volna, hogy KASSAI elhagyott hazája iránti sze
retetből és megbecsülésből önként vállalt azzal sorsközösséget akkor, 
amikor már idegen föld vendégszerető kenyerét ette, nem emeltünk 
volna kifogást, mert nem ment volna túl a való tényálláson. Ö azon
ban a „Magyarisierung" szót használja és egyébként is teljesen anakro
nisztikusán nemzetiségi harcot szimatol olyan korban, amely az el-
nemzetietlenítő kísérletek közül Európának ezen a részén egyetlen más 
ilyen irányú törekvést ismert. 
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A szerző különben Vittenberga jelentőségét is helytelenül ítéli 
meg, amikor iskolaközpont helyett művelődési központnak látja Vit-
tenbergát a „Délkelet" számára. A magyar anyanyelvű hallgatók 
számára nem volt az. KRAMMOÍ saját adatai is a helyes irányba vezet
hették volna, ha megvizsgálta volna NÉMETHI JAKAB, SZÁRAZ FERENC 
vagy JOK JÁNOS könyvei alapján, hogy milyen könyveket olvastak 
Vittenberga magyar diákjai a XVI. században. Ezek között a köny
vek között három frankfurti, egy kölni, egy tübingai és kettő bázeli 
nyomdának a terméke. Vittenbergai egy sincs köztük. JANUS PANNO-
Niuson, BoNFiNin, MELANCHTON Lóriján és egy HEERBRANDon kívül 
a francia humanista, RAMUS, nem kevesebb, mint négy kötettel sze
repel. A kis szász mezővárosban egyszerűbb és olcsóbb volt az élet, 
könnyebb volt az odajutás is és a magyar coetus, meg talán a feje
delmi ösztöndíjak is segítségére voltak a szegényebb diákoknak. Ezek 
a könyvtárakban és a XVI. században még a tanári testületben is 
európai tájékozottságú tudományosságot találtak. Vittenbergának 
jelentősége akkor halványodott el, amikor az ortodoxia beköszönté
vel a humanista ihletésű nyugati kultúrhelyekkel ápolt összeköttetései 
félbeszakadtak. Magyar ifjak nem is indultak meg előbb nagyobb 
számban a német luteránus művelődés területeire, csak amikor a fel
világosodás terjedésével a német főiskolák újra kapcsolatba léptek 
a nagy európai eszmékkel és jó tanítványként csakhamar azok leg
hívebb pedagógus-terjesztőivé váltak. Ekkor azonban többé nem Vit
tenberga, hanem Halle, Jéna és Göttinga a fő tanulmányi célok. 

Függelékül ideiktatunk néhány adatot KRAMM könyvéből a kül
földi magyar könyvajándékozók névsorához. A 130. lap szerint az 
1616. év vittenbergai rektorát, THURZÓ IMRE grófot, az egyik ajándé
kozási bejegyzés az egyetemi könyvtár „erectorának" nevezi. Más 
ajándékozók: RÉVAI ELEK (Hallei Magyar Könyvtár, I II . A. 225) és 
J. ACOLUTH (ugyanott, VI. 23, 46, 55, 70). KUSMANYI PÁL négy 
magyar társával együtt CHR. JUNCKER: Herrn Christians Weisens 
Curieuse Gedancken von den Nouvellen oder Zeitungen... Leipzig, 
Coburg 1706. c. művét ajándékozta szintén a KASSAi-féle magyar 
könyvtárnak (II. 69; I. A. 116). KUSMANYI PÁL a vittenbergai fő
iskolai könyvtárnak is ajándékozott könyvet, egy tót vallási iratát 
(Megj. 1723). Ugyanennek küldötte meg SIMONIDES JÁNOS 1704-ben 
Zittauban megjelent tót katekizmusmagyarázatát. A lőcsei FRÜHAUFok, 
DÁNIEL és DÁVID, egy Lőcsén 1698-ban nyomott „Evangelia et 
epistolae..." c. művet küldöttek meg a vittenbergai főiskolai könyv
tárnak. KRAMM szerint ez utóbbi könyvtár szerzeményezési naplójában 
is találhatók magyarok, mint ajándékozók, adatokat azonban, sajnos, 
nem sorol fel (141. 1.). BUCSAY MIHÁLY. 
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Radó Polikárp ; Index Codicum Manu Scriptorum Liturgicorum 
Regni Hungáriáé quem concinnavit D. D R . POLYCARPUS RADÓ O. S. B. 
Budapest. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyv
tára. Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Szerkeszti RÉDEY 
TIVADAR. XIV., Budapest, Stephaneum Nyomda, 1941. 8°. 62 1. — 
U. a.: Esztergomi Könyvtárak Liturgikus Kéziratai. A Pannonhalmi 
Főapátsági Szent Gellért Főiskola Évkönyve. Pannonhalma, 1941-
86—142. 1. 

A magyarság középkori liturgikus emlékei iránti nagyobb-
fokú érdeklődés KNAUZ NÁNDOR és DANKÓ ISTVÁN munkásságával 
kezdődött, ö k irányították a nemzet érdeklődését a hazai könyv
tárakban meghúzódó szerkönyvekre {Magyar Sión, 1867—69; Üj 
Magyar Sión, 1871—1872), amelynek gyakorlati eredménye lett 
KNAUZ Kortana, 1876, és DANKÓ I. Vetus Hymnarium, 1893, amely
ben a források alapos ismeretével sorolta fel DANKÓ a középkori ma
gyarvonatkozású himnuszokat. A Kortan és Vetus Hymnarium magá
ban elegendő bizonyíték arra, hogy mennyire fontos a liturgikus em
lékek repertóriumának összeállítása, mert a kutatók a részletkérdé
sekben csak így indulhatnak el biztos és alapos felkészültséggel. Utá
nuk inkább csak könyvdíszítés és művészettörténeti oldalról jelent
kezett érdeklődés, míg legújabban ZALÁN MENYHÉRT és KNIEWALD 
KÁROLY munkái ismét rá nem irányították a figyelmet a magyar lel
kiséghez szorosan hozzátartozó liturgikus multunkra. Mindezekhez 
hozzájárult, hogy napjainkban jelent meg Abbé V. LEROQUAisnak 
hatalmas kiadványa, a francia könyvtárakban fellelhető liturgikus 
kéziratok katalógusa: Livre d'Heures, Misszálék, Breviáriumok, Pon-
tifikálék inventáriuma. 

RADÓ megbecsülhetetlenül hasznos munkát végzett akkor, midőn 
a hazai liturgikus kéziratok Indexét latin nyelven közreadta. A tanul
mány, amint a szerző maga is jelzi, nem alapul mindenütt önálló 
kutatáson, hanem katalógusok és megjelent cikkek alapján állítja 
össze az anyagot. Munkája annál értékesebb, mert a szerző ki merte 
magát tenni annak, hogy későbbi szerencsés és helyszínen dolgozó 
kutatók helyesbítsék indexét. 

Könyvének anyagát három részre osztja föl. Az első részben a 
mai Magyarország területén fellelhető liturgikus könyveket sorolja fel, 
a másodikban azokat, amelyek a történeti Magyarország könyvtárai
ban találhatók, illetőleg voltak találhatók 1918-ig, a harmadikban pedig 
azokról a liturgikus kéziratokról emlékezik meg, amelyek a sors külö
nös kénye folytán idegen könyvtárakba szakadtak. Az egyes váro
sokat alphabetikus sorrendben tárgyalja. Minden kézirathoz biblio
gráfiát fűz, amelyből a kódex színes élete bontakozik ki. Nem mel
lőzi el felsorakoztatni a kézirat művészettörténeti oldalával foglal-



78 ISMERTETÉSEK 

kozó szerzőket, GEREVICH TIBOR, HOFFMAN EDIT, BERKOVITS ILONA 
legújabb tanulmányait. 

Könyvében a Magyarországon található liturgikus kéziratok 
topográfiáját sikerült megkapni. Egerben van a MISKOLCZI LÁSZLÓ által 
illuminait 1394-es esztergomi misszálé, breváriumok (3) és antiphonálék 
társaságában. Ennek a könyvtárnak az anyaga eddig nincs feldolgozva, 
akárcsak az idegen eredetű kéziratokban Livre d'Heures és Stunden-
bucbokban bővelkedő Tudományos Akadémiáé sem. Érdekes volna el
dönteni, hogy az idegen eredeti szerkönyveket, pl. a boroszlóit nem hasz
nálták-e magyar egyházi férfiak, hisz nem egy nyert közülük itt egyházi 
méltóságot. POLNER JÁNOS párizsi diák, Cantor Ecclesiae S. Crucis 
Wratislaviensis; THURZÓ JÁNOS boroszlói püspök 1513-ban. Az Akadé
mia könyvei közt meg lehetne említeni a Lányi-kódexet, amelynek latin 
szövege premontrei apácák számára készült Ordinárium. A Szép
művészeti Múzeum Graduáléja és Antiphonáriuma művészettörténeti 
szempontból képvisel nagy értéket. A magyar liturgia emlékeinek gaz
dag forrását őrzi a Magyar Nemzeti Múzeum, amelynek kéziratait 
nemrég dolgozta fel BARTONIEK EMMA mintaszerű katalógusában. 
22 misszáléja és 19 breviáriuma sok magyar sajátosságot rejt magá
ban. Itt van KÁLMÁNCSEI DOMONKOS székesfehérvári prépost (1474 
körül készült) gyönyörű breviáriuma, amely ugyancsak kalandos utat 
tett meg Székesfehérvártól Lambachba és innét vissza mihozzánk. Az 
Egyetemi Könyvtár a hazai premontrei liturgiára ad gazdag felvilá
gosítást. A vidéki könyvtárak közül RADÓ sorra veszi Kolozsvár, 
Kalocsa, Csíksomlyó, Zirc anyagát. A debreceni könyvtár anyagának 
tárgyalásában a könyvtár Katalógusára támaszkodik, de helyesen fel
hívja a figyelmet a kódexek identifikálásban jelentkező ingadozásra 
és tévedésre. (A debreceni kéziratokra vonatkozólag e sorok írója tér 
vissza e folyóirat egyik közeli számában.) RADÓ P. Gyöngyös, Jászó 
(pálos szerkönyv) után a győri könyvtár anyagát ismerteti. A szom
bathelyi könyvtár RP no. 14. számú kézirata azt hiszem salzburgi 
breviárium, ami azért érdekes, mert Szent István ünnepét augusztus 
19-én találjuk. 

A második részt a gyulafehérvári anyaggal kezdi, amely litur
gikus vonatkozásban a leggazdagabb. BEKÉ Indexe, Károlyfehérvár, 
1874. és VARJÚ ELEMÉRnek a Magyar Könyvszemlében 1900—1901. 
megjelent ismertetésén kívül vajmi keveset tudunk ez értékes könyv
tár liturgikus anyagáról (13 breviárium, 9 misszálé). Pedig Lőcse és 
Szepesség magyar vonatkozásban bővelkedő liturgikus élete ezek isme
rete nélkül nehezen rajzolható meg. Barsszentkereszt, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Körmöcbánya, Eperjes mellé a németújvári ferences zárda 
sorakozik gazdag anyaggal. A pozsonyi anyagban RP no. 224: Díur-
nale valószínűleg karthauzi eredetű, Szent Brúnó nevét a litániába 
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és az orációk mellé beírja. RP. no. 220: Missale magyar provenien-
ciája tekintettel a benne levő szentekre, Kunigunda, Helene regine, 
Udalrici Trans lac io . . . és beírása, Sebastiano de Wienna ordinis Ere-
mitarum Sti Augustini in morthek moranti, még tüzetesebb vizsgá
latot kíván. 

A magyar könyv sorsa azonban a csonka határokon kívül is el
nyúlik. RADÓ POLIKÁRP gondos gyűjtésében ezeket a könyveket is fel
sorolja. Bambergben nem meglepetés, hogy magyarvonatkozású graduálét 
találunk, hisz Szent István ünnepét itt még a nyomtatott könyv korában 
is megülték. Úgyhogy RP. 220-at GÁBOR GYULA (MKSzle, 1910, 24. 1.) 
megállapításai ellenére sem mondanám magyarországi eredetűnek, míg 
erre a Szent István-officiumon kívül más bizonyíték nem kerül elő. 
A magyar szentek tisztelete magában nem bizonyítja a magyar ere
detet. Hisz Bambergben nemcsak Szent István, hanem Szent Imre 
zsolozsmáját is mondották. L. Breviárium secundum chorum ecclesie 
Bambergis / joz . Paris, Bibi. Nat . Rés. B. 535. Fol. CXXVIvo. In 
festő sancti Stephani regis. Fol. CLXIII : Emricis ducis ungarie ad 
vesperas. Vagy a bambergi misszáléban: Missale Bambergense, 1490. 
Paris, Vélins 211. Fol. CCXXVIL Stephani regis ungarie officium... 
Or. Mindenesetre magyar dicsőség, hogy szentjeink tiszteletét idegen 
egyházmegyék is átvették. 

MÁTYÁS király misekönyve, amelyet ATTAVA.NTE illuminait, 
Bruxellesben van. A lengyelországi anyag Krakkó (liber choralis) és 
Czenstochowával van képviselve. Göttweigbe érdekes módon pálos 
emlékek vetődtek el. Párizsban egy magyar pontificale és SZATHMÁRY 
GYÖRGY díszes breviáriuma hirdeti a középkori magyar liturgia emlé
két. A vatikáni könyvtárban inkább korvinák vannak VITÉZ JÁNOS 
pontificáléja mellett. Salzburgban PÁLÓCZY GYÖRGY esztergomi érsek 
breviárumát találjuk meg. A zágrábi anyagot R. P. KNIEWALD KÁROLY 
kutatásai nyomán állítja össze. MR. 126 = a legrégibb hazai (hahóti) 
Sacramentarium; MR. 165 — Hartvik győri püspök Agenda Pontifi-
calisa; MR. 89 — esztergomi Benedictionale. 

Könyvének legutolsó részében az eltűnt kéziratoknak szentel pár 
oldalt, s befejezésül szemléletes táblázatokkal egészíti ki tanulmányát. 
Az elsőben időrend alapján sorolja fel a kéziratokat (I.), a másodikban 
jelenlegi lelőhelyük (II.), végül egyházmegyék és rendek szerint. 
(IV.). A könyv végén a kereszteseket a rendek után vettem volna. 
A rend külföldi szerkönyveiben rendszerint a magyar hatás és vonat
kozás domborodik ki. L. Debrecen. Breviárium Cruciferorum XV. sz. 
R. 453. fol. 8. jun. 26 S. Ladislai regis et confessons. 

Hogy a liturgikus kéziratok elemzéséből minő szellemtörténeti 
távlatok bontakozhatnak ki, arra a külföldi írók már eddig is több 
példát mutattak. Minden remény megvan arra, hogy a magyar tudó-
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mányos világ bőségesen kiaknázza az Indexben felsorakoztatott for
rásokat a magyarság középkori szellemi életének megrajzolásában. 

* 
RADÓ POLIKÁRP, aki Indexét a liturgikus kéziratok lelőhelye sze

rint állította össze, elsőnek vállalkozott arra, hogy FITZ JÓZSEF, az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának elgondolása szerint 
megjelenendő Catalogue raisonné alapjául szolgáló előzetes tanulmá
nyokat helyszíni kutatás alapján megejtse. A Pannonhalmi Évkönyv
ben, közzétett cikkében az esztergomi könyvtárak liturgikus anyagát 
veszi vizsgálat alá. Ennek a könyvtárnak nem egyszer súlyos csapáso
kat kellett elviselnie. 1196-ban a Bazilika leégett, 1304-ben VENCEL 
király, 1312-ben CSÁK MÁTÉ fosztja ki, 1476-ban elviszik a legérté
kesebb kódexeket, íme, pár adat, amely eléggé bizonyítja, milyen 
viszontagságon esett át az ország leggazdagabb könyvtára. 

A legrégibb magyar evangelistariumot, a Szelepcsényi-kódexet 
(1073 előtt), a MKSzle 1939, 352—412. lapján már ismertette a szerző, 
rámutatva arra a hasonlóságra, amely közte és a Hahóti-kódex között 
van. A könyvtár egyetlen magyarországi eredetű missáléja esztergomi 
egyházmegyéjű, amit a Szent Vér ereklyéjének ünnepe, augusztus 8. 
mutat. E tisztelet hátterét érdemes volna tüzetesebben megvizsgálni. 
Ewichi missalé (kölni egyházmegye) és egy XIII . századi psalterium 
mellett itt van ULÁSZLÓ gradualéja. RADÓ POLIKÁRP tanulmányával 
egy időben írt erről BERKOVITS L: AZ esztergomi Ulászló graduálé. 
Budapest, 1941. (Különlenyomat a MKSzle 1941. 4. számából.) és a 
graduálé miniatorát PISKI ZMILELY JÁNOS cseh miniatorral azonosítja. 
(A fol. 11.-en látható ülő alak nem király, s nem a cseh, lengyel, 
magyar korona egyesítését jelenti, fején a hármas korona, a minia-
tura SZENT GERGELY pápát ábrázolja.) RADÓ dolgozatában a Bakócz-

1 graduálé egri provenienciáját tisztázva, a PiNELLi-féle Pontificaléra 
tér át. A XI. századi „Oláh-féle" evangelistarium a könyvtár egyik 
legérdekesebb példánya, amely lüttichvidéki eredetre mutat. 

Az esztergomi anyag leírásával a szerző hasznos bepillantást 
nyújtott az esztergomi könyvtárak eddig még nem katalogizált 
anyagába. , 

GÁBRIEL ASZTRIK. 

. . .Gyarmat i Balassa Bálintnak Istenes Éneki, melyek az 1632— 
1635 között kinyomtatott bécsi első editióbúl most hasonmásban újon
nan kibocsáttattak VARJAS BÉLA által. Budapest, 1941. Rózsavölgyi és 
Társa kiadása. [6] + 190 + VI. 1. kis 8° . 

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint. Franklin-Társulat kiadása. 8° . 
é. n. 224 + 2 1. 
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VARJAS BÉLA, aki eddig két értekezésében foglalkozott a nagy 
renaissance költő Istenes énekeivel, hasonmás kiadásban közzétette a 
legrégibb, ma ismert kiadását BALASSA BÁLINT vallásos költeményei
nek. A sok bonyolult és még ma sem tisztázott kérdés közül, amelyek 
e vitéz és hívő, bohém költő élete és munkái körül a legutóbbi idő
kig tisztázatlanok voltak, VARjASnak sikerült tisztáznia, éppen folyó
iratunk lapjain az Istenes énekek kiadásainak sorrendjét. Kutatásai
nak eredménye az, hogy BALASSA Istenes énekei először nem Bártfán 
jelentek meg, mint eddig tanultuk, hanem Bécsben, 1632—1635 táján 
a FERENCZI LŐRINC betűivel és dúcaival, valószínűleg RICKHES MIHÁLY 
nyomdájában s ez a kiadás több oly éneket tartalmaz, amelyek a 
későbbi, rendezetlen kiadásokban nincsenek benn. VARJAS a maros
vásárhelyi TELEKi-könyvtár egyik BALASSA-kötetében ismerte föl az 
első kiadást s most ezt, fotóátviteles offsetnyomással, hasonmásban 
közli a magyar irodalom művelőivel és könyvkedvelőivel. Bevezető
soraiban és a jegyzetben röviden összefoglalja mintaszerű, részletező 
értekezéseinek eredményeit. Az első kiadásnak ez az utolsó kiadása 
szürke borítékjával, keretezett, egyszerűen stilizált címlapjával (az 
eredeti első kiadás címlapja nem maradt fönn) a kiadó jó ízlését s 
könyvtörténti tanultságát dicséri. 

ECKHARDT SÁNDOR Balassi Bálint című műve az előbbi BALASSA 
BÁLiNTról szól. A költő ugyanis versfőiben BALASSinak, némely ok
mányban BALASSÁnak írja magát. Az irodalomtörténet, amint látjuk, 
még nem állapodott meg végképen, hogyan, melyik nevén emlegessük. 
Az előbb ismertetett könyv bibliofil kiadás, ez utóbbi a költő élet- és 
jellemrajza, a költő életművének, verseinek, a reágyakorolt idegen 
hatásoknak, a kor európai műveltségének, magyar életének, az idevágó 
politikai, művelődés, irodalom és tudománytörténeti kutatásoknak oly 
mély, alapos és tisztánlátó ismeretével, aminővel ritkán találkozunk. 
A jelenkorban lenézett pozitív kutatások eredményei ECKHARDT szin
tézisében, ötletes és színes megfogalmazásában klasszikus írói arcképpé 
tömörülnek és korának reális miliőjében idézik vissza a XVI. század 
legnagyobb magyar költőjének sokszínű alakját. 

Folyóiratunkat e — nemcsak adatokban, hanem szempontokban 
és színekben is kivételesen gazdag könyvből a könyvtörténeti rész 
érdekli közelebbről. Ami a könyvtörténetet a legközelebbről érdekli, 
az a VOLATERRANUS RAFAEL „Commentariorum urbanorum . . . libri, 
Basileae, 1530" című művének BALASSI BÁLINT által használt pél
dánya, ennek beleírt magyar szavai, bejegyzései és javításai. A hátsó 
fedőlapon BALASSI tollpróbái, „pocá"-ja s egy latin idézete után ez a 
bejegyzés olvasható: „Az kigy elmed tanítványa Balassi Bálint". Ezt 
a könyvet nyilván BALASSI nevelője, BORNEMISZA PÉTER adta tanít-

Magyar Könyvszemle 194a. I. füzet. 
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ványa kezébe, aki kamaszkorától kezdve használhatta, mert a kama
szoknál szokásos elrajzolása egyes betűknek a játékos, bohém lelkü
letű poétára vall. A címlap „Commentariorum" szavában az egyik 
O betűt nyilván ő rajzolta át, hozzáhúzgált vonalakkal csörgő-
sipkás udvari bolondra, a másik O-t szamárfejre. — Az olasz 
VOLATERRANUS (MAFFEI) latinnyelvű enciklopédiájában végzett tinta
javítások (nyomtatva: zetel, kijavítva tintával zekel-re, H erdei — 
Erdélyre) BORNEMISZA PÉTER kezétől származhatnak. 

De ez csak ízelítő ebből a kiváló irodalomtörténeti műből, 
amely megmutatja, miként kell a pozitivista kutatások adatait és ered
ményeit színesen, élvezhetőén magas színvonalú szüntetikus, — vagy 
ahogy ma nevezzük, — szellemtörténeti egységbe összefoglalni. 

Vajha ezek a jeles irodalomtörténeti munkák legyőznék a BA-
LASSA-kódex sajókazai levéltárának tulajdonosaiban azt a zárkózott
ságot, amely még mindig rejtve tartja a magyar irodalomtörténet 
művelői és műkedvelői elől a világi énekeket tartalmazó „kölem-
kölem-féle" verseket. Ennek hasonmás-kiadása nagy örömet jelentene 
a magyaságnak s nagy hálát és dicsőséget a magyar irodalmi és tudo
mányos életben egykor oly nagy és tekintélyes szerepet játszó Rad-
vánszky-családnak. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Dcrcsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Kir. M. Egyetemi Nyomda. 
[1941] 319 1. 8° . 

Nagy Lajos 1342-ben lépett a. magyar trónra. A hatszázadik év
fordulóra díszes munkával ajándékozta meg az Egyetemi Nyomda az 
olvasóközönséget. A szép kiállítású, gazdagon illusztrált műben DER-
CSÉNYI DEZSŐ lelkiismeretes munkával és kellően nem is méltatható 
alapossággal dolgozta fel Nagy Lajos korának művészetét. Nem új 
eredményekre való törekvés DERCSÉNYI célja, hanem az eddigi kuta
tások anyagának egységbefoglalása. Amint ezt maga is hangsúlyozza, 
túlzott szerénységgel, szép bevezetésében: „A részletkérdések szakértője 
bizonyára több pontban fölényben érzi magát a munka szerzőjével 
szemben. De célunk nem is annyira újabb eredmények publikálása, 
mint inkább négy évtized művészeti fejlődésének széles alapon való 
felvázolása volt". 

A Magyar Könyvszemlében hosszasabban kell foglalkoznunk e 
könyvvel, mert hiszen ma már az összefoglaló művészettörténeti mun
kák anyagának természetes tartozéka a kódexművészet, szerves tar
tozéka ez DERCSÉNYI könyvének is. A kódexművészet különben is 
nagy szerepet játszik Nagy Lajos korában. Ez időből való a magyar 
miniatúrafestészet egyik legmonumentálisabb emléke, a Képes Krónika. 
A kor miniatúrafestészetét DERCSÉNYI a festészetről szóló fejezetben 
tárgyalja részletesebben (a 138—149. lapokon). A táblakép és freskó-
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festészet Nagy Lajos korából gyérebben fennmaradt anyagát a minia-
túrával egészíti ki. De a miniatúrafestészet részletes ismertetésén túl 
szinte az egész munkának a Képes Krónika lesz az aláfestője. DER-
CSÉNYI az udvari élet és lovagvilág „ünnepnapjait", örömeit, szóra
kozásait, szokásait a Képes Krónika miniatúráin keresztül érzékelteti» 
a királykoronázás, esküvő, temetés, lovagi torna, vadászat, solymá-
szat, templomépítés stb. ábrázolásainak bemutatásával. így nemcsak 
nyolc táblán és egy szép színes mellékleten találkozunk a Képes Kró
nikával, hanem a finom miniatűrák és figurális iniciálék lépten-nyo
mon feltűnnek a szöveg közé illesztett képekben is. 

Az udvari műveltség kialakulásában az itáliai hadjáratok jelentő
ségét hangsúlyozza a szerző. Amint GIOVANNI DA RAVENNA emlékira
tából tudjuk, az első nápolyi hadjárat alkalmával Nagy Lajos örök
ségeként Budára kerül Róbert nápolyi király könyvtára. Ennek egy 
részét Nagy Lajos kedvelt udvari orvosának és felolvasójának, C O N -
VERSINO DA RAVENNA-nak ajándékozza, de ezek a könyvek később, az 
orvos halála után, visszakerültek a királyi könyvtárba. Nápolyból 
kerülhetett az udvarába a Secretum Secretorum egy példánya, mely
nek a király részére készült másolata fennmaradt az oxfordi Bodleiana-
ban. Az itáliai hadjáratok nyomán más könyvek is kerültek Budára; 
így 1379-ben, a chioggiai ütközet alkalmából a budapesti Egyetemi 
Könyvtár pompás velencei Dante-kódexe. 

Nagy Lajos részére írott kódexek közül csak kettő ismert: a 
Képes Krónika és a Secretum Secretorum. De Nagy Lajos udvarában 
Visegrádon készült 1367-ben a király jogtudósa, BREDENSCHEYD JÁNOS 
számára egy arany iniciálékkal ékes kódex, a S. Gregorii Papae Mo-
ralia super Job, amelyet Klosterneuburgban őriznek. A Nagy Lajos 
korából származó festett kódexek nagy része az Orsz. Széchényi 
Könyvtár tulajdonában van: a Képes Krónika mellett öt Pozsonyból 
származó kódex (négy Missale Cod. lat. 214., Cod. lat. 94., Cod. 
lat. 215., Cod. lat. 220. és GANOIS VENCEL Bibliája, Cod. lat. 78.), 

egy, a csíki ferencrendi kolostorban 1364 körül írott Psalterium (Cod. 
lat. 366.), végül a Képes Krónikával együtt a velencei egyezmény 
alapján 1933-ban hazakerült Capitularis liber (Cod. lat. 408.). Ezen
kívül a gyulafehérvári Batthyány Könyvtárnak ugyancsak Pozsony
ból származó híres Missale-]z — amelyet 1377-ben festett HENRIK, 
csukárdi plébános, továbbá SZÉKELY MIKLÓS váradi kanonoknak a 
salzburgi Studienbibliothekban levő kódexe, és a díszes Vatikáni Képes 
Legendárium készült Nagy Lajos korában. DERCSÉNYI hiánytalanul 
ismerteti és lehetőleg időrendben tárgyalja e kódexeket, — pontosan 
összegezve az eddigi, részben különböző véleményeket. Hibául talán 
csak azt róhatnók fel, — hogy a különböző szempontokból megírt 

6* 
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fejezetekben gyakran ismétli az adatokat, s ezáltal néhol apróbb ellent
mondások mutatkoznak könyvében. 

H a DERCSÉNYI a miniatúrafestészet tárgyalásánál nem is törek
szik új eredményekre, mégis, eddig ismeretlen, értékes adatokkal és 
egy jelentős kódexszel gazdagítja a tudományt. Így közli, hogy a hiá
nyos Vatikáni Képes Legendárium több miniatúrája a newyorki Mor
gan Library tulajdonában van. Említi még, hogy e kódexnek Párizs
ban is felbukkant pár lapja. (Kiegészítésként közöljük, hogy ezek még 
1912-ben — jóval azelőtt, hogy KARL LAJOS a Vatikáni Képes Legen
dáriumot fölfedezte — Párizsban, ROSENBERG aukcióján egy jelenleg 
ismeretlen tulajdonos birtokába kerültek. Két miniatúra leírását és 
egyiknek képét a SEYMOUR DE RICCI által készített árverési katalógus 
közli.) DERCSÉNYI továbbá egy XIV. században magyar tulajdonban 
volt eddig ismeretlen kódexet említ, a washingtoni Library of Congress 
pompás kétkötetes Bibliáját, amelyet megállapítása szerint NEKCSEI 
ÜEMETERnek, I. Károly tárnokmesterének (f 1339) címere díszít. Re
mélhetőleg e miniatúrákban gazdag Bibliával DERCSÉNYI hamarosan 
részletesen is meg fog ismertetni bennünket. 

Befejezésül még egy technikai természetű megjegyzést kell ten
nünk. A szerző nem részletes jegyzeteket, hanem az egyes fejezetekre 
utaló bibliográfiát ad. Népszerűsítő munkáknál nincs szükség jegy
zetre, de komoly, tudományos igényű monográfiában sokkal helye
sebb, ha megmaradunk a jól bevált szokás, a forrásokra pontosan 
utaló jegyzetszámozás mellett. (Amennyiben a kiadó kívánságára a 
szövegben mellőzni kell a jegyzetszámokat, úgy álljon követendő 
mintaképül többek között HORVÁTH JÁNOS megoldása; a könyv végén 
a szöveg lapszámaira utaló részletes jegyzetelés.) 

DERCSÉNYI DEZSŐ munkája határozott nyeresége művészettörté
neti irodalmunknak és haszonnal forgathatja majd mindenki, akit a 
Nagy Lajos-kori szellemiség és könyvkultúra érdekel. BERKOVITS ILONA. 

Monoki István : A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt. 
1919—1940. Budapest, 1941. Orsz. Széchényi Könyvtár. (Magyar
ország időszaki sajtójának könyvészete, 7.) [Címlapkiadás]: Monoki 
István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt. 1919—1940. 
II . kötet: Hírlapok és folyóiratok. Budapest, 1941. Orsz. Széchényi 
Könyvtár, XII , 266, (2) 1. 8-r. 

A magyarnyelvű időszaki sajtó számbavétele MONOKI ISTVÁN 
munkájával igen jelentős lépéssel haladt előre. Az 1919-től 1940. 
augusztus 30-ig terjedő időben Románia területén megjelent magyar
nyelvű, valamint többnyelvű lapok esetében magyar- és egyéb nyelvű 
hírlapok és folyóiratok vétetnek a tekintélyes kötetben számba. 
À munka rövid, de annál tartalmasabb bevezetése a bibliográfia kelet-
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kezesi körülményeinek és címleírási módszerének ismertetése után 
szemléletes táblázatokkal és ezekhez fűzött világos magyarázatokkal 
tájékoztat a kisebbségi magyar sajtó minden életjelenségéről. A neve
zett idő alatt 1260 magyar lap jelent meg az akkori Románia terü
letén 1672 címen, 5627 évfolyammal. Érdekes jelenség, hogy ezzel az 
5627 (a 2. táblán 5626) évfolyammal — mint az időszaki sajtó bib
liográfiai egységeivel szemben — ugyanitt, ugyanebben az időben csak 
6152 magyar könyv jelent meg, vagyis az időszaki sajtótermékek az 
egész magyarnyelvű nyomdai termelésnek 47*24 százalékát teszik ki, 
sőt, ha az 1. táblázatban az egyes évek termelési eredményét vizs
gáljuk, az 1919. és 1920., majd az 1930-tól 1937-ig terjedő években 
az időszaki sajtótermékek száma a román uralom alatt felül is múlja 
a könyvekét. MONOKI a magyar időszaki sajtónak ezt a túltermelését 
szembeállítja a magyarországi 1936. évi és a romániai 1938. évi 
nyomdai termeléssel, az időszaki sajtótermékek Magyarországon 1976 
százalékot, Romániában 21*75 százalékot tesznek ki. A szerző ebben 
annak bizonyítékát látja, hogy a magyar közönség, kulturális szük
ségleteit szolgáló szellemi táplálékát elsősorban az időszaki sajtóból 
merítette, mely olcsóságánál fogva jobban megfelelt a kisebbségi sors
ban gazdaságilag leromlott magyarságnak. Azt hiszem, e kétségtelenül 
helyt álló magyarázat mellé, még egy szempontot is figyelembe lehetne 
venni, és pedig a századeleji Magyarország erősen centralizált könyv
termelési viszonyait. Ha például a Magyar Könyvkereskedők Év
könyvében közölt Magyar könyvé szetbcn lapozgatunk, feltűnik, mi
lyen kevés a nem Budapesten megjelent könyv. Például a Magyar 
könyvészet 1910. évről közölt adataiban csak mintegy 80 munkát 
találunk, melyek a trianoni békeszerződéssel Romániához csatolt terü
leten jelentek meg, — míg az időszaki sajtótermékek között nem keve
sebb, mint 20 5-öt számlálhatunk meg ugyanerről a vidékről. Termé
szetes, hogy az akkori Magyar könyvészet, mint a Magyar Könyv
kereskedők Egyesületének kiadványa, elsősorban a könyvkereskedői 
forgalomba került könyveket vette nyilvántartásába, és a magán
kiadványoknak csak válogatva biztosított helyet bibliográfiájában, de 
mégis a számok aránya képet ad könyvkiadásunk századeleji centra
lizáltságáról, mely a természetszerűleg helyhez kötött időszaki sajtó
termésben nem állott fenn. A Romániához csatolt országrészek ezt 
az örökséget magukkal vitték, s minthogy Bukarest könyvkiadóválla
latai nyilván nem a magyar íróknak álltak rendelkezésére, a magyar
ságnak nagy erőfeszítéssel kellett a könyvkiadáshoz szükséges tőkét 
előteremtenie. Hogy ez pedig könyvek kiadása esetében nagyobb és 
lassabban forgó tőke, mint az időszaki sajtótermékeké, az csak ter
mészetes. Azt hiszem, ezek a körülmények is hozzájárulhattak az idő
szaki sajtó aránylagosan nagy számadataihoz. 
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A 4. táblázatból azután a lapok élettartamáról tájékozódhatunk, 
— s meglátjuk, hogy a vállalkozások jelentős része bizony igen rövid 
életű volt. Például az 1919-ben megindult 26 periodikából 5 érte meg 
22. évfolyamával az 1940. évet és az 1938-ban indult 10 közül csak 
5 érte meg a második és egy a harmadik évfolyamát. Viszont örven
detes jelenség, hogy az 1919 előtti időből fennmaradt 101 lapból 43, 
azaz 42*68 százalék, esetleg többszörös címváltozással, de mégis meg
érte az 1940. évet. 

Rendkívül érdekes a földrajzilag tájékoztató 5. táblázat, mely
ből megtudjuk, hogy Románia 69 helyiségében hány lap jelent meg; 
Kolozsvár 437 lapcímmel vezet, azt követi a vissza nem tért Temes
vár 214 lapcímmel, a harmadik helyen Nagyvárad áll 147-tel, majd 
ismét a vissza nem tért Arad következik 126-tal. 

A tulajdonképeni bibliográfiai részt a 193 lapnyi betűrendes cím
jegyzék közli. Az időszaki sajtótermékek címleírása sok tekintetben 
lényegesen nehezebb feladatok elé állítja a bibliográfust, mint a köny
veké. A könyv bibliográfiailag mindig egységes, még ha a benne nem 
közölt bibliográfiai adatok közvetett forrásból való megszerzése néha 
körülményes utánajárást kíván is. Az időszaki sajtótermékek esetében 
maga a bibliográfiai egységet képező évfolyam több számból tevődik 
össze, a címleírás adatai sűrűn, gyakran csupán a kiadó hanyagsága 
vagy fontoskodása következtében változnak. A bibliográfus, kivált, ha 
nagyobb korszak időszaki sajtójáról számol be, egy-egy bibliográfiai 
cikkely keretén belül a változásoknak gyakran egész sorozatát 
kénytelen elbeszélni. Az ilyen bibliográfiai cikkelyek áttekinthetősége 
és pontossága a könyvészet írójának főcélja és elsőrendű feladata. 
MoNOKi pontos címleírásaival a lapok minden adatáról tájékoztat, 
minden cikkelyében a lap hű képe tükröződik. Ugyanezt a példás 
pontosságot találjuk az utalások kivitelezésében. A címleírások talán 
nyertek volna áttekinthetőségben, ha a bibliográfiai adatokban be
állott változásokat kelttel (év, hónap és nap) és nem évfolyammal, 
számmal és évvel jelölte volna. 

A betűrendes címjegyzéket szakbeosztásos tájékoztató követi, 
mely 16 csoportban jellegük szerint (napi, heti, hivatalos stb. lap) 
sorolja fel a korszak időszaki sajtótermékeit a címváltozások gondos 
figyelembevételével. 

A földrajzi tájékoztató a lapok megjelenési helyének betűrend
jében közli a lapcímeket. A szerkesztők, főmunkatársak és laptulaj
donosok névjegyzéke zárja le a kötetet, mely adatainak gazdagságával 
és különböző szempontok szerint csoportosított anyagával valóban a 
tárgyalt kor magyar időszaki sajtójának életét állítja szemeink elé. 

GoRiupp A L I S Z . 
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A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. (Jahrbuch der Stadtbiblio
thek Budapest.) X. 1940. Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 
[Budapest, 1941.] 8° . 379 1., 4 t. 

1932 óta immár a tizedik évkönyvet adta ki a könyvtár igaz
gatója. Mindegyik kötet jelentése évről-évre arról az állandó 
és hazai viszonylatokban példás fejlődésről számolt be, melyet a 
könyvtár mai szép otthonába történt költözése óta tett meg. Egy 
évtized alatt a Főváros nagy anyagi támogatásából és a mintaszerűen 
megszervezett tisztviselőkar szorgalmából a könyvtár az ország leg
nagyobb forgalmú ilyennemű intézménye lett, kötetállománya már a 
félmilliót is meghaladta. 

A szokásos beosztásban megjelent évkönyv 1940. évi jelentéséből 
megtudjuk, hogy az első háborús év forgalma még mindig örvendetes 
emelkedést mutatott. A kikölcsönzött és az olvasótermekben használt 
kötetek száma az előző évihez képest közel százezer kötettel nőtt 
meg. Az évi gyarapodásból kiemelkedik a királyi és császári olasz 
kormány 40.000 líra értékű könyvajándéka, melynek felajánlásáról 
már az előző évkönyvben értesültünk. (A 440 tudományos és 336 
szépirodalmi mű betűrendes katalógusát a jelentés után találja az 
olvasó.) A könyvtár olasznyelvű anyaga, melynek gyarapítására a 
Főváros közgyűlése még 5000 pengőt állított be költségvetésébe, máris 
az olasz-magyar kulturális kapcsolatok értékes fejlesztését szolgálja. 
Az intézet megszerezte többek között néhai RÁKOSI JENŐ könyvgyűj
teményét, jelentékeny gyarapodáshoz jutott a Budapesti Gyűjtemény 
is. Az ősnyomtatványok VINCENTIUS BELLOVACENSIS: Spéculum hysto-
riale című Nürnbergben, KoBERGERnél készült művével, a XVI. szá
zadi anyag 5, a XVII . századi 10 és a XVIII . századi irodalom jj 
tétellel gazdagodtak. (Az időrendi jegyzék 13 oldalt ölel fel a kötet 
végén.) A könyvritkaságok terén az intézet megszerezte VII . GERGELY 
pápa Decretalis-inzk és Pastoralis-inak velencei kiadásait, melyekkel 
együtt a könyvtár ősnyomtatványainak száma 4 5-re emelkedett. Ez 
évben a tisztviselők közül dr. SEREGÉLY EMMA és dr. JAJCZAY JÁNOS 
vettek részt a külföldi bibliográfiai vállalkozások szerkesztési mun
kálataiban. 

Az évkönyv három tanulmánya ezúttal is a könyvtár anyagával 
foglalkozik. Vitéz HOMA GYULA az „Aktuális nemzetpolitikai kérdések 
irodalma a Fővárosi Könyvtárban" IV. részeként az irányított gaz
dálkodásról írt bibliográfiai tanulmányt. A napjainkban sokat vita
tott kérdés irodalmát a könyvtár anyagából állította össze, s ebben 
a célszerű és világos áttekintést tartotta szem előtt. A forrásmunkák 
négy főcsoportban sorakoznak fel. Az I. fejezet a világgazdaság és 
egyes tényezőit mutatja be; a I I . fejezet az állam és a közgazdaság 
viszonyát tárgyalja s még négy nagy alcsoportra oszlik. A hangsúly 
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a I I I . fejezeten van, míg az anyag szakszerű feltárását a IV. feje
zetben tömörítette a szerző. 

A következő tanulmányban JAJCZAY JÁNOS egy ismeretlen mű
szaki rajzolónak, névszerint MAX FELIX PAURnak, a múlt század har
mincas éveiben Pesten és Budán készített rajzait ismerteti gazdag kul
túrtörténeti és irodalmi utalások keretében. A vázlatok mappába 
gyűjtve maradtak fenn és évekkel ezelőtt kerültek a könyvtárba. 
Alakjai a városban élő magyar paraszt, különféle tót árus, vásáros 
kofák, zenélő cigányok, utcát seprő megvasalt rabok, virsliárus, „duna
vizes" stb. Szívesen ábrázol verbunkos jeleneteket is. A rajzok értéke 
művészi szempontból jelentéktelen, annál fontosabb kultúrhistóriai 
vonatkozásuk, mert a harmincas évek kisvárosi levegőjéből nap
jainkra vajmi kevés maradt fenn, melyet pedig PAUR rajzai hami
sítatlan őszinteséggel örökítettek meg. 

A harmadik tanulmányban GERENDÁS ERNŐ a könyvtár 1790-től 
1870-ig terjedő időközből származó céhiratait dolgozta fel „Adatok 
a budai és a pesti céhek életéhez" címen. Munkája nem szűkszavú vizs
gálat, hanem általános helyzetkép a céhrendszer és a kor gazdasági 
viszonyairól. A bevezetőben a céhélet kialakulását, jogi helyzetét és 
rendeltetését mondja el. Csak ezután veszi sorra a budai és pesti céhek 
életének alakulását, változatosságát, szerepét és szervezetét. A befeje
zés a céhélet utolsó éveit foglalja össze. 

A könyvtár szerzeményeinek évenként szokásosan közzétett 
anyaga több mint száz oldalt foglal le. A jegyzék a decimális rend
szer sok kis szakcsoportja szerint tagozódik és betűrendes tárgy- és 
névmutató járul hozzá. A gondos kiállítású évkönyvet a kurrens 
folyóiratok és napilapok jegyzéke zárja le. CSÁNKY MIKLÓS. 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. 
1. kötet. A leíró és rendszerező bibliográfia. Budapest, 1941. [Orsz.] 
Széchényi Könyvtár. (2) 584 1. 8-r. 

A bibliográfia elméleti irodalma eddig magyar nyelven önálló 
összefoglaló munkával nem dicsekedhetett; az egyetlen néhány éve 
megjelent ilyen tárgyú munka zavaros alapfogalmaival és tévedések
től hemzsegő meghatározásaival még bevezetésnek is alig volt nevez
hető. Annál nagyobb örömmel üdvözölhetjük GULYÁS PÁL két kötetre 
tervezett alapos és minden részletre kiterjedő munkáját; most meg
jelent első kötete valóban a szó legjobb értelmében vett kézikönyv. 
Elméleti részében tájékoztat mindarról, amit a bibliográfusnak tudnia 
kell, — bőséges irodalmi utalásaival, a vonatkozó legfontosabb mun
kák jegyzékével, melyeket a kérdés elméleti része mellett mindig fel
sorol, elvezeti az olvasót a kérdés részletesebb megismerésének lehe
tőségéhez. 
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A bevezetésben a bibliográfia jelentőségének, fogalmának és fel
osztásának tárgyalása után „A bibliográfiai leírásokban szokásos szak
kifejezések" címen a bibliográfusnak szükséges legfontosabb tudni
valókat, • a bibliográfiának leggyakrabban használt terminus techni-
cusait adja betűrendes jegyzékben, egyszerű, könnyen érthető magya
rázatokkal. 

Ezek után tér át a tulajdonképeni első részre, a leíró bibliográfia 
taglalására; az alapvető általános kérdésekből kiindulva (cédulanagy
ság, nem latinbetűs szövegek átírásának kérdése) a leírandó sajtóter
mékek válfajai szerint halad. A modern nyomtatványok leírásánál 
bevezetéskép a legfontosabb kiadott katalogizálási és részben bibliográ
fiai szabályzatok jegyzékét adja. Az instrukciók sorából kimaradt 
a Königl. Hof- u. Staatsbibliothek, illetőleg Bayerische Staatsbibliothek 
Magyarországon sokáig hatott szabályzata (München, 1911, 2. kiad. 
1922.). A modern könyvek leírásának tárgyalásából néhány kitűnő 
részről kell külön megemlékeznünk, így: mit lehet a nyomtatvány 
címéből kihagyni, mit lehet rövidíteni (86—88. 1.), mit tilos kihagyni 
a címleírásból (95—yj. 1.), valamint a bibliográfiai természetű meg
jegyzések felsorolása (114—117. 1.). Ezeknek a kérdéseknek ennyire 
világos és jól átgondolt összeállítását hiába keressük a legjobb instruk
ciókban is. Szokatlannak tetszik a megjelenés helyének a szerzőtől 
javasolt átírása a nemzeti, illetőleg hivatalos nevére és a címlapi alak 
elhagyása (98. 1.). Ez csak topográfiai csoportosításban készült biblio
gráfiákban és periodikák esetében természetes. 

A modern könyvek leírását követi az ősnyomtatványok, a régi 
magyar könyvek s egyéb könyvészeti ritkaságok, majd a zeneművek, 
térképek, metszetek és aprónyomtatványok leírásának tárgyalása. 
Ezeket a speciális fejezeteket, minden kategóriára illő rész, a rend
szóról szóló terjedelmes fejezet követi, három csoportban tárgyalva 
a rendszó megválasztásának szabályait, és pedig a szerint, hogy a 
szerző törvényes nevén szerepel-e a leírandó nyomtatványon, álnevet 
használ-e, vagy egyáltalán nincs megnevezve. Mindegyik típus kivéte
les elbánást kívánó eseteit pontosan megbeszéli, jól megválasztott pél
dákkal érthetővé teszi és a szükséges segédkönyvekkel megismertet. 
Az utalásokra és betűrendezésre vonatkozó szabályok ismertetése zárja 
le az első részt. 

A második rész a rendszerező bibliográfia, a bibliográfiai és 
könyvtári szakrendszerek ismertetése. A tudományok filozófiai rend
szerzésének történeti áttekintése után ugyancsak történeti sorrendben 
tárgyalja a már nem tisztán elméleti elgondolásokon nyugvó, hanem 
gyakorlati szempontokat is figyelembe vevő rendszereket KALLIMA-
CHOStól CROZETig, külön fejezetet szentelve a magyar szakrend
szereknek. 
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Ezzel a résszel a rendszerek áttekintésén kívül az egyetemes 
könyvtártörténet egy fejezetét írja meg. Már magában véve a rend
szerek egész terjedelmében való közlése olyan könyvtártörténeti anya
got gyűjt össze, melyet ilyen részletességgel egybeállítva nem találunk 
a szakirodalomban. A rendszerek taglalásából azután tájékozódunk 
azok alkalmazásáról, elterjedéséről és egymásra való hatásáról. Külö
nösen behatóan foglalkozik — elterjedtségénél fogva — a decimális 
szakrendszerrel, kitérve variánsaira, átdolgozásaira, bírálatára és el
terjedtségét megmagyarázó előnyeire. 

Végül az utolsó fejezetben a szakrendszereket elvető rendszó- és 
szótárkatalógus történetét, fejlődését, kialakult típusait és technikáját 
ismerteti, annak a reményének adva kifejezést, „hogy talán nincs messze 
az az idő, amikor a szakrendszerű és rendszókatalógus békés együtt
élését fogják propagálni az illetékes szakkörök". Hogy attól az idő
től, amidőn ezt — némi reális alappal — a magyar bibliográfiai szer
vezetben és könyvtári feldolgozásban propagálni lehessen, igen távol 
vagyunk, azt hiszem senki sem kételkedik, s addig valószínűleg sokan 
fognak akadni, akik előnyben részesítik a decimális rendszert, mely 
végre is gyakorlatilag mégis továbbtagolható, s minden rendszerbeli 
hibájától eltekintve, az összetartozó anyagot mégis összefogja, ha a 
decimális számjelek nem is biztosítják mindig az illető tárgynak azt 
a helyet és „rangot", melyet az a tudományok rendszerező elgondo
lásában elfoglalna. A rendszókatalógussal szemben mindenesetre meg
van az az előnye, melyet a szerző maga is idéz FRASCHETTI bírála
tából: „ . . . matematikai merevsége következtében, mely korlátozza a 
szakozó szabadságát s a felelősséget kizárólag a jelek hű alkalmazá
sára szorítja, kiküszöböli az ingadozásokat, megakadályozza az ön-
kényeskedéseket" (504. 1.). 

Néhány, a gépi szedés mellett könnyen érthető adatokban, ille
tőleg irodalmi utalásokban előforduló sajtóhibát érdemes volna a 
kitűnő könyvbe illeszthető lapocskákon kijavíttatni, ilyen pl. „ . . . ami
kor 1859-ben a Helytartótanács a M. Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárának rendezését e l rendel te . . ." Ez 1855-ben tör
tént. (200. 1.) Vagy pl. Roth-ot szedtek Rath helyett a 120. és 122. 
lapon, Qurérard-t Quérard helyett a 182. és Diersch-t Diesch helyett 
a 492. lapon. GORIUPP ALISZ. 



LEVÉLSZEKRÉNY. 
Magyarázat egy sajtóközleményre. Üjságaink az utóbbi idők

ben sűrűn foglalkoznak könyvtáraink munkájával, olykor kedvező, a 
könyvtárak célját támogató, olykor igen szerencsétlen formában. Meg
írják, hogy a könyvtárakat egyre több komoly kutató keresi fel, hogy 
a szegényebb néposztály, a munkások egyre többet olvasnak, mert 
nagy bennük a céltudatos művelődési törekvés — hogy a könyvtárak
ban a látogatók csonkításokat követnek el, képmellékleteket, kompro
mittáló cikkeket kiszakítanak —, sőt újabban olyan szempontok is 
felmerülnek, tudományos könyvtárakkal szemben is, hogy nem állanak 
egyik vagy másik politikai párt elgondolásainak szolgálatában s oly 
könyveket is tárolnak és olvasóik kezébe adnak, amelyek egyik vagy 
másik párt programmja ellen érveket szolgáltathatnak: veszedelmes 
könyveket egyik vagy másik politikai párt törekvései és világnézete 
ellen. 

A könyvtárak néma és tehetetlen kulturális tényezők, mozdulatlan 
raktárak, tiltakozási képesség nélkül magukba fogadják azt, amit ben
nük elraktároznak. Vannak könyvtárak, amelyek kötelesek, törvény 
által kötelezettek minden, például Magyarországon és magyar nyelven 
megjelent könyvnek megőrzésére, sőt a törvény felhatalmazást ad nekik 
arra is, hogy ha egy könyv, újságszám, röpirat, röplap a nyomdától 
vagy a kiadótól nem futott be hozzájuk, a büntető, fenyítő hatóságok
hoz forduljanak, amelyeknek szigorú ítélete elrettentse a nyomdákat 
a hanyagságtól, vagy egyes nyomtatványok céltudatos visszatartásá
tól. Ilyen könyvtárak a nemzeti könyvtárak, hazánkban a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára. Ebben a könyv
tárban meg kell lennie iminden gondolatnak, eszmének, érvelésnek 
— minden emberi közlésnek, ami nyomtatásban magyarul megjelent. — 
S ha nem volna meg, ha az egymásután következő nagy politikai vál
tozások, átalakulások megsemmisítették volna az előzők politikai iro
dalmát, a Bach-korszak a negyvennyolcét, hatvanhét a Bach-korszakét, 
hogyan tudna ma véleményt alkotni korok törekvéseiről, eszmevilágá
ról a történetíró? 

A könyvtáraknak különböző rendeltetésük van. Más a rendel
tetése a múzeumi könyvtárnak, más az egyetemi, akadémiai, fővárosi, 
műegyetemi stb. könyvtáraknak, más a szakkönyvtáraknak, a kaszinó-, 
nép- és kölcsönkönyvtáraknak. 

A politikai klubkönyvtárak, a gyermek-, nép- és kölcsönkönyv-
tárak irányíthatók. Elő lehet írni nekik, hogy milyen természetű, tar-
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talmú, irányú, világfelfogású könyveket vásároljanak vagy fogadjanak 
el ajándékba. Tudományos könyvtárakban azonban a megkötöttség a 
tudomány halálát jelentheti. Elrendelhető-e tudományos könyvtárban, 
hogy például: az oroszlán, tigris, farkas, vipera természetrajzával, a 
mérgesgázak előállításával, a veszedelmes bacillusok felismerésével fog
lalkozó könyveket a könyvállományba befogadni nem szabad? Eltilt
hatja-e, bármily hatóság a mérges gombák, a bürök, beléndek színes 
rajzait közlő könyvek kiküszöbölését, elégetését? És kinek használ, ha 
veszedelmes társadalmi kérdésekben, melyekről úgyis mindenki beszél 
és tud valamit, a könyveket elrejtjük a kutató elől? 

Nem a tudományos könyvek fejtik ki a társadalmi és politikai 
propagandát, hanem a saját elmélkedéseik, vagy a könyvek alap
ján szónokoló agitátorok és írózsurnaliszták, publiciszták, akik napon
ként, kis adagolásokban gyógyítják vagy fertőzik a legszélesebbkörű 
nagyközönséget. A szerkesztő, az újságíró és a publicista azonban 
— tapasztalataink szerint — az új, időszerű könyvekért nem jön 
könyvtárba, hanem megveszi, vagy vállalata számlájára meghozatja a 
szükséges könyveket. Sem a tudományos, sem a népszerűsítő könyv, 
sem a regény nem tud hatni a tömegekre, legalább is addig nem, 
amíg tételeit az újságok fel nem aprózzák és a fáradttestű-lelkű mun
kás, a szoptatós anya, a gépírólány és egyéb elcsigázott lények (ilye
nekből áll a társadalom túlnyomó része) számára érthetővé nem teszik. 
Akiknek pedig ez a kenyerük, akik politikai, társadalmi, világnézeti 
propagandisták, azok könyvtár nélkül is hozzájutnak a nekik fontos 
könyvekhez. És pedig nemcsak a propagandából élők. Kispesten, a 
"Wekerle-telepen tizenöt évvel ezelőtt lakott egy szakszervezeti mun
kás, akinek tízezer kötetet számláló könyvtára v o l t . . . 

Ma egy könyv legalább többszáz példányban jelenik meg. Legyen 
az a könyv bármily szempontból „destruktív" vagy „reakciós" 
— nekem, aki politikai, társadalmi, néplélektani — vagy patológiai 
szempontból vizsgálom az anyagot, szükségem van ennek a könyvnek 
áttekintésére. Esetleg egy-egy adatát fel tudom használni. Vegyem 
meg? Dobjak ki érte 5—10—20 pengőt? Amikor talán még sincs 
benne oly adat, amelyet felhasználhatnék? Ha magamnak kell meg
vennem minden könyvet, amelyre pillanatnyilag szükségem van, akkor 
mire való a könyvtár? S ha egy — mondjuk — veszedelmes könyv 
a könyvtárakban nincsen meg, de a könyvpiacon kapható, a kutató 
kényszerítve van, hogy megvegye, tehát anyagilag támogassa azt a 
könyvet, amelyet esetleg megvet. 

Nem vagyunk politikai, világnézeti könyvtárak, nem beszélünk 
a szabadság gondolatának hasznos, helyes vagy kártékony, helytelen 
voltáról. De addig, amíg a tudományos könyvtárak kötelességéül a 
tudomány művelésének lehetővé tételét írják elő, önkényesen nem állít-



LEVÉLSZEKRÉNY 93 

hatunk fel cenzúra-hivatalt. Elkobzott, ügyészség által egyetlen pél
dányban hozzánk juttatott műveket szoros zár alá helyezünk, de hogy 
elvonjunk a kutatóktól oly könyveket, amelyek a kirakatokban lát
hatók, a piacon kaphatók, és kényszerítsük az olvasókat azoknak a 
boltokban mennél nagyobb példányszámban való megvásárlására, az 
írónak és kiadónak ily módon való támogatására, — azt egyetlen jó 
lelkiismeretű könyvtárnoktól sem lehet kívánni. 

* 
E cikk megírására oly sajtóközlemény adott alkalmat, amely a 

mintaszerűen vezetett Fővárosi Könyvtár ellen tendenciózus beállítás
ban közölt adatokat. E sajnálatos jelenség hívta fel a könyvtárak 
figyelmét arra a veszedelemre, amely a könyvtárak hivatását nem 
ismerő egyének részéről a mai kitűnően működő s minden magyar 
polgár szükségleteit kielégítő magyar könyvtári szervezetet fenyegeti. 
Ezért tartottuk szükségesnek a fentieket elmondani. T R . Z. 

Levél egy szakemberhez. A MKSzle 1941. évi III. füzetében ismer
tettem BUCSAY MIHÁLY: Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban 
című kiadványát. A bíráló megjegyzésektől a szerzők általában nincsenek 
elragadtatva, s így BUCSAY is a MKSzle 1941. évi IV. füzetében síkra száll 
munkája védelmében, hangoztatva, hogy én kiadványa hitelét csorbítani me
részeltem. Vájjon mivel? 

Rámpirít, hogy szakemberhez méltó módon, kitűnően ismeri HELLE-
BRANTnak a RMK. III. kötetéhez írott előszavát, amelyben HELLEBRANT 
kijelenti, hogy a leírt könyvek lelőhelyeinek felsorolásában nem törekedett 
teljességre, holott én ezt róla kétségbe mertem vonni! Ennek ismeretében egy
általán nem kételkedtem. Mégis bátorkodom felhívni rá a figyelmét, mert a 
szakember számára messzebbmenő következtetésekre is alkalmat adhat, mint 
amennyit BUCSAY leszűrt belőle. Nem tudhattam, hogy BUCSAY számára 
— aki megkívánja, hogy szakembernek tekintsem — mindez majd még kü
lön magyarázatra is szorul. Mert hiszen mindenki, aki ma régi magyar köny
vekkel foglalkozik, fájdalmasan érzi a régi magyar könyvek újabb rendsze
res felkutatásának és feldolgozásának hiányát. Fogalmunk sincs róla, hogy 
például a rengeteg átvizsgálatlan hazai könyvtár — még SZABÓ KÁROLY 
minden elismerést megérdemlő kutatásai után is — miféle és mennyi régi 
magyar könyvet rejteget magában. A hallei könyvtár háromszáz régi magyar 
unikuma — amint BUCSAY hirdeti — igen magas szám, de vájjon, hány 
maradna ezek közül unikum, ha csak a hazai könyvtárakban nyilvántartott, 
de eddig még nem publikált anyaggal összevetnők, nem is szólva arról, ha 
a régi magyar könyvek újabb rendszeres feltárása is megtörténnék. Biblio
gráfusnak nem árt — különösen ilyen tekintélyes szám felvetésekor —, ha 
értékelésében efféle meggondolásokat is szemmel tart. Ezt talán fölösleges 
bővebben fejtegetnem... S alig hiszem, hogy a szakemberek félreértettek 
volna, amikor azt írtam: „Túlzás BucSAYnak az az állítása, hogy a könyv
tár háromszáznál több unikumot tartalmaz" és „kellő utánjárással valószínű-
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leg egy csomó hallei unikumról kiderülne, hogy nem egyetlen példány". 
Ezeket a kiragadott megjegyzéseimet olyan összefüggésben, ahogyan azok 
ismertetésemben szerepelnek, csak egyféleképen lehet érteni: azaz, hogy 
könyvtáraink alaposabb átvizsgálása után (ezt pedig ?em a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtára kiegészítésekben bővelkedő Régi Magyar Könyvtár pél
dányának átnézése, sem ZOVÁNYI J E N Ő megjegyzései nem pótolják!) a hallei 
unikumok száma is megcsappanna. Minthogy ezt az utánajárást a szerző el
mulasztotta, engedje meg, hogy a hallei könyvtár háromszáz unikumában 
továbbra is kételkedjünk. 

BUCSAY fent idézett szavaimat alaposan félreértve, azt a vádat olvasta 
ki belőlük önmaga ellen, hogy munkája összeállításánál a már előtte közzétett 
leírásokat nem tartotta hiánytalanul számon. Képtelen állítás, amelyet én 
sehol sem mondtam, hiszen a már közölt anyag ismerete elemi kötelessége 
minden bibliográfia-összeállítónak, még akkor is, ha nem szakember s BUCSAY 
jóhiszeműségében nem kételkedtem. Fölösleges tehát egy el nem hangzott vád 
ellen hadakoznia. 

De BUCSAY még tovább megy s kideríti, hogy én az általa először le
írt nyomtatványokkal kapcsolatban őt a felfedezés dicsőségétől is el akarom 
ütni. Következtetése helyes lenne akkor, ha én is abból indultam volna ki, 
hogy a már közzétett munkák leírásait nem tartotta számon. Csakhogy az 
én ismertetésemben is és most is követett gondolatsoromban az unikumok 
kérdését nem lehet egy kalap alá vonni a felfedezés kérdésével. Ismerteté
semben különben is mindig általában a hallei könyvtár háromszáz unikumá
ról beszélek, viszont a BUCSAY által először ismertetett anyag ennek körül
belül egyharmada. Mégsem valószínű, hogy a többi fölfedező támadást in
tézne ellenem ismertetésemben kifejtett észrevételeimért. Mert hiszen, ha egy 
unikumról újabb előfordulások során kiderül, hogy nem egyetlen példány, 
az a fölfedező érdemét — BUCSAY megnyugtatására legyen mondva — egy
általán nem érinti: az első leírás, akkor is első leírás marad. S ha kissé 
figyelmesebben elolvassa könyvéről írt megjegyzéseimet, megtalálhatja köz
tük eme második önmaga által koholt vád cáfolatát is, amikor azt írom, 
hogy „száz egynéhány eddig ismeretlen régi magyar nyomtatványunkról 
számol be . . . " 

BUCSAY elviselhetetlennek tartja azt a megállapításomat, hogy „nem 
szakember létére elismerésre méltó buzgósággal végezte munkáját", mert ez 
nemcsak könyvére „borítja a dilettantizmusnak éppen a könyvészetben el
viselhetetlen fellegét, de kitűnőeri jellemzi a könyvismertető eljárását is''. 
Nyilván felületes eljárásom megdöntésére BUCSAY felsorolja, hogy a „cím
másolatok készítésébe" a debreceni egyetemi könyvtár gyakornokaként, „a 
többi könyvtárosi feladatba" a lipcsei Deutsche Bücherei-ben egy-egy féléven 
át nyert bevezetést, ami pedig „az elméleti képzettséget illeti", a könyvé-
szetből mint melléktárgyból summa cum laude doktori fokozatot szerzett. 
Bevallom bűnömet, minderről nem volt tudomásom. De ilyen mindent el
söprő bizonyítékok után én mégis azt tartom, rokonszenvesebb hozzáértő 
laikusnak lenni, mint laikus szakembernek. Mert ugyebár bevezető gyakor
latok s melléktárgyakból bármily szép eredménnyel letett szigorlatok még 
senkit sem avatnak szakértővé. A szakértelmet a kiadott mű dokumentálja s 
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a hozzáértést általában ennek alapján szokták megítélni. Ismertetésemben az 
értők valószínűleg észrevették idevágó megjegyzéseimet s így fölösleges azo
kat megismételnem. Fölöttébb kiábrándító azonban, hogy BUCSAY éppen 
szakképzettségének hirdetése közben ilyenféle kifejezésekkel él: „címmáso
latok készítésébe" a debreceni egyetemi könyvtár gyakornokaként nyert be
vezetést; vagy alább: „Szót érdemelt volna az a törekvésem is, amely nem 
csupán cím-, hanem címlapmásolatot kíván nyújtani, ha a tipográfiai lehető
ségek korlátain belül is." Mint szakembernek s mint bibliográfiaösszeállító
nak tudnia kellene, hogy a bibliográfiai leírás nem azonos a címmásolattal, 
még kevésbbé címlapmásolattal. Szakszerű könyvészeti mű a nyomtatványok
nak vagy bibliográfiai leírását kell hogy adja, vagy párhuzamosan biblio
gráfiai leírását és cím-, illetőleg címlapmásolatát is (a cím-, illetőleg címlap
másolatnak önmagában könyvészeti szempontból alig van értéke). Egy mun
kában e kettőnek felváltva való alkalmazása, vagy helytelen kombinációja, 
súlyos hiba. Kérdhetném ezek után, miféle szakértelemmel készült az a 
könyvészeti mű, amelynek leírásai nem bibliográfiai leírások, mert hiszen 
bibliográfiai adatokkal kombinált cím-, illetőleg címlapmásolatokat akarnak 
adni, cím-, illetőleg címlapmásolatai pedig hiányosak, mert részben rövidített 
címeket ad, és nem hűek, mert tipográfiailag csak a „lehetőségek határain 
belül" pontosak?! — S ezért a módszeréért a szerzőt még meg is kellett 
volna dicsérnem! 

Mert BUCSAY kioktat arról is, hogy munkájában mit kellett volna több 
elismerésre méltatnom: mindenekelőtt jegyzékének célszerű elrendezését. Erről 
már ismertetésemben megemlékeztem, mást ma sem mondhatok róla. De el
mulasztottam többek között rámutatni arra is, hogy BUCSAY szakított ama 
tradícióval, amely a respondenst tette, meg a disszertációk szerzőjévé. Sze
rény ismereteim szerint a könyvészet már több mint negyven esztendeje sza
kított ezzel a tradícióval s azóta minden valamire való munka a respondenst 
csak akkor tünteti fel szerzőnek, ha ez a műből kétségtelenül megállapítható. 
De dicséret illette volna a szerzőt azért is, hogy a már kielégítően leírt pél
dányokat nem írta le újból. Hogy ezt minő bibliográfus-erény alapján nem 
tette, azt nem tudom, hacsak a nyomdaköltségekben való takarékosságra nem 
gondolok. Végül pedig „szót érdemelt volna" a szerzőnek az a törekvése is, 
hogy „nem csupán cím-, hanem címlapmásolatokat kíván nyújtani". Való
ban: több szót érdemelt volna, de én mégis jobbnak ítéltem ismertetésemben 
elhallgatni — a szerző érdekében. 

Ezek után még csak ennyit: köszönöm BucsAYnak, hogy alkalmat adott 
fantáziájában született önvádjainak eloszlatására s néhány szakkérdés meg
világítására. Az üggyel azonban tovább nem óhajtván foglalkozni, azt a ma
gam részéről egyszersmindenkorra lezártnak tekintem.* VARJAS BÉLA. 

Előf izető ink f i g y e l m é b e . Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy 
hátralékos és idei előfizetési díjaikat szíveskedjenek beküldeni az Egyetemi 
Nyomda pénztárához. E füzethez csekklapot mellékeltünk. 

* A szerkesztőség sem kívánja e hosszúra nyúló vita továbbfolytatását, 
mivel az elvi kérdések már eléggé tisztáztattak. 
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(Rövidítések: AB: Archiv für Buchbinderei, Halle (Saale), XL. évf. — 

ABI: Accademie e Biblioteche d'Italia, Roma, XIV. évf. — B: La Bibliofilia, 
Firenze, XLII . évf. — BB: Bulletin du Bibliophile, Paris, XIX. évf. 
1—4. sz. — BNy: Bulletin of the New York Public Library, XLIV. 
évf., 1—5. sz. — Bü: Die Bücherei, Leipzig, VIL évf. — FDC: Fédé
ration Internationale de Documentation: Communicationes, La Haye, VII . 
évf. — ICI: Informations sur la Coopération Intellectuelle, Paris, 3—8. sz. 
(1940.) — LAR: The Library Association Record, London, XLII . évf., 1—6,. 
10. sz. — LJ: The Library Journal, New York, LXV. évf. — LQu: The 
Library Quarterly, Chicago, X. évf., 1—2. sz. — Ph: Philobiblon, Brunn, 
XII . évf. — ZBW: Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig, LVII. évf. 

A beszámolóban a rövidítést követő szám az idézett cikk kezdő lap
számát jelzi.) 

/ . A háború és a könyvtár. 

W. STÖSSEL: Fünf Jahre Bücherei der Luftkriegsakademie. (ZBW 523.) 
A Bü több közleményt szentelt a harcban álló Németbirodalom könyv

tárügye terén folyó nagyjelentőségű építőmunka ismertetésének. Ezek közül 
a kiemelkedőbb fontosságúak: 

W. K O C H : "Wie Büchereien im Saarland sichergestellt wurden. (Bü 170: 
a Saar-vidéki könyvtáraknál foganatosított háborús kárelhárító biztonsági in
tézkedésekről számol be; ismerteti továbbá a hadseregfejlesztést szolgáló 
könyvtári, valamint a határszéli könyvtárak fejlesztése céljából tett intéz
kedéseket.) 

P. H A R D E N - R A U C H — W . P F E I F F E R — W . K O C H — L . LANGENFELD: Die 
Aufbauarbeit im ersten Halbkriegsjahr. (Bü 176: a badeni, Saar-vidéki, pfalzi 
és trieri népkönyvtárak fejlődése a háború első félévében.) 

P. K R E M E R : Kriegseinsatz der Volksbücherei Wittlich, Bez. Trier. 
(Bü 311.) 

Német folyóiratokban olvassuk a következő háborús vonatkozású 
híreket: 

a Nationalbibliothek, Wien, háborús anyaga a következő gyűjtemény-
részekre tagozódik: nyomtatványok; tábori postalevelezés; tábori színház 
(frontszínház) és mozgókép; térképanyag; a legfőbb hadvezetés személyisé
geinek, a magasabb kitüntetések birtokosainak, valamint a könyvtár hadba
vonult alkalmazottainak képmásai; tábori újságok és egyéb katonai lapok. 
(ZBW J57-) 

A schleswig-holsteini állami könyvtár könyvanyagát tartalmazó kiéli 
vár keleti szárnyát az 1940. október 19-ére virradó éjjelen angol repülők 
bombatalálata érte. A támadás következtében a könyvállomány egyharmada 
elpusztult. (ZBW. 558.) 

A ZBW (376.) a Völkischer Beobachter 1940. június 27-i számában fog
lalt híradás nyomán hírt közöl a löweni egyetemi könyvtár pusztulásáról. 
A Löwenbe 1940. májusában bevonult német katonaság a könyvtárat már 
lángokban találta. A pusztító tűzvész ekkor már annyira elterjedt az épüle
ten és helyiségeiben, hogy a németek erőfeszítése jóformán hiábavalónak bizo
nyult: a 800.000 kötetre terjedő állomány javarésze elpusztult. A megejtett 
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vizsgálat során kiderült, hogy a tűzvész oka nem tüzérségi vagy légiharc, ha
nem szándékos gyújtogatás volt, amelyet német csapatoknak a városba való 
bevonulása előtt követtek el, valószínűleg a városban tartózkodó angol csa
patok. 

Az első finn-orosz háború folyamán a karéliai területen 6 városi és 45 
vidéki könyvtár semmisült meg teljes állományával, köztük a viborgi városi 
könyvtár is, melynek n j . ooo kötetre terjedő állományában pótolhatatlan régi 
könyvek foglaltattak. (ZBW 493.) (Ph. 185.) — 

Instructions pour l'application de la défense aérienne dans les musées, 
les bibliothèques, les archives et institutions culturelles similaires en Allemagne. 
(Décret du Ministre de l'Aviation et Général en Chef de l'Aviation militaire, 
26 août 1939.) (ICI 168.) 

L. R. M C C O L V I N : Libraries to-day — for to-morrow. (LAR 4: a könyv
tárak nemzeti jelentősége és szerepe háború idején. — Idézi jASTnak azt a 
megfigyelését, amely szerint a háború bizonyos tekintetekben serkentőleg hat az 
olvasók érdeklődésére; így elsősorban egyes szakterületek (politika, közgazda
ság, ipar) szakirodalma iránt ébreszt fokozott érdeklődést. — Megemlíti az 
angol könyvtárosok egyesületének ama elvi határozatát, hogy a gyermekek 
neveltetésének rendes menetét a maga részéről a háború idején is minden ren
delkezésére álló eszközzel biztosítani kívánja.) 

E. V. C O R B E T T : War: the first three month. (LAR 11: az angol könyv
tárosok egyesülete által az egyes angol könyvtárakhoz kibocsátott kérdőíve
ken befutott válaszok — 104 könyvtár válasza — alapján ismerteti az angol 
könyvtárak helyzetét és állapotát a háború első negyedévében. A válaszokból 
megtudjuk, hogy a 104 könyvtár közül már az első negyedévben részben be
zárt, részben különféle korlátozásokat léptetett életbe 20 könyvtár. A fér
fiak helyén több könyvtárban női munkaerőket alkalmaztak. Nyitvatartásá-
nak időtartamát 42 könyvtár rövidítette meg az első negyedévben.) 

Az angol könyvtáraknál foganatosított különféle háborús intézkedések
ről és biztonsági rendszabályokról, valamint az angol könyvtárakban a há
ború folytán előállott helyzetről a következő közlemények számolnak be: 

M. BEATTIE: County library notes. Library service in wartime (LAR 27: 
az elköltöztetett angol lakosságot befogadó vidékek olvasóforgalmáról.) 

R. H O W A R T H : Evacuation: a problem and an experiment. (LAR 15.) 
Libraries for H. M. Forces. (LAR 44.) 
[R. D. H. S M I T H ] : The service of youth. (LAR 103.) 
Books for prisoners of war. (LAR 137.) 
Az amerikai „nemzeti önvédelem programmja" (National Defense 

Program) megoldandónak szánt könyvtárügyi és könyvtári feladataival a LJ 
25 kisebb-nagyobb közleménye foglalkozik. 

Az északamerikai könyvtárosok egyesülete (American Library Asso
ciation), más hivatalos szervek bevonásával, megállapította a „nemzeti ön
védelem programmjának" a könyvtárügyet illető fő célkitűzéseit. Ezek a cél
kitűzések a következők: 

1. Katonai jellegű intézkedések (hadikönyvtárak, a tengerészet könyv
tárainak igénybevétele, a kórházkönyvtári intézmény kiterjesztése). 

2. Ipari felkészülés. 
3. A demokrácia és problémái. 
4. A könyvtári szolgálat és munka rendes menetének biztosítása. 

(LJ 698.) 
W. E. "WRIGHT: War subject-headings. (LJ 42: a philadelphiai háborús 

dokumentációs központ (The War Documentation Service of Philadelphia) 
az Európában folyó háború anyagának tárgyi alosztását tartalmazó magya-
rázatos jegyzéket adott ki. W. szerint a jegyzék nem hibátlan, de jó szol
gálatot tehet. Kár, hogy a washingtoni Library of Congressnek a világháború 
anyagánál alkalmazott tárgyi alosztásait a jegyzék szerkesztői nem vették 
mindenütt figyelembe.) 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 7 
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A LJ (Books in air raids: LJ 1040.) a LAR október havi számából is
merteti az egyik angol kollégium könyvtárosának ismertetőjét a légitámadás 
következtében kárt szenvedett könyvtári könyvekkel való eljárásról. 

2. Milyen irányban haladnak a könyvtárak ? 

V. EICHSTÄDT a 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott előadá
sában (Das Schrifttum zur Judenfrage in den deutschen Bibliotheken: ZBW 
60.) a német könyvtárak zsidó vonatkozású irodalmának anyagával foglal
kozva tanulságosan szögezi le, hogy abban a körülményben, hogy ebben az 
irodalmi anyagban ma oly nagymértékben vagyunk a napisajtó anyagára 
utalva, a régi beszerzési és válogatási politikának az az egyoldalúsága nyil
vánul meg, ami az értekezésekkel, általában; a kisebb terjedelmű nyomtat
ványokkal szemben meglehetősen mostoha módon jártak el. A Deutsches Ge-
samtkatalogból kitűnik például, hogy egy 1632-ből való jogi vagy teológiai 
kompendium tízszerannyi könyvtárban van meg, mint egy tudósítás a lützeni 
csatáról; egy 1890-ben megjelent tudományos bevezetőmunka ötszörannyi 
könyvtárban fordul elő, mint egy pártkomüniké Bismarck bukásáról. Kétségbe
vonhatatlan tény, hogy a múltban a könyvtárakban a tudományos irodalmat 
az úgynevezett időszerű napi irodalom rovására messze túlértékelték, nem 
számolva azzal, hogy az utóbbi az előbbinél helyenként és időnként sokkal 
értékesebb forrást jelenthet a tudományos búvárkodás számára. A köteles-
példányrendszer bevezetése végül is kiküszöbölte a válogatásnak ezt az egy
oldalúságát. — Felsorolja azokat a német könyvtárakat, amelyeknek fontos 
és jelentős zsidóvonatkozású anyaguk van, majd áttér annak a beható tár
gyalására, hogy ezen anyagukat miként tárolják a szóbanforgó könyvtárak 
és hogy mi módon férhető hozzá a szóbanforgó anyag. 

W. KAISER (Taking the library to the worker: LQu jo.) tanulmányá
nak tárgya az a kérdés, hogy a kétkezi munkás tevékenységét a könyvtár 
mi módon szolgálhatja a legeredményesebb módon. Alapos és részletes vizs
gálódása eredményeképen szerző arra a megállapításra jut, hogy a könyv
tárosnak meg kell ismerkednie a munka terminológiájával és gyakorlatával, 
hogy az e részben reáháramló feladatokat sikerrel láthassa el. 

C. W. BAILEY: Library statistics speak. (LJ 513: a könyvtár eredmé
nyes működését feltétlenül elősegíti a helyes szempontokra menő, pontos sta
tisztika. A cikk egy statisztikai tervezetet mutat be, melynek segítségével, 
szerző szerint, hozzávetőlegesen hű képet nyerhetünk egy könyvtár működé
séről. A tervezet a beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés és felvilágosító szolgá
lat, valamint az adminisztráció köréből vett kérdések kombinációjára tá
maszkodik.) 

E. KAVANA: Indexing statistics. (LJ 935: azt fejtegeti, hogy a könyv
táros és a statisztikus munkája több tekintetben hasonló és így bizonyos 
fokig egymásra vannak utalva.) 

H . L. BUTLER: An inquiry intő the Statement of motives by readers. 
(LQu 1 : kimerítő tanulmány keretében ismerteti a Rochester Public Library
ben (New York) megejtett statisztikai vizsgát, mely annak a kérdésnek a tisz
tázását célozta, hogy miért (milyen okból, indokból) olvas a közönség? A szá
zalékokban kifejezett eredmények, valamint az egyes válaszok természetszerű
leg elsősorban az amerikai olvasórétegekre jellemzőek.) 

N . S. E. PUGSLEY: Our place in this war and after. (LAR 134: azt fej
tegeti, hogy a háború maga is bizonyos nevelőhatást fog gyakorolni a könyv
tárosokra; ezenfelül azonban az angoloknak már most meg kell tenniök az 
előkészületeket egy mozgékonyabb, tökéletesebb könyvtári apparátus meg
teremtésére, hogy a háború után megoldandó szociális kérdéseknek meg tud
janak felelni.) 

E. M. SMITH: The library feels its way in parent éducation. (LJ 616: 
a könyvtár bizonyos tekintetben a felnőttek iskolájának tekinthető. A cikk 
a kérdést az U. S. A.-beli viszonyok szempontjából veszi vizsgálat alá.) 
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Az 1938. és 1939. évről szóló beszámolónk hasonló fejezeteiben már 
ismertettünk néhány olyan közleményt, amelyek alkalmasak arra, hogy bizo
nyos, az amerikai könyvtárügy — s távolabbról: majd minden public library-
típusú könyvtárkultúra — mélyén lappangó válságtünetekre felhívják figyel
münket. (MKSzle 1939, 326.; u. o. 1940, 318.) A LJ 1940. évi folyamából 
most végre teljes mértékben napfényre kerül e válság mibenléte és mértéke. 
Azt hisszük aligha tévedünk, amkor feltételezzük, hogy a kérdés mostani, 
valóban gyökeres formában való újrafelvételét egy európai könyvtáros 
— MUNTHE — Amerikában nagy port felvert könyvének („American libra-
rianship from a European angle: an attempt at an évaluation of policies and 
activities". Megj. Chicagóban, 1939-ben) kell tulajdonítanunk. (A munkáról 
tavalyi könyvismertetéseink sorában már megemlékeztünk; idén ismét vissza
térünk reá ismertetéseink során.) 

J. CHANCELLOR (Mass éducation and the public library: LJ 54.) szerint 
az amerikai könyvtárosok egyesületétől (A. L. A.) szerzett felvilágosítás alap
ján kimondhatjuk, hogy az U. S. A. lakosságának csupán egyharmada van 
nyilvános közkönyvtárakkal {public librarj-kkal) megfelelőképen ellátva; a 
lakosságnak egy másik harmada csak részben tekinthető ellátottnak, míg a 
fennmaradó harmad — könyvtárak híjján — szinte teljesen ki van zárva a 
könyvtárhasználat lehetőségéből. Tény az is, hogy a könyvtárakkal meg
felelőképen ellátott területeken is csak a lakosság 30%-a használja a könyv
tárakat. E 30%-nak is majd felét diákok teszik, akiknek a könyvtárakra is
kolai tanulmányaik miatt van szükségük. Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy 
miért, milyen okból olvas az amerikai ember, arra a szomorú megállapításra 
jutunk, hogy az olvasóknak csupán mintegy i j % - a olvas kimondottan műve
lődési célból. Nyilvánvaló, hogy a nyilvános közkönyvtárak ilyen helyzet 
mellett valóban eredményes felvilágosító- és nevelőmunkát széles körben nem 
végeznek. A segítség lehetőségeit vizsgálva, a legfontosabbnak azt tartja, hogy 
az amerikai közkönyvtárak a cél — a könyv megkedveltetése — érdekében 
minden lehető eszközt (rádió, propagandaelőadások stb.) ragadjanak meg a 
közönségnek a könyvtárba való becsalogatása érdekében. 

C. VITZ (Who is to blame?: LJ 999.) szerint a viszonyoknak ilyetén 
alakulásáért részben maguk a könyvtárosok is felelősek. Szerinte elsősorban 
szigorúan állami könyvtáregyesületre van szükség. 

M. S. DUDGEON (State-wide library planning: LJ 1003.) céltudatos 
munkával megvalósítandó tervezettel kíván hozzájárulni a probléma meg
oldásához. A fő teendők szerinte: 1. Az ellátatlan vidékek megszervezése. 
2. Ott, ahol a könyvtárak elosztása egyenlőtlen, e helyzet megjavítása. 3. Biz
tosítása annak, hogy az, aki fontos okból kíván használni könyvtári könyvet, 
meg is kapja azt. 4. A bibliográfiai apparátus megjavítása. 5. Az állami támo
gatások növelése, stb. 

G. SCHÜTZ (Libraries: wake up and plan: LJ 310) szerint a könyv
tárak közművelődési hatásáról beszélni ott, ahol a lakosságnak legfeljebb-
20%-a él a könyvtárakkal, természetesen nem lehet. A könyvtár ne 
a külső csillogást keresse, hanem elsősorban belsőleg váljék korszerűvé. Ezt 
követeli az élet fejlődése. Felhívja az amerikai könyvtárostársadalmat, hogy 
lássa meg végre a könyvtárosi hivatás igazi problémáit és ezeket a problé
mákat az emberi társadalom létének, fejlődésének és igazi céljainak tükrében 
tekintse. 

G. F. BOWERMAN: The children's department: fundamental for 
successful library work. (LJ 953.) 

X. P. SMITH: Streamlining library instruction. (LJ 521.) 

5. A könyvbeszerzés. 

J. A. H O W A R D : Gauging the call of the reading public for religious 
books. From the public library angle. (LJ 573: milyen beszerzési és váloga
tási politikát tanúsítsanak a vallásos tárgyú könyvek irányában mutatkozó 

7* 
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olvasói érdeklődéssel szemben a nyilvános közkönyvtárak? Szerző szerint a 
következő irányelvek alapján járjunk el: 1. Várjuk be mindig, mely címek 
iránt mutatkozik érdeklődés. 2. Ugyanazon műből ne szerezzünk be több pél
dányt, ha az illető mű iránt kereslet nem mutatkozik. 3. A legolvasottabb 
művekből szerezzünk be több példányt.) 

N« C. VAN D E U S E N : Periodical Exchange. (LJ 131: propozíciók a fölös
példánycserére vonatkozólag; a cikkben foglaltak kizárólag az amerikai 
könyvtárakat érintik.) 

4. Katalogizálás. 

E. ACKERKNECHT: Deutsche und amerikanische Büchereihandschrift. 
(ZBW 39 y. a német és amerikai könyvtárakban otthonos címfelvételi kézírá
sok külső képéről közöl magyarázó ábrákkal kísért érdekes tanulmányt. 
A könyvtári kézírásokkal kapcsolatos legfontosabb követelmény szerinte az 
«gyes betűk és számok világos és egyértelmű kiírtsága, az egyes szó- és szám
képek világos körülhatároltsága és végül az írásképek bizonyos egységessége. 
Ez az egységesség természetesen nem jelenti azt, mintha az egyénnek a kéz
írásban is megnyilvánuló kifejezőereje bármi tekintetben is csorbát szenvedne. 
Az írógép fokozódó térhódítása A. szerint nem jelent veszélyt a kézírás meg
maradására nézve, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a könyvtári írás elsajátítását 
elemi követelménynek tekintik még Amerikában is, ahol pedig oly előszere
tettel alkalmazzák a munkatechnika minden új eredményét.) 

H . G. VON RUNDSTEDT: Der Realkatalog und die Wehrwissenschaften. 
(ZBW 7 4 . ) 

E. STRÜBING: Der Registerkatalog der Landesbibliothek "Weimar. 
(ZBW 356.) ' 

E. WALLNER: Inventarisierung und Katalogisierung von Handschriften. 
{ZBW j2.) 

L. DENECKE : Über die Ausbildung einer Instruktion für das Verzeich
nis der Handschriften im Deutschen Reich. (ZBW 45.) 

U. JOHANSSEN: Die polnischen und russischen Katalogisierungsvorschrif
ten. (ZBW 387: szláv területen a legújabb időkig a porosz vagy a velük ro
kon címfelvételi szabályzatok voltak használatban. Ujabban a volt lengyel 
és orosz területeken új szabályok jöttek divatba, amelyek már több lényeges 
ponton eltérnek a porosz szabályzattól és az angol CR (Catalog Rules) felé 
mutatnak közeledést. Igen érdekes a két séma oroszországi megütközésének 
története. Leningrád a régi porosz instrukciók mellett tört lándzsát, Moszkva 
viszont az új mellett. A CR végső győzelme kezdettől fogva nem volt vitás, 
tekintve, hogy az orosz könyvtárak képviselőinek túlnyomó többsége ebben 
a szabályzatban látta biztosítva a nemzetközi szabályozás lehetőségét. 
A Moszkvában megtartott első könyvtároskongresszuson már annyira a CR 
mellett nyilvánult meg a hangulat, hogy a porosz szabályzatról egyetlen egy 
referátum sem hangzott el, annak ellenére, hogy az orosz könyvtárak jórésze 
a porosz instrukciók szerint volt katalogizálva és így egy új rendszer beveze
tése mindenképen megfontolandónak látszott. A kongresszus végül határozattá 
emelte azt a szándékát, hogy egy egységes orosz szabályzatot kíván kidolgoz
tatni a CR alapján. A tanulmány szerzője vizsgálat alá veszi a lengyel és 
orosz területeken érvényes szabályzatok eltéréseit a porosz szabályzattól, be
számol az önálló megoldásokról és ennek kapcsán az ezekben fennálló számos 
ellentmondásra mutat rá.) 

J. E. HITCHCOCK: Subject coverage in university library catalogs. 
(LQu 69.) 

N. O. R U S H — M . D. H E R R I C K : Recataloging an old library. (LJ 668: 
a régi anyag újrafelvételéről.) 

M. E. BowERS: Cataloging with stencils. (LJ 462.) 
L. M. MORSCH: Cataloging and classification and the needs for populär 

service. (LJ 561.) 
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5. Szakozás, decimálás. 

Deutsche Gesamtausgabe der Dezimalklassifikation. 6. Lieferung: A b 
teilung 63/66. (FDC 87: a tizedes osztályozás német összkiadása most meg
jelent 6. részének tartalmáról ad részletes áttekintést.) 

L. M. MORSCH : Cataloging and classification and the needs for populär 
service. (LJ 561: azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi módon fokozhatja egy 
nyilvános közkönyvtár a maga katalógusának használhatóságát. Vizsgálódá
sai eredményeképen megállapítja, hogy a legfontosabb, hogy olyan részletesen 
osztályozzunk, amennyire csak lehetséges. Ugyancsak lényeges követelmény,, 
hogy állandó használatra osztályozzunk.) 

D. M O N T E L : France adopts the American subject headings. (LJ 1014.) 
F. DONKER DUYVIS: XIVth Report of the International Committee 

of Universal Classification. (FDC 77.) 

6. Könyvkölcsönzés. 

I. GRAEBSCH: AUS der Praxis der Jugendausleihe im Kriege. (Bü 274.) 
M. H00D—G. R. L Y L E : A new System of book charging for college 

libraries. (LJ 18.) 
A. G. EVANS : The compleat borrower. (LAR 106.) 

7. Olvasótermi használat. 

A. I. BRYAN: The reader as a person. (LJ 137: olvasó-pszichológiai t a 
nulmány, telve helyi vonatkozásokkal.) 

K. BROWN: A guide to the référence collections of the New York 
Public Library. (BNy $7, 373: az olvasóterem állományának ismertetése 
szakok szerint. Az előző öt évfolyamban közölt cikksorozat folytatása.) 

8. Felvilágosító szolgálat, dokumentáció. 

A. v. HARNACK a 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott nagy
jelentőségű előadásában (Die Auskunftserteilung als bibliothekarische Aufgaber 
ZBW 16.) a felvilágosító szolgálatról mint könyvtári feladatról beszélt. Le
szögezte, hogy a felvilágosítás-szolgáltatás minden könyvtárnak feladata. 
A szolgálat alapja a könyvtár katalógusa, amely azonban a könyvtárak mai 
méretei mellett már nem mindenkor elégséges. A katalógusok mellett a mai 
könyvtárnak más segédeszközökre is támaszkodnia kell, hogy felvilágosító 
szolgálatát megfelelőképen elláthassa. A tanulmány szerzője — a Preussische 
Staatsbibliothekban hosszú évek gyakorlatával megszerzett személyes tapasz
talatai alapján — a következőkben foglalja össze a felvilágosító szolgálatot 
teljesítő könyvtáros tudnivalóit és kötelmeit: A felvilágosítást kérőt mindig 
hallgassuk meg alaposan! Tájékozódjunk a felvilágosítást kérő személyéről is! 
A felvilágosítás szolgáltatásának műveleténél összpontosítsuk minden erőnket 
a feladatra! Vegyünk minden kérdést komolyan! Éljünk teljes mértékben a 
könyvtárban rendelkezésünkre álló segédeszközökkel! Ne feledjük, hogy a 
felvilágosítást kérő szemében sokszor mi jelentjük az utolsó lehetőséget 
arra vonatkozólag, hogy kérdésére megfelelő választ kaphat és hogy maga
tartásunkkal magunk is közreműködünk az intézetünkkel kapcsolatos 
általános vélemény kialakításában! Ne merüljünk bele túlságosan azok
nak a kérdéseknek a búvárlatába, amelyek bennünket magunkat is érdekel
nek! Ne vállaljunk olyan megbízásokat és munkákat, amelyeket másoknak 
ajánlottak fel! Gyarapítsuk tervszerűen a tudásunkat! Ne higyjük, hogy az, 
amit az egyetemen elsajátítottunk, még további 40 évre elegendő! 

L. G. PATRICK: The information officer in the university library. (LAR 
64: egy speciális könyvtár referensszolgálatos könyvtárosának munkakörét 
körvonalazza.) 
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R. L. W. COLLISON: The missing relative. (LAR 9: a könyvtárhoz 
— Amerikában — sokszor fordulnak azzal a kéréssel, hogy kutassa fel az 
eltűnt barátot vagy vezesse ismét nyomra az elvesztett kapcsolatot. Az ilyen 
kérések teljesítése alól a könyvtár nehezen vonhatja ki magát; de talán nem 
is szükséges magát kivonnia, tekintve, hogy a felvilágosító szolgálatnak ez az 
ága egyszersmind találékony eszközét jelenti a könyvtár propagandájának 
is. A propagandának ez a módja a közönségnek azt a rétegét is meghódí
taná a könyvtár számára, amely jelenleg még nincs megfelelő respektussal 
iránta. — Az eltűnt kapcsolat felkutatását megkönnyítendő, javasolja, hogy 
egy-egy vidék könyvtárai létesítsenek egy hivatalt „könyvtárközi" keresések 
megválaszolására. A hivatal működése a vidék egész területére terjedjen ki.) 

D. L. R O O T : The library can induce travel. (LJ: A Cleveland Public 
Library-ben 10 év óta utazási felvilágosító szolgálat működik. Ennek a mű
ködését ismerteti a könnyed stílusban megírt kis cikk.) 

C. T U D U R I : Bibliothèque et documentation. (FDC 8.) 
I. GRUNBERG: Un auxiliaire important des services de documentation 

dans l'administration et dans l'industrie. (FDC 53: a XV. nemzetközi doku
mentációs kongresszuson elhangzott előadás.) 

H. STOECKLER: Fotografische Apparate für Bibliotheken und Doku
mentation. (FDC 84.) 

D. DRAGULANESCU: Le cinquième centenaire de l'imprimerie et la docu
mentation Roumaine. (FDC 100.) 

Az 1939. évi zürichi (XV. nemzetközi) dokumentációs kongresszus 
2—4. üléséről ad beszámolót a FDC (3, 39, 46). Az egyes ülések tárgya, az 
ülések sorrendjében, a következő volt: A dokumentáció a közigazgatásban; 
a dokumentáció az iparban; fényképi sokszorosító eljárások a dokumen
tációban. 

9. A könyvtár propagandája. 

S. HARRAL: Humanize public relations. (LJ $03: a köz és a könyvtár 
kapcsolatát szorosabbra kell fűzni. Ma azt tapasztaljuk, hogy a könyvtárak 
«lőtt igen sokan haladnak el olyanok, akik — példának okáért — még 
sosem láttak olvasótermet. Ezek után érthető, hogy a közfelfogásban renge
teg téves ismeret fogott gyökeret a könyvtárral kapcsolatosan. Kevesen van
nak tisztában a könyvtár céljával és a közösség életében betöltött szerepével 
is. Mind e hiányosságok kiküszöbölését erőteljesen kell szorgalmazni. Szá
molni kell mindenekelőtt azzal, hogy a köz érdeke lényegesen többet kíván 
a könyvtártól, mint csupán könyvet. Könyvtár és közönség kapcsolatát olyan 
módon kell megalapozni, hogy ezek a kapcsolatok az U. S. A.-beli könyv
héten túlmenőleg, az egész évre terjedjenek ki mindenkor.) 

D. Y O R K É : Thinking beyond books. (LJ 675: különösen kisebb könyv
tárak emelhetik nagy mértékben a maguk népszerűségét és használatát olyan 
módon, ha különféle, kisebb-nagyobb bemutatásokat és kiállításokat rendez
nek. A tanulmány szerzője egy kisebb U. S. A.-beli könyvtárra hivatkozik, 
mely a vázolt módszert teljes sikerrel alkalmazta.) 

A. I. BRYAN: The reader as a person. (LJ 137.) 
G. SCHÜTZ: Library printing célébration. (LJ 2J5: hogyan aknázhatnák 

ki a kisebb könyvtárak a könyvnyomtatás feltalálása 500. évfordulójának 
alkalmát a könyv és a könyvtár ügyének népszerűsítésére.) 

R. L. W. COLLISON: The missing relative. (LAR 9.) 
D. L. R O O T : The library can induce travel. (LJ 334.) 
A rádióról, zenéről éc filmről, — mint a könyvtár propagandájának 

eszközéről a LJ következő lapjain olvasunk: 2$, 28, 208, 365, 497, 519, 601, 
667, 794. 

10. A könyvtárak együttműködése. 

J. S. RICHARDS: Wh y and how should librarians associate. (LJ 1006: 
a könyvtárosok együttműködésére a könyvtáros képességeinek kifejlesztése és 
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a könyvtárak teljesítőképességének növelése érdekében van elsősorban 
szükség.) 

Angol és amerikai könyvtárak együttműködésének különféle kérdései
ről írnak: 

A. E S D AILE—L. N E W C O M B E : A new system of co-ordination among 
libraries. (LAR 156.) 

E. L. SMITH: United we stand: regional co-ordination of small libra
ries. (LJ 56$.) 

L. M. PAYNE: Unsolved enquiries and référence library co-operatio-i. 
(LAR 263.) 

D. R. P F O U T Z — C . W. SUMNER—B. B. GRESSMAN: Rural library 
extension in Ohio. (LJ. 436.) 

M. B. COVERT: Co-operative library service in Ashtabula County. 
(LJ 430.) 

Library hospitality. (LAR 164: a cikk a más városok könyvtárainak 
olvasóit vendégül látó könyvtárakat a szerint csoportosítja, hogy vendé
geiket milyen kedvezményekben részesítik.) 

11. Fényképezés és mikrofilm. 

H. H. FUSSLER: Library photography. (Állandó rovat a LJ-ben: 
újabb fotografikus eljárások, készülékek és anyagok ismertetése. A rovat az 
1940. évben a következő érdekesebb témákról közölt cikkeket, ismertetéseket 
és híreket: fényképlaboratóriumok berendezése, világhírek a könyvtári fény
képezés köréből, a mikrofilm műszaki kérdései, a mikrofilm propagandája, 
mikrofilm szakkönyvtárakról, a könyvtári mikrofotográfia története az 
U. S. A. államaiban.) 

A ZBW (79.) ismerteti H. KMESnek a 35. német könyvtároskongresz-
szuson elhangzott előadását (Photomikrographie in Bibliotheken). K. elő
adta, hogy tanácsadása mellett az Ernst Leitz-firma (Wetzlar) olyan foto-
mikrografikai készüléket állított elő, mely a felvételt és a nagyító berende
zést egy készülékben egyesíti. A szériaszerű előállítás lehetősége már bizto
sítva van. 

A FDC 84. lapján (H. STOECKLER: Fotografische Apparate für Biblio
theken und Dokumentation) ismertetve találjuk a Leitz-firma által forga
lomba hozandó felvevő- és vetítőkészülékek mintáját. [V. ö. ehhez a franciák 
kísérletét: P. BOURGEOIS: Un nouvel appareil de lecture pour microfilm. 
(FDC 57O] . • • ' ; . 

A ZBW (80.) ismerteti W. ScHÜRMEYERnek a 35. nemet könyvtaros
kongresszuson elhangzott előadását (Filmphotokopie im Bibliothekswesen), 
melyben S. hangsúlyozta, hogy minden nagyobb német könyvtárat felvevő
készülékkel kívánnak felszerelni. A mutatkozó anyagi nehézségek elhárítása 
céljából már tárgyalásokba kezdtek. — Egy könyvoldal filmkópiája — a szá
mítások szerint — csak 2.% pfennigbe kerülne. 

H. M. LYDENBERG: Photographie work in libraries. (LJ 178.) 
M. LANGLOIS: Le micro-film et la reproduction des textes. (BB 63.) 
F. DONKER DUYVIS: Copying-frames for reflectography. (FDC 82.) 
Az ICI (192.) terjedelmes tanulmányt közöl „A mozgókép és a köz

ízlés" (Le cinéma et le goût public) címen. A tanulmány egy része a film
könyvtárakkal foglalkozik. Ismerteti a világ legnagyobb filmkönyvtárait 
(Reichsfilmarchiv, Berlin; Cinémathèque française, Paris; National Film 
Library, London; Museum of Modern Art Film Library, New York). 

Hírek: 
Németországban a „Fachnormenausschuss für Bibliotheks-, Buch- und 

Zeitschriftenwesen" keretében megalakult az „Ausschuss für fotographische 
Verfielfältigungsverfahren". Az intézmény vezetője PRINZHORN professzor, 
a lipcsei egyetemi könyvtár igazgatója; 
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a Nationalbibliothek, Wien, negatívállományát miniszteri rendeletre 
egyesítették az egykori „Landesbildstelle Ostmark" negatívgyüjteményével; 

az angliai Szent Bonaventura-kollégium könyvtára mikrofilm-könyv
tárat állít fel. A felvételek tárgya az angol könyv 1474—1640. Az előkészítő 
munkálatok során eddig 200.000 könyvoldalt fényképeztek le; 

az U. S. A.-beli Brown University a Rockefeller-alapítványtól e célra 
juttatott 35.000 dollár erejéig mikrofilmezni kívánja Latin-Amerika könyv
tárainak ritka könyv-anyagát; 

K. D. METCALF, az amerikai könyvtárosok egyesülete (A. L. A.) fény
képezési albizottságának elnöke tárgyalásokat folytatott európai könyvtárak 
értékes nyomtatványainak és kéziratainak fényképezése ügyében. A felvéte
lek részletes munkaterve előkészületben van. 

12. Könyvkötés, restaurálás. 

A könyvnyomtatás feltalálásának 1940-ben világszerte megünnepelt 
500. évfordulója ad különös időszerűséget H. SCHREIBER rendkívül érdekes 
tanulmányának, melynek címe: War Gutenberg Buchbinder? (ABB 46.) 
S. utal arra, hogy a Gutenberg ellen 1493-ban indított strassburgi per 1870-
ben elpusztult, de előzőleg megbízható módon publikált aktáiból tudjuk, 
hogy Gutenberg 1436 után St. Arbogastban, Strassburg elővárosában különféle 
kézművi vállalkozásokat („afentur und Kunst" — ahogy maga Gutenberg 
jelöli) folytatott. Vállalkozásai egyik résztvevőjének, Andreas Dritzehnnek 
halála után ennek bátyja különféle követelésekkel lépett fel Gutenberggel 
szemben; ennek a körülménynek köszönhetjük az 1436. évtől kezdődőleg 
folytatott titokzatos kísérletekről szóló adatainkat. A perben elhangzott 
tanúvallomások azon része, amelyekből a kérdésre világosság derülhetne, ter
mészetesen igen szűkszavú, hiszen azok a kevesek, akik Gutenberg munkájá
ról tudtak valamit, a titoktartásban maguk is érdekelve voltak. Pozitív 
adatok hiányában fel kell azonban tételezni, hogy nem feltétlenül nyomtatási 
kísérletekről van szó, illetőleg mód van arra, hogy más feltevések is szóba 
kerülhessenek. 

Néhány támpontunk is van arra vonatkozólag, hogy Gutenberg szóban
forgó vállalkozásaiban a könyvkötői tevékenység is szerepet játszott. Biz
tos tudomásunk van arról, hogy Gutenberg Strassburgban könyvek színezését 
oktatta; Dritzehn hagyatékában színes köveket találtak; a drágakőcsiszolás 
mesterségét pedig abban az időben nemcsak az ötvösök, hanem a könyv
kötők is gyakorolták. Továbbá Gutenbergnek Strassburgban kétorsós sajtója 
volt; az ilyen sajtó abban az időben nemcsak a nyomdásznak, hanem a 
könyvkötőnek is mesterségbeli eszköze. A per aktáiban különféle fémminták
ról esik szó, amelyekkel nyomtattak; a fémminták — S. szerint — alkalma
sak lehettek bőrmunkák díszeinek elkészítésére is. Egy metszési munkához 
való eszközletről („snytzel Gezug") is szó esik a per aktáiban, ami szintén 
támpontul szolgálhat. Végül ide kell sorolni Hans Dünne tanúvallomását 
1436-ból, mely szerint Gutenberg csak a nyomtatáshoz szükséges dolgokhoz 
100 aranyat kért. S. errevonatkozólag megállapítja, hogy nyomtatáson 
azidőben sokféle tevékenységet értettek. — A fenti adatokkal szemben azon
ban annyi ellenbizonyítékot lehetne felsorolni, hogy ezeknek súlya alatt mégis 
el kell vetnünk azt a feltevést, hogy Gutenberg könyvek kötésével is fog
lalkozott. 

H. SCHREIBER: Die alten Einbände der Gutenberg-Bibel. (ZBW 511: 
a 42-soros Biblia 45 ismert példánya közül 9, tehát egyötöd része van 
korabeli kötésben. A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy mely műhe
lyekből kerültek ki ezek a példányok? Valószínűnek tartja, hogy a példá
nyok nagyobb része kötetlenül került ki a nyomdából. A bizonyíthatóan vagy 
hihetően Mainzban kötött példányokra vonatkozólag fennáll tehát ezekután 
a kérdés, van-e valaminő közük a nyomdászhoz és a kiadóhoz? Ebből a 
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szempontból elsősorban a mainzi Gutenberg-múzeum példánya figyelemre
méltó, mert kötése beigazoltan mainzi eredetű.) 

M. J. HUSUNG: Programmatisches und Kritisches zu einem Atlas bzw. 
Corpus der Lederschnitteinbände des Mittelalters. (ABB 41, 53, 73, 81: a cikk 
szerzője kimutatja, hogy a bőrmetszés [Buchlederschnitt] a tizennegyedik és 
tizenötödik században még specifikusan német műgyakorlat. Feltalálója alig
hanem Tider Woltmann, egy braunschweigi könyvkötőmester.) 

H . LüERS: Vom Einbinden dicker Bücher. (ABB 93: hasznos kötéstech
nikai tanácsok régi vastag, nehéz könyvek kötésére.) 

F. K. W A L T E « : Administrative responsibility for the conservation of 
printed matériái. (LJ 568: a cikk szerzője szerint a könyvtárosnak jól kell 
értenie a könyvkötéshez is, hogy a könyvkötőt munkájában megfelelőképen 
irányíthassa.) 

A LJ állandó kötéstechnikai rovatának (Bookbinding news) néhány 
fontosabb cikke: 

M. H. S H E L L : Binding supervision in library administration. (LJ 40.) 
K. A. R U P P E R T : Binding: practical, durable and aesthetic. (LJ 80.) 
A. C. HANSEN: Library binding instruction at Pratt . (LJ 80.) 
P. BARR: What is binding supervision? (LJ 404: a könyvtárak helyes 

könyvkötészeti programmjának alapelvei: 1. A könyvtár mindenkor szá
moljon múlt-, jelen- és jövőbeni szükségleteivel. 2. A helyes könyvkötési 
programm alapja a jó munka, a bugdet teherbírása és az anyag meg
óvása. 3. A könyvkötési programmnak a könyvtár adminisztrációjához 
kell alkalmazkodnia. 4. A könyvkötési programmnak mindenkor számot kell 
vetnie a könyvtári anyag természetével. Különösen a könyvtár specialitásaira 
kell gondot fordítani. 5. Nagy gondot kell fordítani az ú. n. folyó anyagra 
is. 6. H a szükség van rá, a könyveket haladéktalanul újra kell köttetni. 
7. A kötésmunkák tervszerűségének előmozdítására tervezetet kell kidolgozni. 
8. Azt, hogy egy kötet mikor kerüljön újrakötésre, állapota mellett haszná
latának múltja és sejthető jövője szabja meg.) 

M. R. S M I T H : Binding and the library budget. (LJ 548: a könyvek 
újrakötésének kérdése.) 

A Rómában néhány éve megnyílt és beszámolóinkban már ismertetett 
„Istituto di Patológia del Libro" nevű olasz könyvjavító intézet általános 
működését szemléltetően ismerteti A. SCHWABIK (Wie in der „Bücher-Klinik" 
in Rom gearbeitet wird: Ph 157.); 

az intézetet 1939 decemberében megtekintette Mussolini miniszterelnök 
és Bottai nemzetnevelésügyi miniszter. (ABI 108.); 

a római rádió 1940. március 31-i adásában hallgatóinak ismertetést 
adott az intézetről és működéséről. (ABI 267.) 

13. A könyvtárépület, technikai berendezése, új találmányok. 

Rudolf BuTTMANNnak, a müncheni bajor állami könyvtár vezérigaz
gatójának a könyvtár kibővítését ismertető, a 35. német könyvtárkongresz-
szuson elhangzott előadását (Die baulichen Erweiterungen der Bayerischen 
Staatsbibliothek) a 2BW ismerteti röviden. (80.) A kibővítés eredménye
képen új helyiségeket kapott a könyvtár beszerző osztálya, a művészeti olvas
mányok számára pedig új olvasótermet nyit a könyvtár. 

R. JOERDEN (Neue Freihandbüchereien in Hamburg: Bü 143) ismerteti 
a szabadválogató rendszerű kölcsönzési eljárás bevezetése folytán egyes ham
burgi olvasókönyvtáraknál szükségessé vált és már foganatosított könyvtár
átépítési munkálatokat. 

Ujabb német építkezésekről számolnak be: 
[Ó.] JANSEN: Essens neue Volksbücherei-Hauptstelle. (Bü 279.) 
R. J O E R D E N : Umbau der Bücherhalle Hamburg-Hammerbrook. (Bü 280.) 
W. ZINK: Neuaufbau der Stadtbücherei Castrop-Rauxel. (Bü 311.) 
H. LÖSCHNIGG: Die Stadtbücherei Graz, Beginn des Aufbaues. (Bü 347.) 
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R. FÄRBER: Eröffnung der neueingerichteten Stadtbücherci Paderborn. 
(Bü 347.) 

H. R U P P E : Neue Städtische Büchereien in Wien. (Bü 346.) 
A LAR 1940. évi folyama ismét több új könyvtárépületet ismertet. 

(A legjelentősebbek: LAR 39, 108, 138, 265.) 
A különösen Amerikában igen népszerű könyvtárkocsi („bibliobus", 

„book-wagon", „book-truck", „bookmobile", „book-bus") növekvő térhódítá
sáról tanúskodik a LJ több cikke: LJ 262, 395, 402, 648, 986, 1097. 

A LJ állandó rovata (New buldings and equipment), az előző évekhez 
hasonlóan, az 1940. évben is több új könyvtárépületet és technikai berende
zést ismertetett. A rovat beszámolt többek között a négymillió dollár költ
ségen épülő új washingtoni nyilvános közkönyvtárról és feltűnően sok új 
találmányról adott ismertetést. így bemutatta többek között egy a stack 
világítására szolgáló újtípusú világítóberendezés mintáját, ismertetett egy fő
ként a kéziratok pormentesítése szempontjából fontos új légtisztító készülé
ket és egy áttetsző lapvédő modelljét, mely a könyvmegóvás szempontját 
szolgálja igen ügyes és célszerű módon. 22. számát a folyóirat úgyszólván 
teljes egészében új könyvtárépületek, berendezésük és felszerelési tárgyaik 
ismertetésének szenteli. Az említetteken kívül is sok új könyvtárépítkezést, 
épületet és berendezést ismertet. A fontosabbak: 

D. P . O. HARA: University of Wichita's new library. (LJ 146.) 
C. D. M A T T H E W S : Toward enlarging and rearranging a college lib

rary. (LJ 198.) 
H. M. BLAIR: College library building opened. (LJ 280.) 
E. BARTLETT: Western State College dedicates a new library building. 

(LJ 283.) 
T. G. BROWN: Brooklyn's new central library. (LJ 375.) 
J. R. MASON: George Washington University's new library. (LJ 908.) 
Stack levels added. (LJ 1093: a rochesteri egyetem könyvtára stack-

jének kibővítéséről számol be. A stack-et, melyben 180.000 kötet számára 
volt férőhely, a kibővítéssel 290.000 kötet befogadására tették alkalmassá. 
A bővítési munkák miatt az állományt ki kellett mozdítani addigi helyéről, 
ami azonban nem okozott fennakadást a használatban.) 

A Ph (6.) hírt ad arról, hogy a new-haveni Ya le-egyetem számára 
400.000 kötet befogadására alkalmas Y-alakú könyvtárépület épül. 

14. A személyzet. Státus és szolgálati beosztás. 

0 . GLAUNING: Der weibliche mittlere Dienst. (ZBW 164: szerző a saját 
tapasztalataiból felhozott példákkal kívánja igazolni, hogy a nők könyvtári 
munkateljesítménye semmivel sem marad a férfiaké mögött. Azt tapasztalta, 
hogy a női munkerők önállóság és kollegialitás tekintetében is versenyre kel
hetnek a férfiakkal. Azt hiszi, hogy egy szavazás, mely annak eldöntésére 
irányulna, hogy melyik nem állja meg jobban a helyét a könyvtári munká
ban, a nők javára dőlne el.) 

1. WOLF: Noch einmal: Die Frau im mittleren Bibliotheksdienst. 
(ZBW 406: a szerző GLAUNING megállapításait támasztja alá.) 

R. S. C O W P E R : Not in our stars. (LAR 166: a nőknek a vezető állá
sokra való alkalmassága kérdéséről elmélkedik. Véleményeket idéz annak iga
zolására, hogy a nők valóban alkalmasak könyvtári vezetőállások betölté
sére. C. szerint a nők nem nyugodhatnak bele abba, hogy a vezető helyek 
el legyenek előlük zárva.) 

G. R. L Y L E : They have made their mark. (LJ. 947: egy amerikai 
könyvtárosokról készült statisztikát vizsgál meg. A statisztizált 169 könyv
táros életkorának átlaga 58 év; L. érdekes összehasonlítás kedvéért közli, 
hogy a legkiválóbb amerikai tudósok átlagban 40 évesek.) 

W. VAN JACKSON: Negro library workers. (LQu 95.) 
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J. M. FLEXNER: Refugee librarians. (LJ 550: tévedésektől hemzsegő és 
a politikai elfogultság diktálta hozzászólás az Európából emigrált könyvtá
rosok amerikai könyvtáraknál leendő alkalmaztatásának kérdéséhez.) 

1$. Könyvtárosképzés. 

H E I N Z DÄHNHARDTnak, a német népkönyvtárügy egyik legfőbb irányító
jának alapvető jelentőségű tanulmányát a német népkönyvtárosok tovább
képzésének időszerű kérdéseiről és tapasztalatairól közli a Bü (Ergänzungsaus
bildung: Bü 202.). A tanulmányból kitűnőleg a német népkönyvtárak 1939— 
1940. évi továbbképző tanfolyamának vizsgáira bocsátott 102 jelölt közül 
9 jelölt „jó", 44 „megfelelő", 32 pedig „elégséges" eredménnyel végzett. 
6 jelölt nem jutott tovább, 11 jelölt pedig még ezután kerül vizsgára. 

A német tudományos könyvtárosképzés 1938. augusztus 18-án rendeleti 
úton közzétett tan- és vizsgatervét örömmel üdvözli a német könyvtárosok 
egyesülete, 1939. június 2-án Grácban megtartott ülésén. A rendelet végre
hajtási utasítása még nem jelent meg. Ugyancsak ezután jelenik meg a tudo
mányos könyvtárak segédlétszámába (mittlere Dienst) képesítő tanfolyam 
vizsgaterve is. A népkönyvtárügy számára tervbevett állami vizsgálóintézet 
létesítése a népkönyvtárosképzés önállóságának újabb állomását jelentené. 
(ZBW 86.) 

A német tudományos könyvtáraknál a magasabb alkalmaztatásokra ké
pesítő könyvtárosképzésnek 1940. február 29-én kelt rendelettel közzétett tan-
és vizsgatervét mint jelentős lépést üdvözli a német könyvtárosok egyesülete, 
1940. május 25-én Berlinben tartott ülésén. (ZBW 468.) 

A wieni Nationalbibliothekban 1939. október 13-án és 17-én tartották 
meg egy tudományos könyvtárosképző tanfolyam záróvizsgáit. Eredmény: 
5 jelölt közül 3 „jó", 1 „dicséretes", 1 pedig „elégséges" eredménnyel vég
zett. (ZBW 9j.) 

Ergänzungsprüfung für den Dienst an volkstümlichen Büchereien im 
Frühjahr 1940. (Bü 228: a német népkönyvtáraknál való alkalmaztatáshoz 
szükséges könyvtári továbbképző tanfolyamon sikerrel végzettek névsora.) 

Bekanntmachung. (Bü 235: a német népkönyvtári vizsgabizottság elő
zetes tájékoztatása népkönyvtári tanfolyamzáró vizsgák terminusáról és 
tételeiről.) 

Aufnahmen in die diesjährige Ausbildung für den Dienst an Volkstum 
liehen Büchereien. (Bü 314: közli, hogy az 1940. október i-én kezdődő 1940— 
1942. évi német népkönyvtárosképző tanfolyam jelentkezései lezárultak. 
A tanfolyamra összesen 20 férfit és 164 nőt vettek fel. A felvett nők életkora 
átlagban a 20. életév körül van.) 

F. K. W A L T E R : Library binding in the library school curriculum (LJ 
176: tekintve, hogy a könyvkötés technikája az utóbbi években sok tekintet
ben gyökeres változáson ment át, W. szerint a kötés oktatásának is alkalmaz
kodnia kell a megváltozott követelményekhez.) 

E. M. W A L K E R : Painless library instruction via the movies. (LJ 519: 
szerző, a detroiti (Michigan) Mackenzie High School könyvtárosa közremű
ködésével a könyvtár működését bemutató oktatófilm készült. A cikk ismer
teti a film felvételének körülményeit.) 

X. P. SMITH: Streamlining library instruction. (LJ 521: az eredményes 
könyvtárhasználat szempontjai, kollégiumi növendékek részére.) 

E. M. FAIR: „When I went to library school". (LJ 934: a cikk az ame
rikai könyvtárosképzés több időszerű kérdését érinti.) 

Előzetesen tájékoztatnak a tervbevett angol könyvtárosvizsgákról: 
May examinations. Latest date of entry. (LAR 3.) 
May examinations 1940. (LAR 38.) 
May examinations. London Centre. (LAR. 105.) 
May examinations. London Centre. (LAR 137.) 
December examinations 1940. (LAR 262.) 
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Southern California. (LJ 43: a délkaliforniai egyetemi könyvtártudo
mányi iskolájának megnyitásával kapcsolatos híradás.) 

J. I. W Y E R : The meaning of degrees. (LJ 62: az amerikai könyvtáros
képzés időszerű kérdései.) 

K. L. Sharp scholarship. (LJ 115.) 
Denver summer sessions. (LJ 132: rövid beszámoló a denveri könyvtá

rosiskola működéséről.) 
Hospital librarianship. (LJ 163: a minnesotai egyetem könyvtárosképző 

iskolája közli, hogy kórházi könyvtárosok számára 1940. április i-i kezdet
tel rendezi negyedik tanfolyamát.) 

Columbia library school. (LJ 298: a Columbia-egyetem könyvtáros
iskolájának 1940. évre kiírt levéltárosi tanfolyamáról és a tanfolyam anyagá
ról tájékoztat előzetesen.) 

Library training scholarships. (LJ 303: a massachustetsi könyvtárosegye
sület által rendezendő könyvtárosi tanfolyamra figyelmeztet.) 

Library training scholarships. (LJ 303: figyelmeztet a philadelphiai 
„Drexel Institute" 1940. szeptemberében kezdődő könyvtárosi tanfolyamára.) 

1940 Library School Appointments. (LJ 967: az U. S. A. könyvtáros
iskoláinak és tanfolyamainak rovata.) 

A felsorolt közleményeken kívül az U. S. A.-beli könyvtárosképzéssel 
kapcsolatos fontosabb közleményeket közöl a LJ a 28., 358., 650., 968., 969., 
976., 977-> 97$- é s i°39- l--on. 

SUPKA ERVIN 
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Polykarp R a d ó : Ö. S. B. Das Andenken der Herrschaft König Lud
wig des Grossen in einem Messbuch aus Spalato. Ein Messbuch 
des Nationalmuseums (c. 1. m. ae. 334), vom Münchner Antiquar L. Rosen
thal 1893 erstanden, früher im Franziskanerkloster auf der Insel Curzola, 
wohin es aus Zara kam, ist schon seit Jahrzehnten durch J. Melich als das 
älteste, mit lateinischen Buchstaben geschriebene Sprachdenkmal der kroati
schen Sprache erwiesen (vgl. Anm. 2., sowie 16. und 18.). Vorliegende Studie 
beweist, dass es ein Reisemissale war, der ganze Befund zeigt dies, vgl. S. 4. 
Der Stamm des Messbuches (fol. 1—4' und fol. 23—168), geschrieben von der 
ersten Hand, ist für "Weltpriester geschrieben (vgl. Anm. 29.) und zwar in 
Spalato, wie es aus dem Feste des Hl. Domnius hervorgeht (Anm. 4. und 5.). 
— Das Buch bekamen noch um die Mitte des XIV. Jahrhunderts Dominika
ner, die einen Kalender dem Messbuch beilegten (fol. 5—10'). Der Dominika
ner-Charakter dieses Kalenders ist evident (vgl. S. 6—7.). Das ursprüngliche 
Buch trug keine Spur von ungarischem Einfluss: der Kalender jedoch zeigt 
die heiligen Patrone des ungarischen Königreiches auf (vgl. S. 8.). Auch 
der Kalender ist in Spalato geschrieben worden: das Fest des Hl. Domnius 
zeigt dies (vgl. noch Anm. 33.). Der ungarische Einfluss im Kalender lässt 
sich dadurch erklären, dass Ludwig der Grosse Dalmatien 1357 von Venedig 
zurückeroberte und Spalato so wieder dem ungarischen Reich eingegliedert 
wurde. Der Kalender ist tatsächlich nach 1348 geschrieben worden: da das 
Fest des Hl. Vinzenz, des Diakons, als „totum duplex" im Kalender vor
kommt, vorgeschrieben von dem Generalkapitel des Jahres 1348; die Beschlüsse 
des Kapitels von 1355 sind jedoch noch nicht durchgeführt (vgl. Anm. 39. 
und 40.). 

Paul Gulyás i Les prétendus miniaturistes du roi Mathias. Les histo
riens de la Bibliothèque Corvinienne se sont beaucoup occupés de deux per
sonnages que des documents contemporains d'authenticité absolue désignent 
sous le nom de „miniator". Ce sont un certain Blandius cité 1471 per le roi 
Mathias dans une lettre à Pomponio Leto et le dominicain Joannes Antonius 
Cattaneo de Mediolano, délégué vers 1582 à la tête de l'abbaye bénédictine 
de Madocsa, qui figure dans le livre des comptes du roi Wladislas IL en 
1495 en qualité de „miniator librorum regiorum". Mme Hoffmann, séduite 
par l'expression „miniator librorum regiorum" attribue au supérieur de l'abaye 
de Madocsa les illuminatures de plusieurs manuscrits Corviniens et notam
ment du Cassien de la Bibliothèque Nationale de Paris, son prétendu chef 
d'oeuvre. Une première difficulté qui s'oppose à cette supposition est 
ce fait singulier, que toutes ces peintures furent exécutées vers la fin du 
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IX. décade du XV. siècle quoique Joannes Antonius s'établît en Hongrie 
vers 1482; une seconde c'est que notre dominicain ayant une mission spéciale 
et bien ardue en Hongrie, on a peine à croire qu'il eut eu le loisir néces
saire à exécuter tous ces travaux de pinceau. Quant a Blandius, on ne peut 
s'empêcher de trouver étrange que le roi ait envoyé un artiste et non pas 
un philologue en Italie, pour lui procurer des manuscrits. 

Tous ces scrupules s'évanouissent si l'on tient compte de la significa
tion du mot „miniator" au Moyen Age. Selon le Catholicon de Balbi, livre 
de chevet de ces temps „miniator" fut le synonyme pour „rubricator":. 
Blandius et le supérieur de Madocsa furent donc des philologues et non pas 
des peintres, ce qui est bien plus conforme à la mission de l'un et de l'autre. 
Les „livres royaux" dont les rubriques furent confiées au savant dominicain 
durent être les Rerum Ungaricarum Décades de Bonfin transcrits juste à cette 
époque par le scribe Jean, ennobli par Wladislas II. pour sa copie „fidèle 
et soignée". 

Tout récemment Mme. Berkovits vient d'attribuer le Cassien de Paris 
et les manuscrits du même style à Felix Petantius, diplomate de Wladislas II. 
qu'elle identifie — se reposant sur les suppositions peux probantes de 
MM. Kukuljevic et Matkovic renouvelées naguère par M. Florio Banfi (Holik) 
— avec un certain Felix Ragusanus qui fut au dire de Nicolas Oláh le chef des 
copistes du roi Mathias. Que Felix Ragusanus, dont l'identité avec Felix 
Petantius est loin d'être démontrée, soit l'auteur de toutes ces peintures est 
possible, mais cette suppositions ne se changera en certitude qu'en le cas si 
on découvrira des oeuvres signées de maître. 

Oszkár Sashegy i : Kalenderzensur in Ungarn unter Franz I. Schon 
Maria Theresia und Joseph II. bestimmten in verschiedenen Verordnungen 
die Zensur der Kalander, dieser beliebtesten Volkslektüre des Zeitalters. Nach 
der französischen Revolution wandte man aber ein besonderes Augenmerk 
auf diese Schriften, welche auf die Stimmung und Meinungen des Volkes 
einen gewaltigen Einfluss ausüben konnten. Unter den angeführten Beispielen 
kam es vor, dass ein Kalender unter den Namen der Heiligen auch den 
Namen Luthers brachte und die Zensur deshalb einschreiten musste. öfters 
aber gab der Anhang, welcher meistens kleine Erzählungen und Anekdoten 
enthielt, der Zensur zu tun. Hier musste man besonders streng darauf achten, 
dass keine authoritätswidrigen Erzählungen und unschicksamen Anekdoten 
vorkommen sollen. Die ungarischen Provinzialzensoren verfügten aber eines
teils nicht über die Mittel, um eine wirksame Kontrolle der Buchdrucker 
durchführen zu können, und legten andersteils auf diese kleinen Histörchen 
kein solches Gewicht, wie es die Regierung erwartet hätte. Auch die unga
rische Statthalterei war nachsichtig und milde und bestrafte die kontra-
venirenden Buchdrucker höchstens mit einer Rüge. So war die Strenge der 
Zensur in Ungarn nicht so drückend. Man hielt zwar die harmlosesten 
Anekdoten für gefährlich, konnte aber meistens ihre Verbreitung nicht 
verhindern. 
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A n d r á s v o n Harsány i : Deutsche Bibliotheken. — Der Aufsatz ist 
der erste einer Aufsatzreihe, die die Ereignisse der letzten vier Jahren im 
Leben der grossen deutschen Bibliotheken zu schildern versucht. Zuerst wird 
die Deutsche Bücherei behandelt. Bei dieser Bibliothek wird besonders her
vorgehoben, dass sie vor kurzer Zeit eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes und als solche dem Reichspropagandaministerium unterstellt wor
den ist. 

F r a u Jeanette B a r c s a y : Das Exlibris und das Buch. Verfasser gibt 
eine Übersicht über die Geschichte und Entwicklung des Exlibris. 
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BUDAPEST X, KŐBÁNYAI-ÚT 31 
A L A P Í T Á S I É V : 1 8 4 4 
SÜRGÖNYCÍM: G A N Z C O M BUDAPEST 

Ganz— Vajda-féle 
könyvállványok 

Könyvállványaink a modern 
könyvállványok összes előnyeit 
egyesítik magukban. 

A polcok az oldallemezek alsó részén kiugró 
lemezkék segélyével az oszlopok jogain 
nyugszanak, míg az oldallemezek felső té* 
szén kampószerüen kiképzett hevederek a 
polcok vezetését biztosítják. 
Főelőnyük, hogy a polcok magas
sági helyzetben 15—15 mm-ként 
a könyvek kirakása nélkül teljes 
biztonsággal beállíthatók. 
A. szerkezet nagy előnye, hogy a 
polcok biztos vezetésűek, azok a 
rajta lévő könyvekkel együtt igen 
könnyen kiemelhetők s akár más 
állványon is újból elhelyezhetők, 
ami a könyvek leporolásánál nagy 
előny. 
A vasállványok különösen raktárrendszerű 
könyvtárak építkezéseinél alkalmazhatók igen 
célszerűen, amennyiben a fogazott osz
lopok egyszersmind a mennyezetet 
is tartják. A közbenső födémek ilyenkor 
drótüvegből (kb. 15 mm vastag) készülnek 
és miután az ezeket hordó tartók csak minden 
oszlopnál alkalmaztatnak, ezek magassága a 
könyvpolcok elhelyezésénél helyet nem von 
el. — Rendes oszloptávolság kb. 1—1 m. 
A polcok háromféle alakban készülnek éspedig: 
1. Az alsófix pontok mélysége 35—42 cm. 
A mozgatható polcok mélysége: 
2. A nagyobb könyvek részére 31 cm. 
3. A közép' és kisalakú könyvek részére 

2V5 cm. 
Nagyobb rendelésnél ettől eltérő mérettel is 
gyártatnak. 
Eddig kb. 3 és fél millió kötet részére készítet« 
tünk vasállványokat. 

A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchénvi-könyvtárábjn 



GANZ ÉS TÁRSA RT HÍD-OSZTÁLY V, MEDER-UTCA 

Könnyű! Tartós! Egyszerű! 

Olcsó! Könnyen felállítható, 

szétszedhető, rendezhető! 

K é t o v a n y 

Eddig készített nagyobb berendezések: 
Budapesten. Kötet 

számára 

Országos Levéltár 1,000.000 
M. kir. Iparművészeti Múzeum könyvt. . . kb. 32.000 
M. kir. Statisztikai Hivatal könyvt „ 25.000 
Keresk. és Iparkamara könyvt „ 40.000 
Székesfővárosi könyvtár „ 400.000 
Kegyes Tanítórend könyvt „ 90.000 
Székesfőv. pedagógiai könyvt „ 75.000 
Herceg Eszterházy levéltár könyvt „ lo.coo 
Nemzeti Múzeum Széchényi-könyvt „ 300.000 
Népegészségügyi Múzeum könyvt „ 40.000 
M. kir. Techn. és Anyagvizsg. Int könyvt. „ 40.000 
Nemzeti Múzeum zoológiai oszt. könyt.. . „ 45.000 
Műegyetem közgazd. szemin áönyvt. . . „ lo.ooo 
Cisztercita'rend főgimnáziuma könyvt. . . „ 4000 
Kir. M. Pázmány Péter Tud.-egyetem . . „ 200.000 

Debrecenben: 
Tisza István Tud.-egyetem 400.000 

Továbbá: Békésgyulán, Csornán, Debrecenben, Komá
romban, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Szegeden, 
Aradon, Brassóban, Lőcsén, Saraje-vóban. Szatmárné-
metin, Székelyudvarhelyen. 

:i>.s(\>\ K. M. E. Ny. 



À Magyar Könyvszemle 
bevéte le i 1940-ben 

E l ő f i z e t é s : Mezőgazdasági Múzeum 40"— P. — Országos Társadalom
biztosító Intézet 30*— P. 

1941-ben 
Hozzájárulás a folyóirat költségeihez: Budapest: Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium az Orsz. Széchényi Könyvtár útján 992*36 P. — Orsz. 
Széchényi Könyvtár 1.500 P. — Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány
egyetemi Könyvtár 500— P. — József Nádor Műszaki és Gazdaság
tud. Egyetem Központi Könyvtára ioo*— P. — Képviselőházi Könyv
tár 200*— P. — Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 200'— P. 
— Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára ioo*— P. — A Székesfő
város Központi Pénztára 198"— P. — Pécs: Egyetemi Könyvtár 
ioo*— P. — Sopron: Műegyetem ioo*— P. — Szeged: Egyetemi 
Könyvtár 300"— P. 

E l ő f i z e t é s : Budapest: Földmívelésügyi Minisztérium 39*60 P. — Fővárosi 
Könyvtár 128-80 P. — Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 39-60 P. — 
Hunyady József 20*— P. — Kegyesrendi Könyvtár 39*60 P. — Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet 39-60 P. — Országgyűlés Könyvtára 
39*60 P. — Orsz. Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 500-— P. 
— Ranschburg Gusztáv p. tag 1 0 — P. — Szabadalmi Bíróság 39-60 P . 
— Szépművészeti Múzeum 39-60 P. — Technológiai és Anyagvizsgáló 
Intézet Könyvtára 80*— P. — Technológiai Könyvtár Barátainak 
Egyesülete 20.— P. — Tszti Kaszinó 39*60 P. — Znakovszky Emma 
r. tag io*— P. — Csorna: Premontrei Prépostság Könyvtára 40*— P. 
— Győr: Városi Közkönyvtár 39*90 P. — Nagykőrös: Ref. Arany 
János-Gimnázium 40*— P. — Nagyvárad: Városi Könyvtár 29*62 P. — 
Pannonhalma: Benedekrendi Központi Főkönyvtár 40'— P. Prága: 
Ceteka Hírlapelőfizetési Iroda 39*60 P. — Székesfehérvár: Klökner 
könyvker. 39*60 P. — Zirc: Apátsági Könyvtár 39*60 P. 

E g y é b bevéte lek: Ranschburg Gusztáv bizományi elszámolása 1940. évf. 
Magyar Könyvszemléről 114*— P. — Klempa Károly 40*— P. — Kézbe-
síthetetlen tiszteletdíjak: Szent-Iványi Béla 5*60 P. — Musnai László 
io*— P. — Ajándék: Hajnóczy Iván 15*50 P. 

1942-re ( d e c e m b e r 31-ig) : 
Hozzájárulás a folyóirat költségeihez: Orsz. Széchényi Könyvtár 1.384*48 P. 
E l ő f i z e t é s : Cisztercita Gimnázium 10'— P. 



Magyarország időszaki sajtójának 
könyvészete: 

I. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada. 1705—1805. 
Budapest, 1941. 8°, 66 lap. 

Ára 5 pengő. 

IV. Kemény György: Magyarország idő
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