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FELEKY Károly hazánk fiának nevét a Magyar Nemzeti Mú
zeum könyvtárában régóta jól ismerik. Két irányban hálára köte
lezte ezen intézményt: évek óta nemes buzgósággal és bőkezű 
áldozatkészséggel szerezi és küldi be az Amerikában megjelenő 
hírlapokat és egyéb nyomtatványokat; továbbá felhívja figyelmét 
a magyarországi vonatkozású régibb müvekre, melyek az angol és 
amerikai könyvpiacon megszerezhetők. Emellett tudomásunk volt 
afelől, hogy az angol nyelven megjelent magyarországi vonat
kozású irodalmi termékek bibliográfiájának elkészítésén fáradozik. 

így tehát, amikor imént néhány napot New-Yorkban töltöt
tem, kötelességemmé vált, hogy őt fölkeressem, magyarországi 
könyvtári körök háláját tolmácsoljam neki és öt nagyjelenségü 
munkásságának folytatására buzdítsam. Ezen kellemes kötelesség 
teljesítéseért FELEKY egy a maga nemében páratlanul álló gyűjte
mény bemutatásával jutalmazott meg. Ugyanis huszonöt esztendő 
óta az angol nyelvű hungarikáknak nemcsak bibliográfiai ismerte
tését, hanem egybegyűjtését is tekinti életcéljául, amelynek eléré
sére időt, fáradságot és pénzbeli áldozatokat nem kiméi. 

Ez a gyűjtemény lakásának egyik szobáját teljesen megtölti, 
sok ezer önálló kiadványt, röpiratot, folyóiratok füzeteit és hír
lapok számait foglalván magában. 

Az Angolországban megjelent munkák között, időrendben, 
az első helyen áll: The Histori of George Castnot (London 1596.), 
ezt követik: The Histori of the troubles of Hungarie (1600) — 
A voyage in to the Levant (1638), — James HAWELL-től A Ger* 
man Diet (1653)1 — JÁSZBERÉNYI nyelvtudományi munkái (1662, 
1667) — A prospect of Hungary and Transilvania. (1664). 

1 Ezen munkában egymás mellett Magyarországot dicsőítő és gyalázó 
két dolgozat találtatik. Az utóbbiban idézve van egy latin mondás : Hungarus 
multum lupis in se habet ! 



214 FRAKNÓr VILMOS 

Az 1663-ik évtől kezdve a magyarországi török háborúkra 
és a protestáns papok üldözésére vonatkozó kiadványoknak hosz-
szú sorozata van meg, amely a XVIII-ik század elejéig ér. Ezen 
század közepe táján MÁRIA TERÉziÁról szóló könyvek és röpiratok 
következnek. 

A XIX. század első feléből irodalomtörténeti érdekességeket 
tartalmaz a FELEKY-könyvtár. Ilyen a Bánk bán történetének drámai 
földolgozása George STEPHENS-ÍŐI : Gertrud and Beatrice or the 
queen of Hungary (London 1839. Harmadik kiadás.) Ugyanezen 
szerzőtől: The Hungárián Daugther (London 1841) J. A. BLACK-

WELL-től : Rudolf of Varosnay a tragedy. (London 1841.) A FELEKY-

től megszerzett példányban találtatik a szerző levele, amelyben 
írja, hogy «wy real personnages are counts Samuel Bele^nay senior 
et junior». 

Az 1849-ik évi függetlenségi harcra és az emigráció angol
országi akciójára vonatkozó munkák, röpiratok, parlamenti tárgya
lások, beszédek, cikkek nagy tömege van együtt, kezdve az 
1849-iki röpirattól, melyet a londoni «Hungárián Committee» 
bocsátott közre Hungárián Independence cím alatt. Egyebek között 
meghatottsággal forgattam egy kolligátumot, melyet a birming
hami polgármester leánya állított egybe KOSSUTH (185 I ) birming
hami tartózkodására vonatkozó nyomtatványokkal, amelyekből a 
bankett asztalainál az ülőhelyek elrendezése és a toasztok sor
rendje sem hiányzik. Ezt a gyűjteményt kiegészíti KOSSUTH arc
képeinek sorozata. 

Mondanom sem kell, hogy a legújabb időktől a magyar 
szépirodalom jeleseinek (PETŐFinek, JÓKAinak, MiKSzÁTHnak stb.) 
angol fordításai és az Angolországban megjelent magyar
országi vonatkozású történeti és politikai müvek úgyszólván 
hiány nélkül megvannak. FELEKY úr felemlíté, hogy néhány 
év előtt kérésére VÁMBÉRY beküldötte neki saját angol kiadványai 
jegyzékét; ő azonban olyan dolgozatainak is birtokába jutott, 
amelyek a jegyzékben hiányoznak. 

* 
Noha biztos történeti adatok szólanak afelől, hogy már a 
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XVII. század negyedik negyedében kezdettek magyarok Ameriká
ban kivándorolni, FELEKY az amerikai irodalomban hazánkra 
vonatkozó közleményt 1804 előtt nem talált. Ezen esztendőből 
van meg könyvtárában a massachusetti történeti egyesület kiad
ványainak IX. kötete, s ebben 1583. március 30-ikán keltezett 
ily cimü költői munka: De navigatione illustris et magnanini 
equitis aurati Humfredi Gilberti ad deducendam in nóvum orbem 
suscepta, carmen epibatikon Stephani Parmenii Budaei. A bevezetés 
szerint a költemény szerzője budai származású magyar volt. 

Csak az 1849-ik évi függetlenségi harc lezajlása után a 
magyarországi emigráció irányította Magyarországra az egyesült 
államok kongresszusának és közvéleményének figyelmét, amely 
nagyszámú sajtótermékben nyilatkozott meg. A sorozatot meg
nyitja az emigráció támogatására alakított nagy bizottság new-
yorki albizottságának 1849. december 29-ikén keltezett emlékirata: 
Report as of the Hungárián struggle. Már 1850-ben látott nap
világot New-Yorkban PRÁGAY Jánostól : The Hungárián Revolution. 

Ismeretes, hogy KOSSUTH az egyesült államokban megjele
nésekor a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott, mely egész iro
dalmat teremtett. Termékeinek egybegyűjtésében FELEKY jelenté
keny eredményt ért el. Ugyanezt mondhatom a legújabb szép
irodalmi, politikai, történeti és néprajzi müvekre nézve is, amelyek 
Amerikában megjelentek. 

Noha kéziratok gyűjtése az ő kitűzött feladatának körén 
kívül esik, ilyenek szerzésére a kínálkozó alkalmat nem mulasztja 
el fölhasználni. így került birtokába KossuTHnak nagyszámú angol 
és magyar levele és az Independent című lap számára (1855) írt 
két cikkének (az egyik az osztrák konkordátumról szól) a nyom
dában megmentett kézirata. 

A könyvgyűjtő által elért eredménynél nem kevésbbé vonta 
magára figyelmemet a módszer, melynek azt köszönheti és amely 
eljárásának szakavatottságát előnyösen megvilágítva, útmutatásul 
szolgálhat a magyarországi könyvgyüjtőknek, sőt bizonyos tekin
tetben a könyvtárnak is, mivel immár elviselhetetlenné válik az a 
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kényuralom, amelyet a ritka könyvek árának megszabásában hun-
garikákat árusító néhány antikvárius gyakorol. 

Londonban minden 2—3 esztendőben megjelenik CLEGG ki
adásában: The international Directory of Bookseiler es. (Az utolsó 
kiadás 1910-ből való). Két főrészből áll. Az első a könyvkeres
kedő és antikvárius cégeket, a második a könyvtárakat és a 
magánkönyvgyüjtőket sorolja föl; az utóbbiakat azzal a hozzá
adással, hogy milyen irányban szerezik be a könyvkészleteket, a 
könyvtáraknál még annak fölemlítésével is, hogy évenkint milyen 
összeggel rendelkeznek könyvek beszerzésére. Ily módon a könyv 
tájékozást nyújt egyrészről a könyvkiadóknak és antikváriusoknak, 
hogy milyen könyvtárakhoz és gyűjtőkhöz, másrészről az utób
biaknak, hogy milyen antikváriusokhoz kelljen fordulniok. 

A magyarországi könyvgyűjtők között csak is az egyetlen 
FELEKY használta föl ezt az eszközt. Neve és lakásának cime 
mellett ott áll, hogy mit keres : «Books, pamphlets, magazines, 
manuscripts etc on Hungary, anithing related to the subject, His-
tory, Travels, Literature, Kossuth etc.» 

Azonban nem elégszik meg azzal, hogy bevárja az antikvá
riusok könyvjegyzékeit és ajánlatait. Időnként nyomtatott kör
leveleket bocsát szét azon antikváriusokhoz, akikről fölteheti, 
hogy a keresett munkák beszerzésében segítségére lehetnek. Egy 
ilyen köriratot e helyen közölni érdemesnek tartom. (L. 217. lap.) 

Még leleményesebb FELEKYnek az az eljárása, hogy néhány 
antikváriust rávette arra, hogy üzleti leveleinek homlokzatán 
magát mint hungarikák gyűjtőjét mutassa be a közönségnek. Szol
gáljon például a következő levél-homlokzat: 
********************** ****************************************** ********************** 
I SPECIALIST 1 f W. A. B O N ES j PLEASE I 
I I I Second-hand Bookseller, | | REPORT X 
% 1N j l Y E OLD BOOK SHOPPE, x • ANYTHING | 

ITEMS ON Í J DEVIZES. L j 
I HUNGARY, l ! Dealer in Prints, Books, Pictures * * BOOKS AND | 
t AiTCTDíA î i » and Curiosities. • • PAMPHLETS ! 
• AUSTRIA, • • Listsof„WantsaCarefuIlyStudied. X X ™ X 

' ON 
{ TURKEY. ; ! All Reports are Free for Cash X X K O o S I j T H \ 
| I. | • . with Order Only. X ! * U 5 > Î > U 1 H - | 
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Ezen üzleti természetű akciónak támogatására szolgálnak iro
dalmi természetű előtanulmányok és összeköttetések. 

Az angol és amerikai folyóiratokban megjelent magyar
országi vonatkozású cikkek megismertetésére egy nagyértékü 

C H A R L E S FELEKY 
508 WEST 114th STREET 

NEW YORK 

WANTED! 
(Cash With Order) 

1. The Life of Gov. Louis Kossuth, etc.—By an officer of 
the Hungárián Army. (Illustrated). New York, W. LORD, 1852. 

2. Elizabeth Peabody—Crimes of the House of Austriaagainst 
Mankind New York, R. GARRIGUE, 1852. 

3. János Pragay—The Hungárián Revolution. 
New York, PUTNAM, 1850. 

4. Dr. A. Schuette—Hungary and the Hungárián War of Inde-
pendence Boston, W M . HENCZENBERGER, 1856. 

5. The Welcome of Louis Kossuth to Philadelphia by 
the youth Philadelphia, P. H. SKINNER, 1852. 

6. L. Leger—History of Austro-Hungary. 
New York, PUTNAM, 1889. 

7. All kinds of Pamphle ts on the subject. 
8. M. Jókai—Bonds unloosed. 
9. « « Little Scarecrow. 

10. « « Christian in Hungárián Romance. 

(hazánkban még nem értékesített) bibligránai kézikönyv szolgál: 
PooPs Index to periodical Literature 1802—1906. (New-Yorkban 
és Bostonban 1893—1908. hat nagy kötet jelent meg). Lapozva 
ezt a könyvet a Columbian-University könyvtárában meglepetve 
győződtem meg arról, hogy az angol-amerikai folyóiratok hazán
kat nagyobb figyelemre méltatják, mint hisszük. 

Ezen segédkönyv útmutatása nyomán igyekszik FELEKY meg
szerezni a folyóiratok megfelelő köteteit és füzeteit. Az önálló 
munkák cimeit úgy igyekezik lehetőleg teljesen beszerezni, hogy 
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angol és amerikai könyvtárakban kiiratja, a cédula-katalógusokból 
lemásoltatja azon cimeket, melyek magyarországi vonatkozást árul
nak el és ezeknek kiegészítését az akcessziókból beszerzi. E tekin
tetben mindenütt a legnagyobb szolgálatkészséggel találkozik és 
célját az egészen jelentéktelen másolási költség fedezésével bizto
san éri el. 

Sőt több magánkönyvgyüjtö is, kik tudomást szereztek FELÏÎKY 

gyűjtéséről, felajánlották önként szolgálatukat arra, hogy ha saját 
gyűjtéseik közben magyarországi vonatkozású nyomtatványokra 
akadnak, azokat tudomására hozzák. A legbuzgóbb ezek között a 
Birminghamban élő MIDLETON nevezetű könyvgyűjtő, ki nem rég 
több ívre terjedő jelentést küldött be neki ily cím alatt «.Report 
of a vi^it to London and Oxford». 

Az ő közvetítése által szerzett tudomást FELEKY arról, 
hogy Birminghamban él egy öreg ember, ki 1860-ban DAY lon
doni nyomdájában a KOSSUTH által megrendelt, de az osztrák kor
mány intervenciója következtében megsemmisített bankjegyek elő
állításában résztvett és a három névértékű bankjegyekből egy-egy 
példányt megtartott, amelyeket negyedfél fontért áruba bocsátani 
hajlandó. FELEKY ezt az összeget ezen év április első napjaiban 
lefizette, mire a HOLLAND brothers birminghami könyvkereskedő 
cég a bankjegyeket a nevezett hó io-ikén postára adta. A Titanic 
hajó volt hivatva New-Yorkba szállítani a küldeményt, amely a 
sok millió értékű forgalomban lévő bankjegyek sorsában osztozva, 
a tenger mélyében enyészett el : Habent sua fat a libelli! 

FRAKNÓI VILMOS. 




