
LXVII. ÉV. HARMADIK FOLYAM 1943. ÁPR./JÚN. 

MAGYAR 
KÖNYVSZEMLE 
A MAGYAR KÖZKÖNYVTÁRAK 

KÖZLÖNYE 

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 

SZERKESZTI 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 

1943. évi folyam * IL füzet 

BUDAPEST 
KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 1943 



A Magyar Könyvszemle 
Szerkesztő- és Kiadó-Bizottsága 

azon könyvtárak igazgatóiból alakul, amelyek a Magyar Könyv
szemle kiadásához bizonyos ívszámok költségeivel (legalább száz 

pengővel) hozzájárulnak. 

A Szerkesztő- és Kiadó-Bizottság tagjai 

ENYVVÁRI JENŐ, a budapesti Fővárosi Nyilvános Könyvtár igaz
gatója, FITZ JÓZSEF, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi-Könyvtárának főigazgatója, GOMBÁS GÉZA, az Orszá
gos Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának vezetője, H E I N 
JÁNOS, a Kereske*1 'mi és Iparkamara Könyvtárának vezetője, 
KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár igazgatója, LAMOTTE 

KÁROLY, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, 
NYIREÖ ISTVÁN, a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója, 
PASTEINER IVÁN, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, 
PUSKÁS ENDRE, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója, RADÓ 

AURÉL, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtárának igazgatója, SZINNYEI JÓZSEF ny. egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka, TETTAMANTI 

JENŐ egyetemi nyilvános rendes tanár, a Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Könyv
tárának igazgatója (Sopron), TRÓCSÁNYI GYÖRGY, az Ország
gyűlés Könyvtárának igazgatója, TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárában igazgató, 
a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete Könyvtári 

Szakosztályának képviselője, szerkesztő. 



A KÖNYVTÁRÜGY BULGÁRTÁBAN. 

Mint ismeretes, Bulgária 1877-ben szabadult fel a török iga 
alól, habár a bolgár újjászületés és nemzeti felébredés még a 
XVIII . század közepén vette kezdetét. Az újabb bolgár törté
nelemben az újjászületés kezdetét pontosan arra az időpontra 
teszik, amikor napvilágot látott PAISZIJ atyának, a szvetagórai 
szerzetesnek könyve, mely szinte csodát művelt a rab-bolgár lelké
ben, felnyitotta szemét és új életre ösztönözte. Nem is egy egész 
évszázad leforgása alatt a nemzetébredés szikrája, melyet PAISZIJ 
atya vetett a lelkekbe, feltartózhatatlan lángtengerbe borította 
az egész bolgár földet, minek következtében aztán sikerült is 
a bolgár népnek következetesen kivívnia úgy szellemi, mint poli
tikai szabadságát. 

Az újra felszabadított és a San-Stefanói béke értelmében 
kialakult bolgár fejedelemségnek, melyet később lényegesen meg
kisebbítettek, hozzá kellett fognia új államának nemcsak köz
igazgatási és politikai, hanem művelődési megszervezéséhez is. 
Az újonnan felszabadítottaknak és az állami életben még járat
lanoknak tanítói abban az időben oroszok voltak. Még a török 
háború kitörése előtt CSERKASZKIJ herceget bízta meg az orosz 
kormány az újonnan felszabadított területeken a polgári rend
fenntartás vezetői tisztségével. Az új fejedelemségben CSERKASZKIJ 
herceg kormányt alakított, mely öt alosztályra oszlott, és pedig: 
közigazgatási, hadügyi, igazságügyi, pénzügyi és közoktatás
ügyire. Az utóbbit, melyben a leendő közoktatásügyi miniszté
rium csírája rejlett, a bolgár történész-professzorra, MARIN D R I -
Novra (1838—1906) bízták, aki később hosszú éveken át a tör
ténelem tanára volt a charkovi egyetemen. Az a tény, hogy a 
felszabadítók Bulgáriában még a felszabadítás első éveiben egy 
közoktatásügyi hivatalt szerveztek, vagy legalább is tervbe vet
tek, mutatja, hogy törekvésük is arra irányult, hogy az új állam
ban már kezdettől fogva fejlődjék ki a szellemi élet, a nevelési 
és kulturális működés, amely nélkül egy újból felszabadított 
nemzet önálló életet kezdvén, alig tud létezni. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. t 
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A nélkül, hogy itt bővebben fejtegetném a bolgár kormá
nyoknak közoktatásügyi-kulturális munkásságát a felszabadulás 
első éveiben, csak röviden szeretném tájékoztatni a magyar 
könyvtári köröket a bolgár könyvtárügy, bolgár könyvtárak és 
művelődésházak (citaliste) fejlődéséről. 

A bolgár művelődésházak még a felszabadulás előtt ala
kultak meg s mint tiszta bolgár kulturális intézmények tűnnek fel, 
amelyek úgy a felszabadulás előtt, valamint azután is, sőt mi 
több, egészen napjainkig fontos szerepet játszanak a bolgár neve
lés- és közoktatásügyben.1 A művelődésházak a tanulékony és 
tanulásra vágyó városi és falusi lakosságnak a művelődés és ön
művelés iránti szeretetéből fakadtak. Ezeknek ezt semmiféle 
állami hatalom nem diktálta, és csupán tagjainak munkássága 
fejlesztette és fejleszti most is tovább. Már a felszabadulás előtt 
arra törekedtek a bolgár művelődésházak, hogy tagjainak és 
pártfogóinak szabad idejét hasznos és kellemes olvasmányokkal 
töltsék ki, alkalmat nyújtottak elsősorban, hogy tagjai az olvasó
termekben újságokat, folyóiratokat, általában véve könnyű ol
vasmányokat olvassanak. Ezzel a művelődésházak nagyban 
hozzájárultak, hogy a lakosság az utcáról és kocsmákból inkább 
odagyülekezett és hasznos elfoglaltsággal gazdagította a nép 
idejét. A művelődésházak színpadán előadott társadalmi és ok
tató színdarabok, nyilvános felolvasások és előadások által, ezek 
a művelődésházak még a felszabadulás előtt és azután is nagy
ban hozzájárultak és járulnak a nép műveltségének emeléséhez. 
Ezért örvendtek nagy népszerűségnek s részesültek általános el
ismerésben, amely abból is kitűnik, hogy már évek óta bizonyos 
állami kedvezményeket élveznek. 

1 Megállapították, hogy az első bolgár művelődésházat (citaliste) 1856-
ban Szvistovban alapították, olvasótermében lévő bolgár, görög, szerb és 
egyéb szlávnyelvű könyveinek száma elérte a 2000-t. A szvistovi művelődés
ház fennállásának még első éveiben önkéntes adományozásokból összegyűj
töttek 37.409 garast. Ugyanabban az esztendőben, valamivel későbben ala
kultak meg Lomban és Sumenben is művelődésházak, alapításuknak pontos 
dátuma azonban ismeretlen. Ettől az időtől kezdve a török fennhatóság alatt 
álló Bulgáriában egymásután kezdtek megalakulni az ország különböző váro
saiban és falvaiban ilyen művelődésházak, melyeknek száma még ma is foly
vást nő. 
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A művelődésházakban népszerű olvasmányokon kívül még 
könyvtárakat is találunk, melyekben legkülönbözőbb fajtájú 
könyvek fordulnak elő: tudományos, népszerű, szépirodalmi tár
gyúak, melyek nemcsak az olvasóteremben állnak a tagok ren
delkezésére, hanem otthoni olvasásra is kaphatók. így a műve
lődésházak nagyban hozzájárultak az olvasás népszerűsítéséhez, 
növelték a könyv iránti szeretetet még a legelhagyatottabb 
falucskában is, annál is inkább, mert a bolgár művelődésházakat 
megtaláljuk szétszórva mindenütt, városokban, falvakban. Bul
gáriában ma sok gazdag művelődésház (citaliste) rendelkezik 
modern épülettel, könyvtárraktárakkal (depót), tágas és modern 
olvasótermekkel, kis múzeumokkal, színpaddal, társalgótermek
kel, stb. 

Az eddig mondottak még jobb megvilágítására itt még 
néhány számadatot is fogok felsorolni, melyek világos fényt vet
nek Bulgária művelődésházainak fontos munkásságára. Bulgá
riában a népművelődésházak száma ma több mint 3200, ezek 
közül 2612-t az úgynevezett művelődésházak szövetsége szerve
zett meg. A művelődésházakban megőrzött és összegyűjtött 
könyvek száma kb. 2,500.000-re tehető. Hogy láthassuk, meny
nyire használják ki a művelődésházaknak ezt a könyvgazdagságát, 
néhány adatot közlök, melyek, bár korábbi eredetűek, mégis 
meggyőzően bizonyíthatják azoknak intenzív munkásságát.2 

Bulgáriában 1938-ban összesen 2600 művelődésház műkö
dött, melyek közül 2597-nek saját, jól berendezett olvasóterme 
van. Az utóbbiak közül 137 művelődésházi könyvtár a váro
sokra esik, s könyveinek száma összesen 596.824 kötetet tesz ki. 
2462 művelődésházi könyvtár esik a falvakra s a tulajdonukat 
képező könyveinek száma összesen 1,424.228. Az ország összes 
művelődésházi könyvtárainak könyvállománya a fentemlített 
időben 2,021.052 példány volt. 

Tartalmukra nézve ezen könyvtárak könyvállományát a kö
vetkező módon lehet felosztani: újságok, folyóiratok és egyéb — 

2 Az 1939-ben kitört háború és az azt követő háborús évek bizonyos 
befolyást gyakoroltak az ilyen citalisték fejlődésére, így tehát feltételezem, 
hogy azok az adatok, amelyeket felhasználtam s amelyek 1938-ból származ
nak, nem sokban különböznek a maiaktól; másrészt a háború óta még nem 
jelentek meg újabb adatok, melyeket esetleg felhasználhattam volna 

8* 
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299.317; filozófiai tárgyúak (pszichológia, logika, etika stb.) — 
49.741; vallás: teológia, egyháztörténet — 46.045; társadalom
tudomány: politikai gazdaságtan, szociológia, statisztika, jog 
stb. — 160.569; nyelvtudomány szótárakkal együtt — 18.172; 
matematika és természettudományok — 52.730; orvostudomány, 
földmívelés és háztartástan stb. — 157.310; művészettörténet 
(zene, festészet stb.) — 26.451; szépirodalom (próza, költészet, 
dráma) — 949-783; történelem, földrajz, életrajz stb. — 165.834; 
megnemhatározottak — 95.100, vagy pedig összesen 2,021.052, 
melyek közül idegennyelvű 75.536 van. 

A művelődésházi könyvtáraknak könyvtárállománya az 
1932—1938-ig terjedő időszakban az alábbi táblázatból tűnik ki: 

ev 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

104 városi művelődésház nyilvános olvasóteremmel rendel
kezik, ezeket 1938-ban 528.661 személy látogatta, 129 városi 
művelődésház pedig ugyanazon évben háziolvasásra 467.990 
könyvet adott ki, a kiadott könyvek olvasóinak száma ismeret
len. Azt csak körülbelül az előző évben kiadott könyvek olvasói
nak száma után közelíthetjük meg, azoké pedig 250.183-at 
tesz ki. 

A falusi művelődésházak közül 1706-nak van nyilvános 
olvasóterme, ezeket ugyanazon évben 2,643.729 személy láto
gatta. 2349 falusi művelődésház csak könyveket adott ki olva
sásra. Ezen kiadott könyvek száma 662.048, az olvasók számát 
szintén nem lehetett megállapítani. Csak az előző év olvasóinak 
száma ismeretes: 415.166. 

Az említett évben a falvakban és városokban összesen 1180 
művelődésháznak volt nyilvános olvasóterme, melyeket összesen 
3,172.390 olvasó látogatott, 2478 művelődésház pedig a már 

A könyvek száma: 

városokban falvakban összesen 
471.245 854.819 1,326.064 
514.072 910.620 1,424.692 
517.617 1.014.312 1,531.929 
538.529 1,103.787 1,642.316 

573-453 1,226.649 1,800.102 
611.611 1,331.960 i>943-57i 
596.824 1,424.228 2,021.052 
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fentemlített évben 1,130.038 könyvet adott ki háziolvasásra. Az 
olvasók számát a statisztikai évkönyvek szintén nem közlik, ala
pul azonban vehetjük a kiadott könyvek olvasóinak számát, 
mely 1936-ban meghaladja a 665.349-et. 

A bolgár művelődésházak fentemlített számadataiból vilá
gosan és meggyőzően kiemelhetjük azt a nagy szerepüket, melyet 
ezek a bolgár népiművelődésügyben játszanak. Nem volna fölös
leges megemlítenünk azt is, hogy a bolgár művelődésházügy ki
építésén az oroszlánrész a bolgár tanítóságnak és tanárságnak 
jut, amely tanítói és tanári munkásságán kívül nagy lelkesedéssel 
és önfeláldozással dolgozik a művelődésházügy százszázalékos 
sikerén. A bolgár művelődésházak tagjainak sorában 17-994 bol
gár tanító és tanár szerepel, ezek közül 3643 esik a városokra, 
14.351 lélek pedig a falvakra. 

1911-ben, a művelődésházi munkásságot kifejtő tagok között 
előzetes tanácskozások és megbeszélések alapján, Szófiában ala
pító kongresszust hívtak össze, melyen 158 művelődésház és nép
művelődési társaság képviseltette magát. Ennek eredményeként 
könyvelhető el a Művelődésházi Szövetség alapítása. Ezen újon
nan alakult szövetség célja a kongresszus által is elfogadott alap
szabályzata értelmében az volt, hogy egyesítse az összes műve
lődésházakat, azoknak fejlődését és előrehaladását támogassa, 
úgyszintén a hozzájuk tartozó könyvtárakét is, hogy kedvező 
körülményeket nyújtson azoknak fennállására s azokban a hely
ségekben, ahol ilyenek még nincsenek, újakat létesítsen. Az újon
nan alakult szövetség az első időben 74 művelődésházból és 
nemzetművelődési társaságból állott. 1924. év végén és az 1925. 
év elején megalakultak a megyei művelődésházi egyesületek, sőt 
némely helyen a járási művelődésházi egyesületek. Ebből kifolyó
lag aztán a Művelődésházi Szövetség az 1925. év folyamán új 
elnevezést kap, és pedig: Bolgár Művelődésházak Országos Szö
vetsége. 1927. március hó folyamán egy úgynevezett népműve
lődésházi törvényt dolgoztak ki, amely többek között minden 
helységnél egy művelődési alapnak a létesítését rendeli el, s ily— 
módon minden egyes egyesületnek örök időkre rendes és állandó 
bevételeket biztosít. A népművelődésházi törvény értelmében 
minden község (közigazgatási egység) köteles egy művelődésházi 
alapot létesíteni, melynek pénzéből fenn kell tartania egy nep-
művelődésházat, ha pedig valamelyik községnek nem áll módja-
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ban ilyent létesítenie, akkor köteles legalább egy nyilvános 
könyvtárat, s ha a körülmények megengedik, egy olvasótermet 
is alapítani addig, míg a körülmények majd egy művelődésház 
felállítását megengedik. Minden egyes népművelődésháznak célja 
a törvény szerint: a lakosságban az olvasás iránti érdeklődést 
felébreszteni s annak tudományos, erkölcsi és esztétikus fejlődé
séhez mindenben hozzájárulni. A művelődésház a szellemi élet 
központja s célja az iskolában szerzett tudást kibővíteni és meg
erősíteni. Hogy célját minél jobban megvalósítsa, a törvény meg
követeli, hogy minden egyes népművelődésház ingyenes nyilvá
nos könyvtárat és olvasótermet rendezzen be és tartson fenn, 
úgyszintén felolvasásokat, nyilvános előadásokat, irodalmi és 
zenés estéket, színielőadásokat, mulatságokat, mozielőadásokat 
stb. rendezzen. A bolgár művelődésházak előbbeni rövid ismer
tetéséből kitűnik, hogy milyen fontos szerepet játszottak és ját
szanak ma is ezek a művelődésházi könyvtárak különösen a 
könyvtárügy szempontjából Bulgáriában, a népnek szellemi és 
kulturális felemelkedésére. 

A török fennhatóság alóli felszabadulás után az ifjú bolgár 
állam államalakító és politikai megszervezőmunkája mellett a 
népművelődési üggyel is rögtön törődni kezdett. 1878-ban, köz
vetlenül a felszabadulás után, vetették meg alapjait Szófiában 
a Nemzeti Könyvtárnak, mely ma az ország legnagyobb könyv
tára. IVAN DENKOGLU, a nagy bolgár hazafi, magánkönyvtárá
nak odaajándékozásával alapozza meg a könyvtárállományt, 
melyhez aztán hozzácsatolták az orosz ALEXANDER K. PAUL, 
akkori szófiai rendőrfőnöknek 228 kötetből álló kis könyvtárát. 
Ugyanakkor PETER W L . ALABIN, az akkori orosz megszálló had
sereg főparancsnoka, azzal a kéréssel fordult összes oroszországi 
ismerőseihez, gyűjtsenek és küldjenek el minden nélkülözhető 
könyvet, hogy ezzel is hozzájáruljanak az újonnan megalapított 
Nemzeti Könyvtár gazdagításához. Ennek a felhívásnak először 
IVÁN W. PLATONOV, charkovi egyetemi tanár tett eleget, aki az 
új bolgár könyvtárnak odaajándékozta 2000 kötet válogatott 
munkákból álló magánkönyvtárát. Később, ismét csak PLATONOV 
kezdeményezésére, a „Vjedomosti" című charkovi újságban gyűj
tés indult meg a szófiai könyvtár részére való önkéntes könyv
adományok számára. Ilymódon PLATONOvnak sikerült 6000 
kötetet összegyűjtenie, melyeket haladéktalanul el is küldöttek a 
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szófiai könyvtárnak. 1879-ben az addig összegyűjtött könyvállo
mányhoz hozzácsatolták aztán a Brailai Bolgár Irodalmi Társa
ság 6089 kötetből álló könyvtárát és LJUBEN KARAVELOvnak, a 
bolgár forradalmár, szabadságharcos és írónak könyveit is. Hiva
talos működését a szófiai Nemzeti Könyvtár 1879. június 5-én 
kezdte meg, amikor a közoktatásügyi minisztérium igazgatása 
alá került s egy bizonyos összeget bocsátottak rendelkezésére a 
még szükséges könyvek beszerzésére. 1909-ben a közoktatásügyi 
minisztérium által előterjesztett törvény folytán a szófiai Nem
zeti Könyvtár a fenti minisztérium fennhatósága alá tartozó 
önkormányzati állami hivatallá lett. 

Hogy az újonnan alapított szófiai Nemzeti Könyvtár és a 
vele egyidejűleg vagy közvetlenül azután kialakuló könyvtárak 
könyvállományát kibővítsék, jött létre 1897-ben az úgynevezett 
„nyomtatványok kötelező letétbehelyezéséről szóló törvény", a 
kötelespéldány-törvény, mely az idők múltával módosult és ki
bővült s melynek értelmében az ország összes nyomdái kötelesek 
a Nemzeti Könyvtárban díjtalanul, a megjelenés után legkésőbb 
tíz napon belül letétbe helyezni hat (két év óta hét) példányt az 
összes náluk megjelent nyomtatott vagy litografált kiadványok
ból, úgymint: könyvek, folyóiratok, újságok stb.-ből. Ebből a 
hét példányból a Nemzeti Könyvtár a maga részére visszatart 
két példányt, egy-egy példányt pedig elküld az Egyetemi Könyv
tárnak, valamint a plovdivi, tirnovói, sumeni és a legutóbbi idő 
óta a szkopiei Nemzeti Könyvtárnak. A Nemzeti Könyvtárnak 
a kötelező letétbehelyezés folytán növekedő irodalmi könyvállo
mánya ezenkívül az állandó könyvvásárlással is folyton szapo
rodik. A Nemzeti Könyvtár költségvetésében minden évben elő 
van irányozva egy bizonyos, főleg idegennyelvu könyvek vásár
lására szóló összeg. A könyvtár könyveinek száma még azon
kívül állandó adományozások folytán is szaporodik évről-évre. 
Külföldről is érkeznek könyvadományok ajándékként vagy pedig 
csere útján. A köteles letétbe való helyezési törvény szerint a 
szófiai Nemzeti Könyvtár köteles évente az országban megjelenő 
és nála letétbe helyezett összes nyomdatermékekből biblio
gráfiai jelentést kiadni. Az utóbbi időben azonban ez a könyv
jegyzék nem jelent meg rendesen s jelenleg eddig csak az 1939-
évig bezárólag jelent meg ez a könyvjegyzék. A könyvtár jelen
legi vezetősége azonban minden igyekezetével azon van, hogy 
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kiegészítse ezt a hiányt és pontatlanságot, mely nagy mértékben 
megakasztja a bolgár könyvismeretet. 

Idegennyelvű könyvek tekintetében a szófiai Nemzeti 
Könyvtár éppen úgy jár el, mint a többi nyilvános könyvtár, 
de bolgárnyelvű könyvek tekintetében inkább könyvmegóvó-
helynek tekinthető, amelyben összegyűjtünk és megőrizünk min
dent, ami bolgár nyelven jelenik meg, még a legkisebb és leg
jelentéktelenebb nyomtatványokat is. Ezért alakult meg a nyom
tatott és litografált bolgár munkák letétbehelyezésére szóló tör
vény. 64 éves fennállása óta a Nemzeti Könyvtár már néhány
szor megváltoztatta helyét, de még mai napig sem rendelkezik 
saját, szükségleteinek és tulajdonképeni céljának megfelelő épü
lettel, mely fel lenne szerelve a könyvtárügynek megfelelő és 
szükséges kényelemmel és szerekkel. Alig néhány évvel ezelőtt 
rakták le a szófiai Nemzeti Könyvtár új épületének alapkövét 
a főváros egyik legszebb részén, mégpedig az egyetem és az Egye
temi Könyvtár szomszédságában. Azonban az 1939-ben kitört 
háború megakasztotta az új épület építési munkálatait, s az alig 
félig elkészült épület továbbépítése nagyon lassan halad előre. 
Jelenleg a Nemzeti Könyvtár öt osztályra oszlik: 1. egyházi 
szláv kéziratok és régi nyomású bolgár irodalmi termékek osz
tálya (az utóbbiba tartoznak az összes, 1878-ig, vagyis Bulgá
riának a török fennhatóság felszabadulása évéig nyomtatott 
könyvek. A legelső bolgár nyomtatott könyv 1806-ban jelent 
meg Bulgáriában). Ezen osztály legrégibb szláv kéziratai a XII I . 
századból származnak és a XIX. századig érnek; 2. levéltári 
osztály, amely helyettesíti a Bulgáriában még hiányzó önálló 
levéltárat; itt őrzik azt az összes levéltári anyagot, amely Bul
gária és a szomszédos országok történelmére vonatkozik; 3. bol
gár osztály, ez az osztály gyűjti össze az összes bolgár vonatko
zású dolgokat, legyenek azok tudományos vagy szépirodalmi és 
egyéb jellegűek; 4. idegen osztály, amely a könyvtárba beérkező, 
a legkülönbözőbb európai nyelveken írt összes idegen könyvek 
rendezésével foglalkozik és 5. a helytelenül elnevezett keleti, 
helyesebben elnevezett török osztály. Az utóbbiban vannak 
összegyűjtve s itt őriznek néhány ezer török, arab és perzsa kéz
iratot, melyek különböző, a felszabadulás előtti időkben nagy 
számban létező mecsetek és „teke"-k (török imaházak) könyv
táraiból származnak. Nagy azoknak a könyveknek a száma, 
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melyek a híres vidini helytartónak, OSZMÁN PASZBANOOLU 

könyvtárából származnak. OSZMÁN PASZBANOOLU a XVÏII . szá
zad végén és a XIX. század elején nagy szerepet játszott az osz
mán birodalom történetében. A keleti osztály legszámottevőbb 
kincsét a néhány tízezer darabot számláló török levéltári iratok 
teszik, amelyek fontos forrásanyagot képeznek úgy Bulgáriának 
a török rabság alatti, valamint az oszmán birodalom és más 
balkáni nép, sőt még néhány európai ország történelmére vonat
kozólag is. (Mint ezen osztály volt vezetője közel tíz esztendőn 
át sokszor bukkantam rá számos oly okiratra is, mely a magyar 
történelem azon időszakára vonatkozik, midőn Magyarország is 
török uralom alatt volt.) 

A közoktatásügyi minisztérium törvénye és a Nemzeti 
Könyvtár szabályzata értelmében minden egyes osztály élén egy 
könyvtáros áll, a kéziratok és régi nyomtatványok osztályát 
maga az igazgató vezeti. Az elmúlt évig a könyvtárnak egy fő
könyvtárosa is volt, de az ezidei új költségvetéséből kitörölték 
ezt az állást. A Nemzeti Könyvtár egyéb alkalmazottai a könyv
tárőrök, számszerint 13-an, négy segédkönyvtáros vagy könyv
kiosztó, egy titkár, ki egyúttal a pénztáros is, egy aktavezető 
könyvelő, még néhány műszaki alkalmazott és altiszt.3 

A szófiai Nemzeti Könyvtár könyvállományát csak annak 
olvasótermében lehet használni. A könyvtárnak két olvasó
terme van, egy közös és egy tudományos, utóbbiban csak 
az igazgató engedélyével dolgozhatnak tudósok, közéleti embe
rek, vagy olyan olvasók, akik ritka kéziratokkal vagy könyvek
kel foglalkoznak, természetesen a könyvtári tisztviselő felügye
lete mellett. Ezenkívül a könyvtár szabályzata szerint házi olva
sásra kaphatnak könyvet a művészet kiváló képviselői, tudósok 
és közéleti emberek egy bizonyos, az igazgató által minden egyes 
könyvre külön kiszabott pénzösszeg letétbe helyezése után. Az 
olvasói időtartamot az olvasó kívánságára három hónapra is 
meghosszabbítják. Házi olvasásra nem adatnak ki sem kéz
iratok, régi nyomású könyvek, a könyvtár vezetőségétől kijelölt 

a A könyvtárnál néhány évvel ezelőtt saját könyvkötődét is létesítet
tek, itt kötik be a könyvtár könyveit és készítenek cédulákat, dobozokat stb., 
melyek a könyvtár kartotékjéhez szükségesek. A könyvtár műszaki sze
mélyzetéhez tartoznak egyébként a könyvkötődé munkásai is. 
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bolgár- vagy bármilyen másnyelvű példányok, sem pedig folyó
iratok. 

A bibliográfiai értesítőn kívül, melyet, mint már említettem, 
a Nemzeti Könyvtár köteles évente kiadni, a könyvtár 1926-ig 
•évkönyvet is adott ki, hivatalos és nem hivatalos résszel. A könyv
tár egyéb kiadványai a könyvtárban lévő úgynevezett szláv 
kéziratoknak és régi nyomású könyveknek jegyzéke és még 
néhány más, a könyvtár anyagára vonatkozó kiadványok. Közel 
két évtized óta azonban a Nemzeti Könyvtár anyagi okokból 
kifolyólag az előbb felsoroltakon kívül nem adhatott ki mást. 
Ennek a hiánynak egyik nagy okozója talán vezetőségének gya
kori változtatása, amelynek ilyenképen nem nyújtottak kellő 
alkalmat arra, hogy a könyvtár anyagával alaposan megismer
kedhessen s hivatalos könyvtári kiadásokban a jegyzékeket a 
nyilvánosság elé bocsássák. 

A szófiai Nemzeti Könyvtár ezen rövid áttekintése után 
vessünk most már egy tekintetet könyvgazdagságára is. Mint 
már előbb a művelődésházaknál is említettem, pontos statisztikai 
számadatokkal csak az 1938. év végéig rendelkezünk. A rákövet
kező évben kitört a háború, mely nagy mértékben megakasztotta 
sok kezdeményezésnek normális továbbfejlődését. Miután tehát 
jelenleg nem áll módomban pontos számadatokat beszereznem a 
Nemzeti Könyvtár könyvállományára vonatkozólag, megkísé
relem azt legalább megközelítően meghatározni. Az alább fel
sorolt számok a könyvek és egyéb nyomdatermékek darab
számára vonatkoznak, a duplumokat nem számítva, vagyis 
minden könyv egyszer számít, attól függetlenül, hogy 
azon egy darabon kívül a könyvtár még talán néhány más 
ugyanazon példánnyal rendelkezik. így tehát 1939. év végén 
a szófiai Nemzeti Könyvtárban 137.891 könyv és röpirat 
(brochure) volt; 37*657 időszaki kiadványok (évfolyamok); 941 
kézirat; 5313 réginyomású könyv; 1100 képlenyomat; térképek 
és tervek — 923; zenei művek — 823; vagyis összesen az emlí
tett évben 184.648 darab. Ugyanabban az évben Bulgáriában 
2750 könyv, 531 újság és 381 folyóirat jelent meg. Ha aztán 
szem előtt tartjuk, hogy a Nemzeti Könyvtár könyvállományá
nak minden évben van egy természetes megnövekedése, mind
azon köteles letétbehelyezések folytán, amit Bulgáriában nyom
tatnak, s ha feltételezzük, hogy a rákövetkező négy esztendő-
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ben, vagyis 1942 végéig Bulgáriában ugyanolyan számarányban 
jelentek meg könyvek, folyóiratok és egyéb nyomdatermékek, 
természetesen a duplumok és többletpéldányok nélkül, akkor a 
könyvtárállomány most kb. 200.000 példányra becsülhető. Fen
tebb már említettem, hogy a köteles példányok beszolgáltatása 
révén, a könyvtár könyvgazdagsága adományozott könyvek és 
leginkább idegennyelvű könyvek vásárlásával növekedik, ezúton 
beszerzett könyvek is tetemes számot tesznek ki. így tehát a 
könyvek, folyóiratok, egyéb nyomdatermékek és kéziratok meg
közelítő számadataiból következtetve, természetesen, ha, mint 
már említettük, nem számítjuk be a duplumokat és esetleg még 
több ugyanannak a könyvnek példányszámát, nyugodtan állít
hatjuk, hogy a szófiai Nemzeti Könyvtárban lévő állomány 
száma 1942. év végén 250.000-t tesz ki. Ez az adat természete
sen addig, míg nem rendelkezünk pontos számadattal, nem 
lehet reális, de mégis elegendő arra, hogy képet alkothassunk 
magunknak arról a nagy fejlődésről, melyet a szófiai Nemzeti 
Könyvtár alig 64 éves fennállása alatt elért, s mit fog majd még 
elérni, ha szem előtt tartjuk folyton növekvő könyvszükségletét, 
amely az új idők követelményeinek megfelelően folyvást növe
kedik. 

Ezek után lássuk, mily módon használták ki a Nemzeti 
Könyvtárat az 1938. év folyamán. Az olvasók száma, akik a 
könyvtárban használták a könyveket, 18.924 volt, azoké pedig, 
akik házi olvasásra használták, 953. Az egész év folyamán 14.590 
könyvet kértek benti olvasásra és 1596-ot házi olvasásra. Nyel
vek szerint a benti és házi olvasásra kért könyvek száma a követ
kezőképen oszlik fel: bolgár nyelven: 12.583; orosz nyelven: 
1586 példány; francia: 1061; német: 599; angol: 93; egyéb nyel
ven: 282. 

Tartalmukra nézve a könyvek a következőképen oszlanak 
meg: hittudomány: 163; bölcsészettudomány: 462; pedagógia: 
498; szépirodalom: 4515; nyelvtudomány és történelem: 2216; 
földrajz, néprajz, útirajzok: 282; orvos- és természettudomány: 
436; matematika: 141; újságok, folyóiratok: 3994; jog-, politikai 
és társadalomtudomány (szociológia): 1424; műszaki tudomány 
és művészet: 675; egyéb különböző könyvek: 1390. 

Nagyságára nézve Bulgária második legnagyobb könyvtára 
a plovdivi. Ezt is 1879-ben alapította JOAKIM GRUEV, Kelet-
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Rumélia első közoktatásügyi igazgatója. Kelet-Ruméliának 1885-
ben Észak-Bulgáriával való egyesítése után ide tömörülnek Kelet-
Rumélia összes akkori igazgatóságainak (minisztériumok) könyv
tárai is. Ma a plovdivi Nemzeti Könyvtár az egykori kelet-
ruméliai nemzetgyűlés palotájában van elhelyezve, amelyet, 
amennyire a körülmények megengedték, a könyvtár szükségletei
nek megfelelően átalakítottak. Már alapításakor létesítettek 
mellette régészeti múzeumot is, amelyben megőrződnek mind
azok a Dél-Bulgáriából származó leletek, melynek Plovdiv a 
központja. 

A plovdivi Nemzeti Könyvtár személyzete a következőkből 
áll: igazgató, egy könyvtáros, hét őr, egy titkár-pénztáros, irnok 
és néhány altiszt. A közoktatásügyi minisztérium törvénye értel
mében a könyvtár vezetősége köteles évente a könyvtári ügyek 
állapotáról nyomtatott évkönyvet kiadni, amelynek nem hiva
talos részében kiváló bolgár tudósok egyes értékes munkái van
nak kinyomtatva. Évkönyv tekintetében a plovdivi könyvtár 
szerencsésebb helyzetben van, mint a szófiai, mert azt aránylag 
rendesebben adhatja ki, legutolsó sajtó alá rendezett évkönyve 
az 1940/1941-es évekre vonatkozik. Rendes évkönyvén kívül a 
plovdivi könyvtárnak más saját kiadványai is vannak, például: 
„A plovdivi Nemzeti Könyvtár szláv kéziratainak és régi nyo
mású könyveinek jegyzéke", melyet 1920-ban B. CONEV szófiai 
egyetemi tanár állított össze. (Ugyancsak ő a szerzője a szófiai 
Nemzeti Könyvtárban található kéziratok és régi nyomású köny
vek jegyzékének is.) „Díszítmény és betű a plovdivi Nemzeti 
Könyvtárban lévő szláv kéziratokban", írta NIKOLAJ RAJNOV, 
megjelent 1925-ben, és még egyéb munkák. 

Tekintve, hogy rendelkezésemre áll a plovdivi könyvtár 
legújabb évkönyve az 1940/1941-es évre, módomban áll néhány 
belőle merített számadatot idézni, amelyek világos és reális képet 
nyújtanak a könyvtár könyvállományának növekedéséről. így 
tehát 1939 végéig a könyvtár összesen 181.417 kötetből állott, 
beleszámítva a duplumokat is. Az 1940. év folyamán 3244 köte
tet kitevő 3197 új munka érkezett be és 501 időszaki kiadvány 
516 kötetben. 

Az 1940. év végén a könyvtár összesen 105.544 könyvvel, 
114.732 kötetben rendelkezett. Az időszaki kiadványok száma 
ugyanabban az évben összesen 17.071 volt, 26.128 kötetben. 
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1941. végén pedig a könyvek összszáma 108.107 volt, 117.320 
kötetben. Az időszaki kiadványok száma ugyancsak abban az 
esztendőben 17.575 volt, 26.644 kötetben. Vagyis 1941 végén 
a könyvtár összesen 143.964 kötet könyvvel és időszaki kiadvá
nyokkal rendelkezett. Ide nem tartoznak a duplumok, sem pedig 
a kéziratok, térképek, képlenyomatok stb., melyekről majd lejebb 
fogok szólni. 

A fentemlített két év számára a könyvtár könyvállományát 
nyelvek szerint a következőképen oszthatjuk fel: 

1940 1941 
1. Régi klasszikus nyelvek 377 386 
2. Szláv nyelvek 114.707 117.619 
3. Francia nyelv 14.896 14.923 
4. Német nyelv 4-967 5.040 
5. Angol nyelv 2.479 2.481 
6. Román nyelvek 344 346 
7. Új-görög nyelv 959 965 
8. Török, zsidó és egyéb nyelv 1.416 1-459 
9. Kéziratok, réginyomású és egyéb írott eml. 715 734 

10. Duplumok 44«3IÍ> 44-31(> 

összesen: 185.176 188.270 

Ha mindehhez még hozzászámítjuk azt is, ami az egész 
1941-es év folyamán, sőt napjainkig a könyvtárba érkezett, 
a könyveket, időszaki kiadványokat és egyéb kéziratos és nyomda
termékeket beleszámítva, a végszám biztosan 200.000-re is tehető, 
ami elég nagy eredmény egy vidéki s aránylag fiatal könyvtár 
számára. Ha az olvasók számát, akik bent a könyvtárban és 
háziolvasásra használták a könyvtár állományát, összehason
lítjuk a szófiai könyvtár számával, azt látjuk, hogy a plovdivi-
nak a száma jóval nagyobb, ami annak tulajdonítható, hogy 
Plovdivban csak egy könyvtár van, míg Szófiában az olvasó
közönség rendelkezésére még mások is állanak (egyetemi, városi, 
tudományos akadémiai könyvtár). 1940-ben a plovdivi könyv
tárat 35.319 olvasó látogatta, 1941-ben pedig 30.111. A plovdivi 
Nemzeti Könyvtár, éppen úgy mint a szófiai, szintén kiad házi
olvasásra könyveket. Azoknak az olvasóknak a száma, akik házi
olvasásra kértek könyveket, 1940-ben meghaladja az 5483 sze
mélyt, 1941-ben pedig az 5707-et. 
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Mint szintén állami hivataloknak, munkaidő tekinteté
ben a szófiai és plovdivi könyvtáraknak éppen olyan munka
időbeosztásuk van, mint a többi állami hivataloknak, vagyis reg
gel 8—i2-ig és délután 2—6-ig (nyáridőben 3—7-ig). Az olvasó
termek délután 2, illetve 3 órától este 8 óráig állnak az olvasó
közönség rendelkezésére. Ez azért van, hogy az állami alkalma
zottak 6 óra után egészen 8 óráig használhassák a könyvtárakat. 

1920 folyamán egy törvényhatározat folytán Tirnovóban 
és Sumenben is megnyilt egy-egy könyvtár, amelyek később ál
lami Nemzeti Könyvtárakká lettek, s most már szintén egy-egy 
példányt kapnak a szófiai Nemzeti Könyvtárba kötelezően 
leadott nyomdatermékek példányaiból. Személyzetileg ezek a 
vidéki könyvtárak még fejlődésben vannak, vezeti őket egy 
könyvtáros és néhány segédszemélyzet. Két évvel ezelőtt a tir-
novói Nemzeti Könyvtárt céljainak teljesen megfelelő modern 
épületben helyezték el s ezen a téren megelőzte úgy a 
szófiai, mint a plovdivi könyvtárakat. A sumeni Nemzeti 
Könyvtár mindezideig egy, nem a célnak megfelelő épületben van, 
de az a tirnovói könyvtár példáján felbuzdulva, hamarosan szin
tén saját modern épületében fog tető alá kerülni. Könyvgazdagsá
gára nézve a két, alig huszonhárom évvel ezelőtt létesített vidéki 
könyvtár eléggé hátramaradott, de a kötelező letétbe való helye
zési törvény folytán könyveinek száma már lényegesen megnö
vekedett az utóbbi években. 1938-ban a tirnovói Nemzeti Könyv
tár 63.047 könyvvel, és röpirattal, 17.085 időszaki évfolyam
kiadványokkal, 14 kézirattal, 339 régi nyomású könyvvel, 1.550 
kép-lenyomattal, 212 térképpel és tervvel és 438 zeneművel, 
vagyis összesen 82.685 darabbal, a duplumokat nem számítva, 
rendelkezett. A sumeni Nemzeti Könyvtár számára ugyanazon 
évre a következő számadatok állnak rendelkezésünkre: könyvek 
és röpiratok (brochure): 55.636; időszaki évfolyamok: 16.579; 
kézirat: 1; réginyomású könyvek: 309; kép-lenyomatok: 674; 
térképek és tervek: 385; zeneművek: 446; vagyis összesen 73.751 
drb. szintén a duplumok nélkül. A rákövetkező négy esztendő
ben, egészen napjainkig a két könyvtár állománya természetesen 
folyton megnövekedett s megközelíti már a 100.000-t is. Hogy 
lássuk, mily mértékben használják ezeket a vidéki könyvtárakat, 
itt néhány, az 1938-as év satisztikájából kiválogatott számadatot 
fogok felhozni. Ezalatt az év alatt a tirnovói könyvtárat látogatta 
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I 
és ott dolgozott: 1319 egyén, 1893 pedig háziolvasásra vitt köny
vet. A könyvtárban használt könyvek száma 2677, a háziolva
sásra kiadott könyveké pedig 5254, majdnem mind bolgárnyelvíí 
(csupán 6j idegennyelvű). Ugyanabban az időben a sumeni 
Nemzeti Könyvtárat 284 egyén látogatta, háziolvasásra pedig 
3893-an vettek kölcsön könyvet. Olvasótermében használt köny
vek száma 801, a háziolvasásra kiadottaké pedig 10.642, vagyis 
összesen 11.443, melyek közül 11.179 bolgárnyelvű volt. 

Miután így röviden vázoltam a négy bolgár Nemzeti Könyv
tárat, szeretnék néhány szót a többi bolgár könyvtárról is mon
dani, mert talán beszámolóm nem is lenne teljes, ha említés nélkül 
hagynám azokat.4 Legelőször is fel kell említenünk az Egyetemi 
Könyvtárat Szófiában, mely nagyságára nézve Bulgária második 
könyvtára. Ezt 1889-ben alapították a Főiskolával együtt, mely 
utóbbi 1904-ben az „Egyetem" elnevezést kapta. Az Egyetemi 
Könyvtár egyúttal Bulgária legelső könyvtára is, amely elsőnek 
rendelkezett saját modern, a könyvtár szükségleteinek minden 
tekintetben megfelelő épülettel. Külsejére és belső berendezésére 
nézve is az ország legjobb könyvtára. A szófiai egyetem fenn
hatósága alá tartozik, s vezető személyzetét az egyetemi tanács 
jóváhagyásával nevezik ki. A hivatali rangsorozat nála ugyan
olyan, mint a többi két nagy állami Nemzeti Könyvtárnál, 
vagyis: igazgató, könyvtárosok, őrök, adminisztrációs és műszaki 
segédszemélyzet. A könyvtárhoz egy jól berendezett könyv
kötődé is tartozik, itt kötik be a könyveket s készítik el az ösz-
szes, a könyvtári kartotékhoz szükséges anyagot. 1938-ban az 
Egyetemi Könyvtár 238.397 kötet könyvvel rendelkezett, ame
lyek nyelvek szerint a következőképen oszlanak meg: bolgár: 
66.339; orosz: 28.222; egyéb szláv nyelvek: 11.799; német: 
67'979'> francia: 39.202; angol: 14.271; olasz: 4173; egyéb nyel
vek: 6412. Fölösleges is talán megjegyeznem, hogy az Egyetemi 
Könyvtár könyvállománya szintén állandóan növekszik a tör-

* 1941, Macedónia felszabadítása óta az eddigi bolgár könyvtárak 
száma még eggyel emelkedett: a szkopiéival (Üszküb). Addig, amíg a várost 
szerb uralom alól fel nem szabadították, ott csak szerb- és másnyelvű könyv
anyag volt, ez azonban igen gazdag. Erre vonatkozólag azonban semmiféle 
adatok nem állnak rendelkezésemre. Két év óta a szófiai Nemzeti Könyvtár 
a köteles példányokból és többi nyomdatermékekből ide is küld egy-egy 
példányi. 
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vény által kötelező könyv- és bármilyen másnemű nyomdater
mékek köteles beszolgáltatása, valamint a főleg idegennyelvű 
könyvek állandó vásárlása által. Mivel az Egyetemi Könyvtár 
célja legelsősorban az egyetem szükségleteinek kielégítése: egye
temi tanárok, hallgatók, általában a tudományos világé, ennek 
következtében aztán nagy körültekintéssel válogatják össze az 
anyagot, így határozottan is állíthatjuk, hogy ma általános tudo
mányos- és könyvtárügy szempontjából nézve, az Egyetemi 
Könyvtár Bulgária legkomolyabb könyvtára. Miután épülete a 
központi egyetem udvarán van, szinte azt mondhatjuk, hogy az 
állandóan a professzorok kezeügyébe esik, minden egyes egye
temi hallgató bármely pillanatban látogathatja, ilymódon termé
szetesen legjobban tölti be magas hivatottságát, tudniillik, hogy 
mindenben és mindenkor a bolgár tudomány rendelkezésére 
álljon. 

Hogy a bolgár könyvtárügyről és a bolgár könyvtárakról 
szóló általános áttekintésem még kimerítőbb legyen, megemlítem 
egyúttal azt az öt városi könyvtárat, amely Szófiában, Várná
ban, Burgaszban, Ruszéban (Ruszcsuk) és Sztara-Zagorában van. 
Ezek között könyvgazdagságra és belső berendezésre nézve a 
Fővárosi Városi Könyvtár foglalja el az első helyet. Ez utóbbi 
az elmúlt esztendőben nyitotta meg hivatalosan kitűnően beren
dezett nyilvános olvasótermét, s ezzel a főváros nyilvános 
könyvtárai még eggyel szaporodtak. Az öt városi könyvtár 
könyveinek száma együttvéve ma összesen 150.000; ez a szám 
természetesen napról-napra növekszik. 

Azon könyvtárak közül, melyek a specialisták szükségleteit 
elégítik ki, s amelyeknek látogatására csak korlátozott számú ol
vasóközönség kap engedélyt, főleg tudósok, meg kell említenünk 
a Bolgár Tudományos Akadémia, a Bolgár Szent Synodus, az 
Archaeológiai Intézet és a két múzeum: régészeti és néprajzi 
könyvtárát is. Kisebb-nagyobb könyvtárakkal rendelkeznek az 
összes minisztériumok is, amelyek elsősorban saját tisztviselőinek 
szükségleteit elégítik ki. Könyvtára van még néhány más állami 
és magánhivatalnak is. Ezenkívül saját könyvtárral rendelkezik 
Bulgária majdnem minden iskolája, könyveinek száma együtt 
meghaladja a 2,000.000-t. 

Mindabból, amit eddig a bolgár művelődésházakról (cita-
liste) és könyvtárakról mondtam, láthatjuk, hogy Bulgária rövid 
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szabad létezése alatt is munkálkodott a könyvtárügy terén, ha 
némely tekintetben talán mégis hátramaradt a többi nyugati állam 
mögött, a mulasztás hibája nem benne rejlett. A fiatal állam tel
jesen át van hatva attól a mély törekvéstől, hogy felemelje és 
mindenben tökéletesítse könyvtárait, melyek műveltsége fejlett
ségének és előrehaladottságának hű tükörképei. 

MlJATEV PÉTER. 

MMCTM Könyvszemle 1943. H. faxet. 



A TRENCSÉNI SOLNAI KÖNYVNYOMDA. 

A Felvidéknek Habsburg-uralom alatt álló részében a 
XVII . század folyamán keletkezett tartósabb életű nyomdák 
egyikének megalapítása azoknak a protestáns morva exulánsok-
nak a nevéhez fűződik, akik a felkelő csehekre végzetes fehér
hegyi csata (1620) után a lednici Rákóczi-uradalomban fekvő 
Puhón keresztül áramlottak az országba s akik a hazai tótság 
irodalmi életében olyan előkelő szerepet játszottak.1 SZIMONIDESZ 
LAJOS föltevését,2 hogy az exulánsok mindjárt első állomáshelyü
kön, Puhón nyomdát alapítottak volna, sem nyomtatványok, sem 
egykorú följegyzések nem támasztják alá. Az első s egyetlen 
morva menekült alapította nyomda, amelyről biztos tudomásunk 
van, a trencséni. Keletkezését 1632-re szokás tenni, de első biz
tos terméke csak 1637-ből való. Nem is nagyon valószínű, hogy 
sokkal előbb keletkezett volna, mert különben nem a lőcsei offi
cinában nyomatta volna ki az ugyancsak Morvaországból ha
zánkba menekült TRANOWSKY (TRANOSCIUS) GYÖRGY liptószent-
miklósi lelkész cseh-tót nyelven írt ima-3 és énekeskönyvét.'4 

A trencséni nyomda megalapítója valami WOKAL JÁNOS 
VENCEL volt. Sem azt nem tudjuk róla, hogy azelőtt hol mű
ködött, sem azt, hogy honnan hozta vagy szerezte be nyomdai 
fölszerelését, amellyel Trencsénben 1640-ig szorgalmasan nyom
tatott latin, német és tót könyveket. Trencsénbe bizonyára a 
XVI. század óta virágzó protestáns iskola vonzotta, mely az 
akkor még luteránus IixÉSHÁZYak hatalmas támogatását élvezte.5 

Valószínűleg még életében nyomdájában dolgozott az ugyancsak 
Csehországból menekült AB HAGE LŐRINC BENJAMIN, akinek neve, 

1 V. ö. erre nézve SziLÁDY J E N Ő : A magyarországi tót protestáns egy
házi irodalom. 1517—1711. Bp., 1939. 66. 1. 

2 A puchói nyomda. MKSzle, 1942: 183/5. L 
3 Phiala odoramentorum. Lőcse, 1635. RMK. II : 502. sz. 
4 Cythara sanctorum, Pisne duchovni staré i nővé. U. o. 1635. v. 1636. 

V. ö. SZILÁDY i. m. 101/2. 1. 
5 L. VLAHOVICS EMIL: A trencséni kir. kat. főgymn. története. Tren-

csen, 189J. 7. 1. 



Sinapius: Parva schola címlapja. 



A participium allegóriája Sinapins: Parva schola-jából. 
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mint művezetőé, az egyik 1641. évi trencséni nyomtatványon 
szerepel, amikor az officina már WOKAL özvegye, DOROTTYA 
kezén volt. Az özvegy 1648-ig vezette az üzemet s nyomtatvá
nyain a „Typis Vocalianae"„Xypis Dorotheae Vocalii Viduae", 
vagy „Litteris chalcographicis Vocaliani" cégjelzést használta. 
Ekkor a nyomda az eddigi művezető ab HAGE (HAYEK?) tulaj
donába ment át. Az 6 neve legutoljára egy 1655-re szóló kalen
dárium6 impresszumában szerepel. Most a nyomda CZIZEK (egyik 
német nyomtatványon ZEISSEL) NIKODÉM kezébe került, aki mint 
AB HAGE faktora már egy 1649-ben megjelent trencséni nyom
tatvány7 cégjelzésében is szerepel. CZIZEK idejében, 1658-ban lá
tott napvilágot — a nyomdász nevének feltüntetése nélkül — a 
trencséni officina legdíszesebb terméke, SINAPIUS JÁNOS galgóci 
iskolamester, majd szakolcai s végül trencséni evangélikus lelkész 
Parva schola in usum discipulorum Christi accomodata et dis-
positaH című 'tankönyve. Rézmetszetű címlapját az augsburgi 
származású LANG MÓRIC készítette Pozsonyban, ugyanaz a mű
vész, aki a Művészeti lexikon szerint többek között LISTIUS 
LÁSZLÓ Magyar Márs-inak címlapját is metszette. A címet be
fogadó cartouche két oldalán négy-négy médaillon van elhe
lyezve, melyek mindegyike egy-egy nyelvtani kategória (nomen, 
pronomen, verbum, participium adverbium, praepositio, 
coniunctio, interjectio) allegorikus megszemélyesítését tünteti föl, 
míg a cím fölé elhelyezett nagyobb, ellipszisbe foglalt, kompo
zíció a Szentháromságot jeleníti meg. Az egyes nyelvtani fogal
mak allegóriái közül egy pár a szedéstükör egész szélességében 
fölnagyított s részletesebb staffage-zsal élénkített rézmetszetben 
a könyv megfelelő fejezetei élén újból előfordul. 

CZIZEK a nyomdát KRMAN DÁNIEL Knjha zivota9 című 
gyászbeszéde életrajzi függeléke szerint10 eladta VETERINI PÁL 

• RMK. II:'84a. sz. 
7 MKSzle, 1889: 221. 1. és Stripszky I I : 102. sz. 
8 RMK. 11:917. sz. 
" Zsolna, 1704. RMK. 11:2224. sz., a M. Nemz. Múz. unikuma. 
10 RIBAY GÖBGY 1793-ban készült, de sajnos kéziratban maradt Typo-

graphiae Hungáriáé c. összeállításának a zsolnai nyomdára vonatkozó része, 
melyet SZIMONIDESZ idézett cikkében (184. 1.) közölt, kétségtelenül innen 
való: hiszen KRMAN gyászbeszédének m. n. múzeumi unikuma egykor RIBAY 
birtokában volt! 

9* 
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Puhóban lakó csehországi exuiánsnak, aki azt Erzsébet leányá
nak férje, DADÁN JÁNOS számára szerezte meg. Az adás-vétel 
időpontját KRMAN nem említi, de valószínű, hogy a vásár 1661-
ben jött létre s a nyomda VETERINI ERZSÉBET hozománya volt.11 

VETERÍNI veje fia volt DADÁN LuKÁcsnak, a morva testvérek 
preraui papjának, aki 1628-ban jött Magyarországra s nem lehe
tetlen, hogy DADÁN JÁNOS már itt is született. Kétségkívül már 
DADÁN idejében került ki a trencséni sajtóból 1662/63-ban a z 

a két ránk maradt nyomtatvány, melyek egyike „Typis Tren-
chinü"?2 másika pedig ^ J'y pis Lutheolanis"13 jelzéssel van el
látva. 

DADÁN rövidesen átvitte a nyomdát a Trencséntől néhány 
mértföldnyire fekvő Zsolnára. Az átköltözésre bizonyára a Tren-
csénben egyre jobban elhatalmasodó ellenreformáció s a török 
háború okozta bizonytalanság ösztönözte. Trencsén ez időtájt 
már korántsem volt a luteranizmusnak az a fellegvára, ami 
WOKAL letelepedése idején volt. Amikor 1645-ben PÜSKI JÁNOS 
nyitrai püspök betelepítette Trencsénbe a jezsuitákat, a túlnyomó 
részben protestáns városi polgárság és tanács nem valami szíve
sen fogadta őket, sőt a város országgyűlési követei, SUJÁNSZKY 
és MELKIEDES egyenesen az országgyűléshez fordultak, hogy ki
eszközöljék eltávolításukat. Föllépésük azonban nem járt siker
rel. A jezsuiták nemcsak hogy nem hagyják el a várost, hanem 
rövidesen megkezdik tanítói működésüket s 1650-ben már száz
nál több növendékük van. Kollégiumuk és újoncházuk létesíté
sére legfőbb protektoruk, LIPPAI GYÖRGY esztergomi érsek tete
mes összeget — 105.015 forintot — költött, 1656-ban alapított 
Mária-Társulatuk rektorául pedig gróf ILLÉSHÁZY GYÖRGYÖt 
sikerült megnyerniök.1* Ilyen viszonyok között luteránus jellegű 
nyomdának már nem igen volt tere a városban s nagy a gyanúm, 
hogy CziZEKet is ez bírta rá arra, hogy megváljon üzemétől. 

Bárhogy álljon is a dolog, annyi tény, hogy 1665-ben jelen
tek meg az első zsolnai nyomtatványok DADÁN JÁNOS cégjelzé
sével s kétségtelenül a WOKAL—AB HAGE—CzizEK-féle nyomda 

11 Fiók, ifj. DADÁN JÁNOS 1662 decemberében született. 
11 1662, RMK. I I : 1001. sz. 
M 1663, RMK. I I : 1027. sz. 
M L. VLAHOVICS, i. m. 9/14., 127. I. 
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díszeivel. Minthogy a DADÁN JÁNOS névvel 1698-ig találkozunk 
zsolnai nyomtatványokon s azt is tudjuk,15 hogy sírja fölött 
1704 július 26-án tartotta meg KRMAN DÁNIEL, a tragikus sorsú 
evangélikus szuperintendens és zsolnai lelkész10 a föntebb emlí
tett tótnyelvű gyászbeszédet. SZINNYEI, PUSZTAI17 és NÓVÁK1 8 

úgy beszélnek róla, mintha egyetlen DADÁN JÁNOS gyakorolta 
volna Zsolnán a könyvnyomtatást, sőt NÓVÁK az officina szá
zadvégi ellanyhulását egyenesen DADÁN JÁNOS elöregedésével 
magyarázza. Egyiküknek sem tűnt fel, hogy a zsolnai nyomda 
1676/83. évi termékein ALZBETY DADANKA szerepel az impresz-
szumokban, ami arra vall, hogy két DADÁN JÁNOSsal van dol
gunk, apával és fiúval, akik közül az első 1673 és 1676 között 
halhatott el — az 1674/75. évekből zsolnai nyomtatvány mind
eddig nem került elő —, a második pedig 1685 táján elérvén 
nagykorúságát, átvette anyjától, született VETERINI ERZSÉBETÍOI 
az apai örökséget s azt haláláig birtokolta. 

KRMAN említett gyászbeszéde ezeket az impresszumokból le
vonható következtetéseket szinte pontról-pontra beigazolta. A be
szédhez csatolt életrajzi függelékből megtudjuk, hogy valóban két 
DADÁN JÁNOS nevű zsolnai tipográfus volt, a nyomdát hozo
mányul kapó, korán elhunyt apa és az 1662 decemberében szü
letett fiú. Utóbbi gondos nevelésben részesült. Az iskolában szor
galmával tűnt ki, mesterségét atyja üzemében sajátította el. Nem
csak képzett nyomdász, hanem könyvkötő és napórakészítő is 
volt. Amikor 22. életévében — tehát 1684-ben — megnősült, 
már édesanyja sem élt. Felesége MALUCH TAMÁS zsolnai bíró és 
egykori szenátor ZSUZSANNA nevű leánya volt, aki röviddel ő 
előtte, 1704 február 14-én szállt sírba. DADÁN maga 1704 július 
25-én délután két és három óra közt költözött el az élők sorá
ból. KRMAN életrajzi vázlatából azt is megtudjuk, miért szüne
telt 1698 óta a zsolnai nyomda? Semmi esetre sem DADÁN el
öregedése következtében — hiszen hősünk ez időtájt mindössze 
38 éves volt —, hanem azért, mivel DADANnak, mint oly sok 
hitsorsosának, menekülnie kellett. Hogy hol töltötte számkive
tése éveit, azt KRMAN nem árulja el: csak annyit mond, hogy 

15 SZÍNNYEI, M. írók, I I : 561. 1. 
16 TJ. a. VI I : 321. h. 
17 Nyomdászati enciklopédia. 
18 A nyomdászat története. I I I : 15. 1. 
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ez alatt az idő alatt mint császári írnok és arithmeticus műkö
dött. Visszatérése időpontját sem ismerjük, de kétségtelen, hogy 
ez a visszatérés a RÁKÓczi-féle fölkelés kezdeti sikereivel kap
csolatos. KRMAN szerint DADÁN legott hazatérése évében kinyom
tatott latin és tót nyelven egy imát II. RÁKÓCZI FERENcért, hogy 
ezzel is kimutassa loyalitását. Ez a nyomtatvány, sajnos, egy pél
dányban sem maradt reánk. Ez volt — úgy látszik — az újra
éledő DADAN-féle nyomda utolsó terméke, mivel tipográfusunk 
csakhamar elkezdett betegeskedni. Valószínűleg még ő szerződ
tette nyomdájába művezetőül azt a KROLOP VENCELÍ, aki a róla 
szóló gyászbeszédet 1704-ben kinyomtatta. 

Az ifjabbik DADÁN egyébiránt azok közé a könyvnyomta
tók közé tartozott, akik maguk is írogattak. Ugyanis ő maga 
fordította le latinból cseh-tót nyelvre KEGELIUS FÜLÖP tizenkét 
lelki elmélkedését s azt Dwanac premysslowán] duchownych cí
men 1686-ban ki is hozta sajtóján. KEGELIUS e munkája egyike 
volt a XVII . század legkedveltebb imádságos könyveinek s ha
zánkban nem kevesebb, mint 12 magyarnyelvű kiadást ért, sőt 
1679-ben Lőcsén latin eredetijét is kinyomtatták. Tótul először 
1666-ban adta ki PLINTOVIC ÁDÁM zsolnai orgonista, majd 1677-
ben KROMHOLC JÁNOS fordításában is megjelent Lőcsén. E két 
fordítás egyikéből sem maradt ránk példány. PLINTOVIC fordí
tásáról, mely a német kiadásból készült, DADÁN is megemlékezik 
saját fordítása előszavában. Már az ő idejében is fölöttébb ritka 
volt s részben ez a körülmény indította arra nyomdászunkat, 
hogy a maga fordítását, mely a DADÁN szerint sokkal megfele
lőbb latin szövegből készült, piacra vesse.19 

A DADAN-féle nyomda éppúgy, mint trencséni elődei, a fő
súlyt a cseh-tót kiadványokra helyezte. De azért mindkét DADÁN 
elvétve magyarnyelvű könyvekkel is megpróbálkozott, persze 
csupa olyan kiadvánnyal, amely jó üzletnek ígérkezett. így apa 
és fiú egyaránt kihozta nemcsak tótul, hanem magyarul is a 
NEUBARTH-féle Üj kalendárium-ót,20 az apa egy magyar kate-
kizmus-t,21 a fiú pedig 1697-ben egy magyar értelmezésekkel el-

" V. ö. SZILÁDY JENŐ, i. m. 167/8. 1. 
20 RMK. I : 1143. és 1359. sz. 
21 RMK. I: 1156. sz. 
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látott Donatus-t.2'- Ezt Missovicz MIHÁLY akkori trencséni is
kolaigazgató tétette közzé, még pedig azért, mivel — mint elő
szavában írja — a trencséni iskolás gyerekek panaszolták, hogy 
szüleik nem magyar, hanem cseh értelmezésű grammatikát kény
telenek vásárolni. Bár a DADAN-nyomda a luteránizmus szolgá
latában állott, azért az ellentábor rendeléseit sem utasította 
vissza. így itt állították elő 1689-ben a privigyei kegyesrendi 
iskolának egy az esztergomi prímást dicsőítő alkalmi kiadvá-
nyát,2:i de persze a nyomtatás helyének s a könyvnyomtató nevé
nek elhallgatásával. 

KROLOP KRMAN említett gyászbeszédén24 kívül 1704-ben 
még egy apróságot'"5 nyomtatott ki, azután elhallgatott. A zsol
nai nyomda most egy ideig gazdátlanul hevert. Ezt nemcsak az 
emlékek hiányából, hanem az 1707 április 3.-ától 7--éig tartott 
rózsahegyi luteránus zsinat ama határozatából is következtet
hetjük, mellyel KRMAN DÁNIEL elnöklete alatt bizottság külde
tett ki oly célból, hogy egy, a luteránus érdekeket szolgáló tót 
nyomda létesíttessék.26 Bizonyára ezzel a határozattal kapcsolatos 
a zsolnai nyomda 1707. évi újraéledése KAUDER VILMOS veze
tése alatt. 

1713-ban a nyomda CHRASTINA DÁNIEL kezébe került, aki 
azt a határszéli Puhóra vitte át. „1730-ig nyomtatgat itt főképen 
tótnyelvű vásári iratokat, amikor a pozsonyi ROYER JÁNOS PÁL 
vásárolja meg a tipográfiát."27 A nyomda ezzel végkép megszű
nik, mivel betűinek magasságbéli különbsége következtében az 
amúgy is erősen megkopott betűkészletet ROYER kénytelen volt 
a maga typometriájára átönteni.28 GULYÁS PÁL. 

'n RMK. I I : 1913. sz. 
211 RMK. I I : 1655. sz. 
24 RMK. 11:2224. sz. 
25 RMK. I I : 2223. sz. 
28 V. ö. ZSILINSZKY MIHÁLY: A magyarhoni prot. egyh. története. Bp., 

1907. 246. 1. 
21 NOVAK, i. m. IV: 32. 1. , 
28 U. o. IV: 20. 1. 



AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI HÍRLAP 
KÉRDÉSE. 

Az első magyarországi hírlap kérdéséről szólván,* mindjárt 
elüljáróban kirekesztjük a tárgyalási anyagból azokat a hírszol
gáltató kezdeményeket, amelyeknél nincs meg a mai értelemben 
vett újság legfőbb jellemvonása, az időszakos, periodikus meg
jelenés, így tehát kiesnek a röplapok, relatiók, avisák, neue Zei
tungok és más effajta újs?glevelek, bár az újságírásnak ezek az 
első csírái roppant érdekes tanulságokat nyújtanak, mert nélkü-
lök a periodikus sajtó kialakulása nem lett volna lehetséges. 

Ily szűkebb értelemben próbálja e kis dolgozat megvilágí
tani azt a kérdést, hogy melyik volt az első hírlap hazánkban, 
vagy még közelebbről megfogalmazva: volt-e Szentiványi Már
tonnak, a tudós nagyszombati jezsuitának újságja? 

I. A kérdés története. 
A magyar irodalomtörténet — vagy ha szabad mondani: 

sajtótörténet — az utóbbi félszázadban azt vallotta, hogy az első 
magyarországi hírlapnak II. RÁKÓCZI FERENC latinnyelvű újság
ját kell tekinteni, amely Mercurius Hungaricus címmel 1705-ben 
hetilapként indult meg, majd utóbb Mercurius Veridicus ex Hun
gária címmel havonta megjelenő újsággá lett és Rákóczi szabad
ságharcának leveretéséig állott fenn. Ezeket a megállapításokat 
THALY KÁLMÁNnak köszönhetjük, aki közel nyolcvan esztendő
vel ezelőtt a Vasárnapi Újság hasábjain,1 utóbb egy akadémiai 
értekezésében,2 majd 1883-ban a Magyar Könyvszemlében3 tette 

* Szerző e kérdést a Magyar Sajtótudományi Társaságban 1939. feb
ruár hó 20-án tartott székfoglaló előadásában igyekezett tisztázni. Mivel 
megállapításai a szakemberek egy része előtt váltak csak ismeretesekké, e 
dolgozat közlése ma is időszerű. 

1 Nyomtatott hírlapok a kurucvilágban. Vasárnapi Újság, 1866. 123— 
124., 138—139. 11. 

2 Az első hazai hírlap. 1705—1710. Budapest, 1879. Akad. Ért. a tört
tud, köréből. VIII . köt. 

3 Kuruc hírlapok 1705-ből Berlinben. Magyar Könyvszemle, 1883. 
Z29—245. 11. 
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közzé adatait. THALY egyes újságlapokat facsimilében is közölt, 
HELLEBRANT ÁRPÁD pedig 1895-ben további számokat ismerte
tett a Történelmi Tarban.4 THALY kutatásai alapján foglalkozott 
az első hírlap kérdésével FERENCZY JÓZSEF is hírlapirodalomtör
téneti nagy munkájában.6 

A THALY-féle adatok megbízhatóságára nézve esetleg fel
merülő minden kétséget eloszlatott a Magyar Könyvszemle 1939-
évfolyamában SZIMONIDESZ LAJOS, aki a HELLEBRANT ÁRPÁDtól 
ismertetett 1710. évi három első számot facsimilében közölte és 
az összes eddig ismert lappéldányokat számbavette.0 

Mindezek után joggal szerepel DEZSÉNYI BÉLÁnak nagy 
gonddal és körültekintéssel összeállított bibliográfiájában7 és 
annak elvi kérdéseket tisztázó bevezetésében RÁKÓCZI újságja, 
mint az első magyar hírlap. 

A lap adataink szerint rendszeresen megjelent, hat évig 
állott fenn, valóban híreket hozott a magyarországi harcokról 
és híreivel ellensúlyozni akarta a külföldi közvélemény előtt 
— ha ilyenről beszélni nem anakronizmus — a bécsi hírlapok, ki
váltképen a Wienerisches Diarium magyarellenes közleményeit. 

Fel-feltűnt azonban az irodalomban ismételten egy másik, 
többnyire igen óvatos állítás is, mégpedig az, hogy SZENTIVÁNYI 
MÁRTON (1633—1705), a tudós jézustársasági szerzetes-tanár 
1675—1703-ig Nagyszombatban, Bécsben és egyebütt névtelenül, 
ugyancsak latin nyelven, a nap eseményeit tartalmazó röpíveket 

* Adalék a Rákóczi-kor irodalmához. Történelmi Tár, 1895. 619— 
629. U. 

5 A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Budapest, 1887-
10—12. 11. 

6 II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. MKSzle, 1939. 341—351. 11. és 24 
lap hasonmás-melléklet. — SZIMONIDESZ figyelmét úgy látszik elkerülte 
HELLEBRANT ÁRPÁD közleménye, aki a Történelmi Tár id. évfolyamában 
a báró PODMANiczKY-család kiskartali könyvtárának colligatumából a P O D -
MANiczKY GÉZÁNÉ által felfedezett három számot ismerteti és másolatban 
közli. — Bár a HELLEBRANT-féle közleményt számbavette PINTÉR J E N Ő 
(A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fel
lépéséig. Budapest, 1909. II. köt., 187. 1.), érthető, hogy a közlemény címe 
félrevezette a kutatót. 

* A magyar hírlapirodalom első százada (1705—1805). Budapest, 1941. 
7., 9., 11., 23. lapokon. 



126 MÁTÉ KÁROLY 

adott ki, s ezeket lehetne a hazai időszakos sajtó ősének tekin
teni. A feltevés helyességét nemigen kutatta, vizsgálta senki; in
kább csak a források sorozatos átvételéről beszélhetünk, mely 
máig követhető. S hogy a kritikátlan átvétel és zabolátlan fan
tázia hova vezethet, arra beszédes példát mutat az az összefogr 

laló cikk, amely állítólag szakember tollából, de névtelenül jelent 
meg 1934-ben, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesülete ú. n. Karácsonyi Könyvében. Elrettentő 
például hadd álljon itt az idevonatkozó részlet. 

,,A magyar időszaki sajtó úttörőjének Szentiványi Márton nagy
szombati egyetemi tanárt tarthatjuk, aki Ephemerides Latináé címmel 1675-
ben latinnyelvű hírlapot indított. A lap elsősorban a külföld tájékoztatá
sára szolgált és szerkesztője — a maga korának legjobb nevű jezsuita hit
tudósa — erős katolikus szellemben írta meg cikkeit. Huszonnyolc évig, 
tehát 1703-ig állt fenn ez az első hírlap, amely természetesen rengeteg ne
hézséggel volt kénytelen megküzdeni. Már magábanvéve az is nagy szó 
volt, hogy a szerkesztő meg tudta szerezni lapjának kiadásához az akkor
tájt szükséges királyi engedélyt, az azonban egyenesen csodálatos, hogy a 
hírszerzés nehézségeivel, a postai szállítás drágaságával és — nem utolsó 
sorban — a közönség közönyével ilyen hosszú ideig eredményes harcot 
vívott ez a lap. Hiszen azok az újságok, amelyek ezután következtek, jóval 
rövidebb ideig éltek. / / . Rákóczi Ferenc hivatalos lapja, a Mercurius, öt 
évig, Bél Mátyás pozsonyi hetilapja, a Nova Posoniensa, pedig alig két 
évig." (J4—5 5- !•) 

Eddig a ránk tartozó részlet. Csak úgy ágaskodnak a sze
münk előtt a kérdőjelek, úgyszólván minden megállapításnál. 
Hiszen, ha ez mind bizonyítható lenne! De ha csak a belső oko
kat vennők számba, még akkor is nehezen volna elhihető, hogy 
egy tudós jezsuita, egyetemi tanár, aki több mint három éven 
át rektorkodott, 12 évig az egyetem kancellárja volt,8 22 évig 
kormányzója az egyetemi nyomdának,9 15 évig könyvcenzor, az 
egyetemen a szentírás, bölcselet, matematika, egyházjog és dog
matika tanára, mindezen felül pedig rengeteg mennyiségű, nagy 
többségben latin, de magyar, német, sőt tót nyelven írt munka 

8 WOLKENBERG A L A J O S : A budapesti királyi magyar Pázmány Péter 
tudományegyetem rectorai. Budapest, 1929. 90. 1. 

9 PAULER TIVADAR: A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem törté
nete. Budapest, 1880. 40. 1. 
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szerzője10 — újságot szerkesszen, ha ebből az időből ránk marad t 

volna valami újságféle, s azt neki próbálná valaki tulajdonítani. 

S mégis kísért az ő hírlapírásának, hírlapszerkesztésének hipo

tézise a mai napig! 

Csak egy kissé kell belelapozgatni a SzENTivÁNYi-bibliográ-

fiába és csodálatos gondolatátvételeket lehet nyomonkísérni. 

Visszafelé haladva elsőnek mindjárt P I N T É R J E N Ő hétkötetes 

irodalomtörténetében11 akadunk rá SZENTIVÁNYI M Á R T O N újság

jára. Nagyon is valószínű, hogy a Karácsonyi Könyv névtelen 

munkatársa P I N T É R J E N Ő utalásai alapján bocsátotta szabadjára 

képzeletét. PiNTÉRt viszont, aki régebbi nagy művében12 még a 

THALY—FERENCZY-féle felfogás híve R Á K Ó C Z I újságja kérdésé

ben, bizonyára az újabb irodalom térítette el korábbi véleményé

től . Ügy kell lennie, hogy SCHERMANN EGYED Szent Is tván-aka

démiai felolvasása,1"' de méginkább WOLKENBERG A L A J O S rektori 

székfoglalója hitette el PiNTÉRrel SZENTIVÁNYI újságjának léte

zését, mert a székfoglaló beszéd függelékében ez áll: 

„Nevezetes Szent-Iványi-ról, hogy ő indította meg és szerkesztette az 
Ephemerides Latinae-t, mely újság az első ilyen vállalkozás volt Magyar-

10 HERMANN EGYED és ARTNER EDGÁR: A hittudományi kar története 
1635—1935. A kir. magy. Pázmány Péter-tudományegyetem története, I. 
köt. Budapest, 1938. 58. 1. — Legújabban: SERFŐZŐ J Ó Z S E F : Szentiványi 
Márton S. J. munkássága a XVII . század küzdelmeiben. Kny. a Jezsuita 
Történeti Évkönyv 1941-ből. Budapest, 1942. 

11 P INTÉR J E N Ő Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. 
I I I . köt. Budapest, 1931. 43. 1.: „ . . . a hazai időszakos sajtónak ez a latin 
őse, az Ephemerides Latináé, 1675-től 1703-ig jelent meg Nagyszombatban, 
utóbb Bécsben". — U. az: IV. köt. Budapest, 1931. 66. 1. „A hazai idő
szakos sajtó úttörője Szentiványi Márton nagyszombati egyetemi tanár 
latinnyelvű közlönye volt a XVII . század végén. Ez a latinnyelvű hírlap, 
az Ephemerides Latináé (1675—1703), a külföld tájékoztatására készült. 
Szerkesztője, a nagynevű jezsuita hittudós, katolikus szellemben írta cik
keit." Ugyanily értelemben v. ö. még 893. és 895. 1. 

12 A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György 
fellépéséig. I I . köt. Budapest, 1909. 186—187. 11. 

13 SCHERMANN EGYED: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez 
Magyarországon Mária Terézia haláláig. A Szent István Akadémia hit-
tudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai, II. köt., 2. szám. Budapest, 
1928. 18. 1.: „Szentiványi 1675—1703-ig részint Nagyszombatban, részint 
Bécsben a nap eseményeit tartalmazó latinnyelvű röpíveket adott ki, ame
lyek tehát a hazai hírlapirodalom első termékei voltak". 
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országon 1675—1703. Nagyszombatban, azután Bécsben, majd másutt a 
szerkesztő neve nélkül jelent meg."14 

Jókora lépéssel jutunk tovább, ha ezt az idézetet összevet
jük FEJÉR GYÖRGYnek a Pázmány-egyetem történetét tárgyaló 
latin művével,15 ahol ugyanis megtaláljuk ennek szószerinti ere
detijét: 

„De eodem Martino Szent-Iványi memorabile admodum est, ipsum 
fuisse auctorem Ephemeridum Latinarum primarum, quae in Hungária scrip
tae sunt, et ab anno 1675. usque 1703. partim Tirnaviae, partim Viennae, 
partim alibi tacito nomine sunt excusae." (220. 1.) 

Ugyancsak FEjÉRre való hivatkozással említi SZENTIVÁNYI 

„röpíveit" BALLAGI GÉZA a politikai irodalomról írt művében,18 

sőt FEJÉR a forrása PAULER TiVADARnak is, aki akadémiai fel
olvasásban17 foglalkozott SZENTIVÁNYI jellemzésével. 

PINTÉR és SCHERMANN EGYED, illetve FEJÉR és BALLAGI 

GÉZA műveire való hivatkozással kifogásolja BARÁTH TIBOR is, 
hogy DEZSÉNYI BÉLA már említett bibliográfiájában mellőzi eze
ket az „újság nevével ékeskedő" SzENTivÁNYi-féle röpíveket/9 

SCHERMANN a forrása ugyancsak a legfrissebb SZENTIVÁNYI-

1 4 W O L K E N BERG, id. m. 91. 1. 
15 História academiae scientiarum Pazmaniae archi-episcopalis ac M-

Theresianae regiae literaria. Budae, 1835. 
16 A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Budapest, 1888, 

27. 1.: „Ha az állítólag SZENTIVÁNYI MÁRTON által szerkesztett, 1675-től 
I7°3~i§ részint Nagyszombatban, részint Bécsben megjelent s a nap ese
ményeit tartalmazó latinnyelvű röpíveket, melyekről FKJÉR tesz említést, 
hírlapszámba nem vesszük: az első hazai hírlapnak mindenesetre a „Mer-
curius Hungaricus"-t kell tekintenünk . . . " 

17 Szentiványi Márton jellemzése. Akad. Értesítő, 1857. 265. 1.: „Végre 
SzENTivÁNYinak tulajdonítják azon név nélkül, latin nyelven 1675—1703. 
időről-időre részint Nagy-Szombatban, részint Bécsben megjelent röpívek 
szerkesztését is, melyek a nap eseményeit tartalmazván, hazánkban a később 
oly jelentékennyé vált időszaki irodalom zsengéi és előhírnökeinek tekin
tendők". 

18 V. ö. Századok, 1942. 241. 1. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada ismertetését. — DEZSÉNYI ebben a kérdésben ugyanis 
magáévá tette e sorok szerzőjének álláspontjit, melyet a Magyar Sajtó
tudományi Társaságban elhangzott előadásból ismert. 
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monográfia szerzőjének, SERFŐZŐ JózsEFnek is, midőn a tudós 
jezsuita „röpíveiről" megemlékezik.19 

Felesleges az átvételek végtelen fonalának továbbgombolyí-
tása minden részletében. Az eddigiek is kellőképen megvilágítják 
az egyes szerzők forrásátvételeit, a nagy külföldi jezsuita biblio
gráfusokat, STOEGERt20 és D E BÄCKER—SOMMERVOGEU21 sem 
véve ki. 

A sor legvégén CZVITTINGER áll Specimen-jével.22 CZVIT-
TINGER SZENTIVÁNYI MÁRTONról szólván, művei közt említi az 
ephemeriseket: „Ephemerides ab A. C. 1675. ad A. usque 1703. 
Suppresso . . . nomine édita . . . " CZVITTINGER pedig mint kor
társ hitelesen tudhat SZENTIVÁNYI „újságjáról"! 

II. Szentiványi Márton ephemerisei. 

Nyomozásunk tehát úgyszólván holtpontra jutott. Egyik 
forrás a másikra támaszkodik és ugyanazt a semmit variálgatja. 
És újból meg újból felmerül a nagy kérdőjelek sora: lehet-e, hogy 
az egyetemi nyomda kormányzója másutt szerkesszen újságot? 
Lehet-e, hogy az a férfiú, aki minden művét többszörösen is ki
adta, aki háromkötetes Miscellanea című gyűjteményes munká
jában1 több mint 4000 lapon a tudományok minden területéről 
hoz dolgozatokat, hogy az engedje a legaktuálisabb események
ről gyűjtött anyagát nyomtalanul elveszni, névtelenül eltűnni a 
semmibe? 

Ezeknek a meggondolásából következik, hogy itt csak az 
„ephemeris" szó félremagyarázásáról lehet szó. Nyilvánvaló, 
hogy SZENTIVÁNYI MÁRTON, a tudós jezsuita, írt ugyan ephe-

19 Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII . század küzdelmei
ben. Budapest, 1942. 129. 1.: „Sőt Szentiványi latinnyelvű röpíveket is 
adott ki, részint Nagyszombatban, részint Bécsben, melyek a nap eseményeit 
tartalmazták, s azért ezeket a hazai hírlapirodalom első termékeinek lehet 
tekinteni". 

2 0 JOANNES N E P . STOEGER: Scriptores provinciáé Austriacae Soc. 
Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempóra. Viennae, Ratisbonae, 1856. 

21 D E BACKERt—SOMMERVOGEL: Bibliothèque de la Comp, de Jésus. 
Bibliographie. Bruxelles—Paris, 1890. 

22 Specimen Hungáriáé Literatae. Francofurti et Lipsiae, 1711. 373. 1-
1 Curiosiora et Selectiora Vanarum Scientiarum Miscellanea. Decas I. 

Partes 1—3. Tyrnaviae, 1689; Decas I I . Pars 1. ibid. 1691, Pars 2. 1696, 
Pars 3. 1697; Decas III . Pars 1. ibid. 1702, Pars 2. 1709, Pars 3. 1702. 
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meriseket, de ezek a „latin ephemerisek" távolról sem voltak 
újságlevelek, röpívek, nem voltak az idősajtó kezdetei Magyar
országon, hanem tisztán tudományos igényű munkák. 

Előbb említett Miscellanea című hatalmas gyűjteményes 
munkája ugyanis, mint a címe is mondja, nagyon is különféle 
dolgozatokat tartalmaz, a XVII. századi jezsuita tudós skolasz
tikus műveltségéhez illő módon, szigorú rendszerbe szorítva. 
A mű három kötetre, Decasra oszlik, ezek mindegyike három 
részből áll, és minden rész további tíz egységet tartalmaz: min
den első rész disszertációkat, a második rész „ephemeriseket" és 
observatiókat, a harmadik pedig synopsisokat. Ez utóbbiak egy
mástól csupán a formában különböznek, tartalmilag pedig fel
ölelik a polyhistor szerző egyetemes érdeklődése következtében 
a tudományok úgyszólván minden területét.2 

A nagy mű I. Decasának 2. részében, a Praefatioban SZENT-

IVÁNYI maga megmondja, mit ért ephemerisen. „Ephemeris grae-
cis est idem, quod Latinis Diarium, hoc est Codex, in quo per 
dies singulos res gestae scribuntur: et adnotantur. Sunt autem 
multipliées ac variae Ephemerides, proùt diversi generis res 
scriptas continent" (1. lapon). Az ephemeris e szerint görögül 
annyi, mint latinul diarium, azaz oly könyv, amelyben az ese
mények az egyes napok szerint (eq>' rçuépa) iratnak le és jegyez
tetnek föl. Sokféle és különböző ephemeris van tehát, a szerint, 
amint különböző fajta dolgokat tartalmaznak. 

Lássuk most már, mi is van ezekben a SzENTivÁNYi-féle diá-
riumokban, ephemerisekben? 

A Miscellanea első Decasának 2. részében tehát tíz külön
féle, s ugyancsak a második Decas 2. részében újabb tíz külön
féle ephemerist tesz közzé SZENTIVÁNYI MÁRTON. A jelzett elv 
alapján rendkívül sokféle dolgot hihetetlen szorgalommal szed 
össze. 

2 Rendszeréhez . annyira szigorúan ragaszkodott, hogy a harmadik 
Decas második részében hiánynak látszik, hogy nem ephemeriseket közöl. 
Ügy látszik, azért jelentette meg csupán a III. Decas első és harmadik 
részét életében, mert a második részhez nem volt elég anyaga készen. Halála 
után, hagyatékából állították össze a hiányzó, s csak 1709-ben kiadott má
sodik részt. 
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A gyűjteményben az első ephemerisek az Ephemerides 
Biblicae (§. I.), amelyek a bibliai eseményeket tartalmazzák az 
esztendő napjai szerint összeállítva. Mint ahogy az egyes naptá
rak ma is összegyűjtik az arra a napra eső évfordulókat. Az 
Ephemerides Biblicae 12 lapot (3—14. 11.) elfoglaló összeállítás 
így kezdődik: 
Januarius 1. CHristus Filius DEI, ut legem impleret Octava à Nativitate 

sua die circumciditur, eíque nomen JESU juxta Angeli moni-
tum imponitur. Lucae 2. V. 21. 
Moyses prima die mensis hujus Sebat incipit Legem explanare. 
Deuteronomii 1. v. 3. 

2. Ezechiel Propheta praedixit calamitates, & Ruinam Regni 
AEgyiptiaci. Ezechielis 29. 
Joannes dat Testimonium Christo, Anno 30. Math. 3. 

Ilyenformán megy ez a felsorolás napról-napra egészen decem
ber 31-ig. 

Következnek az Ephemerides Marianae* azaz Szűz Mária 
életének eseményei ugyanilyen összeállításban, majd pedig a 
régiek kedves tudós játéka, az anagramma. „Ephemerides Ave-
marianae, seu selecta anagrammata ex verbis Salutationis Ange-
licae: Ave Maria gratia plena Dominus tecum."4 Az angyali üd
vözlet emez első hat szavából pl. a következő anagrammákat 
kapjuk: 

jan. 1. Io Regina, púra munda, et immaculata es. 
jan. 2. Regina munda, ac palatium eminens auro. 
jan. 3. Una semper immaculata, Virgo Dei nata. 

És így tovább az év végéig. 
Következnek azután a Miscellaneáh&n az Ephemerides Eccle-

siasticae (§. IV.), mely a szentek ünnepeit sorolja fel hatalmas 
táblázatban, s az egyes szentek halálának nemét, idejét, helyét, 
erényeiket, állásukat és laureolájukat tekinti át rovataiban (pag. 
38—73-). 

Ismét más ephemeris a keresztény életre tanító axiómákat 
szedi össze a szent iratokból.5 

3 Pag. í j—27.: §. II . Ephemeridcs Marianae, continens memorabiles 
res gestas DEI-PARAE. 

* Pag. 27—31. §. III . 
8 §. V. Ephemerides Ascetico scripturisticae, seu Documenta, & Axio-

mata Vitae Christianae, ex Scriptura Sacra collecta, (pag. 74—86. és 79.) 
Téves a lapszámozás: 86 után ismét 79 következik!) 
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A hatodik ephemeris egyháztörténeti összeállítást ad,6 a 
hetedik a szentek életét dolgozza fel.7 

Roppant nagy és fáradságos munka eredménye az Ephemeri-
des Astronomicae, amely táblázatokba foglalja naponként a Nap 
keltét és nyugtát, az éj és nappal hosszúságát, a reggeli és esti 
szürkület idejét, a Nap elhajlását, az állócsillagok keltét és nyug
tát, a hold változásait, az árnyék növekedését és csökkenését és 
más effélét.8 

Az Ephemerides Oeconomicae9 felsorolja, hogy a gazdának 
mi a tennivalója az egyes hónapokban. Április i-re pl. ezt írja 
elő: Sere Avenam, & Hordeum, si praeterito Mense id facere 
neglexisti. Az Ephemerides Rusticae10 pedig, amit falusi naptár
nak lehetne mondani, a kertkörüli teendőket, azután az egészségi, 
állattenyésztési és hasonló szabályokat foglalja össze. 

A második Decas 2. részében az ephemerisek ugyancsak 
egyházi vonatkozású összeállításokkal kezdődnek. Szentatyákból 
vett idézetek,11 egyéb aszkétikus mondások,12 napról-napra össze-

6 §. VI. Ephemerides Ecclesiae, seu Rerum memorabilium in Ecclesia 
gestarum (pag. 80—100.). Így kezdődik: 

Jan. 1. CHristus JESUS octo dierum parvulus circumciditur, atq; Sanguine 
suo inítium növi anni consecrat. 

2. Societas JESU honorificè in Gallias reducitur. Anno Christi 1604 

3. Moritur Antherus Papa, Anno Christi. 238. & Nicolaus II. crea-

tur. 1059. 

4. Innocentius X. Lateranensem Basilicam pristino splendori restituit. 

1650. 
7 §. VII . Ephemerides Sanctorum, seu Rerum memorabilium à Sanctis, 

vei circa Sanctos gestarum (pag. 100—123.). 
8 §. VIII . pag. 124—193. 
9 §. IX. Ephemerides Oeconomicae. Quid quovis Mense faciendum sít 

Oeconomo? (pag. 194—206.) 
10 Décima Ephemerides Rusticae. Sive, de observationibus rusticis circa 

futuram Constitutionen!, vei vicissitudinem aeris, Annique salubritatem, ac 
fertilitatem. (pag. 206—213.). 

11 Paragraphus primus. Ephemcrides Asceticae, ex sanctis patribus. Seo 
selecta vitae christianae documenta, Per singulos dies Anni totius distributa. 
(pag. 1—16.). 

13 Paragraphus secundus. Ephemerides Asceticae, Ex varijs selectii 
Ascetis (pag. 17—33.). 
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állítva. Külön ephemer is anyagát adja KEMPIS TAMÁS De Imi-
tatione Christi-je.13 

Egész különös módon van összegyűjtve az Ephemerides 
Monostichae (pag. 51—62.), amelyben teljesen eltérő tárgykörök
höz tartozó hexameterek sorakoznak fel a naptárban hónapról
hónapra más-más körből. A február hónap pl. a tanulóké, június 
a katonaságé, november az öregeké. És így tovább. 

Az Ephemerides Fatales1* az aznapra eső halálozási dátu
mokat szedi össze a világtörténelemből. Majd ismét aszketikus 
bölcs mondások következnek.15 Csupán közmondásokat iktat be 
minden napra az Ephemerides Adagiorum.16 Ezekből a közmon
dásokból olyan bőséges gyűjteménye van, hogy három sorozatra 
is telik. A közmondások után párszavas magyarázatot is ad, 
mely azt tartalmazza, hogy kinek szól a mondás, mi az ér
telme stb. 

Az Ephemerides Christiano-Turcicae, seu Machometanae11 a 
törökvilág történelmi eseményeit veszi napról-napra, az Ephe-
merides Hungaricae18 a magyar történelmet, az Ephemerides 
Austriacae19 pedig az osztrák történelmet dolgozza fel ugyanily 
módon. 

Az elmondottak elegendőképen megvilágítják azt, hogy 
ezek a SzENTivÁNYi-féle ephemerisek, vagy diáriumok nem publi
cisztikai munkák, nem „röpívek", semmi közük a hírlapiroda-

13 Paragraphus tertius. Ephemerides Asceticae, sive selecti aphorismi, 
ex aureo libello Thomae Kempensis. De Imitatione Christi, excepti; & in 
singulos anni dies distributi (pag. 34—fi.). 

14 Paragraphus quintus. Ephemerides Fatales, seu Dies obitûs Praeci-
puorum Orbis Virorum (pag. 62—84.), 

15 Paragraphus sextus. Ephemerides Asceticae, seu Homoeoptota Asce-
tica, per singulos dies totius Anni distributa. (pag. 84—100.). 

16 Paragraphus septimus. Ephemerides Adagiorum, seu selecta adagia. 
In dies singulos totius Anni distributa. (pag. 100—150.). A második sorozat: 
selectae paraemiae, a harmadik ugyancsak. 

17 Paragraphus Octavus. Ephemerides Christiano-Turcicae, seu Macho
metanae. Hoc est: Res memorabiles Christianorum cum Machometanis gestae. 
(pag. 151—191.). Felsorolja, hogy kiket ért mohamedánokon: Saraceni, Tur-
cae, Tartari , Mauri, & Arabes. 

18 Paragraphus Nonus. Ephemerides Hungaricae, seu Res memorabiles 
per singulos dies Anni in Hungária gestae. (pag. 192—234.). 

19 Paragraphus Decimus. Ephemerides Austriacae, seu Res memorabiles 
Augustissimae Domûs Austriacae. (pag. 234—265.). 

Magyar Könyvszemle 1943. II . füzet, 10 
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lomhoz. Nincs ezekben semmi hírközlés, semmi újságszerűség., 
semmi aktualitás. A naphozkötöttség tisztán mechanikus feldol
gozási eljárás. 

Azt pedig nehéz volna elhinni, hogy ugyanaz a SZENT

IVÁNYI MÁRTON, aki ephemerisnek nevezi az ilyfajta diáriumot, 
ugyanezzel a szóval „újságot" is nevezzen el. Ha tehát kortársai 
ephemerisek megjelentetését bizonyítják, az csak ezekre a tudós 
kiadványokra vonatkozhat. 

Ami a bécsi és más helyen történt nyomtatás kérdését illeti,, 
az sem jelent semmi különöset. Abban az időben, midőn a szel
lemi tulajdon fogalma még csak kialakulóban volt,20 gyakran 
megesett, hogy valakinek a munkáját más címmel, más nyom
dában is kiadták. Bibliográfusaink megállapítják, hogy SZENT-

ivÁNYinak is sok munkáját kiadták többfelé.21 így a Bécsre és 
„egyéb helyekre" vonatkozó megjegyzés nem jelenti okvetlen azt, 
hogy SZENTIVÁNYI máshol nyomatta ki műveit, nem pedig a 
magavezette nagyszombati nyomdában, csak másutt is kiadták 
azokat, alkalmasint megkérdezése nélkül. 

De maga SZENTIVÁNYI is többízben és több formában jelen
tette meg egy-egy munkáját. Az ephemeris-irodalom közreadása, 
terén különösen figyelemreméltó az, hogy SZENTIVÁNYI végezte 
1675 óta haláláig a nagyszombati kalendárium összeállítását.22 

A kalendáriumban aztán évről-évre megjelent SzENTivÁNYinak 
egy-két dolgozata. Ugyanazok nagyrészt, amelyeket Miscellanea-
jába is felvett, de természetesen olyanok is, amelyek a gyűjte
ményből kimaradtak. Több esztendőben ephemeriseket is közzé
tett a kalendáriumban. Az 1687. évi kalendárium pl. tartalmazza 
az egyik Ephemerides Asceticae-ty az 1689-es a KEMPIS TAMÁS-

ból összeállított ephemerist, az 1696. évi pedig a mohamedán 
ephemerist. 

Nem lehet vitás, hogy SZENTIVÁNYI a kalendáriumok olyan 
ephemeriseinek is szerzője, amelyek a Miscellanea-b6\ hiányoz
nak. Erre vall az azonos összeállítási módszer. így 1685-ben 

20 V. ö. THIENEMANN TIVADAR: Irodalomtörténeti alapfogalmak. 
1. kiad. Budapst, 1930. 2. kiad. Pécs, 1931. — U. AZ: A XVI. és XVII. szá
zadi irodalmunk német eredetű művei. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1922—23. — MÁTÉ KÁROLY: A könyv morfológiája. Minerva, 1930. 

2 1 V. ö. HERMANN EGYED és ARTNER EDGÁR id. m. $8. 1. 
2 2 SERFŐZŐ J Ó Z S E F id. m. 18. 1. 
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megjelent a kalendáriumban az Ephemerides rerum memorabilium 
Bavariae, 1692-ben pedig az Ephemerides Pythagoricae, egy 
KEMPIS TAMÁSIIOZ hasonló idézetgyüjtemény. 

Mindez azonban csak az eddigiekben kifejtett vélemény 
megerősítése. 

Következik mindebből, hogy SZENTIVÁNYI MÁRTON újság
szerkesztői működésének feltevését az „ephemeris" szó félreértése 
okozta. Vitán felül áll, hogy SZENTIVÁNYI az ephemeris szót 
„diárium, napló" értelemben használta, s ebben az értelemben 
maradt ránk örökül az irodalomtörténeti bibliográfiákban is 
CZVITTINGER DÁVID Óta. 

Az első rendszeresen megjelenő hazai hírlap eddigi ismere
teink szerint tehát a RÁKÓczi-szabadságharc vezéreinek újságja, 
a Mercurius Hungaricus. MÁTÉ KÁROLY. 

1 0 * 



A HÍRLAPKÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE. 

önálló hírlapkönyvtárak nincsenek. Világszerte csak kevés 
hírlapgyüjteményt tarthatunk számon, ezek valamennyien egy-
egy nagy könyvtár kebelében működnek. A hírlapkönyvtár 
gyűjtési területének körvonalazása ezért sohasem látszott szük
ségesnek: megszabta azt annak a könyvtárnak a gyűjtőköre, 
amelyhez a hírlapgyüjtemény tartozott. 

Magyarországon sincsenek külön hírlapkönyvtárak; némely 
könyvtárnak van kisebb-nagyobb hírlapgyüjteménye, amennyi
ben kötelespéldányokat kap, vagy előfizet egyes hírlapokra. Tel
jességre csak az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaposztálya 
törekszik; már 1884-ben is anyagának viszonylagos teljessége és 
gazdagsága indította arra TREFORT ÁGOST kultuszminisztert és 
id. SZINNYEI JózsEFet, hogy az „Országos Hírlapkönyvtár" alap
jait az Országos Széchényi Könyvtárban gyűjtött hírlapok segít
ségével vessék meg. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtemé
nyét egészítették ki azután a Budapesti Egyetemi Könyvtár és 
a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Nemzeti Kaszinó 
régi hírlapjaiból, amelyeket ezen intézmények a miniszter fel
kérésére a tervezett nemzeti fontosságú gyűjtemény céljaira ön
ként átengedtek. 

SZINNYEI nem szabott határozott gyűjtési tervet maga elé. 
Egyetlen elve az volt, hogy minél több magyar hírlapot gyűjtsön 
egybe, hogy régi hírlapjainkat a további kallódástól megóvja. 
Eleinte nyilvánvalóan nem is fektetett súlyt arra, hogy az ország
határokon túlról is szerezzen hírlapokat, bár kétségtelen, hogy 
külföldi lapok az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében 
is voltak már és azok önként értetődően bekerültek az új hírlap
könyvtárba. Tekintélyesebb mennyiségben csak a század vége 
óta kapott a könyvtár külföldi hírlapokat is, bel- és külföldről 
érkező adományok jóvoltából. Ámde még 1902-ben is ezt írja 
SZINNYEI: „A külföldi idegennyelvű hírlapok csekély számmal 
vannak könyvtárunkban képviselve. . ." (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Hírlapkönyvtára. MKSzle, 1902. 347—351. 1.) 
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Mégis már 1900-ban azt olvassuk a Könyvtár évi jelenté
sében, hogy a Nemzeti és az Országos Kaszinó néhány év óta 
rendszeresen átenged a könyvtárnak külföldi hírlapokat. Ezek 
a hírlapok a következők: Agramer Tagblatt, Allgemeine Zeitung, 
Bosnische Post, Daily News, Fremdenblatt, Journal des Débats, 
Kölnische Zeitung, Novoe Vremja, Temps, Vaterland. (MKSzle, 
1901. 161. 1.) Ha ezeken kívül több külföldi hírlap nem is érke
zett volna a könyvtárba, elképzelhetjük, hogy magában véve ez a 
néhány cím is milyen nagy tömeg hírlapkötetet képviselt volna 
néhány év lefolyása alatt! A világszerte fokozódó hírlapterme
lés azután mind a bel-, mind a külföldi hírlapok állományát 
egyre duzzasztotta; gátat vetni senki sem akart az áradatnak, 
mert az akkor általánosan uralkodó felfogás azt tartotta, hogy 
a könyvtáros nem tudhatja, mi lesz értékes a jövőben, tehát 
lehetőleg mindent össze kell gyűjtenie. (FITZ JÓZSEF: A könyvtár 
gyűjtőköre. MKSzle, 1937. 273—297. 1.) 

A gyűjtőkör kérdését a szerencsétlen kimenetelű világháború 
és a még szerencsétlenebb békekötés állította váratlanul előtérbe. 
A történelmi országhatárokon belül megjelenő magyarnyelvű 
lapok jelentékeny része „külföldivé" vált. A határokon túlra 
került idegennyelvű lapokhoz hasonlóan már nem Budapestre, 
hanem új államok fővárosaiba küldték kötelespéldányaikat. 
A Hírlaptár nem kívánt volna egyebet, mint hogy gyűjtőkörét 
továbbra is fenntartsa a háború előtti Magyarország egész terü
letén; de erre nem lehetett megoldást találni. Anyagi nehézségek, 
meg a gyakorlati célszerűség is arra kényszerítették a könyvtárt, 
hogy beérje a megszállott területek magyarnyelvű hírlapjaival 
és az idegennyelvűek közül elsősorban azokkal, amelyek már a 
békekötés előtt is fennállottak s hosszú sorozatokkal voltak 
képviselve a könyvtárban, mint pl. a Pressburger Zeitung. Eze
ket is csak szívós munkával, új összeköttetések gyors megterem
tésével és felhasználásával lehetett úgy, ahogy megkapni. Az 
országhatárokon kívül megjelent magyar hírlapok megszerzésé
nél mind a mai napig a társadalom bőkezűségére, intézmények 
és magánosok adományaira vagyunk utalva. Mind e nehézségek 
ellenére a megszállott területek hírlapjai is az Orsz. Széchényi 
Könyvtár Hír laptárában lelhetők fel aránylag a legteljesebben; 
sőt felismerve a feladat fontosságát, azt sem mulasztotta el a 
Hírlaptár, hogy a környező államok legfontosabb idegennyelvű 
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hírlapjait is megszerezze. (GORIUPP ALICE: A Magyar Nemzeti 
Múzeum Hírlaposztálya fennállásának első félszázadában. Buda
pest, 1934.) Ajándékozóink kimagasló érdeme, hogy a távolabbi 
külföld magyar lapjainak gyűjteménye is jelentékeny mértékben 
gazdagodott: a tengerentúl megjelent magyarnyelvű sajtótermé
kek címeit rendre megtaláljuk katalógusunkban. A bőkezű aján
dékok során egyre több idegennyelvű külföldi hírlaphoz is jutot
tunk: az ú. n. „világlapok" nagy számban vannak képviselve 
gyűjteményünkben. 

A gyűjtőkör problémája tehát egyelőre az úgyszólván kor
látlan bővítés és tágítás irányában oldódott meg. Páratlan áldo
zatkészség volt ez a könyvtár részéről is, hiszen ugyanezekben 
az évtizedekben állandóan tartott a küzdelem a nyomasztó férő
helyhiány ellen. Mégis hűségesen ragaszkodott az Orsz. Széchényi 
Könyvtár a hírlapgyüjtés terén is ahhoz az elvhez, hogy a tör
ténelmi Magyarországon megjelenő valamennyi nyomtatványt, 
valamint bárhol máshol megjelent magyarnyelvű, végül pedig a 
magyarvonatkozású nyomtatványokat kivétel nélkül gyűjti. 

Csakhogy magyar vonatkozás a szó legtágabb értelmében a 
világ minden hírlapjának minden egyes számában lehet. (V. ö. 
GORIUPP ALICE: A magyar vonatkozású könyvek könyvtári pro
blémája. MKSzle, 1938. 365 — 368. 1.) Ezek szerint a Hírlaptár 
a világ minden hírlapját igyekezzék megszerezni? Vagy a 
magyarországiakon és a bárhol megjelenő magyarnyelvűeken 
kívül csupán még a „legfontosabb" külföldi hírlapokat? De 
melyek a legfontosabbak, melyeket kívánjuk „világlapoknak" 
tekinteni? És nem fordulhat-e elő, hogy éppen azok hoznak 
majd, egy még előre nem látható időpontban, tömeges magyar
vonatkozású cikket, amelyeket kevésbbé fontosaknak minősí
tünk? Azután mi történjék a folyóiratokkal? Szakfolyóiratok 
százaiban, vagy ezreiben fordulhat elő valamely magyar ese
mény, intézmény, találmány, vagy kiemelkedő egyéniség emlí
tése. Ilyenkor a folyóirat minden eddig megjelent évfolyamát 
igyekezzünk megszerezni, vagy akár elő is fizessünk az illető 
sajtótermékre? 

Mindezek a kérdések mutatják, hogy a hírlapkönyvtár 
gyűjtési terve immár pontos meghatározásra szorul. Most már 
kényszerít erre a férőhelyhiány; a hírlapok rohamosan szapo
rodnak, a legmodernebb könyvtárépület sem volna képes a hír-
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lapgyüjtemény egyre fokozódó raktárigényeinek eleget tenni. 
A gyűjtés korlátozására, tervszerű szervezésére van szükség. És 
bármennyire fájdalmas is ez az elhatározás a könyvtáros szem
pontjából, a tervszerű gyűjtés irányelveit a már meglévő anyag
gal szemben is érvényesíteni kell: ami a gyűjtőkörön kívül esik, 
attól meg kell válni. Hiszen a hírlapok őrzése amúgy is súlyos 
gond és nehéz feladat: a papiros minősége rövid határt szab 
újságjaink életének. Eljön az az idő, amikor már csak költséges 
eljárásokkal lehet majd konzerválni a pusztuló régi hírlapokat, 
vagy pedig az egyelőre éppoly költséges mikrofilmhez folya
modni és az eredeti példányok raktározásáról lemondani, vagy 
egészen szűk körre — ismét a „legfontosabbakra" vagy a „leg
értékesebbekre" korlátozni. A belső érték szerinti selejtezés pedig 
még hálátlanabb feladat volna a Hírlaptárban, mint a könyv
tárban. Ha még a 10 filléres ponyvafüzetek megőrzéséhez is 
hűségesen ragaszkodik a kötelespéldányokat őriző könyvtár és 
Kockás Pierre száz füzetre menő kalandjai után a százegyedik 
kalandról megjelent új füzetet is éppoly gonddal veszi adréma-
lemezre, tartja nyilván betűrendes és szakkatalógusában, akár a 
legelsőt, és akár a Tiszta Ész Kritikáját, vagy az Ember Tragé
diáját — akkor lehetünk-e szigorúbbak a hírlapokkal szemben? 
Állíthatjuk-e, hogy valamely néhány tucatnyi példányszámban 
megjelenő falusi helyi lap nem tartalmaz olyat, ami a jövőben 
épp annyira érdekes és jellemző lesz, mint a fővárosi napilapok 
közleményei? 

Szándékosan éleztük ki az ellenmondásokat. Az elősorolt 
határesetek a mai hírlaptárosnak még nem okoznak gondot. 
Hazai periodikáink teljes összegyűjtése egyelőre nem ütközik 
nehézségbe. De példáink mutatják, hogy a gyűjtőkör kérdésével 
foglalkozni kell és hogy a határ megvonása nem történhetik 
ugyanolyan módszerrel, mint a könyveknél. A Hírlaptár kény
telen a saját szempontjait alkalmazni anyagára, útjai a könyvtár 
útjaitól egyre jobban elválnak. 

* 

Mi legyen a vezető szempont a hírlapkönyvtár gyűjtőköré
nek elhatárolásánál? Mielőtt felelnénk, röviden vissza kell tér
nünk arra a sokszor vitatott kérdésre, hogy mi is a hírlap, mi 
az időszaki kiadvány? A hírlapkönyvtár gyűjtőköre szempont-
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jából nem lesz szükségünk egészen szigorú meghatározásra. Leg
egyszerűbb volna az 1914. évi XIV. t.-c. még ma is érvényben 
lévő meghatározását alapul venni: „időszaki lap az egy hónapot 
meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy 
folyóirat". A Nemzeti Múzeum Hírlaptárának gyakorlata azon
ban megmutatta, hogy a havonta egyszer, vagy annál többször 
megjelenő időszakos kiadvány nem választható el élesen az eset
leg ritkábban megjelenő lapoktól. Gyakran csak azért jelentet
nek meg egy folyóiratot évente tizenegyszer és nem tizenkétszer, 
hogy a sajtótörvény szigorúbb rendelkezései alá vonható ne 
legyen. Hírlap és folyóirat között nem tudunk éles határokat 
vonni, tehát az évente egynél többször megjelenő periodikákat 
mind a hírlaptár gyűjtőkörébe vonjuk. Annál inkább tehetjük 
ezt, mert amint egyszer nem csupán folyóiratot gyűjtünk, mint 
a tudományos könyvtárak általában, hanem hírlapokat is, akkor 
a hírlapanyaghoz képest a bármilyen természetű folyóiratanyag 
jelentéktelenül csekély. Gondoljunk csak arra, hogy a napilap 
évente közel háromszáz számot jelentet meg, míg a leggyakrab
ban megjelenő folyóirat is csak ritkán éri el az évenkénti száz 
megjelenést. Ha tehát egy könyvtár hírlaptárt is tart fenn, akkor 
világos, hogy a folyóiratokat szintén a hírlaptár gyűjti és kezeli. 

Ebből azonban az is következik, hogy a hírlaptár gyűjtő
körének megvonásánál a szó legszorosabb értelmében vett hír
lapok esnek döntő súllyal a latba. A gyűjtőkör határát a szerint 
vonjuk meg, hogy milyen hírlapokat akarunk gyűjteni. Az imént 
felvetett és válasz nélkül maradt kérdésekből már kiviláglik, 
hogy a belső érték szempontja nem jöhet tekintetbe a hírlapok 
megválogatásánál. Éppígy nyilvánvaló, hogy tárgyi szempontok 
sem játszhatnak abban szerepet. A hírlap egyik jellemző tulaj
donsága, hogy tartalma heterogén, a legkülönbözőbb tárgyú cik
kek követik egymást az újság hasábjain; összeválogatásuknál az 
uralkodó szempont csak az, hogy az újság megjelenésének pilla
natában mi áll az érdeklődés központjában, tehát mi időszerű. 
Valamely politikai esemény, vagy egy tudományos felfedezés 
egyaránt lehet bizonyos pillanatban időszerű, egyaránt állhat a 
híreket leső újságolvasó érdeklődésének előterében. Ha hirtelen 
járvány üti fel a fejét valahol, akkor a közönség a legszárazabb 
tudományos cikkeket is mohón tanulmányozza végig és szinte el 
is várja, hogy az újság heteken keresztül kizárólag bakterioló-
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giáról és epidemiológiáról írjon. Nem puszta kíváncsiság ez: az 
életösztön, az adott helyzethez való alkalmazkodás szükségessége 
követeli, hogy tájékozódjunk az események, a fenyegető veszé
lyek, a kínálkozó lehetőségek felől. Az újság legfőbb tartalma 
az időszerű hír; hivatását akkor teljesíti, ha a híreket minél 
gyorsabban, minél pontosabban, tárgyilagosabban és a közönség 
alkalmazkodásának helyes irányba terelésére legmegfelelőbb mó
don közli. 

De milyen álláspontot foglaljon el a könyvtár az időszerű 
tartalommal szemben, amikor ősidőktől fogva azt a jogot és 
kötelességet vallja magáénak, hogy a maradandó értékű tartal
mat keresi a könyvben? Nem a napi érdeklődés kielégítésére, 
hanem az elmélyedő tanulmányozásra és az emberiség könyvekbe 
sűrített tudásának a jövő számára való megőrzésére gyűjti a 
könyveket. Fel kell vetni a kérdést, mi a maradandó abban, ami 
lényegénél fogva időszerű, tehát mulandó? 

Részletes feleletet nem adhatunk erre a kérdésre, mert messze 
vezetne feladatunktól a puszta elméleti megállapítások terüle
tére. A felelet lényege ennyi: a régi hírlap tartalma történelmi 
forrásanyag. Úgy isimerjük meg belőle az eseményeket, ahogy 
a kortársak, az események pillanatában élő emberek látták. * 
Olyan a hírlap, mint egy napló, amelyet nem egy ember, hanem 
az egész közösség vezet. De egyúttal azokat az erőket is szem
lélhetjük a hírlapban, amelyek a közösséget vezetik: nemcsak a 
történelmet tanulmányozhatjuk belőle, hanem azokat a ténye
zőket is, amelyek a jelenben irányítják a közösség életét. A kö
zösség szempontja önkéntelenül is a hozzánk legközelebb eső 
közösségek felé vezet: a nemzet, a faj, az ország, vagy annak 
egy-egy vidéke által összefogott közösség felé. Hírlapokat gyűj
teni tehát elsősorban azért érdemes, hogy a közösség önmagát, 
a sorsát irányító erőket megismerje belőle. Egyszersmind ez 
indokolja a hírlappal, az időszaki sajtóval való öncélú tudomá
nyos foglalkozás szükségességét is. A könyvtár ehhez a tudomá
nyos érdeklődéshez szolgáltat anyagot a hírlapok összegyűjté
sével és a tanulmányozásukhoz szükséges tudományos munkák 
megszerzésével. 

Nem csodálkozhatunk ezekután azon, hogy azok a könyv
tárak, amelyek hírlapok gyűjtésével foglalkoznak, egy-egy város, 
vidék vagy ország hírlapjait gyűjtik. Az id. SZINNYEI JÓZSEF el-
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gondolása szerint létesült Országos Hírlapkönyvtár is ezért simult 
kezdettől fogva az Országos Széchényi Könyvtárhoz: a nemzeti 
könyvtár gyűjtőkörével saját gyűjtőköre területileg egybeesett. 
Ahogy az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti az összes magyar 
könyveket, úgy gyűjti a kebelében felállított hírlapkönyvtár az 
összes magyarországi és a bárhol megjelent magyarnyelvű hír
lapokat. SZINNYEI elgondolása szerint különben az Országos Hír
lapkönyvtáron kívül még több helyi hírlapkönyvtárat is létesí
teni kellett volna, amelyek egy-egy város, vagy megye, esetleg 
egy-egy országrész hírlapjait gyűjtik. Az Erdélyi Nemzeti Mú
zeum könyvtára valóban rendelkezik is igen érdekes erdélyi hír-
lapanyaggal, sőt, miután az első világháború előtt az ügyészségi 
kötelespéldányok egyrészét is megkapta és ezt a jogát a vissza
csatolás után ismét biztosították, gyűjtési körét egész Magyar
országra kiterjesztette. Ennek figyelembevételével .sok tekintet
ben megkímélhetjük az Országos Széchényi Könyvtár Hírlap
tárát a tartalékképen őrzött másodpéldányok terhes gyűjtésétől. 
Ugyanilyen a szerepe a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hi 
vatal Könyvtárának is, amely szintén részesül kötelespéldány
szolgáltatásban és szintén megőrzi a beszolgáltatott hírlapokat. 

Az ország egész múlt és jelen hírlap termelésének gyűjtésére 
azonban az Országos Széchényi Könyvtár hírlapkönyvtára hiva
tott. Gyűjtőkörének megállapításánál tehát azt kell elsősorban 
célul kitűznünk, hogy ezt a hivatását teljesíthesse. A gyakorlati 
adottságok a rendszeres gyűjtést csak az országhatárokon belül 
teszik lehetővé: csak az országhatárokon belül megjelenő hír
lapokból kapunk kötelespéldányokat. Tehát az 1920-ban be
következett trianoni békétől kezdve csak az ott megállapított 
határokon belül tudjuk valamennyi hírlapot összegyűjteni. Vi
szont az 1938—1941. között bekövetkezett határkiigazítások 
magától értetődően azt hozzák magukkal, hogy a visszacsatolt 
területek összes hírlapjait ismét nyelvre való tekintet nélkül meg
őrizzük. 

A Hírlaptár gyűjtőköre elsősorban az ország határain belül 
megjelenő hírlapokra terjeszkedik ki. Ez teljesen megegyezik az 
Orsz. Széchényi Könyvtár gyűjtésének célkitűzésével. 

Az országhatárokon kívül megjelent könyvek közül az Or
szágos Széchényi Könyvtár gyűjti a bárhol megjelent magyar
nyelvű könyveket, valamint a magyar vonatkozású könyveket is. 
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A hírlaposztály célkitűzései is természetszerűleg ezeket a szem
pontokat követik, a gyakorlati megvalósításban azonban — a 
hírlapok sajátos jellege miatt — a gyűjtési szempontok szigorúbb 
meghatározására lesz szükség. 

Természetes, hogy a külföldi magyarnyelvű hírlapok között 
első helyen állnak a megszállott területek hírlapjai. Ezeknek lehe
tőleg hiánytalan összegyűjtése mindig egyik legfőbb gondja lesz 
a hírlap tárnak. Az anyagi és más természetű nehézségek miatt 
ezen a téren adományozóinkra kell ugyan számítanunk, de a 
gyakorlat azt mutatja, hogy a több helyről adományozott hír
lappéldányok megközelítően teljes gyűjtemény létrehozását teszik 
lehetővé. 

Nem csekélyebb gondot követelnek a távolabbi külföld ma
gyar lapjai. Amióta hírlapok vannak, a kultúra jelenlétének 
elsődleges megnyilvánulása a' hírlap: hírlap ott is jelenik meg, 
ahol könyvet nem adnak ki, hírlapot azok is olvasnak, akik 
könyvet sohasem vesznek a kezükbe. Ahol magyar hírlap jelenik 
meg, ott a magyar szellemi élet egy-egy szórványát találjuk és 
a szórványok gondozásának fontosságát volt alkalmunk felis
merni. Abból, hogy hírlap olyan helyeken is jelenik meg, ahol 
könyv sohasem lát napvilágot, egyben következik az is, hogy 
kultúrszórványaink hírlapjait nehezebb összegyűjteni, mint köny
veiket. El lehetne képzelni, hogy nemzeti könyvtárunk vala
mennyi külföldi magyar könyvet meg tudna vásárolni; a világ 
összes magyarnyelvű hírlapjaira előfizetni akkor sem volna 
képes. Ezen a téren ismét magánosok áldozatkészségére vagyunk 
utalva. Csupán mint óhajt fejezzük ki azt, hogy az új világ
háború befejezése után külképviseleti hatóságainktól erőteljes 
segítséget remélünk a külföldi magyar lapok összegyűjtése terén. 
Ezek a hatóságok amúgy is figyelemmel kísérik a működésük 
területén megjelenő magyar hírlapokat; ha időről-időre haza-
küldenék és az Orsz. Széchényi Könyvtár rendelkezésére bocsá
tanak őket, akkor a külföldi magyar sajtó teljes egybegyűjtését 
is biztosítani lehetne. Természetes, hogy a magyarnyelvű, de 
magyarellenes sajtót is figyelemmel kell kísérnünk s példányait 
lehetőleg megszereznünk. 

Átmenetet képeznek a magyarnyelvű és a csupán magyar-
vonatkozású lapok között azok, amelyek idegen nyelven jelen
nek meg, de magyar a szerkesztőjük és esetleg a munkatársaik 
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is. Ilyen lapunk már a XVIII . században is volt: az „Allergnä-
digst privilegierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-könig
lichen Erbländern" című, 1771 és 1776 között Bécsben megjelenő 
németnyelvű folyóirat, amelynek TERSZTYÁNSZKY DÁNIEL volt a 
szerkesztője s magyarok voltak a munkatársai is. Ezekhez ha
sonló elbírálás alá esnek azok a külföldön megjelenő idegen
nyelvű lapok, amelyek kizárólag, vagy legalább is túlnyomó 
részben magyartárgyú cikkeket közölnek, mint az Ungarische 
Jahrbücher, vagy a Revue des Etudes Hongroises. 

Semmi kétséget sem szenved, hogy az eddig felsorolt hír
lap-, illetőleg folyóiratcsoportok a nemzeti hírlapkönyvtár szá
mára hiánytalanul megszerzendők. Nehezebb elbírálni azoknak 
a külföldi lapoknak a kérdését, amelyeket csupán azért gyűjtünk, 
mert magyarvonatkozású cikkek találhatók bennük. Hogy vala
mely könyv magyarvonatkozású-e, annak eldöntése nem ütközik 
nehézségbe és ha beszerzése mellett foglalunk állást, csupán 
egyetlen könyv megszerzéséről van szó; ezzel a könyvtár gyűjtő
köréből folyó kötelezettségének — ha ugyan egyébként anyagi 
viszonyai megengedik s a beszerzés lehetősége fennáll — eleget 
is tett. Nem így a hírlapoknál és folyóiratoknál. Mint fennebb 
említettük, a világon megjelenő valamennyi folyóirat és hírlap 
közölhet elvben magyarvonatkozású cikket. A hírlapok — leg
alább is a napilapok — ritka kivétellel közölnek is, hïszen a 
távirati irodák a magyarvonatkozású híreket is szétröpítik a 
világ minden részébe. Némely történelmi esemény — pl. nálunk 
a szabadságharc — a nemzetközi érdeklődés előterébe állít egy 
országot; ilyenkor az események befejeződéséig vagy a közérdek
lődésnek más irányba való elhajlásáig a világ minden újságja 
vonatkozásban van az illető nemzettel. De hol van az a könyv
tár, amely ezt a rengeteg anyagot össze bírná gyűjteni? És vájjon 
az egész hírlapot megszerezzük-e egyetlen magyarvonatkozású 
cikk kedvéért, esetleg elő is fizessünk rá, vagy csak egyetlen 
magyarvonatkozású számát, esetleg egyetlen évfolyamát tartsuk 
meg? Vagy éppen csak a magyarvonatkozású cikket vágjuk ki 
s helyezzük el az újságkivágatok archívumában? 

Az újságkivágat sohasem pótolja a teljes újságot. Olyan 
válogatási szempontot kell keresnünk, amely lehetővé teszi, hogy 
teljes hírlapokat, tehát csonkítatlan valamennyi megjelent számot 
tartalmazó évfolyamokat tartsunk meg. De minden külföldi hír-
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lapot nem gyűjthetünk, még akkor sem tehetnénk ezt, ha önzet
len adományozóink lehetővé tennék az anyag megszerzését, mert 
nem bírnánk olyan befogadóképességű épületet emeltetni, amely 
ekkora anyag elraktározásához elegendő lenne. Meg azután a 
túlságos anyagbőség majdnem ugyanolyan zavarokat okoz, mint 
a szegénység: a tömegre annyi időt, gondot és fáradságot kellene 
vesztegetnünk, hogy az elvonná a figyelmet attól, ami igazán 
fontos. Az kallódik el a nagy tömegben, amit legszigorúbban 
kellett volna őrizni. 

A gyűjtési területnek az országhatáron, illetve a nyelvterü
let határán túl való tágításánál tehát ismét a regionális szem
pontot kell előtérbe állítanunk. Többet ér, ha egy zárt földrajzi 
területnek minél nagyobb hírlapanyagát gyűjtjük össze, mint 
hogyha az egész világból tervszerűtlenül összeszedett, bár nagy
értékű anyaggal rendelkeznénk. Magyar szempontból világos, 
hogy elsősorban a bennünket környező államok sajtójára kell 
nagy súlyt fektetnünk. Elsősorban azon államokéra, amelyekhez 
a békeszerződések magyar területeket csatoltak. Ha a világ vala
mennyi lapjában lehet magyarvonatkozás, akkor bízvást állít
hatjuk, hogy ezeknek az országoknak lapjaiban szükségképen 
mindig van magyarvonatkozás. Számtalan nemzeti, gazdasági 
és kulturális érdek kívánja azonkívül, hogy ezeknek a lapoknak 
tartalmáról akkor is tudomást vegyünk, ha az nem kifejezetten 
magyarvonatkozású. Azok, akik a hírlapkönyvtárat használják, 
amennyiben nem magyar hírlapokat keresnek, elsősorban ezeket 
a lapokat olvassák. Nem is szólva arról, hogy hivatalos szervek, 
hatóságok és intézmények megkeresésére is elsősorban ezeknek 
alapján adhatunk felvilágosításokat. A hungarológiai tudomány 
térhódítása és fellendülése is hazánknak és közvetlen szomszé
dainknak kapcsolata felé irányítja a figyelmet. Az ilyen irányú 
tudományos kutatás talán közelebb fog vinni egymás igazi meg
ismeréséhez és nagyobb megbecsüléséhez. 

Ebből a szempontból nézve a környező államok időszaki 
lapjainak gyűjtése már nem is kizárólag magyar érdek, hanem 
több országnak, egyetlen egységesítő kifejezéssel megjelölve 
Középeurópának érdeke. A magyar hírlapikönyvtárnak a ma
gyarokon kívül elsősorban középeurópai hírlapokat kellene gyűj
tenie. Helyzete ezen a téren különösen kedvező: valamikor Kö
zépeurópa keleti részének kulturális élete hazánk köré tömö-
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rült. A bennünket környező államok nyelvén több izben hazánk
ban jelentek meg az irányadó lapok; némely szomszédos nép 
nyelvén magyar területen jelent meg először újság. A Trianon 
előtti időkben a Budapestre érkező kötelespéldányok a keleti 
Középeurópa sajtójának talán legjelentékenyebb részét foglal
ták egybe; a véletlen pedig úgy hozta magával, hogy a hatá
rainkon túlról jövő újságok nagyrésze már akkor is a környező 
államokból származott. 

Megvan tehát az előfeltétele egy középeurópai sajtógyüjte-
mény kialakításának. Az Orsz. Széchényi Könyvtár Hírlaptárá
nak külföldi osztálya elsősorban középeurópai osztály. Közép
európai gyűjteményének kifejlesztéséről kell elsősorban gondos
kodni. Teljességről persze már itt sem lehet szó: fontos az, hogy 
a lehetőség szerint minden számbajövő állam néhány fontos lap
jával képviselve legyen. Itt sem a sokirányú gyűjtésre, hanem a 
lehető teljességre kell törekednünk. Egy-egy jelentős lap teljes 
sorozatának megszerzésével a könyvtár nagyobb szolgálatot tesz 
a jövő kutatójának, mint sok kisebb-nagyobb jelentőségű hírlap 
egyes évfolyamainak vagy számainak esetleges véletlen adako
zásból eredő gyűjtésével. (GORIUPP ALICE: A magyarvonatko
zású könyvek könyvtári problémája. I. h.) Magától értetődik 
az is, hogy ezt az anyagot kell mielőbb feldolgozni és hozzáfér
hetővé tenni. 

A távolabbi külföld lapjainak gyűjtése csak annyiban jöhet 
tekintetbe, amennyiben a raktározási, továbbá a személyzeti vi
szonyok lehetővé teszik. Itt természetesen már a legszigorúbb 
válogatást kell alkalmaznunk. A legfontosabb kultúrterületek és 
kultúrnyelvek néhány lapjának összegyűjtésére gondoljunk csak, 
szem előtt tartva persze lehetőleg azokat, amelyekről tudjuk, 
hogy gyakran közölnek magyarvonatkozású cikkeket, illetve azt, 
hogy határozottan magyarbarát, vagy — határozottan magyar
ellenes irányt követnek. A közömbös, tisztán információs sajtó 
elég, ha egy-két példánnyal van képviselve. A folyóiratokat 
pedig még szigorúbban válogatjuk: külföldi tudományos szak
folyóiratot — a saját anyagunk tanulmányozásához szükséges 
bibliográfiai, könyvtár- és sajtótudományi folyóiratok kivételé
vel — nem gyűjtünk. 

A külföldi időszaki sajtónak egy külön csoportja érdemel 
még figyelmet: azok a hírlapok és folyóiratok, amelyeknek sajtó-
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történeti jelentőségük van. Egy-egy laptípus első megjelenési 
formája — például az első irodalmi vagy tudományos folyó
iratok, az első szaklapok — a magyar fejlődés szempontjából is 
érdekesek lehetnek. Tudjuk pl., hogy az első magyar képes heti
lap, az 1848-ban Kassán kiadott Ábrázolt Folyóirat, a francia 
illustration és a német Illustrierte Zeitung példáján indult. Nem 
szabad sajnálnunk tehát raktárainkban a helyet e két folyóirat 
legrégibb évfolyamaitól. A francia forradalom Moniteur-jenek 
évfolyamait sem fogjuk a Hírlaptárban feleslegesnek minősíteni. 

A távolabbi külföldnek azokat a hírlapjait és folyóiratait, 
amelyek más tudományos könyvtárban megvannak, nem fogjuk 
gyűjteni. Mint már említettük, ezek között első helyen állnak 
a szakfolyóiratok, amelyeknek a saját szaktudományuk szem
pontjából nagyobb a jelentőségük, mint történelmi szempontból, 
még akkor is, ha esetleg magyar vonatkozásokat tartalmaznának. 
Ezeknek a gyűjtését még ilyen esetben is célszerűbb szakkönyv
táraknak átengedni. Ott a közönség megtalálja őket, míg a regio
nális és formai szempontokat előtérbe helyező hírlapkönyvtár
ban nem. Egy idegennyelvű orvostudományi szakfolyóiratnak 
több évfolyamát, vagy éppen teljes sorozatát nem vonhatjuk el 
az orvoskari szakkönyvtártól csak azért, mert az egyik évfolyam 
valamelyik száma egy magyar szerző cikkét, vagy egy magyar 
viszonyokkal foglalkozó közleményt tartalmaz. — De még szoros 
értelemben vett hírlapokra is előfizet egynémely tudományos 
könyvtárunk. Ezeket sem kell a hírlapkönyvtárnak még egy pél
dányban megszereznie, de kívánatos, hogy tudomással bírjon 
arról, hol lehet az illető külföldi hírlapot megtalálni. Ugyanez 
áll a szakfolyóiratokra is. A cél egy központi hírlap- és folyóirat
katalógussal volna elérhető. Persze arra, hogy az összes magyar
vonatkozású cikkeket egyenként nyilvántartsuk, nem gondolha
tunk, hiszen még a hazai időszaki kiadványainkról sincs cikk
katalógusunk. 

Hogyha a fentiek alapján valamely hírlap vagy folyóirat 
nem tartozik a hírlapkönyvtár gyűjtési körébe, de mégis felfede
zünk benne egy magyar szempontból fontos cikket vagy hírt, 
akkor a hírlapnak vagy folyóiratnak azt a részét kivágjuk és a 
sajtóarchivumban helyezzük el. Magától értetődik, hogy válasz
tanunk kell: vagy a teljes hírlapot őrizzük meg, vagy annak a 
kivágatát. Teljesen célszerűtlen volna a magyarvonatkozású cik-
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ket kivágva a sajtóarchivumba tenni, a megcsonkított hírlap
példányt pedig — a raktárba helyezni. Az archívumba olyan 
lapok magyarvonatkozású cikkeit helyezzük el, amelyek teljes 
egybegyűjtéséről lemondtunk. Ilyen lesz még a középeurópai sajtó 
nagyrésze is, amelynek gyűjtésére pedig fokozott gondot kívá
nunk fordítani. A bennünket érdeklő kivágatok összegyűjtésével 
esetleg valamely kivágatgyüjtő irodát is meg lehetne bízni (v. ö. 
GORIUPP, i. h.), azonkívül remélhetjük, hogy az illetékes ható
ságok, mint az a múltban is történt, rájuk nézve már nem idő
szerű kivágatgyüjteményüket időről-időre a könyvtárnak átenge
dik. A kivágatarchivumnak különben is önálló törvényei van
nak. A könyvtár tradícióival ez a tipikusan korszerű intézmény 
harcban áll. És talán éppen azért illeszthető a már szintén át
meneti formát képező hírlapkönyvtár keretei közé. A könyv
táros szempontjából felháborító eljárás már az is, hogy nyom
tatványaink egyes részeit kivágjuk, tehát megcsonkítjuk a bib
liográfiai egységet. Abba is bele kell nyugodnunk, hogy a sajtó-
archivumban már semmiféle teljességet nem érhetünk el. Az 
egyetlen célunk itt az, hogy a legfontosabb címszók alatt — mert 
archívumot csak szisztematikusan lehet felállítani — megtalál
juk. Ha már a hírlapkönyvtár is kénytelen határt szabni a gyűjtő
kör teljes kitöltésének, akkor még fokozottabban áll ez a cikk
kivágatok archívumára. 

A magyarországi, valamint a Magyarországon kívül meg
jelent magyarnyelvű hírlapok és folyóiratok teljes összegyűjté
sére törekvő magyar osztály, az elsősorban középeurópai hír
lapok gyűjtésére hivatott külföldi osztály és végül a magyar
vonatkozású cikk-kivágatokat őrző sajtóarchivum hármas tago-
zása adja meg a hírlapgyüjtemény jövő fejlődésének keretét. 
Egyszersmind a jövőre nézve immár kijelöli a gyűjtés irányát. 
Természetesen csak keretek ezek: kitöltésüktől egyetlen országos 
hírlapkönyvtárunk még távol van. Ahhoz, hogy az megvalósul
hasson, a társadalom részéről megértésre, az arra illetékesektől 
pedig támogatásra lesz szükség. A hármas tagozású nemzeti hír
lapkönyvtár lehetne — ha önálló, végleges otthont, elégséges fel
szerelést és kellő számú személyzetet kapna — a már közel két 
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évtized óta sürgetett sajtó-történeti intézet magva. (MÁTÉ K A 
ROLY: Sajtó és tudomány. Budapest, 1929. 15. 1.) Egyben a kö-
2;épeurópai sajtó tanulmányozásának központi intézetévé vál
hatna, amelyben nemcsak a történettudós, a közgazdász és a poli
tikus találna nélkülözhetetlen anyagot munkájához, de a legszé
lesebb, a mindennapi élet legkülönbözőbb szempontjaiból érdek
lődő nagyközönség is. Az időszaki sajtó az életet sok ezer szállal 
szövi át, annak ismerete és használata nélkül ma már sem az 
alkotó munka, sem a mindennapi élet nem képzelhető el. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. n 



A DOKUMENTÁCIÓ FELADATAI. 

A németek mindenre kiterjedő erőfeszítéseire rendkívül jel
lemző, hogy a most folyó világháború gigantikus küzdelmei köze
pette is különös fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a tudo
mányos kutatásügy elősegítése érdekében a dokumentáció pro
blémáit egységes megoldás felé juttassák. Magábanvéve csodála
tos, hogy az ezzel kapcsolatos nagy tervek és célkitűzések, de 
ami még több, e munka megszervezése és annak rögtönös meg
indítása,, mint aktuális és sürgős feladat lépett Németországban 
előtérbe, kétségtelenül azért, mert azt tartják, hogy a dokumen
tációs tevékenység kifejlesztése úgy békében, mint a háborúban 
a kutatás és a haladás ügyét fogja szolgálni. 

Az 1941. évben alakult meg a Deutsche Gesellschaft für 
Dokumentation néven a Németbirodalom s hozzácsatolt terüle
teire vonatkozólag a kutatás ügyét átfogóan képviselő német 
dokumentációs társaság, mely a tudományos és technikai ágazatú 
nagykönyvtárak és szakkönyvtárakon kívül maga köré gyűjti a 
tudományos kutatóintézeteket, a nagy ipari vállalatokat, a külön
böző gazdasági intézményeket és műszaki érdekeltségeket azzal 
a célkitűzéssel, hogy kutató munkájukat elősegítse, s közöttük 
célszerű kooperatív összműködést létesítsen. 

A német dokumentációnak ez a társasága 1942. szeptember 
hó 21—24-én tartotta meg Salzburgban első munkaülését, amelyre 
a baráti és semleges államok szakértői közül számosan nyertek 
meghívást. Magyarországról KÁPLÁNY GÉZA, a m. kir. Techno
lógiai és Anyagvizsgáló Intézet főkönyvtárosa, mint a magyar 
ipari dokumentáció előkészítőbizottságának előadója, dr. W I T Z -
MANN GYULA főkönyvtáros a Fővárosi Nyilvános Könyvtár, 
továbbá THALER PÁL oki. gépészmérnök a Magyar Szabvány
ügyi Intézet képviseletében vettek részt a munkaülésen. 

E népes konferencián, amelyen a birodalmi tudomány- és 
nevelésügyi minisztérium, a birodalmi népfelvilágosítás- és propa
gandaminisztérium, a birodalmi közgazdaságügyi, a birodalmi 
postaügyi minisztérium, továbbá a véderőfőparancsnokság és a 
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birodalmi légügyi minisztérium is hivatalosan képviseltette ma
gát, a külföldről különösen Olaszország és Franciaország, de 
Spanyolország, Hollandia, Magyarország, Svédország, Svájc, 
Finnország és Bulgária is elküldötte képviselőit. 

A négy napon át tartó munkaülésezés nyomán,, amelyen igen 
érdekes tájékoztató jellegű szakelőadások hangzottak el s azokat 
követőleg tanulságos viták is fejlődtek ki, örvendetes tényként 
állapítható meg, hogy a dokumentáció ügyének fontossága, mely 
előbb inkább csak az alkalmazott tudományok s itt is inkább 
csak a technikai ágazatok körében lépett előtérbe, ma már nem 
csupán a gyakorlati élet legkülönbözőbb területein, de az elmé
leti tudományok körében is mind szélesebbkörú alkalmazást nyer. 

Mint Prof. dr. PRINZHORN, a Társaság elnöke, megnyitó 
beszédében jellemezte, a dokumentációs tevékenység megindulá
sához az első ösztönzések abból származtak, hogy a különböző 
tudományok területén mindinkább feltornyosuló papíráradatot 
immár az addigi módszerekkel uralni nem lehetett, ennélfogva 
el kellett következnie annak a szükségességnek, hogy nem csupán 
minden szakirodalmi — mint könyvek, folyóiratok kéziratok —, 
hanem minden egyéb materiális jellegű dokumentumok is, mint 
pl. rajzok, filmek, hanglemezek, muzeális tárgyak, archívumok, 
laboratóriumi és statisztikai adatok a kutatók rendelkezésére áll
janak, amelyek munkájuk során fontosnak bizonyulhatnak. 
A gyűjtés, a rendezés és a közreadás minden problémája e doku
mentációs tevékenység feladatkörébe tartozik. E mellett egyik 
leglényegesebb feladatköre az egyes szakterületeken belül doku
mentációs központok létesítése, amelyek a szakirodalmi anyagot 
rendszeresen kiértékelik. De nem csupán a szakirodalom feltárása 
fontos, hanem minden más egyéb hozzátartozó adat felkutatása 
és összeállítása is kívánatos. A tudományos kutató, a gyakorlati 
közgazdász, technikus, vagy politikus nem fecsérelheti idejét arra, 
hogy ilyen összeállításokat, vagy analizálásokat maga végezzen. 
A neki szükséges ténybeli adatokat szolgáltatni kell. A doku
mentációs mozgalommal szemben évek óta tapasztalható rokon
szenv tulajdonképen onnét származik, hogy mindezek a problé
mák nem a gyűjtemények birtokosai (könyvtárak, archívumok, 
múzeumok) szempontjából szemléltetnek, hanem azok érdekében, 
akik ezeknek a gyűjteményeknek anyagából valami hasznot 
akarnak húzni. Ez a beállítás az, amely újszerűnek mondható, 
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mely szerint az egész feladatkör nem korlátozódik egyes intéz
ményekre, hanem általános érvényűén minden gyűjteményre egy
aránt vonatkozik. A dokumentáció e német társasága, mint ilyen 
irányú törekvésnek központi helye, minden idevonatkozó érde
ket maga köré kíván vonni és munkabizottságai segítségével 
mindazokat a problémákat megoldás felé juttatja, amelyeknek 
gyors megoldása szükséges és fontos. A fotókópiái és mikrofoto-
kópiai modern eljárások fejlődése a leolvasókészülékek tökélete
sítése kapcsán, továbbá a modern bürotechnikai készülékek alkal
mazása a feladatok nagyrészénél felbecsülhetetlen szolgálatot fog 
nyújtani, sőt ezek alkalmazásától nem egy esetben egy-egy pro
bléma sikeres megoldása is remélhető. 

Az ezután következett s négy napon át tartó előadássoro
zatok rövid összefoglaló ismertetése érdekes összképet fog nyúj
tani arról, hogy a különböző tudományszakok miként kapcso
lódnak be a mindinkább kiszélesedő dokumentációs mozgalom 
keretébe. Ha a dokumentáció célját tekintjük, azt mondhatjuk, 
hogy az tulajdonképen bármely irányú szellemi munka techni
káját kívánja elősegíteni, amennyiben az a szaktájékozódás az 
adatgyűjtés, az adatrendezés s a feldolgozás technikai szempont
jait érinti. Kétségtelen, hogy ez az előkészítő, vagy mondjuk így: 
ez a dokumentációs úton előkészített munka egyforma érték, 
haszon és könnyebbség lesz a bármely irányban kutató szakember 
számára. 

Dr. E. ZIPFEL, a berlini porosz állami levéltár főigazgatója 
kezdte meg előadását a levéltárak feladatairól és jelentőségéről. 
Az állami levéltárak, amelyek tudvalevőleg az egyes hatóságok 
irattáraiból keletkeznek, ezeknek megőrzésre érdemes anyagát 
ugyanabban a rendben veszik át, mint amilyen rendben azok 
keletkeztek. Tehát a könyvtáraktól s egyéb kultúrintézmények
től különbözően a levéltárak nem gyűjtenek, hanem mint köz
igazgatási hatóságok a többi hatóságokkal csupán kölcsönhatás
ban állanak. A levéltárosok tevékenysége tehát az átvett anyag 
rendezése és lajstromozása, valamint annak feltárása a politika, 
a közigazgatás és a tudományos kutatás szükségletei számára. 
Az állami levéltárak azonban nem csupán közigazgatási ható
ságok, hanem egyben kutatóintézetek is s így a levéltárosok nem 
csupán közigazgatási hivatalnokok, hanem tudományos kutatók 
is. E kettős helyzetüknél fogva levéltárosok a politika, a köz-
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igazgatás és a tudományok javára jelentős szolgálatot teljesítenek. 
Dr. KOHLHAUSEN, a nürnbergi germán nemzeti múzeum 

igazgatója a múzeumok jelentősége a tudományok számára és 
azok feltárása címen kifejtette, hogy az emberiség gyüjtőösztöne 
már ősrégi, a múzeumok első csírái az őstörténelmi idők sír- és 
kincskamaráiban lelhetők meg s folytatódnak a templomok, a 
fejedelmek, várurak és polgárok kincses- és csodakamaráin át 
egészen a mai értelemben vett s a közösséget szolgáló tudomá
nyosan vezetett múzeumokig. A múzeumok modern kifejlődését 
tulajdonképen Napóleon művészet-rablásai indították meg, ame
lyek folytán a kirabolt nemzeteknél egy bizonyos nemzeti Ön
érzetet ébresztett fel a részt, hogy saját nemzeti múltjukkal fog
lalkozni kezdtek. Németországban Freiherr vom und zum STEIN 
gyakorolta a legnagyobb hatást a germán nemzeti múzeum ala
pítására vonatkozóan, ösztönzésére új múzeumok keletkeztek és 
pedig különböző típusúak, mint tartományi, iparművészeti, vagy 
néprajzi múzeumok, amelyek a régebbi fejedelmi gyűjtemények 
mellett rendkívüli hatást gyakoroltak. Mint őseink kulturális tel
jesítményei óriás anyagtárának őrzői és gyarapítói, ezek a mú
zeumok kiapadhatatlan dokumentumok. 

Dr. R. JUCHHOFF, a berlini Auskunftsbüro der Deutschen 
Bibliotheken igazgatójának Dokumentáció a történelmi tudomá
nyok terén című előadásában kifejti, hogy a történelmi tudomá
nyokban dokumentációt abban az értelemben, hogy a már fel
kutatott anyagot feldolgozták, mindenkor űzték. A történelem
tudományok értelmében vett dokumentumok adták tulajdon-
képen a dokumentációnak a nevét. A modern tudományok doku
mentációja a természettudományok és a technika területén abból 
a szükségből állt elő, hogy bizonyos kérdésekre vonatkozó fel
kutatott anyagot szemléltetően és gyorsan előkészíteni lehessen, 
mert azokra gazdasági előnyök vagy más fontos állami vagy 
jogi érdekek folytán a gyors feldolgozás, illetve megoldás volt 
kívánatos. A történelemtudományok egyes eredményei, ameny-
nyiben alkalmazásuk a közönségre nézve életfontosságúaknak 
bizonyulnának, az alkalmazott tudományok dokumentációs for
máihoz bizonyos közlekedést szinte találhatnak. Ilyen közleke
dési forma különösen kifejezett az Auslandskunde területén, és 
pedig nem csupán azért, mert egy gyorsan tájékozódó s szélesen 
kiterjedt irodalmi tájékoztató, mint pl. a rövid idő óta meg-



154 KÁPLÁNY GÉZA 

jelenő Európa-Bibliográfia, az újabb irodalmat áttekintően re
gisztrálja, hanem azért is, mert újabban külföldismereti intéz
mények keretében olyan speciális kiértékelő helyek is keletkez
tek, amelyek az összes szóbajöhető dokumentumokat könyvektől 
az újságkivágatokig nem csupán gyűjtik, hanem különböző szem
pontok szerint regisztrálják és rendelkezésre tartják. Ezen spe
ciális intézmények mellett, melyek a történelemtudományokra 
vonatkozóan is mindig sokasodnak, jelentőségben nem válnak 
kisebbekké az ú. n. általános jellegű tudakozóhelyek sem, mint 
pl. az Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken, mivel ezek 
a régi egyetemi könyvtárakra támaszkodva, egyedül ők vannak 
abban a helyzetben, hogy különösen a történelemtudományok 
területén szükséges összeköttetéseket az egyes szaktudományok 
hatalmas irodalmi anyagával fenntartsák. 

Ezután Dokumentáció a statisztika terén címmel dr. W. 
GRÄWELL, a berlini birodalmi statisztikai hivatal igazgatója fej
tette ki, hogy a statisztika feladata tulajdonképen magában fog
lalja a dokumentáció feladatkörét is, sőt azon túlér, amennyiben 
magának a statisztikai anyagnak az előállítása, vagyis a felada
tok megtervezése és összhangbahozatala is munkakörébe esik. 
Amióta a statisztika a gazdasági liberalizmusból az irányított 
gazdasági rendszerre való áttérés kapcsán lényegbeli alapválto
záson ment át, azóta ebből a statisztikára nézve fontos alap
változások következtek úgy az alapanyag megszerzésére, feldol
gozására, megőrzésére, mint hasznosítására vonatkozóan. A sta
tisztikának ez a lényegbeli változása, mely abban áll, hogy ma
napság több statisztika sokkal több helyről szükségeltetik, és 
pedig nem csupán egyszerű statisztikai adatok, hanem főképen 
üzemi egyes adatok formájában, ez a követelmény kényszerűvé 
teszi azt, hogy nagyszámú hatósági, illetve a különféle szerve
zeteknél üzemi kartotékok állíttassanak fel, s ezeket az összes 
adatokat egy központi vezetés foglalja össze. Ilyenképen a sta
tisztikai archivumok egész organizációja keletkezhetik, amelye
ket egy archivumok archívuma foglal egységesen össze. Az egyes 
statisztikai archivumok magukban foglalják a statisztikai alap
anyagot és a statisztikai feldolgozások eredményeit, az archivu
mok archívuma pedig minden meglévő statisztikának nyilván
tartása, de ezenkívül egyben arra is szolgál, hogy irányító esz
köze legyen a statisztikai gyűjtési rendre vonatkozóan. 
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Németországban a statisztikai gyűjtési mód rendjére vonat
kozólag az első lépés az 1939. február hó 13-án kelt rendelet 
volt, mely a gazdasági statisztika egyszerűsítését és egységesíté
sét hozta létre. Ez a rendelet mindenfajta gazdaságstatisztikai 
számlázásra vonatkozólag adatszolgáltatási kényszert hozott be 
és ezenkívül egy statisztikai központi bizottság alakítását ren
delte el. Ennek kapcsán egy központi archívum létesült, amely 
egy Antragskarteiból, egy tárgyszerinti- és egy Belastungs-karto-
tékból áll. A többi európai államokban is a statisztikarend 
hasonló módon kezd kialakulni. Az egyes országok statisztikai 
vezetőhelyei a német statisztikai központi bizottsággal állandó 
érintkezésben állanak, aminek folytán a statisztikai összeurópai 
rend útja fog kiépülni. 

Dr. H. RICHTER, a német munkafront munkatudományi 
intézetének könyvtárosa Dokumentáció a társadalomtudományok 
terén címú előadásában a munkatudományi intézetnek és könyv
tárának bibliográfiai és dokumentációs feladatairól értekezett s 
hangoztatta egy széleskörű és központi társadalomtudományi 
dokumentáció szükségességét, abból a politikai szemszögből te
kintve, amelyet a mai szociálpolitika a népközösségi problémák 
tekintetében elfoglal. Egy ilyen irányú dokumentációnak elő
feltételei az intézet szakkönyvtárában, mely egyben a Deutsche 
Arbeitsfront központi könyvtára, annyival is inkább megvan
nak, mert feladatait e társadalomtudományi kutatóintézet kere
tében nyeri. A cél itt is az, hogy minden segédeszközével a kuta
tás és gyakorlati élet szolgálatában álljon s hogy a könyvtár a 
jelen idők mindennemű politikai problémáival szoros összekötte
tésben maradjon s így tehát munkája egy részével a békeidők 
majdani hatalmas szociális alkotásainak megteremtésében közre
működjék. 

Dokumentáció a kémiában és kémiai technológiában címen 
dr. M. PFLÜCKE, a Chemisches Zentralblatt főszerkesztője azt a 
hatalmas és úgy a kémiai tudomány, mint pedig a kémiai iparok 
számára ma már nélkülözhetetlen dokumentációs tevékenységet 
vázolta, amely a Chemisches Zentralblattbzn mint kémiai tudo
mányos referátum lapban, valamint a BEILSTEINS Handbuch der 
Organischen Chemie és GMELINS Handbuch der Anorganischen 
Chemie című hatalmas arányú kézikönyvtárszerű kézikönyvek
ben megnyilvánul. Elmondhatni, hogy a kémia régebb idő óta 
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már mintaszerű dokumentációt űz. A Chemisches Zentralblatt 
munkálatainál, amint dr. PFLÜCKE megemlítette, 3000 német és 
más külföldi szaklapból a legilletékesebb szakemberek évente 
mintegy 100.000 szakreferátumot készítenek, amelyek évi 7—8 
kötetben mintegy 12.500 oldalon közöltetnek s amelyeknek öt
évenként összefoglalt Generalregistere pedig egymillión felüli 
irodalmi adatot tartalmaz. A BEILSTEINS Handbuch az 1800. évtől 
kezdve ezidoszerint az 1939. évig közli az organikus kémia ada
tait s mintegy 62 kötetben 300.000 szénvegyületet regisztrál. 
A GMELiN-féle anorganikus kémiai kézikönyv végnélküli folya
matos sorozatokban közli a szervetlen kémia legújabb adatait. 
A kémiai szabadalmi irodalom terén az 1877 óta megjelenő Fort
schritte der Teerfabrikation, valamint a Fortschritte der In
dustriellen Chemie című hatalmas sorozatos évkönyvszerű kiad
ványok közlik a német és más külföldi szabadalmi újdonságokat. 
Kétségtelen, hogy a kémiai dokumentációs munkálatok szem
pontjából szükség volna teljesen objektív irányú kiértékelési 
munkára is, amelyet a legavatottabb szakemberek végezhetnének. 
A mindenirányú dokumentációs erők összmunkája a kémia szem
pontjából is felette kívánatos volna s ez jövendő feladatok fel
állításánál rendkívüli jelentőséggel bírna. 

Dr. R. IMMEL, a nemzetközi erdészeti központ előadójának 
a Dokumentáció az erdészetben című fejtegetései szerint a tudás 
és a tapasztalatok kicserélése a világ erdőgazdasága terén annyi
val is elégtelenebb, mivel a távolságok áthidalásának nehézsége 
is akadályozza ezt. Kiváltképen a dokumentáris anyag feltárása 
és közreadása van ezidoszerint kevéssé kifejlődve. A segédeszkö
zök között jelenleg az erdészeti irodalmon van a fősúly. A szóba
jöhető erdészeti szaklapok száma ezidoszerint mintegy 450-re 
tehető, ha nem szorosabb értelemben vesszük, úgy ez a szám 
1250-re is kibővíthető. Ez megfelel évi mintegy 8000 szakközle
ménynek. A könyvtermelés évi 250 darabra tehető, az eddigi 
szakkönyvek száma pedig mintegy 150.000 kötet lehet. A nem
zetközi erdészeti központ, amelynek székhelye Berlin, munka-
programmja értelmében mint nemzetközi szakirodalmi központ 
szerepel. E központnak „Silvae Orbis" című kiadványsorozat
ban megjelent GRÜNDWOLDT-féle nemzetközi erdészeti és faipari 
folyóiratcímtár elsőízben foglalta össze a világ idevonatkozó 
szakfolyóiratainak címanyagát. Ennek folytatása és kiegészítése 
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a „Bibliographia Forestalis" című évkönyv, valamint az „Inter-
sylva" című negyedévi szaklap, amelyek önálló cikkeken és 
kutatómunkákon kívül rendszeres bibliográfiákat is közölnek. 
Jelen év folyamán 2500 referátumot közöltek 21 különböző 
nyelven írt munkákról. A nemzetközi központnak saját szak
könyvtára van, ezenkívül állandó hivatala, amelyben 12 akadé
miai képzettségű, 18 főnyi irodai személyzettel dolgozik. Eddigi 
fejlődése, valamint az eddig elért eredmények jogosulttá teszik 
azt a reményt, hogy ez a nemzetközi központ az erdészeti doku
mentáció ügyét eredményesen fogja képviselni. 

Prof. dr. H. JOACHIM, a Zeiss-Ikon A.-G. igazgatója a fény
képészeti sokszorosítás eszközeiről tartott előadásában vázolta, 
hogy a fényképészet feltalálása, vagyis 100 év óta igyekeznek 
már a fényképészeti eljárásokat dokumentumok sokszorosítására 
felhasználni. Azóta az akkori primitív metódusokat lényegesen 
sikerült tökéletesíteni s így ma különleges eszközök és fényképé
szeti anyagok állanak e célra rendelkezésre. A fényképészeti sok
szorosítás legegyszerűbb módja a kontaktmásolás segítségével a 
fényképészeti másolási eljárásból erednek. Ezeknél részint fény
másolat, részint pedig a valamivel komplikáltabb reflexmásolat
ról van szó. Ezeken az eljárásokon kívül a tisztán fényképészeti 
módszerek is használatban vannak, amely célra az úgynevezett 
nagyfontosságú nagyformájú felvevőkészüléket használják. 

A sokszorosító eszközök közül ma a legfontosabbak azok 
az eszközök, amelyek a felvételeket normális filmre veszik, de 
különösen azok, amelyek olyan felvevőkészülékekikel, amely 
miként a kinematográfia, hosszú filmszalagokkal dolgoznak. Ide 
tartoznak még a leolvasókészülékek is, amelyek a felvett film
szalagok közvetlen leolvasását teszik lehetségessé. 

Dokumentáció a technika terén címen W. PAREY oki. gépész
mérnök, a német mérnökegylet ügyvezető igazgatója a mérnöki 
munka természetéről szólva kifejti, hogy az nem jelenti egy
szerűen csak valamely jó eszme megragadását, amely aztán gyor
san megvalósítható, hanem a mérnöki munka egyben a termé
szeti törvények és azok lehetőségeinek kutatását is jelenti, továbbá 
az anyagokkal és a természeti erőkkel való fáradságos küszkö
dést, de mindezeken felül a tárgyi tudásnak a teremtő képzelet
tel való kapcsolatát, az emberi és a gépi munkának megszerve
zését és vezetését is jelenti. A mérnöki munka sokoldalú feladatai 
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a technikai ágazatok sokfélesége szerint egymásra rétegeződnek, 
s ezeknek követelményei a dokumentáció szempontjából mind 
különbözőek. Ennekfolytán a problémáknak tarka mozaikja áll 
elő, melyet a technika a dokumentáció elé állít. 

Egy követelmény azonban mindennemű mérnöki problémára 
vonatkozólag közös. A mérnöknek minden újabb kutatás ered
ményéről, valamint a gyakorlati élet tapasztalatairól gyors tudo
mást kell szereznie; megköveteli ezt a népek egymásközti vetél
kedése, amelyek számára a technika egyik legfontosabb hatalmi 
tényezővé vált, de ugyancsak megköveteli tőle ezt a konkurren-
cia harca az ország határain belül is. A mérnöki szakirodalom 
könyvekkel, folyóiratokkal bőséggel áll a mérnök rendelkezésére, 
de ez a mértéken felüli bőség annál bonyolultabbá teszi a doku
mentáció feladatát. 

A technikai dokumentáció szüksége már a korai technikai 
fejlődés kezdetén megnyilvánult. W. BEUTH, a német ipar nagy 
előmozdítója már az 1820-as években foglalkozott ezzel a kér
déssel. Azóta s egészen a legújabb időkig ismételten foglalkoztak 
azzal a gondolattal, hogy egy hatalmas központi, esetleg világi 
organizációval lehetne ezt a bonyodalmas problémát megoldani, 
azonban minden ilyen irányú jól megalapozott kezdeményezések 
hajótörést szenvedtek. Ennek oka előadó szerint az, hogy a tech
nika a dokumentációval szemben oly sokoldalú követelményt 
állít szembe, melyeket nem lehetséges egyetlen közös nevezőre 
hozni. Ellenben az individuálisan dolgozó dokumentáció, szak
területekre felosztódva, a technikai ágazatok terén igen eredmé
nyesnek mutatkozik. Hogy azonban a szétforgácsolódás elkerül
hető legyen, Németországban már 1916 óta egy technikai tudo
mányos forráskutató közvetítő (tudakozó) szervet állítottak fel, 
ahol a kérdezősködőket a legilletékesebb helyekre irányítják. Ez 
a mód igen hatékonynak bizonyult. A dokumentációnak ez a 
német társasága ezt a munkát folytatni és tökéletesíteni fogja. 
De ezenkívül nem kevésbbé fontos feladattá teszi azt is, hogy 
már a technikai főiskolákon és a szakiskolákban kellő felvilágo
sítást nyújtson arra vonatkozólag, hogy a technikai szakiroda
lom segélyével miként lehet a kutatás és a praxis mindenkori 
helyzetéről tájékozódást szerezni. Ezzel kapcsolatban áll még az 
a nagy feladat is, hogy a technikai szakirodalom és annak ki
értékelésének jelentősége iránt felkeltsük az általános érdeklődést. 
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Különösen napjainkban a technika gyors fejlődése kapcsán el
engedhetetlenül szükség van arra, hogy mérnökök és feltalálók 
az újabb ismeretek és tapasztalatok felől gyorsan és átfogóan 
tájékozódást nyerjenek, hogy ilyenképen mindig az élen marad
hassanak s tévirányokat elkerülhessenek. 

Dr. MEHNE, a birodalmi propagandaminisztérium archívu
mok és idődokumentumok osztályának vezetője Idődokumentu
mok fotomikrográfiai dokumentációjára vonatkozó archivális 
követelmények címen azokról a tapasztalatokról szólt, amelyek 
a jelenlegi háború folyamán felmerültek, amidőn is pótolhatatlan 
kultúrértékek, amelyeket előbb gondozóik biztonságban hittek, 
az angol-amerikai támadásoknak estek áldozatul. Pótolhatatlan 
dokumentumok, archivális és egyéb fontos iratok csakis abban 
az esetben tekinthetők biztosítottaknak, ha bombabiztos fedezé
kekben, vagy pedig sokszorosított formában különböző helye
ken letétbe helyeztetnek. Az az eljárás, amely tért, időt, anya
got és munkaerőt legkisebb mértékben vesz igénybe, ez a foto-
mikrográfia. Ez az eljárási mód azonban nem csupán bizton
sági célt szolgál, hanem e mindenfajta dokumentáció számára 
egyben a jövendő idők egyik legalkalmasabb segédeszközének 
fog bizonyulni. Az a kérdés, hogy milyen filmet alkalmaz
zunk, tekercsfilmet, lemezt, vagy pedig síkfilmet, ez az elérendő 
céltól függ, amely célok nem csupán a rendezési szem
pontokat, hanem az időállóság szempontjait is figyelembe kell 
vegyék. Előadó szerint a síkfilm a dokumentalisták minden 
irányú igényeit nagyobb fokban elégíti ki, mint a tekercsfilm és 
szerinte lehetségessé válik mindkét eljárás előnyeit kombináció 
útján egyesíteni. 

Az eljárások nagyobb mértékben való alkalmazása megfelelő 
számú és könnyen kezelhető leolvasókészülék alkalmazási lehető
ségeitől függ. A leolvasókészülék tekintetében kívánatos, hogy 
az úgy a tekercsfilm, mint pedig a síkfilmbeli dokumentációt 
egyformán lehetővé tegye, valamint hogy hasonlóan a néprádió
hoz, úgy kezelhetőség, mint pedig olcsóság szempontjából álta
lános elterjedését is elősegítse. 

Dr. von FRAUENDORFER, a római Nemzetközi Agrikulturális 
Intézet igazgatója Dokumentáció a mezőgazdaság terén című 
előadásában kifejtette, hogy a mezőgazdaságnak, mint sokfelé 
ágazó s számos más tudomány területére támaszkodó szakterü-
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létnek, különösen az utolsó évtizedek óta, rendkívül kiterjedt 
szakirodalma van. Ahhoz a régebb idő óta észlelhető igye
kezethez, hogy a szakirodalom feltárása mentől teljesebbé vál
jék, a Rómában székelő Nemzetközi Agrikulturalis' Intézet 
eddigi munkájával lényegesen hozzájárult. Ennek az intézetnek 
a könyvtára az egész világ idevágó szakirodalmát rendszeresen 
gyűjti és a mezőgazdasági dokumentációra vonatkozólag több
féle alapvető munkát ad ki, mint egy háromnyelvű anyagbeosz
tási indexet, továbbá a mezőgazdasági könyvtárak kézikönyvét 
is kiadja, szerkeszti ezenkívül a mezőgazdasági bibliográfiák 
jegyzékét és a mezőgazdasági tudományokról pedig szakirodalmi 
nyilvántartást vezet. Németország területén a birodalmi élelme
zési hivatal, valamint az idevonatkozó kutató intézetek munká
latai érdemelnek különös említést. Racionalizálási és szabványo
sító törekvések e téren is folyamatban vannak. 

Dr. HELLWIG, a birodalmi vasgazdasági délnyugati csoport 
saarbrüökeni területe vezetőjének előadása a Gazdasági archívu
mok berendezéséről szólt. Gazdasági archívumok felállítására 
vonatkozó törekvések, mely tulajdonképen még a közgazdaság
tudomány korai, úgynevezett történelmi iskolájából vette erede
tét, az archívumok két csoportját fejlesztette ki, és pedig az egyes 
cégek és üzemek archívumait és a regionális archívumokat, ame
lyek a különböző tudományos organizációk és testületek archí
vumait képezik. Az üzemi gazdaságok területén az archívumok 
az önadminisztráció feladatkörével állanak kapcsolatban. Ezek 
a regionális gazdasági archívumok, mint pedig a jelentősebb 
üzemi archívumok is már elejétől kezdve gyűjteményük lehető 
legteljesebb feltárására és kiválasztására törekedtek s ezzel ezek 
az archívumok bizonyos szorosan körülhatárolt feladatkörökre 
vonatkozólag az illető vállalatra nézve nélkülözhetetlen jellegű 
dokumentációs helyekké váltak, olyan értelembén, hogy e munka
módszereknek az összes befutó iratokra, valamint a szakirodalomra 
vonatkozó folyamatos és tervszerű alkalmazása az illető üzem 
vagy gazdasági szervezet napi munkáját is jótékonyan befolyá
solja. 

Dr. PFAFFENBERG főorvos Dokumentáció az orvostudomány 
területén című előadásában megemlíti, hogy a gyógyászat terü
letén a felmerülő tapasztalati anyag lehető célszerű és gyors fel
tárásának folyama jól előrehaladt, melyet a mostani háború kény-
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szerűségei is siettetnek. Az orvos a betegségi eseteket az ő fel
adatának sajátlagos szempontjából is nézi, mely a dokumentáció 
módszereihez hozzáilleszkedik. Az orvosi irodalom területén a 
referáló folyóiratok és az évi közvélemény-kiadványok kombi
nációja folytán, amelyek alapján egyben az ú. n. Zentralblattok 
évi regisztereit is készítik, a referátum-tevékenység számára ez
zel egy célszerű megoldás jött létre. Ilyen módon lehetővé válik 
az, hogy az egész világliteratura egy-egy szakkérdést illetően 
legrövidebb idő alatt áttekinthetővé váljék. A film alkalmazása 
mint az orvosi dokumentáció egyik segédeszköze mind nagyobb 
tért nyert. Ma már nagyobb mennyiségben vannak tudományos 
szempontból igen értékes filmek, amelyek szemléltető képét 
adják különböző orvosi teljesítményeknek. 

A betegségnél észlelt különböző leletek írásba foglalása, 
még ha ugyanazon szakterület köréből eredtek is, idáig tel
jesen egyezőtlen volt, s ez a körülmény a tapasztalatok át
vételét megnehezíti. Célirányos továbbfejlődés e tekintetben a 
beteglapoknak és a görbéknek a gyógyászat ugyanazon speciális 
területein való kötelező bevezetésével volna csupán elérhető. Az 
állami egészségügyi szolgálatot illetően a dokumentáció a leg
nagyobb jelentőségű. A vetítőfényképezési mód alkalmazása 
folytán a közegészségügyi szolgálat tevékenysége a tuberkulózis 
elleni küzdelemmel szemben lényegesen megkönnyebbült ugyan, 
de a dokumentáció elé ez újabb feladatokat állít. A német köz
egészségügyi szolgálat az összes tapasztalatok szoros megszerve
zésére és, kiértékelésére mind nagyobb gondot igyekszik fordítani. 

Dr. RATHS, az I. G. Farbenindustrie A.-G. igazgatója Foto
kémiai segédeszközök a dokumentáció szolgálatában című elő
adásában az idevonatkozó anyagot három különböző területre 
osztja. 

i. Könyvek, folyóiratok, újságok fotókópiája. 
2. Iratok, levelek, okiratok, szabadalmi iratok és kartoték

lapok fotókópiája. 
3. Rajzok fotókópiája. 
Könyveket stb. legtöbbnyire filmek, és pedig tekercsfilmekre 

vagy síkfilmekre kisebbítenek s ekkor a film akár mint negatív, 
akár mint pozitív a leolvasókészülékekben felhasználható, vagy 
pedig róluk papírnagyítások készülhetnek. Az itt alkalmazott 
filmek biztonságfilmek legyenek, amelyek nehezen égnek, illetve 
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nehezen gyúlékonyak. Könnyebb feldolgozás miatt ezek a fil
mek nem pankromatikusak, hanem ortokromatikusak, amely 
körülmény az iratok helyes visszaadása szempontjából a legtöbb 
esetben kielégítő. Az alkalmazandó kisebbítési lépték a követel
ményektől függ, azonban I : 15 arányon túl nem célszerű. Gon
dos előállítás és szakszerű raktározás mellett ezek a filmekre 
készült fotókópiák több évtizedekig használhatók maradnak. 
Iratokat stb. rendszerint vagy optikai vagy pedig kontakt készü
lékeken fénymásolják, amely célra különleges papírminőségek 
készülnek. Az ilyen úton készült másolatok aránya 1 : 1 vagy 
pedig csak kis mértékben kisebbítve. Nagyobb mennyiségű fotó
kópiák elkészítéséhez transzparens papírt használunk. Helyes 
kezelés mellett ezek a fotókópiák simán maradnak és sok ideig 
tartósak. 

Nagyméretű A. o. és A. 1. szabványnagyságú rajzok foto-
kopírozására vonatkozólag, amelyeknek fotókópiák útján való 
megőrzése hadi szempontból is alapvető jelentőséggel bír, leg
célszerűbb A. 4. vagy A. 5. szabványnagyságú filmet választani, 
hacsak a kópiáknak e nagyságban való kihozása nem megy a 
részletrajzok rovására. Régi rajzokról új szerkezetekhez való 
felhasználása céljára készült ilyen fotókópiák különösen jól 
használhatók. 

Végül előadó rámutat a színesfotográfiának eziránybani 
használhatóságára is, amelynek alkalmazása ezidőszerint még a 
kezdet állapotában van, ennek azonban nagy jövőt jósol. 

Dr. DOMINIK, a birodalmi propagandaminisztérium főmér
nöke Nagyértékü hangrögzítések a dokumentáció szolgálatában 
címen igen érdekes szemléltető bemutatások kíséretében ismer
tette a hangrögzítő eljárások mai fejlettségét. 

A hangosfilm, éppenúgy mint a rádió is hangrögzítésre van 
utalva. A németbirodalmi rádió a hangrögzítés minden módját 
felhasználja a felvételek kívánalmainak megfelelően és ennek-
folytán ennek technikájára vonatkozóan átfogó ismeretekkel ren
delkezik. 

Három alapvetően különböző eljárás szolgál a hangrögzítés 
céljára: 

1. Mechanikus eljárás (tűvel rögzített hang). 
2. Fényelektromos eljárás (fényhang). 
3. Magnetikus eljárás (mágneshang). 
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A tűvel rögzített hang tipikus képviselője a hanglemez, 
amely lehet akár viaszlemez, akár úgynevezett fekete (műanyag) 
lemez, vagy pedig lehet hangfólia alkalmazásával is kapcsolatos. 
A viaszlemezek csak néhány leforgatásra s kiváltképen matricák 
készítésére alkalmasak. E matricákból préselik a tulajdonképeni 
fekete (műanyag) lemezeket. Hangfóliák érzéketlenebbek, mint 
a viaszlemezek, minőségük azonban alacsonyabbrendű. 

A birodalmi rádió ezideig kétmillión felüli hanglemezt 
vágott. Az 1941. évben mintegy 150.000 viaszfelvételt és 
86.000-en felüli fóliát készített, nem számítva a propaganda
századok felvételeit. 

A fényhang legnagyobb jelentőségét a hangosfilm használa
tánál érte el. Ez az eljárás legalábbis a visszaadás szempontjából 
a mozgóképfilm technikájához van kötve. Hátrányai a magas 
áron felül az előállítás körülményességében rejlenek. A mecha
nikus és fényelektromos eljárás között van a PHILIPS—MILLER-
féle rögzítési mód, itt ugyanis a felvétel mechanikus úton, vissza
adás pedig fényelektromos úton történik. 

A magnetikus bang a magnetofon fejlődése kapcsán, amely 
ugyanis az A. E. G. és a birodalmi rádió szoros együttműködé
sének eredménye, jelenleg az élhelyet foglalja el. A dr. von 
BRAUNMÜHL és dr. WEBER által konstruált magasfrekvenciás 
mikrofonok alkalmazása nagymértékben fokozta a magnetofon 
hangminőségét a hanglemezek és fényhangok felett. A magneto
fonok érzéktelensége és kisméretű volta a propaganda-századok
nál való nagymértékbeni alkalmazását tette lehetővé. Ez az 1941. 
évben a német rádióban több mint 12.000 órán át nyert alkal
mazást. Filmfelvételeknél minőségénél fogva, valamint nyers
anyaggazdálkodási szempontok miatt is ezeket az ősfelvételek-
nél szokták alkalmazni. 

A birodalmi hangarchívum ezidőszerint a legnagyobb és 
legjelentősebb hanggyűjteménynek számít. E helyütt az összes 
politikai események felvételeit, továbbá a jelentős államférfiak 
beszédeit (azokat is, amelyek nem kerülnek nyilvánosság elé), a 
propagandaszázadok híradásait s általában minden jelentős kul-
túrmegnyilvánulást rendszeresen nemcsak gyűjtik, de dokumen
tációs szempontból fel is dolgozzák. Évente — a propaganda
századok híradásain kívül — mintegy 9000 matrica kerül a biro
dalmi rádiótársaság archívumába. Jelenleg mintegy 600.000 mat-
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ricára tehető az az anyag, amely valódi archivális anyagnak 
számítható. Raktározásuk olyan módon történik, hogy emberi 
számítás szerint sérülés vagy veszteség őket nem érheti. 

E biztonsági archívumtól függetlenül, ezekről a felvételek
ről a közzététel céljából igen nagymennyiségű feketelemez áll 
rendelkezésre. Ezekhez számítódnak még a hangfóliák és a mag
netofon-felvételek is. Mindezek a hangrögzített készletek azon
nali rendelkezésre állanak. Ezeknek katalogizálása és dokumen
tációs feldolgozása olyannyira pontos, hogy esetleges használói 
azokból mindenféle adatot (cím, tartalom, belső érték és egyéb 
adatok) könnyen kivehetnek. 

E hangrögzítők minden zavaró mellékzörejnélküli, termé-
szethű visszaadásában nyilvánul meg azok minőségi értékének 
foka. Ezek szerint: 

a) minden hang mintegy 8—9 oktávon belül egyenletesen 
kell rögzítve legyen, 

b) nem szabad, hogy új (mellék-) hangok keletkezzenek, 
különösképen pedig nem kombinációs hangok, 

c) nem szabad, hogy dinamikus eredetű hangpréselések szük
ségessé váljanak (ez csak magnetofonnál lehetséges), 

d) nagyobb hangcsoportok (Klangkörper) plasztikusan kell 
hogy visszaadódjanak. 

Az előadással kapcsolatban a nagynémet rádió által eszkö
zölt magnetofon-felvételekről néhány bemutatás következett és 
pedig egy-két felvétel az egycsatornarendszer eljárás szerint, 
majd egynéhány térplasztikai meglepően érdekes felvétel két
es atornaf el vételi eljárás szerint. Ezek a bemutatások megeleve
nítették azokat a lehetőségeket, melyek a hangdokumentáció cél
jára ezidőszerint rendelkezésre állanak. 

Végül Prof. dr. GÜLICH, a kiéli Institut für Weltwirtschaft 
részéről Dokumentáció az állam- és gazdaságtudományok terén 
címen tartott előadásában utal arra az alapvető különbségre, 
mely a társadalomtudományok és a természettudományok között 
fennáll. 

Míg ez utóbbinál a kutatás tárgya mindenkor reprodukál
ható, addig az előbbinél mindig egy adott helyhez és időhöz 
kötött jelenségről lehet csak szó, mely a maga jellegében és le
folyásában csak egyszeri. Ennek következtében míg a dokumen
tációnak a természettudományok területén csupán az a feladata, 
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hogy az elvégzett munkálatokat feljegyezze, addig a társadalom
tudományok terén ezek a munkálatok a kutatás tulajdonképeni 
alapjait képezik. A szociális és a gazdasági életjelenségek foly
vást növekvő bonyolultsága folytán a dokumentális anyag, mely 
a szociális és gazdasági életjelenségekből folyamatosan előáll, 
mennyiségileg és változatosságban is állandóan növekedik. 

A rendezési szempontok, amelyek itt felléphetnek, rendkívül 
sokfélék lehetnek s ezért felette nehéz azokat egyetlen rendszer 
keretébe foglalni, miként az a természettudományoknál lehetsé
ges. Az egész anyag rendezése tekintetében a problémák szerinti 
rendezés lényegesen fontosabb a formális szempontok szerinti 
rendezésnél, aminek következtében a társadalomtudományi 
kutatókönyvtárakban a tárgyszerinti és a regionális katalógusok 
alapvető fontosságúak. Ez a problémák szerinti rendezés azon
ban nem szabad, hogy valamely merev tudományos rendszerből 
induljon ki, hanem a különböző életmegnyilvánulások szűkebb 
vagy tágabb köréhez képest a legkülönbözőbb tudományszakok 
az illető kérdésekkel foglalkoznak. Feltétlen dinamikus jellegű 
katalógusrendszerre van szükség, amely lépést tart a szellemi élet 
új változásaival, politikai vagy territoriális átalakulásokkal, 
technikai vagy más fejlődési fokozatokkal, egyáltalában a poli
tikai és gazdasági élet bármilyen irányú új rendjével. A társa
dalomtudományok egységessége, mely megkívánja a dokumen
táció egységességét is, csupán ilyen jellegű rendszerben találhatja 
meg azonos lényegének kifejezését. A rendezés praktikus célja 
abban áll, hogy bármely tudományos, vagy gyakorlati irányú 
probléma felmerülése esetén úgy az addig feltárt tudományos 
eredmények, mint pedig a még fel nem dolgozott anyagforrások 
is azonnal és hozzáférhető módon rendelkezésre álljanak. 
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A MAGYARNYELVŰ 
ÉLCLAPOK ELSŐ ÉVTIZEDEI. 

(1848—1858.) 

TOLDY FERENC, akinek neve nemzeti irodalmunkkal, annak 
történetírásával, tehát a magyar szellemi élet és nyelv történeté
vel elválaszthatatlanul összeforrott, a magyarországi időszaki 
sajtó hőskoráról egyebek között a következőket írta: „ az 
időszaki sajtó, megszorításai dacára, nemcsak politikai érdekelt
ség és értelmesség gerjesztője és terjesztője, az irodalmi igyekeze
tek ajánlója és ismertetője, főleg pedig a nemzetségnek hatalmas 
ébresztője volt. Missziót teljesített az oly időben, midőn a nem
zet sem a megyék gyűlésein, melyek felfüggesztve, sem a tör
vényhozás termeiben, melyek zárva voltak, eszméket nem fejt
hetett, nem cserélhetett."1 

Toldy e megállapításai pontosan ráillenek történelmünk 
egyik jóval későbbi, még válságosabb korának, a szabadságharcot 
követő elnyomatás hosszú éveinek magyarnyelvű időszaki sajtó
jára is, különösen pedig annak külön fejezetére, éppen e nehéz 
időkben kialakult élclapirodalmunkra, amelynek meg nem al
kuvó hazafias szellemét, elvakult, sokszor közderüt keltőn ostoba 
cenzúrázással, elkobzással, a szerkesztők bebörtönzésével, a ki
adókra rótt súlyos pénzbüntetésekkel sem tudta az abszolutisz
tikus hatalom megtörni. 

E kor magyar élclapjainak jelentős része volt a nemzeti 
szellem ébrentartásában. Szerkesztői, munkatársai jól értettek 
ahhoz, hogy mindazt, amiről nyíltan nem írhattak, a cenzor 
figyelmének kijátszásával egy-egy humoros történetbe, adomába, 
gyakran mindössze néhány, látszólag ártatlan szóba burkolva kö
zöljék közönségükkel, amely nagyon hamar megtanult a sorok 
között olvasni. így érttette meg magát akkoriban humorisztikus 
sajtónk írógárdája, így nevettette meg — maga is könnyekkel 
szemében — olvasóját, a valóban sírva vigadó magyart. 

1 „A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől fogva a. 
jelenkorig." Harmadik kiadás. Pest, 1871. Athenaeum. Első kötet, 136. lap. 
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Ez a sajtó tehát, amelynek fiatal, de már elismert írók: lap
juk megjelenésének időrendje szerint LAUKA GUSZTÁV, JÓKAI, 
FRANKENBURG ADOLF, T Ó T H KÁLMÁN, KECSKEMÉTHY AURÉL, 
KOMÓCSY JÓZSEF voltak kitűnő megteremtői, illetve kifej
lesztői, számottevő értéke úgy történelmünknek, mint irodalom
történetünknek, de — különösen képanyagával — ugyanilyen 
értéke kultúrtörténetünknek is. 

Könyvészetünk, időszaki sajtónk, naptáraink újságstatisz
tikai beszámolóiban a többiek között ismételten megtalálható 
előlapjaink felsorolása is, ám ez utóbbiak érdekes, színes történe
tével csak hírlapokban közzétett néhány részlettanulmány fog
lalkozik. Ennek a történetnek2 egységes, összefoglaló ismertetése 
hiányzik bibliográfiánkból és arról FERENCZY JÓZSEF is csak a 
következő néhány sorban emlékezik meg: „A hatvanas években 
kezdett virágzásra kapni a közönség részéről mindig tetszéssel 
fogadott humorisztikus sajtó is. JÓKAI Üstökös-e és T Ó T H K Á L 
MÁN Bolond Miská-ja. a legnépszerűbb vállalatok voltak, melyek 
az idők viszonyai között fontos missziót is teljesítettek." 

Első, egyben egyetlen önálló élciapstatisztikánk SZINNYEI 
JÓZSEF tollából „Humorisztikus sajtónk" címmel a „Magyaror
szág és a nagyvilág" 1873. március 3-i számában jelent meg. 
Ugyancsak SziNNYEinek a „Vasárnapi Újság"-ba.n 1861-től év
ről-évre visszatérő újságkimutatásai és ugyané lapban közölt az. 
a cikksorozata, amelyben hírlapirodalmunk teljes anyagának 
statisztikáját ismertette,3 végül úgy SZALÁDY ANTAL, mint K E -
RESZTY ISTVÁN könyve4 előlapjainkat nem önállóan, hanem idő
szaki sajtónk többi termékeinek keretében sorolják fel. SZALÁDY 
műve — mindjárt megjelenése után — rövid, de nem érdektelen 
hírlapi polémiára adott alkalmat. SZALÁDYÍ ugyanis, aki fűszer-

2 „A magyar hírlapirodalom története." Budapest, 1887. Lauf fer Vilmos. 
501—502. lap. 

3 „Hírlapirodalmunk a 18-ik században." (1862. 33—34. sz.) — „Hí r 
lapirodalmunk a 19-ik században." I. közlés: 1801—1830. (1863. 8—11. sz.) 
II . közlés: 1831—1840. (1864. 6—10. sz.) III. közlés: 1841—1847. (1865. 
1—9. sz.) IV. közlés: 1848. és 1849. (1865. 43—55. sz.) V. közlés: a forra
dalom után 1850—1853. (1866. 43—48. sz.) 

* „A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780—1880." Budapest, 1884-
Lampel Róbert (Wodianer F.). — „A magyar és magyarországi időszaki sajtó 
időrendi áttekintése 1705—1867." 

12* 
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kereskedő volt,5 de e prózai élethivatása mellett mint műkedvelő 
a magyar hírlapok statisztikájával és gyűjtésével is szorgalmasan 
foglalkozott, SZINNYEI a „Nemzet"-ben — JÓKAI lapjában — 
1884. június 12-én azzal a szemrehányással illette, hogy „időnek 
előtte eloltotta gyertyáját." SZALÁDY válaszában, amelyet az em-

- lített lap június 24-én közölt, tizenöt éven át folytatott fáradsá
gos és költséges adatgyűjtő munkásságára s arra hivatkozott, hogy 
ez a munkásság a fővárosi sajtó általános elismerése szerint nem 
volt felesleges. A most előadottakkal szorosan összefügg könyvé
hez írt következő utóirata: „Adataim hitelességére kiváló gondot 
fordítottam, használtam legtevékenyebb hazai bibliographusunk-
nak, id. Szinnyey Józsefnek a „Vasárnapi Újság" évfolyamai
ban közzétett adatait, de áttekintettem valamennyi hazai hírla
punkat, amennyire nyilvános- vagy magán könyvtárainkban 
hozzáférhetők voltak, újabb hírlapjainkra vonatkozó adataimat 
közvetlen tudakozódásokból merítettem; valamint saját hírlap-
gyűjteményem is, melyben csaknem valamennyi magyar hírlap 
képviselve van, sok dologra nézve tájékozást nyújtott." 

Humorisztikus hírlapirodalmunk statisztikai forrásmunkáit, 
amelyeknek itt-ott előforduló eltéréseire, hiányaira és tévedéseire 
az egyes élclapok ismertetésénél fogunk rátérni — a néhány ki
sebb terjedelmű és súlyú sajtóközleményt nem említve — SZANA 
TAMÁS: „AZ első magyar élclapok"6 és GAZDAG LAJOS: „AZ ön
kényuralom és a Tóth Kálmán Bolond Miskája"1 című értékes 
cikksorozata egészíti ki. 

Élclapjaink történetének legelső nyomai messzire nyúlnak 
vissza. 1803-ban a „Zeitschrift von und für Ungarn" egy érde
kes irodalmi újdonság: „A' Tudós Palótz, vagy Furkáts Tamás
nak Mónosbélbe lakó Sógor Urához írtt Levelei" első kötetének 
megjelenéséről számolt be. 

„Unter diesem Tite! — írta — erscheint zu Ofen, vom neuen Jahre 
1803 an, eine ungrische Monatschrift, die ganz in die Fußstapfen der bekann
ten Eipeldauer Briefe tritt, nur mit Anwendung auf die Ofner und Pesther 
Welt. Dieses Heft enthält neun Briefe, worin in einem ziemlich komischen, 
aber doch anständigen Tone und in eine beynahe durchgängig richtigen 

5 SZINNYEI: Magyar írók. 
6 Magyar Szalon, 1893. január, 290. lap (1 képpel), február, 370. lap 

(4 képpel), március, 469. lap (7 képpel). 
7 Katholikus Szemle, 1909. IV. füzet, 397. lap; V. füzet, 494. lap. 
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Sprache, die lächerlichen Sitten und eigenthümhchen Vorfälle von Ofen und 
Pesth gerügt werden. Die ungereimten Moden, der übertriebene Luxus in 
den Kleidern, die unter den Dienstboten eingerissene Sittenlosigkeit, das 
Sommer- oder Kreutzer-Theater, einige Lächerlichkeiten in dem Betragen 
verschiedener Stände, und andere Unschicklichkeiten sind die Gegenstände 
des Spottes von unsern Verfasser."8 

Ugyancsak az említett lap 1804-ben folytatólag FURKÁCS 
TAMÁS újabb leveleinek megjelenéséről adott hírt, amint követ
kezik: 

„In demselben Tone, den wir bey der Anzeige des ersten Heftes in 
dieser Zeitschrift charakterisiert haben, sind auch diese drey folgenden 
Hefte verfasst. Schade, das bisher keine weitere Fortsetzung desselben er~ 
schienen ist. Wahrscheinlich ist eben dieselbe Ursache daran Schuld, welche 
den sonst scharfsinnigen Verfasser auch davon abhält, dass er nicht tiefer 
in das Detail einzelner komischer Situationen und Vorfälle eindringt. — 
Noch haben wir wenige solche Bcyträge zur Kenntniss der Sitten-Geschichte 
eines gewissen Zeitalters in unserem Vaterlande, als diese sind."8 

FURKÁCS TAMÁS leveleiből, amelyeket GAAL GYÖRGY, a ma
gyar mesevilág felfedezője és első ismertetője írt mindössze 20 
éves korában, HARTLEBEN KONRÁD AöOLFnál, Pesten, 1803-ban 
4 füzet, 1804-ben pedig folytatólag 2 füzet jelent meg három
három íven, 8° alakban.10 SZINNYEI „Hírlapirodalmunk a / 9 . 
században. I. közlés: 1801—1830" című cikkében" tévesen négy, 
de a „Magyar /ró&"-ban már — helyesen — hat füzetről emlé
kezik meg; ugyancsak téves SZALÁDY könyvének az az adata, 
amely szerint a „Tudós Palótz" levelei 1803-ban a 4-dik füzet
tel fejeződtek volna be. E leveleket, amelyeknek KERESZTY köny
vében nincsen nyoma, legújabban DEZSÉNYI BÉLA sorozza a kor 
időszaki sajtójának termékei közé;12 részleteket közöl belőlük 
SZANA TAMÁS feljebb említett cikksorozata, JAKOBY PÉTER13 és 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN könyve,14 de említést tesz róluk GAAL 

8 1803. III . füzet, 177. lap. 
* 1804. IV. füzet, 244. lap. 
10 Megvannak az Országos Széchényi Könyvtárban. 
11 „Vasárnapi Újság" 1863. 10. szám. 
12 „A Magyar Hírlapirodalom Első Századai (1705—1805)", Budapest, 

1941. Országos Széchényi Könyvtár. 
13 „Budapest Kézikönyve Adatgyűjtemény Alakjában." Budapest, 1918. 

Egyetemi Nyomda, 
14 „Magyar Régiségek és Furcsaságok", III . kötet, 152—165 lap. 
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GYÖRGYÖT elbúcsúztató hírlapi cikkében TOLDV FERENC,1'" végül 
könyvében WALDAPFEL JÓZSEF is.16 

GAAL GyÖRGYöt FURKÁCS TAMÁS leveleinek megírására a 
híres „Eipeldauer Briefe" vezették, amelyeket JOSEF RICHTER, 
egy bécsi tudományos folyóirat, a tekintélyes „Realzeitung" hat 
«ven át volt munkatársa és neves író szerzett. Az „Eipeldauer 
Briefe" 1785-től 1797-ig „Briefe eines Eipeldauer s an seinen. 
Herrn Vetter in Kakran über d' Wiener Stadt" címen 37 füzet
ben, majd kétévi szünetelés után 1801-ig „Briefe des wieder 
aufgelebten Eipeldauer s" 24 füzetben, végül 1802-től Richter 
1813-ban bekövetkezett haláláig „Briefe des jungen Eipeldauers" 
címen 120, összesen tehát 181 kis 8° füzetben jelentek meg Bécs
ben, CHRISTOPH PETER REHMnél.17 (Az első füzeten a kiadó neve 
nincsen feltüntetve.) RICHTER zamatos humorú szatirikus műve, 
amely ma már mint bibliográfiai ritkaság van számontartva, a 
bécsi nép nyelvén és szájaíze szerint lévén írva, különösen az 
alacsonyabb társadalmi osztályok körében tett szert rendkívüli 
népszerűségre. Az „Eipeldauer Briefe", amelyekről „bétsi Epe
taurus" néven Furkács Tamás is említést tesz,18 körükbe vonták 
a világtörténelem eseményeit, a kultúrtörténetet, a különböző 
bécsi néprétegek mindennapi életének kisebb-nagyobb élményeit, 
furcsaságait, míg a jegyzetek alakjában hozzájuk fűzött „Anmer
kungen von einem Wiener"', az egyszerű parasztlegény naiv né
zeteivel szemben mintegy recenziót foglalván magukban, a leve
leknek kritikai és felvilágosító, oktató értéket adtak. RICHTER 

13 „Magyar Sajtó", 1855. november 17. 
16 „ötven Év Buda-Pest Irodalmi Életéből. 1780—1830." Budapest, 

1935. Magyar Tudományos Akadémia. 
17 WURZBACH : „Genealogisches Lexikon." Az Országos Széchényi 

Könyvtárban megvan a „Briefe eines Eipeldauers" 1—6. (1785), 7—12. 
(1794), 13—18. (1795) füzete, a „Briefe des neu angekommenen Eipeldauers" 
1813. (hiányosan) és 1814. évi füzetei, végül ugyanott Kisfaludy Sándoi 
könyvtári hagyatéka között a „Der wieder aufgelebte Eipeldauer" 4—9. 
füzete (1799). 

E leveleket — kiválogatva — „Die Eipeldauer Briefe 1785—1797", 
illetve „Die Eipeldauer Briefe 1799—1813" címen Eugen von Paunel és 
Gustav Gugnitz bőven kommentált és illusztrált két kötetben a közeli múlt
ban újra kiadták. (Megjelent Georg Müllernél, Münchtn, 1917., Ül. 1918.) 

18 Második füzet, 7. lap. 
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halálával „Briefe des neu angekommenen Eipeldauers" címen 
cgyideig FRANZ KARL GEWEY, majd 1814-ben ADOLF BÄUERLE, 
végül többévi szünetelés után mint „Hans Jörgel's Briefe" WEISS, 
illetve ANTON LANGER tollából folytatódtak; közkedveltségükre 
jellemző, hogy elnémulásukat JOHANN MICHAEL DENIS, jezsuita 
szerzetes, ünnepelt bécsi költő és egyházi szónok, versben siratta 
meg: 

„Ach, verstummet is der Eipeldauer, 
Scherz und Satyr gehen in der Trauer, 
Und der Thörinnen (sie!) und Thoren Schar 
Jubelt um Gott Stupor's Traualtar."1* 

Ám az „Eipeldauer Briefe" nagy sikerét mindennél jobban 
bizonyítja az, hogy még megjelenésük közben plagizátoruk akadt, 
aki ellen RICHTER a hatodik füzethez írt előszavával védekezik, 
kijelentvén „ . . . dass er an der Schrift, die ein Ungenannter unter 
dem Titel: Traum eines Eipeldauers jüngst herausgab, nicht den 
geringsten Antheil habe". 

Furkács Tamás levelei szinte ugyanazt a tárgykört ölelik 
fel — Pest-budai színre áthelyezve —, mint az „Eipeldauer 
Briefe". Furkács, a borsodvármegyei Mónosbélről tapasztalatok 
gyűjtése céljából Pestre felrándult palóc legény józan, de egy
szerű észjárással, szelíden szatirikus humorral ír az utcai, ven
déglői, kávéházi életről, a szórakozó- és kirándulóhelyekről, a 
divatról, a cselédvilágról és egyben beszámol a fejlődő főváros 
jellegzetes alakjairól, azok jelleméről, szokásairól, a mindennapi 
élet derűs eseményeiről és ferdeségeiről. Levelei derűs, színes kis 
korképek, amelyek régi idők észjárását, életkörülményeit mutat
ják be. 

GAAL GYÖRGY nem csekély érdeme, hogy bibliográfiánkat 
Pest-Buda első erkölcsrajzával, a főváros kultúrtörténetének ér
tékes forrásmunkájával gazdagította. És ezt az érdemét az, hogy 
a nyom, amelyen haladt, idegenből indult ki, annál kevésbbé 
érinti, mert művének irodaimi hatása is volt: ösztönzésére írta 
meg VERSEGHY FERENC „Nagy nevezetű és nagy tekintetű 
Szarvas Gergely úrnak, mostoha ükömrül kedves uram bátyám
nak víg élete és nevetséges vélekedései" című humorisztikus élet-

WüRZBACH, i. m. 
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rajz-regényét,20 majd később KISFALUDY KÁROLY „Tollagi Jónás 
viszontagságai"-i11 nevezetesen annak „Tollagi Pesten" című 
első részét, amelyben elevenen, kedves humorral számol be az 
öreg falusi nótárius Pestre küldött fiatal, tapasztalatlan fiának 
itteni élményeiről, kalandjairól, baklövéseiről. 

„Furkáts Tamás"-sa\ egyidejűleg Pesten egy németnyelvű, 
ékes budai tájszólásban írott mű jelent meg, amely következőleg 
hirdette magát: 

„Mit hoher Bewilligung ist das erste Heft, des über tägliche Begeben
heiten in Ofen und Pest herausgegebenen Werckhens unter dem Titel Rach-
schimls Ofner und Pester Extrablattel oder Michael Rachschimls Briefe an 
seinem Vetter in Tschepele: im Druck erschienen, und geheftet à 12 kr. zu 
haben bei Herrn Buchhändlern Leyrer, Eggenberger, und Hartleben, in 
Ofen, oder bei Herrn Buchhändler Diepolt, und Buchbinder Speiser."-2 

Az „Ofner und Pester Extrablattel" hősének, Rachschiml 
Mátyásnak atyja, a csepeli Grossfuss Péter, aki fiatal korában 
Pesten, mint bérkocsis, egy öreg szürke lóval keresvén meg ke
nyerét, a „Rachschiml" gúnynevet kapta, megtakarított pénzé
vel visszatért Csepelre és ott mint molnár fejezte be életét. Fia, 
Mihály, az együgyű falusi gyerek, álláskeresés céljából ismétel
ten megfordul Pest-Budán és az ott látottakról, hallottakról só
gorához intézett levelekben számol be. „Rachschimls Briefe" — 
lényegében Fur kacs leveleinek németnyelvű változata — két 8° 
füzetben 1803-ban, illetve 1804-ben a szerző megjelölése nélkül 
jelent meg Pesten és annak neve mai napig ismeretlen. 

Ám „Furkáts Tamás Levelei" humorisztikus hírlapirodal
munknak csak első jelensége, de nem első terméke volt. Ezt a 
szatirikus, gunyoros erkölcs- és korrajzot ugyanis csak egyetlen 
karakterisztikuma sorozhatja élclapjaink, illetve általában folyó
irataink közé: az, hogy periodikusan, havi füzetekben jelent meg. 
Élclapirodalmunk csak jóval később, közel fél évszázad elmúlta 
után, 1848-ban vette kezdetét. E nagy év április 26-án PÁLFI 
ALBERT „Március Tizenötödike" című lapjában a következő 
hirdetés látott napvilágot: 

20 Névtelenül jelent meg két 8° kis kötetben Pesten, 1804, Ül. 1805-ben 
Hartleben Konrád Adolfnál. 

21 KISFALUDY KÁROLY írói nevén, Szalay Benjamin néven jelent meg 
az „Auróra" 1823-i évfolyamában. 

22 „Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung", 1803. december 4. Beilage. 
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„PROGRAM 
Dongó 

(magyar Charivari) 
felelőség mellett kiadja, és szerkeszti 

LAUKA GUSZTÁV. 

Még az absolutismus aranykorában, mikor minden felülről jött, csak 
a pénz jött alulról, szándékom volt „Dongó" czímű humoristikus és saty-
rikus havi iratot szerkeszteni, s adni ki; sőt ügyes politikával az első füze
tet egy becsületes, de . . . censor segítségével ki is nyomattam; tetszett azon
ban bizonyos Horváth Lázár nevű embernek23 abban revolutionalis elveket 
fedezni fel, s azokat Apponyi főkorlátnoknak2* alázatosan bemutatni s fel
jelenteni. Apponyi főkorlátnok (mostanában polgártárs), censurázott, sőt ki-
nyomot haviiratomat elkoboztatta, a censort elmozdította, engem pedig 
(rettenetes még ideában is) ignorált. Én dühösködtem úton, útfélen, szidtam 
Apponyit jobbra-balra — mind haszontalanul! 

A szerepek azóta változtak: Apponyit vitték a padlásra (allegória) és 
az én Dongómat lehozták. Fájdalom azonban az akkori Dongó epocha le
járt, reformnak indult mind a politicai, mind. a társasélet, ki a padláson 
hevert, rendkívül elmaradt s így az egykori Dongó a jelenlegi időszaknak 
végképen elveszett. De él tervem, s ezen terv nyomán új Dongót (magyar 
charivarit) szerkesztendëk s adandók ki. 

Az új Dongó július i-ső napjától 1848 minden héten egyszer csinos 
fametszettel ellátott borítékba (sic!) negyedrét másfél íven jelenend meg 
drolatik, gúnyos és elménczes fa- vagy kőmetszvényekkel. A metszvények, 
valamint a prózai és verses munkálatok is, a közélet ferde, nevetséges és 
káros hatású oldalait fogják a charivariféle irodalom természetének meg
felelő modorban, ostorozni, gúnyolni és így javítani akarni. Szem előtt 
fogom azonban tartani a társas életműveltség-szabta határokat és szabályo
kat. Gúnyosaknak, élezéseknek óhajtom a Dongóban kijőendő (sic!) czik-
keket, metszvényeket, és munkálatokat, úgy azonban, hogy azok durvák
nak, gorombáknak, s a finomságot sértőknek ne mondathassanak. 

A fentemlített szellemben szólítom fel a két haza ismert, s eddig talán 
ismeretlen, de e genreben képzett íróit, szíves közremunkálásra felkérvén: 
hogy munkáik beküldése mellett feltételeiket is közöljék. A t. közönség 
pártfogása határozandja meg, mennyire tehetek eleget kívánatainak. 

A bizományt Emich Gusztáv könyvárus vállalta el." 

Erről az érdekes, újszerű „programmról" a „Márczius Tizen
ötödike" két laptársa, a „Pesti Divatlap" és az „Életképek" is 
megemlékezett. „Lauka charivariféle „Dongójára" hirdet előfize
tést s már csak ezen hirdetés is igen elmés, sajátságos" — állott 

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR. 

G R Ó F APPONYI GYÖRGY főkancellár. 
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április 24-én az egyikben, „Lauka „Charivarit" szerkeszt képek
kel „Dongó" czím alatt" — írta május 21-én a másik. 

LAUKA hirdetésében két „Dongó"-ról van szó: az első — 
egyben az első magyar élclap — elkoboztatván, sajnos, sehol, 
egyetlen példányban sem található fel. A „Dongó (magyar Cha
rivari)" néven hirdetett másodiknak 1848. július i-én jelent meg 
az első száma „Charivari" és alatta „Dongó" kettős címmel. 
Megelőzte ezt június 15-én egy ugyancsak elsőnek jelzett szám, 
amely csak a „Charivari" nevet viseli. Ennek negyedik, utolsó 
oldalán a következők állanak: „Július i-től az első oldalon no
vellákat, vagy más hasonló cikkeket fogunk közöltetni s a többi 
rovatokban is a legnagyobb figyelemmel választjuk meg a cik
keket. Próbalapunkon bemutatjuk programmunkat s a felosz
tást". Ez az első szám tehát mutatványszám volt. 

A furcsa hangzású francia „charivari" szónak magyarban 
a „macskazene", németben a „Katzenmusik" felel meg. Érdekes 
etimológiai múltjának ismertetésére szolgáljanak — eredetiben — 
a következők: 

„Charivari: comédie de Daucourt en un acte, jouée au Théâtre 
Français 1697. Ce mot bizarre a une origine très-obscure. On a songé à 
rapprocher charivari du mot allemand, qui désigne la même chose, Katzen
musik, littéralement musique des chats, et on a voulu retrouver le mot chat 
dans cette expression, mais la comparaison historique et étymologique des 
différentes formes que nous avons du mot charivari semble devoir faire 
rejeter à première vue cette hypothèse. Nous avons d'abord les deux mots, 
appartenant à la latinité, charivarium et chalvaricium. . . . Charivari droit 
se décomposer en deux mots, vari ou vali, signifiant probablement bruit, 
tapage, entre-choquement, et chari ou chali, dont il nous reste à chercher 
la signification. Diez propose le latin calix, pris dans le sens de pot ou 
verre; alors chalivali ou charivari signifierait le bruit de verres, de pots 
entre-choqués, ce qui s'accorderait, en effet, assez bien avec les moyens 
ordinairement employés pour donner un charivari en règle. Bruit confus de 
huées, de sifflets, de casseroles et d'autres objets, que l'on fait dans cer
tains pays à certaines personnes, dont on désapprouve la conduite, et par
ticulièrement aux veufs et aux veuves, qui se remarient... Par extension: 
bruit discordant et tumultueux, grand tapage. . . Querelles, plaintes, repro
ches accompagnés de cris: sa femme va lui faire un beau Charivari."25 

A „charivari" szó Louisiana és Kanada franciái útján Amerikába is eljutott, 
ahol „shivaree"-vé torzult el. 

35 Grand Dictionnaire Universel du X I X e Siècle. — Pierre Larousse, 
Paris, 1890. 
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LAUKA lapja címének megválasztásánál idegen forrás, a pá 
rizsi „Charivari" u tán indult. Ez a párat lan sikerű szatirikus 
élclap, L O U I S - P H I L I P P E kormányának szélsőséges ellenzéke, ame
lyet a jeles francia grafikus, Louis P H I L I P P O N , előzőleg a „La 
Caricature" szerkesztője, még 1832-ben alapított , és mellette a 
karikatúrarajz többi legnagyobb művésze: GRANDVILLE, D A U -
MIER, G A V A R N I , N U M A , JULIEN, TRAVIÉS, majd C H A M illusztrál

tak, évtizedeken át fontos szerepet játszottak a francia köz
életben. 

P H I L I P P O N „Charivari"-)& nyomán az időszaki sajtó termé
keinek egész sora látott napvilágot: az elsőről PETRIK tesz emlí
tést a következőkben: „Charivar i , Der Pesther. — Beletristische 
(sic!) Lokal-Blätter. Herausg. von J. F. Chownitz . 1—3. Hef t 
(n. 8-r.). Pesth, 1839. Kilián (sic!) et Comp." ; 2 8 a második az 
E. M A R I A O E T T I N G E R német bibliográfus, költő és író szerkesz

tésében 1842. október i - től 1852. november 31-ig Lipcsében meg
jelent „Charivari" című élclap volt;27 O E T T I N G E R fiatal korában 
Franciaországban és Bécsben is megfordult. 1%^-btn a bajai 
születésű BECK VILMOS festő- és rajzolóművész szerkesztett Bécs
ben „Charivari" néven humorisztikus-szatírikus lapot; ugyanő 
indította meg Pesten, még 1846-ban a „Der Zeitgeist" című poli
t ikai élclapot, amely e nemben első volt nemcsak Magyarorszá
gon, hanem az egész monarchiában.2 8 És meg kell emlékeznünk 
az „Életképek" 1848-diki évfolyamának egyik állandó rovatá
ról, a humorisztikus „charivari"-xó\ is, amely JÓKAI tollából 
került ki. De megtaláható a „charivari" szó a kor zeneirodal
mában is: az idősebbik STRAUSS J Á N O S , aki L A N N E R JózsEFfel 

a bécsi keringő világhírét megalapozta, a negyvenes évek közepe 
táján „Charivari-Quadrille"-t szerzett.29 

A „Charivari", amely az Országos Széchényi Könyv tá rban 
két példányban van meg,30 de — több szám hiányával — a 
Székesfővárosi Könyv tá rban is feltalálható, LAUKA eredeti 

26 Magyarország Bibliographiája, első kötet, 409 lap. 
27 WURZBACH, i. m. és: Allgemeine Deutsche Biographie. Bayerische 

Königliche Wissenschaftliche Akademie, Leipzig. 1875—1912. 
28 Révai nagy Lexikona és: Művészeti Lexikon, szerk. Éber László. 
29 Op. 196. 
30 Az első példány teljes, a duplumból a 12., 14—18., 22. és 24. szá

mok hiányzanak. 
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„programm"-jától eltérőleg hetenként kétszer, szerdán és szom
baton jelent meg egy kis, vagy egész íven, ívréten — a „próba
számától eltekintve — 1848. július i-től szeptember 25-ig 25 
számban, összesen 100 lappal. A június 15-én és július i-én 
megjelent „Charivari", illetve „Charivari — Dongó" BEIMEL 
JÓZSEF, a többi LUKÁCS LÁSZLÓ, majd LUKÁCS LÁSZLÓ és Társa 
nyomdájából került ki, kiadói augusztus 5-ig LAUKA GUSZTÁV 
és SZERELMEI MIKLÓS, azután pedig a lap megszűntéig LUKÁCS 
LÁSZLÓ voltak. Mindegyik számában közölt egy kisebb és egy, 
egész oldalt betöltő kőnyomatos „torzlap"-ot, amelynek meg
rajzolására LAUKA a Franciaországot megjárt grafikust, egyúttal 
lapjának társkiadóját, SZERELMEIÍ szerződtette. A lap előfizetési 
ára három hóra 3 forint, hat hónapra 6 forint, egy évre pedig 
12 forint volt. 

A „Dongó"-ró\, illetve a „Charivari" -ró\ több forrásmun
kánkban találunk adatokat, amelyek azonban részben tévesek és 
egymással ellentétesek. Az „Ujabb kori Ismeretek Tára" a kö
vetkezőket írja: „Lauka Gusztáv. 1847. egy „Dongó" czimű 
satyrikus folyóiratot szerkesztett, mely elkoboztatott s lefoglal
tatott.31 SZALÁDY könyve a „Dongó"-ró\ így emlékezik meg. 
„Dongó: Budapest, szatirikus élclap. Szerkeszté és kiadta Lauka 
Gusztáv. Megjelent hetenként egyszer kis ^ íven, 4-rét. Ára egy 
évre 6 ft. Keletkezett 1847. Betiltották". Feltűnő ellentmondás 
van PETRIK két kötetének adatai között: az elsőben az áll a 
y,Dongó"-ró\, hogy 1847-ben negyedréten jelent meg, de rövid 
idő alatt megszűnt,32 a másikban pedig az, hogy 1848-ban kis 
nyolcadrétben GEIBEL ÁRMIN adta ki és hogy elkobozták.33 Az 
„Ellenőr" LAUKA negyvenéves írói jubileuma alkalmából közölt 
cikkében LAUKA kötetes munkái között sorolja fel a „Dongó"-t 
és néhány szóból álló ismertetésében érdekes új adattal szolgál: 
„Dongó (Petrichevich Horváth L. ellen). Pest, 1848. Geibel tu
lajdona. (Elkoboztatott.)"34 Végül a „Magyar Irodalmi Lexikon"-
ban35 a következők állanak: „Dongó. 1847. elején Lauka Gusz-

31 1853. (V. kötet) 201. lap. 
32 i. m. első kötet, 560. lap. 
33 u. o. második kötet, 556. lap. 
34 1879. n o v - 7-» r e§ge l i kiadás. 
3 5 Szerk. VÁLYI FERENC. 
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táv szerkesztésében megindult kis ^ íven, 4-rét alakban meg
jelent szatirikus élclap. 1847. végén betiltatott." 

A „Charivari"-ról tévesen írja SZALÁDY könyve, hogy 1848. 
szeptember 21-én szűnt meg; ugyancsak téves Szinnyei élclap-
statisztikájának az az adata, amely szerint a „Charivari"-nak a 
szeptember 16-án megjelent 23-dik volt az utolsó száma. Utóbb 
„Hírlapirodalmunk 1848—49-ben. (Újabb adalékok)" című cik
kében részben helyesen, részben tévesen mondja ugyancsak 
SZINNYEI, hogy a „Charivari" huszonöt száma július i-től szep
tember 21-ig jelent meg és hogy a mutatványszám az egyetemi 
nyomdából került ki.S6 

A „Charivari"-ról VÁHOT IMRE „Nemzetőr"-e írta az első 
recenziót. „Az első szám első cikke — állott abban — Világos 
összeesküvés czím alatt a 24-dik júniusra jóslott pesti zavargás 
miatti félelmes előkészületeket jó humorral rajzolja. Az ördög
szekérnek nem minden élce sikerült. Egy váczi-utczai ház előtt 
czímű torzrománcz a Butter Flóriánnal vetélkedik. E genreben 
Lauka igen szerencsés tollal bír. A színházi rovat nagyon felü
letes."37 

LAUKA, a mindig tréfálkozó, jókedvű, rokonszenves ember 
és író faluhelyen nőtt fel és a gazdasági pályát hagyta el, hogy 
hajlamait követve, Pesten tollával keresse meg kenyerét. Elpusz
títhatatlan humorában volt sok eredetiség, főereje a szatírában 
rejlett. Ennek félelmetes fegyverével támadta azt a holdvilág
faló érzelgősséget, veszedelmesen terjedő neoromanticizmust, 
amelynek képviselői és terjesztői között a főúri körök kegyeit 
hajszoló, finomkodó szalóníró, PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR 
és „Honderű"-je az első sorban állottak. LAUKA „Szentimentális 
románc" című gunyoros versének utolsó sorait valaha könyv 
nélkül tudta minden magyar olvasó: 

„Bazsarózsa lugasban 
Ült a jó leány, 
Oldalánál a vitéz 
Butter Flórián." 

És a közismert, közkedvelt Butter Flórián LAUKA élclapjai-
nak állandó alakja lett. 

* MKSzle 1877. első füzet. 
37 1848. július 5. 



178 MORLIN ADORJÁN 

LAUKÁÍ írótársai, barátai negyvenéves írói jubileuma alkal
mából 1879. november 8-án díszebéden ünnepelték, amelyen 
JÓKAI a „Charivari"'-val kapcsolatos érdekes emléket elevenített 
fel. „Emlékezik-e még hármunkon-négyünkön kívül valaki -— 
mondotta felköszöntőjében — azokra a kefelevonatokra, ami
dőn „Lazaros-el Puppos"38 kegyetlenül fel volt tréfálva s ami
ket a „Charivari"-ból Lauka nekünk negyven dallal felolvasott, 
amiken Petőfi olyan nagyokat kacagott, de amiket a censor 
nagy hidegvérrel rendesen kitörült. Ezt a küzdelmet a népies 
irány diadalra jutásáért küzdötte Lauka Gusztáv végig velünk."30 

A „Charivari", amelyből csak Pest-Budára 82 példányt kül
dött szét a posta,40 főként az irodalom és a művészet kérdéseivel 
foglalkozott, de mindég voltak érdekes mondanivalói a politikai, 
társadalmi élet eseményeiről is. Gúnyolódó megjegyzésekkel kí
sérte az akadémia működését, hozott elmés színikritikákat, osto
rozta a félszegségeket, a közélet ferdeségeit akkor is, ha azok 
nemzeti tradícióinkban gyökereztek. Nem tartoznak a lap tárgy
köréhez, nem is jelentősek és mégis: érdekesek az alábbi sorok, 
amelyek az augusztus 15-i — ötödik — számban jelentek meg: 

„Tudomásul. 

MELLES GYÖRGY előbb PETŐFI SÁNDORnál inas„ több apró
ságok elorzásával megszökve, előttem idegen, nálam egy napig 
mint kihordó alkalmaztatott. De nálam is csaláson kapatván, 
szintúgy elűzetett. Most Petőfi Sándor, 's az én nevemben is 
ismerőseinkhez jár egyetmást kéregetni, sőt sikerült is gazságanak 
kardot, puskát csalni el. Ezennel felszólítom ismerőseimet, Mel
les Györgynek semmit nevemben ki nem adni, sőt őtet (sic!) mint 
nyilvános tolvajt letartóztatva, az illető hatóságnak átszolgáltatni. 

Pest, júl. 14-én 1848. 
LAUKA GUSZTÁV." 

A „Charivari" köré csakhamar tekintélyes írógárda sorako
zott: TOMPA MIHÁLY, VAJDA JÁNOS,, LISZNYAY KÁLMÁN, DOBSA 
LAJOS és BERNÁT GÁSPÁR, „a nemzet tréfamestere" voltak munka
társai. 

as P E T R I C H E V I C H HORVÁTH LÁZÁR. 
39 Pesti Napló, 1879. nov. 9. 
40 „Kossuth Hírlapja", 1848. nov. 21. 
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A „Honderű" egyebek között a következőket írta LAUKÁ-
ról: „A kritikának ily írókat nem szabad behunyt szemmel néz
nie — — — irodalmunk ily nemtalentumokkal elárasztva ve
szélyben forog, hogy minden hitelét elveszítse."41 Ám a „Hon
derű" még két hónappal a „Charivari" megérkezése előtt;, 1848. 
április 2-án kimúlt. Amint JÓKAI mondotta a Kisfaludy-Társa-
ság 1872. február 11-i ülésén tartott felolvasásában: „A ,Hon-
derű', szerkesztőjével együtt, kiment a divatból, mihelyt a szel
lem kifogyott belőle s olvasó nélkül maradt: tépett rongyaiból 
Lauka Charivarija csinált még madárijesztőt." 

A „Charivari"-ról tudjuk, hogy nem volt hosszú életű; meg
szűnésének okairól LAUKA 1848. november 6-i kelettel az aláb
biakban nyilatkozott: 

„A magyar Charivari September végétől fogva nem jár, a következő 
okoknál fogva: 

i-ször. Én magam személyesen, mint szerkesztő, hivatalos munkákkal 
lévén elhalmozva, a szerkesztést úgy, miként a közönség joggal megkíván
hatná, nem folytathatám. 

2-szor. íróink legnagyobb része táborba szállván, lapomnak megfelelő 
munkálatokat a legnagyobb utánjárás mellett sem nyerhetek. 

3-szor. A nyomda, hol lapom nyomatott, egyéb munkákkal túlter
helve lapom pontos kijöhetését nem eszközölheti. 

4-szer. Minden héten a számokhoz két rajz igényeltetvén, e czélra 
ügyes rajzolókat nem nyerhetek. Végre 

5-szőr. Az alapösszeg nem volt elegendő, hogy a lapot ennyi hiányok 
mellett nagyobb veszteség nélkül folytathassam."42 

Ám a „Charivari" szóval mint élclapcímmel évtizedek múlva 
újból és ismételten találkozunk: Pesten 1871. november 12-től 
1872. május 16-ig GRÄTZ GUSZTÁV német, 1875. október 7-től 
1876. május 4-ig pedig „BENEVOLUS" magyar „Charivari"-t 
szerkesztett,43 amely utóbbihoz JANKÓ JÁNOS rajzolta a képeket. 
Elmondhatjuk, hogy a párizsi „Charivari" nálunk is iskolát 
teremtett. 

1848. március-áprilisában Győrött VAS GEREBEN, aki azidő-
ben ott ügyvédkedett, „öreg A. B. C. vén emberek számára" 
címmel négy időhöz nem kötött röpívet adott ki, amelyeket 

41 1847. szept. 21. 
42 „Kossuth Hírlapja", 1848. november 9. 
43 Mindakettő megvan az Országos Széchényi Könyvtárban. 
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SziNNYEi élclapstatisztikája tévesen a humorisztikus időszaki 
sajtó termékei közé sorol. Ezeket a vegyestartalmú,, népies füze
teket VAS GEREBEN azzal a célzattal szerkesztette, hogy az egy
szerű földmívelőosztálynak népszerű nyelven megmagyarázza az 
első népképviseleti orsággyűlésen alkotott törvényeket. A „Pesti 
Divatlap" írta: „Az egészséges humorral író Vas Gereben.. . 
Győrött Öreg ABC vén emberek számára czímű népies röpíveket 
bocsát közre, melyben igazán népszerű s igen elmés modorban 
magyarázza földmívelő népünknek a törvényeket azon nemes 
iránnyal, miszerint ők minél inkább megelégedjenek a nyert en
gedményekkel."44 

VAS GEREBEN e röpívek különös címének megválasztásánál 
régi, idegen példa után indult. Ez a példa nyilvánvalóan a neve
zetes „Eipeldauer Briefe" szerzőjének, JOSEF RiCHTERnek Bécs
ben, 1782-ben megjelent könyve, az „Abc. Buch für grosse Kin
der", amelyet 1798-ban folytatásként a „Neues Abc. Buch für 
grosse Kinder"** követett. Miként ez a kettő, úgy a magyar 
„ABC" is meleg fogadtatásra talált: Győr vármegye 5000 pél
dányban rendelte meg,46 az első három füzetet több ezer pél
dányban másodszor is ki kellett nyomatni.47 

Élclapirodalmunkat, amely a szabadságharc alatt és az ab
szolutisztikus uralom első felében némaságra kényszerült, JÓKAI 
keltette újból életre. JÓKAI, akit HEGYESI, a közvádló, 33 író
társával együtt a halálnak szánt, felesége segítségével megmene
külvén, Pestre jött, ahol névtelenül és „SAJÓ" néven folytatta 
irodalmi működését. 1854-ben — PÁKH ALBERTtel, mint névleges 
főszerkesztővel az előtérben — megindítja a „Vasárnapi Új
ság"-ot, 1856-ban pedig „A Nagy Tükör" címmel megalapítja 
első humorisztikus képes lapját. „A Nagy Tükör" HECKENAST 
GUSZTÁV kiadásában, LANDERER és HECKENAST nyomdájában, 
1856. novembertől 1858. februárig öthetenként, évenként 10 
füzetben, összesen 228 lapon, 2—2 középnagyságú íven, nyolcad
rét alakban, zöld borítékban jelent meg; előfizetési ára egy évre, 
azaz 10 füzetre 2 forint volt. Az 1856. évi november 2-án, 

44 1848. április 1. 
45 WURZBACH, i. m. 
4,1 Pesti Divatlap, 1848. április 18. 
47 U. o. április 30. 
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vasárnapon közrebocsátott első füzetének „előfizetési jelentése" 
szerint, amely humoros hangon a lap tartalmáról is ad tájékoz
tatást: ,BA Nagy T ü k ö r . . . olyan tükör, amiben az ember az" 
egész világ képét meg fogja láthatni; ha valaki a saját képét is 
megpillantja benne, az bizonyára nem fogja azt senkinek mon
dani." Azonban a közönség nehezen mozdult: de bár csak 36 elő
fizető jelentkezett, JÓKAI hatezer példányt nyomatott „A Nagy 
Tükör"-b6\ és ez a nagy mennyiség kétszáz darab kivételével 
mind elkelt.48 

„A Nagy Tükör" változatosan, ötletesen volt szerkesztve. 
Szellemes gúnyolódások jelentek meg benne a politikai, társa
dalmi és irodalmi élet fonákságairól; „a száműzött z" címen 
szatírát írt arról a vitáról, amely az Akadémiában a „ez" vagy 
a „c" betű használata felől folyt, közölte a magyar írók és a 
lapra elő nem fizető hazafiak szatirikus arcképcsarnokát. Állandó 
rovatai voltak: „Beszélyek és effélék. Satyrák. Genreképek. 
Versek. Humoristicus ötletek. Caricaturák. Furcsa ötletek. Ado
mák", végül a „Politikai körút gyalog", amelynek esakhamar 
országszerte elhíresedett szerzője, a „politikus csizmadia", JÓKAI 
humorának egyik legsikerültebb alkotása, együgyű, tudálékos 
kommentárok kíséretében oktatja ki feleségét a napilapok nyo
mán a világtörténelem eseményeiről. Gondolkodásmódjában pom
pásan nyilvánul meg a magyar faj eredeti felfogása és józan 
ítélőképessége. 

Megfelelő szöveg tekintetében nem szorult meg „A Nagy 
Tükör"; hiszen a hosszú időközökben megjelenő füzeteket munka
társai, BERNÁT GÁSPÁR, BERECZ KÁROLY és mások nélkül is 
könnyen megtölthette maga JÓKAI gazdag fantáziájának bő tár
házából. A humoros rajzoknak azonban szűkében lévén, lapjá
nak borítékán a kiadóval együtt a következő felszólítást intézte 
„hazai művészeinkhez": 

„Az illyen (sic!) illustrait humoristikus vállalat, mint a mienk, kez
detben nem adhat oly megfelelő képeket, aminők a külföldi hasonló tar
talmú vállalatok képeivel versenyezhessenek. Nem is tudjuk egyelőre, hogy 
kitől kelljen azokat megszereznünk? Pedig kétségtelenül hisszük, hogy ha
zánkban annyi geniális művész és dilettáns rejtőzködik, a ki torzképek, 
genreképek, jellemképek s más effélék kiadhatásában remek dolgokat fog elő-

48 SZABÓ LÁSZLÓ: Jókai élete és művei. Athenaeum, 1904. 159. lap. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. 13 



l 82 MORLIN ADORJÁN 

állíthatni, ha számára kellő tér nyittatik. Mire nézve felhívjuk az illető mű
vész és műkedvelő hazafiakat, hogy ha vállalatunk számára közreműködni 
óhajtanak, mi minden ilynemű rajzot szívesen veendünk s a mint egy rész
ről azoknak ülendő díjazását ígérjük, úgy, ha szükséges, a kívánt titoktartá
sért is kezeskedünk. Így reméljük időjártávai vállalatunk művészeti részét is 
odaemelhetni, hogy a külföldi hasonneműekkel a versenyt kiállhassa." 

A felszólítás alig járt eredménnyel; mert voltak ugyan 
grafikusaink, de hiányoztak a karikatúra-rajzolók: JANKÓ JÁ
NOS, a nagymester, még néhány hónapig váratott magára. így 
történt, hogy „A Nagy Tükör" bizony jobbára kezdetleges 
illusztrációit nagyrészt maga JÓKAI rajzolta, részben pedig a 
francia „Charivari"-bó\ GRANDVILLE-ÍŐI vette kölcsön. 

„A Nagy Tükör" megindulásának időpontja körül bizonyos-
zavarok vannak, amelyek azonban könnyen eloszlathatok. 
A „Budapesti viszhang" írta: 

„Űj, soha nem látott és nem hallott irodalmi vállalat olyan emberek 
számára, kik félnek a szomorúságtól! Szerkeszti Jókai Mór, kiadja Heckenast 
G." ily bevezetés alatt küldettek szét a napokban a „Nagy Tükörre" elő
fizetési felhívások. A „Nagy Tükör" az első szabadalom nélküli emberszólási 
vállalat; ez olyan tükör, melyben az egész világ megláthatja magát, — azon
ban nem lesz benne semmi okos dolog, amin valaki megunhatja magát. Meg
jelenik a Nagy Tükör háromíves füzetekben, számos képpel és képtelenség
gel, minden 5-ik vasárnapon kérlelhetetlen pontossággal. Egy évfolyam 10 
füzetből áll, s előfizetési ár az egész évfolyamra 2 pft."49 

PETRIK „A Nagy Tükör" megjelenésének idejét szintén 
1856—58-ra teszi;50 a „Vasárnapi Újság"-ban a szerkesztői mon
danivalók között, tehát nyilván JÓKAI kívánságára ez az üzenet 
jelent meg: „K. K. Halasra. A ,Nagy Tükör'. Úgy halljuk, hogy 
félbeszakadt pályáját régi erővel újra folytatja s még e héten 
2 füzet jelenik meg belőle egyszerre."51 Az „Űj Magyar Múzeum" 
az 1856-ban megjelent szépirodalmi és mulattató lapok felsoro
lása közben „A Nagy Tükör"-t is felemlíti és megindulásának 
időpontjául 1856. decemberét jelöli meg.52 

„A Nagy Tükör"-nek tehát 1856-ban kétségtelenül világra 
kellett kerülnie; ezzel szemben áll a címlap, amely az 1858-as 
évszámot viseli. Bizonyos, hogyha nagyobb időközökben jelent 

48 1856. november 6. 
50 i. m. II. 285. 
61 1857. augusztus 9. 
52 1857. I. füzet. (Január.) 
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is meg „A Nagy Tükör" tíz füzete, két esztendeig nem tartha
tott, míg az első füzettől eljutott a címlap és a tartalomjegyzék 
kinyomatásáig. Bizony késtek a füzetek; késtek pedig JÓKAI pon
tatlansága és üzleti érzékének közismert teljes hiánya miatt. Az, 
első öt — úgy látszik — idejében kijött, de az egyszerre meg
jelent 6—7. füzet elején már a politikus csizmadia menti a kése
delmet: „nem voltam én beteg . . . " — mondotta. Az ötödik és 
a hatodik füzet között tehát hosszabb szünet volt, miként a 
hetedik és a nyolcadik között is, amely utóbbiban szintén a poli
tikus csizmadia adja elő JÓKAI helyett indokatlan védekezését, 
hogy megkésett. 

,„A következő 9. és 10. füzetek novemberben egyszerre fog
nak megjelenni s ezzel a Jókai Mór által szerkesztett ,Nagy 
Tükör' első évfolyama bevégződik. Sequitur Kakas Márton" — 
írta a „Vasárnapi Újság".6* És „A Nagy Tükör" folytatása, a 
„Kakas Márton Albuma" 1858 májusában54 valóban beköszön
tött ugyanolyan alakban, betűformákkal és szellemben, mint 
elődje. JÓKAI a „Kakas Márton levelei"-vel már a „Vasárnapt 
Újság" legelső évfolyamaiban feltűnt; e cím alatt színikritikákat 
közölt, amelyeknek oly nagy sikerük volt, hogy HECKENAST, a 
kiadó már a harmadik kritika után évi ezerkétszáz forintot ígért 
JÓKAinak, ha minden héten ír egy Kakas Márton-levelet, amit 
JÓKAI meg is tett.55 Jól ment a „Kakas Márton Albumá"-nak 
is} úgyhogy a hirtelen fellángolt érdeklődés rávezette JÓKAit egy 
hetenként megjelenő élclap szerkesztésére. A „Kakas Márton 
Albumá"-t tehát az első és egyetlen számmal beszüntetvén, 
helyette, illetve folytatásául 1858. augusztus 21-én, egy szom
bati napon útnak indította az „Üstökös"-t, amellyel új irányt 
jelölt ki élclapirodalmunkban és amely évtizedeken át öröme, 
vigasztalása, gondoszlatója, mulattatója lett a búbánatos magyar 
közönségnek. MORLIN ADORJÁN. 

53 1857. november 8. 
54 SZINNYEI élclapstatisztikája tévesen júniusra teszi megjelenését. SZA-

LÁDY helyesen májust ír; ugyanígy PETRIK is. (I. m. I I . kötet, 309. lap.) 
5 5 SZABÓ LÁSZLÓ, i. m. 157. lap. 

13* 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Ifj. Szinnyci József 
(1857—1943) 

1927 tavaszán az akadémiai könyvtárból fölváltva jártunk 
tisztviselők az akkor 69 éves FERENCZI ZOLTÁN halálossá vált ágyá
hoz, jelentést tenni az eseménytelen könyvtári élet eseményeiről. 
Egy vasárnap délelőtt SZINNYEI JÓZSEF 70 éves jubileumáról számol
tam be. FERENCZI ZOLTÁN elégülten vette tudomásul a hírt: az derék 
ember, megérdemelte az ünneplést. Gondolta-e az élettől búcsúzó, 
hogy egy év múlva ez a nála idősebb fogja átvenni az árvánhagyott 
örökséget, az Akadémia könyvtárát? 

Stílszerű ez az öröklés a patriarchák között éppen az akadémiai 
könyvtárban. Ez a könyvtár ma is több patriarchális vonást mutat. 
A belépőt az olvasóterem falain nem a mennyezetig emelkedő könyv
állványok fogadják, ott embermagasság fölött arcképek, szobrok és 
más emléktárgyak töltik ki a teret. FERENCZI ZOLTÁN — mint vérbeli 
könyvtáros — észrevette és gyakran fölhánytorgatta a modern könyv
tárban szokatlan jelenségeket, de mint bölcs reformerhez illik, lassan 
változtatott, kapkodás helyett mindig csak egy munkát véve elő. 
Az ő reformja — félmillió kötetes könyvtárban alig hinnők, hogy 
csak 17—18 éves reform — a bekötött szakkatalógusok széjjelszede-
tése önálló cédulákká. A „könyvkölcsönző" könyvet ő még meghagyta, 
egyedülivé a kartotékrendszert csak SZINNYEI JÓZSEF tette. FERENCZIÍ, 
a könyvtárban egy életet eltöltött gyakorlati szakembert, bántotta az 
akadémiai könyvtár repozitoriumaiban az állványok magassága, de 
itt meggyőzte őt a nagy könyvtárterem templomszerű szépsége, — csak 
kiejtette, de tüstént el is ejtette e díszes terem vízszintes kettévágásá-
nak gondolatát. Véglegesnek fogadva el a helyzetet, helyszűke miatt 
ő kezdte meg az állványok magasítását toldalék-polcokkal, megőrizve 
a könyvtár interieurjének maholnap évszázados arculatát. Neki még 
sikerült új helyiségeket szereznie az 1918 után oly sokáig húzódott 
nyomorúság dacára, — SZINNYEI JózsEFnek egyre megoldhatatlanabb 
gondot okozott a térhiány a könyvek erős tempóban gyorsuló gyara
podása miatt. Űj toldalékállványok építtetésével, a szakok tologatásával 
segített amennyire lehetett, s ha a személyzet létszámának csekélyvolta 
miatt gyakran nehézségbe ütközött az átrakodás, vigasztalta magát 
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azzal, hogy tulajdonképen kettős munka folyik egy csapásra, mért a 
költöztetéssel együttjár minden egyes megmozdított könyv leporolása, 
így a könyvtár tekintélyes része megkapja azt a tisztogatást, ami elmé
letileg 4—5 évenként járna az egésznek, gyakorlatilag azonban nálunk 
szinte elképzelhetetlen. 

Folytatta SZINNYEI JÓZSEF a jó segédkönyvek beszerzését és a kül
földi tudományos társaságokkal a csereviszony kiépítését. A M. Tud. 
Akadémia készséggel küldi saját kiadványait idegen akadémiáknak és 
más tudományos társulatoknak avégből, hogy cserébe megkapja ezek 
kiadványainak egy részét. Patriarchális vonás ez a csereviszony, egy
idős az Akadémiával, de nem tudjuk megmondani, mi teszi haszno
sabbá könyvtárunkat, vájjon az-e, hogy a mostani háború kezdetéig 
e csereviszony alapján ezernél több külföldi időszakos nyomtatvány 
járt ide, vagy az, hogy ezekből a kiadványsorozatokból megvannak 
a régiek is, némely esetben a XVIII . század derekáig, 200 év előtti 
időig visszamenőleg. Ebből és több hasonló szempontból a fiatalokkal, 
bátran veheti föl a versenyt a patriárcha, gyöngéje a legújabb mun
kák beszerzése és köttetése. 

SZINNYEI JÓZSEF örömmel fogadta a könyvtár dotációjának eme
lését, ami az általános gazdasági helyzet és az Akadémia pénzügyei
nek javulásával — ha mérsékelt módon is — megindult. De a java
dalom emelésének korlátokat szabtak másirányú szükségletek, köz
tük éppen a könyvtár régi, még a palotaépítés korából való fűtő
berendezésének kicserélése. Ez tulajdonképen nem csere, mert az úf 
teszi lehetővé a munkahelyeken kívül a raktárhelyiségek nagyobb 
részének temperálását, de — használaton kívül — a régi is meg
maradt. A szoros értelemben vett dotáció az emelés dacára kevés volt 
a köttetés és új beszerzés céljaira. A köteles- és cserepéldányok túl
nyomó része kötetlenül fut be, SZINNYEI JózsEFnek minden krajcárt 
meg kellett néznie hogy a legszükségesebb el ne maradjon; nagy gon
dolatairól, köztük az üvegfedelű olvasóterem építtetéséről le kellett 
mondania. 

A beszerzés csekélysége dacára elég munkája volt a tisztviselői 
karnak. A 40.000 kötetre becsülhető ViGYÁzó-örökség feldolgozása 
nemcsak tömegével adott munkát, hanem azzal is, hogy anyagában 
tekintélyes részt foglal el a régi magyar és az incunabula, melyeknek 
beosztásával könyvtárunk talán legnagyobb magyar gyűjtemény lett 
ebből a szempontból. Még hátra volt a KÉGL-hagyaték keleti kézira
tainak egy része, s a munkát szaporította a törzsanyagból kiválasz
tott Régi Magyar Könyvtár IV. sorozat fölállítása az 1711 előtti 
— Magyarországra vonatkozó — nem-magyar szerzőktől, nem Ma
gyarországon megjelent művekből. 
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Mindezekben a tisztviselőkre bízta a munka dandárát, SZINNYEI 
JózsEFe volt a munkabeosztás szervezése és az anyagiak előteremtése. 
Tudós munkájától nem ez vonta el. hanem a könyvtár mindennapi 
életének kicsinyes ügyei. Most, 15 évi főkönyvtárnokság hétköznapjai
nak izgalmai után, pihenni tért SZINNYEI JÓZSEF a könyvkölcsönzők
kel folytatott tusák és a végeláthatatlan személyi ügyek türelem- és 
kitartás próbáitól. Amilyen részvéttel kísérte fölindulásait, töprengé
seit a könyvtár tisztviselői és altiszti kara, olyan hálával, szeretettel 
és tisztelettel emlékezik az ő bölcseségére és jóságára. TÖRÖK PÁL. 

Magyar vonatkozású irat az Arditi-gyüjteményben. EBER-
H A R D GOTHEIN ismert művében, (Die Culturentwickelung Süd-ltaliens 
in Einzel-Dar Stellungen, Breslau, 18S6. 543. I.)1 említ egy magyar 
szempontból is figyelmet érdemlő adatot. Az Accademia Pontaniana 
keletkezésével kapcsolatban rámutat, hogy az akadémia szervezésének 
gondolatát maga PONTANO vetette fel. Tervét I. ALFONSO magáévá 
tette s pártfogásával a gondolat hamarosan megvalósulhatott. Az új 
akadémia bizonyos mértékig udvari, hivatalos jellegűvé alakult, annál 
is inkább, mert a nápolyi egyetem abban az időben a humanizmus 
befogadásától még elzárkózott. A hivatalos jellegnek megfelelően a 
fiatalabb ALFONSO Mátyás magyar király és Beatrice eljegyzése alkal
mával azzal a kéréssel fordult PONTANO/JOZ, írasson az akadémiával 
prózában és versben megfelelő alkalmi üdvözléseket, amelyek az 
ünnepély fényét emelhetik s általában jó ómenként szolgálhatnak. 
Még hozzáfűzte, hogy e kivételes alkalommal áthágható lenne az 
az elvi állásfoglalása, hogy királyokról és fejedelmekről csak keveset 
és jót írnak. Nyilvánvalóan a kivétel ez esetben csak a mennyiséget 
érintette volna: a „jó" magától értetődött! Forrásként GOTHEIN az 
az y4rí/ííi-gyüjteményre hivatkozik. A szövegezésből világos, hogy az 
v4rc/iíi-gyüjteményben csak a PoNTANÓhoz írt levél található; arról 
tehát, hogy a megrendelt beszédek és költemények is ott őriztetnének, 
nem lehet szó. De már magában a felkérő levélben foglalt megbízás is 
fontos adalék lenne a MÁTYÁs-kori magyar-olasz humanista kapcsola
tok történetéhez, ha a levél tényleg hitelesnek bizonyulna. Azonban 
éppen ezen a ponton komoly aggályok merülhetnek fel. A kérdés meg
oldása, a hitelesség tisztázása szoros kapcsolatban áll az egész Arditi-
gyüjtemény hitelességének problémájával, ami azonban — mint látni 
fogjuk — erősen vitatottnak tekintendő. 

A gyűjteményt a XIX. sz. elején a Lecce-ből származó jeles olasz 
archaeologus, MICHÈLE ARDITI (1746—1838.) vette meg GIAN VINCENZO 

1 A munka később olasz nyelven is megjelent: II rinascimento nell'Italia 
Méridionale, Firenze, 1915. A szóbanforgó hely az olasz kiadás 252.1. található. 
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MEOLA (1744—1814.) nápolyi tudós gyűjtőtől. A vevő gazdag, az 
eladó viszont szegénysorsú volt: olyan mozzanat ez, amit a hitelesség 
kérdésének megvitatásánál később figyelembe vettek. A XIX. század 
végén és a XX. század elején a gyűjtemény CARLO LUIGI ARDITI, 
MICHÈLE leszármazottjának birtokában volt, aki azt egy kis olasz 
városkában, Presicceben féltékenyen őrizte. Az újabb fejleményekről 
egyelőre nincs tudomásom. Az irodalomban összeszedhető adatokból 
az derül ki, hogy a múlt század végén és e század első évtizedeiben 
a tudósok, köztük olaszok is, általában nehezen fértek hozzá a 
gyűjteményhez s csak kivételes esetekben sikerült a féltékenyen őrzött 
kincsekből valamit kiadniok. így pl. F. TORRACA és L. VIOLA 1881-
ben Rómában kiadott két levelet: Intorno a l'orazione del Pontano a 
Carlo VIII.: due epistole.2 Természetesen mindkét kiadó védelmébe 
veszi a gyűjtemény hitelességét. Ugyancsak e gyűjteményből publi
kálta G. AMALFI G. ALTiLiónak kiadatlan terzináit: G. ALTILIO e una 
sua poesia inedita, Napoli letteraria, i88>. A két olasz mellett még 
két német kutató is beletekinthetett a titokzatosan kezelt iratokba. 
Az egyik, mint láttuk, GOTHEIN volt, aki az ott talált adatokat idézett 
művében felhasználta3 s azok hitelességét elismerte, a másik pedig 
MOMMSEN, aki VIOLA közvetítésével férkőzhetett hozzá CARLO LUIGI 
ARDITI kincseihez s zsákmányát a Corpus Inscr. Lat. X. P. I. p-
LVIII . értékesítette, amivel máris elismerte a pompei gladiátori játé
kok tesseráira vonatkozó adatok hitelességét. 

A megbízhatóság kérdése tehát azok részéről, akik a gyűjte
ményt közvetlenül használhatták, elég jól állna. Annál hevesebben és 
határozottabban foglalt állást a gyűjtemény hamisított volta mellett 
több alkalommal is a nápolyi humanizmus történetének egyik legjele
sebb kutatója, ERASMO PÈRCOPO, aki viszont — mint maga is be
vallja — nem tudott engedélyt kapni az eredeti iratok megtekintésére, 
legfeljebb azokat a másolatokat használhatta, amelyek talán MEOLA 
tollából az egyes dokumentumokról nápolyi könyvtárakba (Nazio-
nale és Oratoriana) kerültek. PÈRCOPO kitartott mellette, hogy az 
egész gyűjtemény vakmerően összetákolt hamisítványokból áll. Ë sze
rint a PoNTANÓhoz írt AiFONSo-levél is hamisított lenne! E kérdésről, 
előzetes nyilatkozataira is hivatkozva, különleges élességgel nyilatko-

2 Üjból kiadva: Studi di storia lett. napoletana, Livorno, 1884. , 
3 GOTHEIN e gyűjteményből adta ki pl. Pietro Golino levelét Sannazaró-

hoz, amelyben őt szüretre hívta Pontanónak antignonói villájába. (L. az 1886-i 
németnyelvű kiadás 380. 1.) 
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zott az egyik, 1907-ben kiadott munkájában.4 A legfontosabb rész
letet eredetiben idézem: „Ho affermato altrove che tutte le compo-
sizioni dei pontaniani, contenute nella raccolta deli' Arditi, son certa-
mente goffe contraffazioni deli' erudito napoletano Gian Vincenzo 
Meola; e mi duole di non poter definire questa benedetta questione 
delle carte arditiane, alle quali han prestato e prestano fede tuttora, 
tanti valentuomini. Per quel po di pratica che ho deli' umanismo 
napoletano voglio sperare che gli studiosi si contenteranno per ora 
della mia affermazione." Mivel PÈRCOPO valóban elsőrangú kutatója, 
éppen PoNTANO és köre munkásságának, elutasító véleménye a leg
nagyobb mértékben megfontolást érdemel. Az esetleges legújabb fejle
mények ismeretének hiányában egyelőre csak fel akartam hívni a 
magyar kutatók figyelmét a GoTHEiNtől említett adatra s ezzel kap
csolatban a hitelesség kérdésére. Fontos lenne, ha ALFONSO levelének 
szövegét sikerülne egyszer megszereznünk s különösen fontos lenne 
annak tisztázása, hogy a levelet tényleg az ifjú ALFONSO írta-e még 
a XV. században, vagy pedig — amint PF.RCOPO határozottan állítja — 
a leleményes MEOLA hamisította-e kétségtelen elmeéllel és jobb ügy
höz méltó tárgyi és nyelvi tudással, anyagi érdekből, a XVIII . és 
XIX. század fordulóján. HUSZTI JÓZSEF. 

Sajtótörténeti fogalmaink tisztázása. A Magyar Történettudo
mányi Intézet Évkönyve 1942. évi hatalmas kötetében, BENDA K A I 
MAN ötíves, rendkívül nagy szorgalommal megírt tanulmányt közölt,, 
melynek címe „A törökkor német újságirodalma. A XV—XVII. szá
zadi német hírlapok magyar vonatkozásainak forráskritika jáboz." 

Az előkelő helyen megjelent, alapos és kimerítő tanulmány „for
ráskritikai" értékelését arra illetékesek bizonyára sorrakerítik; e hasá
bokon örömmel ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy az általa fel
vetett sajtótörténeti fogalmak tisztázását elősegítsük. 

BENDA KÁLMÁN, mint dolgozatának címe is mutatja, abból a 
korból meríti tárgyát, amikor a mai értelemben vett hírlap = újság — 
időszaki, időhöz kötött sajtó,_ nem alakult még ki. Anyagának gyüj^ 
tése közben azt kellett tapasztalnia, hogy a különféle hírközlő nyom
tatványok elnevezésében nincs következetesség, nincsenek pontosan 
követett s véglegesnek tekinthető szabályok: nagy az összevisszaság. 

A fogalmak „tisztázatlanságát" felhasználja arra, hogy „mint 
történész" a „könyvészek" eljárását szellemeskedő, szigorú bírálatban 
részesítse, s megjegyzéseivel a „könyvészeti" és „történelmi" szem-

4 Lettere di Giovanni Pontano a pnncipi ed amici. Atti della Accademia 
Pontaniana. Volume XXXVII. Serie IL vol. XII. 1907. Az idézet a 16. 
1.-ról való. 
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pontok ellentétességét domborítja ki, nem mindig a legszerencsésebb 
és legtárgyilagosabb fogalmazásban. 

BENDA főkifogásai a könyvészek ellen az újság szó használata 
körül csoportosulnak. Az „újság" szót nem a mai általános szóhasz
nálat szerint alkalmazza, hanem azt nevezi újságnak, amit „irodal
munk eddig hol újságlap, hol meg újságlevél néven" emlegetett, „szol
gai módon lefordítva a német szakkifejezést". (269. 1.) „A hírlap szót, 
amelyet irodalmunk eddig inkább csak az időszaki sajtótermékek 
megjelölésére használt, gyűjtőfogalomként alkalmaztuk, s újságot, 
hetilapot és napilapot egyaránt alája soroztunk" (269. 1.) — mondja. 

Ennek a nomenklatúrának persze nagyon nehéz a következetes 
alkalmazása, mert ellenkezik a köznyelvi használattal. Szerzőnk maga 
is el-elvéti. így kerülnek bele aztán mondanivalójába az effajta fur
csaságok: „mindazokat a röpiratokat, amelyekben újsághírek vannak, 
a ^ír/apirodalomba sorozzuk".1 (195. 1.) Vagy pedig: „A hetilapok 
címlapja már büszkén hirdette, hogy tudósításaikat az egész világról 
hozzák. Hírközlő módszerük, szerkesztési elvük és újságuk külső képe 
azonban változatlanul a régi maradt még sokáig." (195. 1.) Saját 
nomenklatúrája szerint hírlapuk külső képe volna a helyes kifejezés, 
mert hisz nála a gyűjtőfogalom a hírlap, nem az újság! 

De nem akarjuk BENDA KÁLMÁNt a fölényeskedésben, leckéztetés-
ben és szellemeskedésben követni, e helyett rá szeretnénk mutatni bi
zonyos magyar tudományos törekvésekre, amelyek, úgy látjuk dolgo
zata olvasása közben, elkerülték figyelmét. 

Az első világháború óta ugyanis nemcsak európaszerte emelke
dett különleges jelentőségre,2 hanem Magyarországon is úgyszólván 
szemünk láttára polgárjogot szerzett a tudományok respublikájában 
a sajtótörténet, a sajtótudomány. 

Nincs a magyar szellemi életben egyetlen tudományág, amelyben 
olyan rohamos feltörés volna tapasztalható, mint a sajtó tudományos 
kutatásai terén. Egyik próbálkozás követi a másikat. Megindul A Sajtó 
folyóirat, kimondottan sajtótárgyú értekezések jelennek meg egymás
után, a szegedi egyetemen sajtótudományi előadásokat tart TÁPAY 
SZABÓ LÁSZLÓ C. rk. tanár, mint megbízott előadó, a pécsi egyetem 
bölcsészeti kara 1932-ben, a budapesti egyetemé 1940-ben „sajtótörté
net" tárgykörből magántanári képesítést fogad el, 1936 végén Buda
pesten megalakul a Magyar Sajtótudományi Társaság, az Országos 
Magyar Sajtókamara sajtófőiskolát tart fenn, az Országos Széchényi
könyvtár megindítja Magyarországi időszaki sajtójának könyvészetet, 

1 A kiemelések tőlem valók. 
2 V. ö. BABÁTH TIBOB ismertetését DEZSÉNYI BÉLÀ: A magyar hírlap

irodalom első százada c. munkájáról. Századok, 1942. 240. 1. 
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a Magyar Könyvszemle új, harmadik folyamában tág teret nyit a 
sajtótörténeti tárgyú dolgozatoknak, — hogy csak néhány tervszerűt
lenül kiragadott, felötlő példára felhívjuk a figyelmet. 

Ha BENDA KÁLMÁN a sajtótudomány törekvéseit csak némileg 
érdeklődésére méltatta volna, bizonyára több megértéssel nézné a — 
bibliográfusokat is. 

De hogy a fogalmak tisztázásához valóban hozzájáruljunk, meg
próbáljuk a következő kérdéseket sorra venni: 

i. Az időszaki sajtó fogalmának és a nem-időszaki nyomtatvá
nyoknak különbsége sokkal mélyebben gyökerezik, semhogy kizárólag 
„könyvészeti" szempontokhoz igazodnék. Legmélyrehatóbban THIENE-
MANN TIVADAR fejtette ki az idő-sajtó és könyv fejlődésében meg
figyelhető különbségeket.3 A könyv „lezárt szövegű időtlen szellemi 
individualitás", ezzel szemben a folyóírás „ . . . mindig befejezetlenül 
halad tovább az idő végtelen folyamán, megszakadhat, de elvben 
sohasem fejeződik be".4 Már régebben mi is rámutattunk, hogy az 
időszaki sajtó formális sajátsága az újból és újból visszatérő cím, 
belső tulajdonsága pedig a soha-véget-nem-érés hallgatag beígérése.5 

A periodicitást, publicitást és aktualitást tekinti az egyetemes sajtó
tudomány egyöntetűen az idő-sajtó jellemző tulajdonságainak. Ez nem 
jelenti azt, hogy a történeti fejlődés vizsgálata nélkül, ennek a hármas 
szűrőnek alkalmazása után fennmaradó anyaggal hajlandó csak fog
lalkozni. E sorok írója a modern sajtó kialakulásáról tartott egyetemi 
előadásaiban (1933—34-ben Pécsett, 1941-ben pedig Budapesten) éppen 
a sajtó kezdeti formáit, gyökereit tárgyalta, amelyeknek egyike a 
BENDA-féle „újság",6 de amely mellett még régebbi formákat is nyo
monkövethetünk. A vándor lantosok énekei ugyanis egészen a szóbeli
ség koráig vezetik vissza az újság gyökerét — s itt az aktualitás jelent
kezik elsőnek *—, mellettük a levél formával kezdődik a megjelenés 
rendszeressége, az időszakos jelleg (periodicitás) pedig csak a féléves 
vásári hírlapok megindításával alakul ki. Ezektől a kezdeti formáktól 
vezet az út a hetilapokon keresztül a napisajtóhoz. 

A sajtóbibliográfusnak azonban nehezebb helyzete van. A leg
modernebb, vagy legtörténelmibb szempontok felismerése sem teszi 
lehetővé, hogy ne alkalmazzon anyaga feldolgozásánál valamiféle 

3 Irodalomtörténeti alapfogalmak. 2. kiadás. Pécs, 1931. 181—186. !.. 
* U. o. 182. 1. 
5 MÁTÉ KÁROLY: Sajtó és tudomány. Minerva-Könyvtár, 24. sz. és Mi

nerva, 1929. 235. 1. 
6 Publikálásra ezek az előadások nem kerültek, mert a sajtótudomány

ban általánosan elfogadott ismereteket rendszereztek, s nem voltak eredeti ku
tatások eredményei. 
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sorompót. DEZSÉNYI BÉLÁnak A magyar hírlapirodalom első százada 
c. munkája Magyarország időszaki sajtójának könyvészete c. vállal
kozás egyik füzete. Hogyan ölelhetné fel meghatározott anyagán kí
vül a relációkat, újságleveleket, vagy egyéb hírközlő nyomtatványo
kat?! Hogy éppen a BENDA által ismételten említett DEZSÉNYI BÉLA 
milyen alapos körültekintéssel foglalkozik a sajtó könyvészeti pro
blémáival, arranézve elég rámutatni Sajtó és könyvészet c. dolgoza
tára a Magyar Könyvszemle 1942. évi folyamában (126—1^2. 11.). 
Azok a sorok pedig, melyek cikke végén állanak (151—152. 11.), beszé
des bizonyítékai a „könyvész" egészen „történelmi" felfogásának. 

2. összefoglaló elnevezésnek, gyűjtőfogalomnak igen alkalmas a 
sajtó szó. A „sajtó" a mai magyar nyelvben a periodikus, időszaki 
megjelenéshez kötött nyomtatványok minden faját felöleli.7 Nem kell 
félni a presse szó „lefordítása"-tói, hiszen akkor az összes nyugati 
nagy nemzetek hasonlóképen keresgélhetnének új fogalomelnevezés 
után. A hírlap és az újság a mai szóhasználat szerint egyértelmű a 
napilap fogalmával. Nincs ok itt a jelentésszűkítés erőltetésére, csak 
nem kell az eddigi újságlevél, újságlap elnevezést kiátkozni. Nem éri 
meg az a kis előny, amit a fogalomszűkítéssel szerzünk, a fogalmak 
tisztázatlanságának további fokozását. 

Bennünket az „újságlevél" szó használatában egyébként nem az 
vezet, hogy szolgai német fordítás-e, hanem hogy nemesi családfája 
van: már 1821-ben „Az újságlevelek' és tudományos folyó iratok 
eredetéről" értekezik BITNITZ LAJOS a Tudományos Gyüjtemény-hcn 
(XII. köt. 54—71. 11.). De ha már az idegen eredet kérdése felvető
dött, nem árt talán megjegyezni, hogy a „sajtó" régi magyar szó, a 
XIV. század végén már jelentkezik, a Besztercei szójegyzékben elő
fordul8 — persze nem XX. századi jelentésében —, az „újság" is XV. 
századi előfordulású s mai jelentésében is 1793-ra megy vissza. A „hír
lap" közülök a legifjabb, mivel nyelvújítási szó.9 

3. Végül még csak egy megjegyzést. BENDA furcsálja, hogy az utó
kor megtagadja „a magukat két évszázadon át következetesen újság
nak, Zeitungnak és Journalnak nevező" hírközlő nyomtatványoktól az 
újság nevet (270. 1.). Ezzel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet 
a „Zeitung" szó jelentésváltozására. A szó nevezetesen nem azt jelen
tette a XVIII . század előtt, amit ma. Későközépfelnémet zitunge 
alakját legkorábban 1321-ből mutatja ki a német etimológia;10 jelen-

7 V. ö. MÁTÉ, id. h. 234. 1. 
a BÁRCZI: Magyar Szófejtő Szótár. 
9 U. o. 
19 KLUGE : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
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tése akkor még ,Nachricht', ,Kunde' = hír, híradás, a ,Neue Zeitung' 
tehát új hír. „Újság" = hírlap értelemben csak a BENDA által is idézett 
KASPAR STIELER korában lett általános. A „Nachricht" szóval pedig 
csupán a XVII . századtól kezdve találkozunk. 

Talán ezekkel az idevetett megjegyzésekkel tisztultak némileg a 
sajtótörténeti fogalmak. Talán az is kitűnik belőlük, hogy sajtó meg
értése és megvilágítása újszerű tudományos feladat, hogy a sajtótudo
mány egyre szélesebb kört vonz magához és vonzása alól sem a „tör
ténészek", sem a „könyvészek" nem vonhatják ki magukat, mint ahogy 
helyet juttat a sajtótudomány a vele kapcsolatos társadalompolitikai, 
jogi, statisztikai, technikai, stb. kérdések vizsgálóinak egyaránt. 

MÁTÉ KÁROLY. 

Szakáts József, Falka' Sámuel betűmetsző tanítványa. 
A régi székely családból származó BIKFALVI FALKA SÁMUEL, mint 

„anyabetűvéső és betűöntési ügyelő" 1798-ban került az Egyetemi 
Nyomdához, Bécsből, ahol az erdélyi reformátusok támogatásával 
látogatta a rajziskolát, betűmetszéssel és metszetek készítésével foglal
kozott, s utóbb a PuLio-testvérek nyomdájában állt alkalmazásban. 
Bécsi tartózkodási idején egy sajátos stereotipizálási eljárással tette is
mertté nevét. A kényes és szigorú ízlésű KAZINCZY írta róla, hogy 
„Magyarország ép oly büszke lehet ő reá, mint Franciaország DiDOTra 
Németország PRiLLWiTZre."1 

Az Egyetemi Nyomdával kötött szerződése értelmében kötelessége 
volt a betűmetsző tanulók kiképzése is. Az alábbiakban egyik érde
mes tanítványa pályakezdésének és későbbi munkásságának néhány 
mozzanatát ismertetjük eddig publikálatlan levélbeli adatok alapján. 

Sz. Erzsébethi idősb SZAKÁTS MIHÁLY székelyudvarhelyi asztalos
mester 1806. július 3-án levelet írt FALKA SÁMUELnek, melyben emlé
kezteti, hogy 

„hajdan Doktor Herter Űr szállása szomszédságában gyakorta volt sze-
rentséje a Tkts Úr társaságába lenni.. ., s mikor elment a Tkts Ür mi tői-
lünk, akkor itt hagyta volt kedves emlékezetét Szívünkbe, hogy midőn hall
juk valaholott a Világ Theátrumán érdemes Nevének hírét: éledjen tiszta 
Szívünkbe a valóságos örömnek érzése." Efféle instanciázás után így mu-

1 IVÁNYI—GÁRDONYI—CZAKÓ, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
története 1577—1927. 113 1. — SZENTKÚTY PÁL, Régi hazai nyomdák minta
könyvei 49—50. 1. — KELÉNYI B. OTTÓ, A stereotipia első magyar mestere, 
M. Bibliofil Szemle, 1925. GULYÁS PÁL, Kazinczy és a magyar könyvművé
szet, Magyar Bibliofil Szemle, 1937. — GÁRDONYI ALBERT, A betűmetszés 
mesterségének magyar úttörője. MKSzle, 1939. 69. 1. 
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tatja be fiát: „A harmadik fijam, Jósef, a ki már 22 esztdket hagyott hátra, 
mellyeket mind eddig a Collegyomba használt, hogy Togatus Deák annak 
6-k esztdeje. — Czélja volt az Insineriára: de az Idő változván és annak 
környül állásai: már Szegénysége nem engedi hogy fel mehessen valame
lyik Universitásba. — Papi Statusra vala hivatala: de arra nem lévén ked
vem, és más sok érdemes emberek is ellenkezvén benne, el nem eresztem: 
látván benne a Rajzolás, Festés, Mettzés és t. af. Mesterségekben lévő külö
nös tehettséget — Sok érdemes emberek sajnálkodva láttatnak Fijamra te
kinteni, és gyakorta szemre hányásokkal illetnek hogy a Fijamba lévő azon 
tüzet — miért engedjük használatlan magába meg fojtodni etc. Ez már az 
a környül állás, mely azzal biztat engemet, hogy a Tkts Úrnak eszközlése 
•és útmutatása által, Fijamból Betű Mettző válhatik." 

FALKA SÁMUEL válasza augusztus 6-án érkezett a nagykendi pos
tára . SZAKÁTS JÓZSEF, az ifjú betűmetsző-jelölt tüstén nekiül t a levél
í rásnak. 

„Tekintetes Ür, nagy érdemű Patrónus Uram! A múlt Szeredán, Aug. 
6-kán midőn N. Kenden a Postán jött Leveleket expediálnám, valék sze-
rentsés a Tkts Ürnak Atyámhoz utasított Levelére találnom, a melyet bátor 
valék fel is bontani, mind azért mivel az Atyámtól szabadságot nyertem, 
midőn egyet értéséből várakoztam itt rá, miolta az Atyám Levelit a Tkts 
Ürhoz expediálni ide jöttem [Hogy itt expediálom a Leveleket, az annál 
fogva vagyon, hogy én itt a Postális Háznál a Posta-Mester Titt. Téglási 
Ádám Űr Bátyám Uramnak az Anyám testvérinek Író Deákja és egyszersmind 
Gyermekeinek Tanítója valék, aki most Sz. Udvarhelyen vagyon: de meg 
hagyta, hogy ha a Tkts Ürhoz Levelet írok, ki ne hadjam a Tkts Úrhoz 
alázatos tiszteletit meg írnom] mind azért, mivel úgy tudtam, hogy rész 
szerént engemet is illet. — Fel bontám tehát a Tkts Ür betses Levelét és ki 
olvasám Soraiból irántam való nagy Szívességét és gondosságát etc. Melyért 
nem szűnöm háládatos lenni. Instállom alázatosan a Tkts Urat méltóztasson 
továbbra is Patrónusom maradni, hogy élhessek bölts tanátsával, hogy in
tézhessem lépéseimet azon Üt felé, melyet a Tkts Űr bölts ki nézése szerént 
mutathat azon Czélra, melyet a köz haszonra, és a magam tökéletesítésére 
kívánok elérni, arra a Czélra t. i. a melyre biztat és ösztönöz Születésemmel 
kapott Természeti hajlandóságom. 

El várjuk Kegyes ígérete szerént másodszori tudósíttását is, addig pe
dig íme a Tkts Úrnak parancsolattyára lejjebb vagy két sor nyomtatást és 
Exemplárt mutat írásom, Ősi Czímeremet ábrázoló Petsét (melynek formá
ját 3-k esztdeje hogy metszettem) és ezen N. Kendi Posta Statio egyik Petsét 
formájával nyomott Petsét (melyet tsak esztdje hogy metszettem) melyet ha 
tudtam volna hogy így is fogok használni, figyelmetesebben metszettem 
volna. Festés vagy Rajzolással nem producalok a jövő Posta Napig; mivel 
minden festő és Rajzoló eszközeim és Materiáléim Udvarhelyen hagytam, ha
nem a következendő Posta Napig valahogy tsak szerkeztetek — hogy ak
korra tulajdon Képemet festhessem vagy Rajzolhassam le, — addig is ma
gamat és ügyemet méj tisztelettel a Tkts Űr nagy Szívességibe ajjánlván 
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vagyok a Tekéntetes Ür, Kegyes Patrónusom le kötelezett alázatos tisztelő 
szolgája 

Nagy Kend Aug. 8-kán 1806. Sz. ERZSÉBETHI SZAKÁTS J Ó Z S E F " 

Négy nap múlva írta a másik levelet FALKÁnak és ebben elküldte 
sajátmaga festette miniatűr arcképét is. 

Tekéntetes Ür Nagy érdemű Patrónusom! 

A múlt Pénteken e Holnap 8-kán Expediálám egy levelemet Postára 
a Tkts Úrhoz utasítva a Tkts Ürnak bölts tanátslása és commendálása sze 
rént, melybe meg írtam vala, hogy leve szerentsém a Tkts Ürnak Atyámhoz 
utasíttott Levelére, melyre mind akkorig várakoztam a N. Kendi Postáiig 
Háznál (az hol Expeditor voltam, és most is szint oly formán vagyok az 
Atyámnak a Tkts Úrhoz utasított Levelének ide hozása után) a miért levek 
bátor fel is bontani etc. Írtam továbbá azon Levelemben a Tkts Ür javas-
lására egy néhány sor Betűket: Nyomtatás formán nagyobb és kisebb félé
ket, Exemplar formán is hasonlóképpen, és valami Mettzésbéli Productu-
maimat is ragasztván belé, melyeket most csak azért emlegetek; hogy hátha 
azon Levelem Hajó-törést szenvedett valaholott a Posta Utakon Ki marad
ván pedig a Rajzolás vagy Festés-béli Productumom belőlle; az abba tett 
ígéretem szerént itten küldöm ezen Csorba Levelemhez ragasztva vagyis kap
csolva az én tulajdon képemet, melyet bizony Matska Szőrből általam (Tsak 
a hogy lehetett) készült Pemzel által, és ugyan durva Festékekkel nem fes
tettem, hanem Mázoltam a mint a vonások is mutattyák hazámba lévén min
den Rajzoló és Festő mívszereim, mely noha durva és nints benne vividitas 
mégis mindeneknek akik tsak látták ítéletek szerént a leg első meg pillantás
sal is az én tulajdon formámat mutattya, pedig ugyan soknak mutattam, 
hogy ítéleteket ki tanulhassam — de ez akkor lehet talán bizonyosabb és 
helybe hagyhatóbb, midőn nem Tsak Képe, hanem tulajdon maga is sze-
rentsés lehet magát meg mutatni a Tkts Ürnak — a ki várja meg ígért és 
biztató tudósítását a Tkts Ürnak, a ki még alázatosssággal tiszteli érdemes 
Üri Házát, a ki magát újjabban is ajjánlani bátor a Tekéntetes Ür Nagy ér
demű Patrónusom esméretlen alázatos szegény szolgája Szakáts Jósef m. t. k. 
1806. 12-d Aug. 
P. S. Ha hibáztam a festés, vagy Rajzolás béli törvény ellen; menthetem 
azzal magamat, hogy még soha Rajz Oskolát és engemet Rajzra v. festésre 
tanítót nem esmértem. — Nb. Ezen fél-szeg Levelemről méltóztasson a Tkts 
úr megengedni — — " 

SZAKÁTS JÓZSEF csakugyan felkerült FALKA mellé Budára. Hogy s 
mint működött és miféle betűket metszett, minderről kevés hozzáfér
hető adat áll rendelkezésünkre. Tudjuk róla, hogy 1807-ben 10 frt 
havi fizetést kapott. A nyomda 1824-ben megjelent mintakönyvében,2 

2 Proben aus der Schriftgiesserey der königlichen ungarischen Universi-
täts-Buchdruckerey. Ofen 1824. 



1 

Szakáts József önarcképe. 

Betűrajzok és pecsétek a Falkához intézett levélből. 



Szakáts József betűi az Egyetemi Nyomda 1824-i mintakönyvéből. 
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melynek az Egyetemi Nyomda házi-könyvtárában lévő példányában 
egykorú kéz a mintaszedések mellé feljegyezte a betűmetszők nevét, 
többhelyütt szerepel a mi SZAKÁTS JózsEFÜnk. E szerint a következő 
betűket metszette: 

Kleine Tertia Antiqua, Kleine Tertia Cursiv (rectius Mittel), ezek 
már a nyomda 1814-i mintakönyvében is szerepelnek.3 Német betűk: 
Petit Fraktur, Petit Schwabacher, Coloneille Fraktur, Garmond Frak
tur, Grobe Cicero, Mittel Fraktur. „Falka és másik kiváló tanítványa 
Gotzig Károly betűi mellett Szakátséi jóval gyengébbek, egyenetlenek 
és szépség tekintetében meg sem közelítik a Mesteréit" — írja SZENT-
KUTY PÁL szigorú kritikával. Kezdőtől mindenesetre ez is szép telje
sítmény volt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy FALKA SÁMUEL 
a tanulók kiképzésében nem felelt meg a nyomdavezetőség várakozá
sainak, s 1811. márciusában a betűmetszők tőle mind megszöktek. 
Hová került ezután s hol működött SZAKÁTS JÓZSEF — ezidőszerint 
nem tudjuk. KULCSÁR ADORJÁN. 

Magyar Könyvkiállítás a párizsi Bibliothèque Nationale-
ban. A kiállítást 1942. június i-én zenei előadással kapcsolatban nyi
totta meg BERNARD FAY főigazgató, LEO CROZET-nak, a Könyvtár 
nemzetközi osztálya vezetőjének és EMILÉ BouTRON-nak, az Institut 
de France főkönyvtárnokának jelenlétében. 

A könyvkiállítás két hónapon keresztül, tizenkét nagy tárlóban, 
a Bibliothèque Nationale márvány előcsarnokában, mintegy négyszáz 
magyar könyvet, illusztrációt és kottát mutatott be a francia közön
ségnek. A látogatók száma, a Könyvtár igazgatóságának hivatalos 
értesítése szerint elérte a tízezret. 

Az adományról, mely magában foglalta a Magyar Kir. Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Aka
démia adományát, a Bibliothèque Nationale hivatalos kommünikét 
adott ki, mely a francia napisajtóban úgy a megszállott, mint a sza
bad területen minden napilapban megjelent. E kommüniké kiemeli az 
adomány különleges értékét és jelentőségét, megemlíti, hogy az ado
mányozott könyvek egyrésze francianyelvű, hogy a magyarnyelvű 
kiadványokhoz a Könyvtár francianyelvű tartalomjegyzéket csatol s 
a képfeliratokat is ellátja francia fordítással. „A kutató, akinek tu
domására jutott — mondja a hivatalos közlemény —, hogy vala
milyen műnek bizonyos vonatkozása közvetlenül érinti kutatásainak 
tárgyát, könnyen lefordíttathatja a reávonatkozó részeket, ha a pá
rizsi Magyar Tanulmányi Központhoz fordul, vagy a Société d'Étu-

3 Schriftproben der königlichen ungarischen Universitäts Buchdruckerei 
zu Ofen 1814. 
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des Hongroises-hez, mely a Sorbonne és a College de France számos 
professzorát is tagjai közé számlálja." 

Hogy e közlemény és a Bibliothèque Nationale magyar könyv
kiállításának különleges nagy nyilvánossága magyar szempontból mi
lyen nagy jelentőségű, annak bizonyságára utalnak azok a körül
mények, hogy a kiállítás következményeként mintegy húsz francia 
művész, iparművész, divattervező kereste fel a Magyar Intézet könyv
tárát, hogy ott a kiállítási anyagon túl is kutatásokat végezzen az 
érdeklődési területével kapcsolatos problémákban. 

Ugyancsak ennek a kiállításnak eredménye, hogy a párizsi Egye
tem Földrajzi Intézete ezévi kutatási programmját (a Fekete-tengertől 
az Északi-tengerig terjedő területek politikai, gazdasági szempontú 
földrajzi feldolgozása) kénytelen volt a magyar anyag tekintetbe
vételével feldolgozni. 

A francia Könyvtárban rendezett magyar kiállításnak a Biblio
thèque Nationale-ban kiváltott belső visszhangját érzékelteti az az is
mertető cikk, melyet a Könyvtár egyik osztályigazgatója, JEAN BABE-
LON a Beaux-Arts című művészeti folyóirat 1942. június 20-i számában 
közölt, valamint az a levelezés, melyet a Bibliothèque Nationale ve
zetősége a párizsi Magyar Intézet igazgatójához intézett, illetve bizal
mas köriratként a Könyvtár tisztviselőivel közölt. 

Nagy visszhangja volt a kiállításnak a franciaországi magyarság 
körében is. Levélben, telefonon és személyesen ötvennél több honfitár
sunk kereste meg az Intézet vezetőségét, hogy felvilágosítást kérjen a 
könyvek anyagáról és a kikölcsönzés módjáról. Kiemelkedik az érdek
lődők sorából CHARLES FRIDRICH, Nancyban élő magyar származású 
„décorateur", aki levelében elmondja, hogy dédapja Csongrádról ván
dorolt ki Franciaországba s ő már minden kapcsolatot elveszített a 
régi hazával, de most elhatározta, hogy megszerzi azokat a műveket, 
melyek francia nyelven tájékoztathatják ősei földjéről. 

MoLNOS LIPÓT 

A kerettel ékesített könyvek és folyóiratok történetéhez.1 

A könyvek, folyóiratok szépsége, bibliofil értéke — a művészi kötés
táblák mellett — elsősorban a levelek tükrétől, a sorfedéstől, az ívré-
tek következetes összeállításától, a nyomdászati díszítőelemek helyes 

1 AUGENFELD M. MIKSA: A mesterszedés. Gyoma, 1903. — FRECSKAY 
JÁNOS: Mesterségek szótára. Budapest, 1912. 223. 1. — KOZMA LAJOS: 
Typográfiai díszítmények. Gyoma, 1920—29. — ERNST HERBERT LEHMANN: 
Gestaltung der Zeitschrift. Leipzig, 1938. in—112. 1. — Lex. des Gesamten 
Buchwesens. Bd. III. 80—81. 1. — NAGY ZOLTÁN: A modern magyar könyv
illusztráció. Budapest, 1937. — J. v. PFLUGK-HARTUNG : Kunstgewerbe der 
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alkalmazásától függ. (A tökéletes nyomdaterméknek elengedhetetlen 
feltétele a sajtóhibamentes .szövegközlés is, bár ez inkább tartalmi, 
mint formai követelmény.) 

A nyomdászati díszítőelemek közül a kerettel foglalkozunk, mely 
tulajdonképen ma már divatját multa. 

Ennek az ornamentumnak az alkalmazása a XV. század 70-es 
éveiben indul meg. A kor művészi érzékű nyomdászai, a liturgikus 
kéziratok példájára, a műhelyükben készült könyvek leveleit igyekez
nek különböző motívumokból álló keretekkel ékesíteni. 

Németországban először GÜNTHER ZAINER (Augsburg) alkalmazta 
a díszes kezdőbetűből kiinduló és a levelet először csak részben körül
folyó, fínomrajzú virágfűzérszegélyt (Almanach auf das Jahr 1472, 
GW. 1292; Winterteil des Heiligenlebens, 1472, Hain 9968). JOHAN
NES ZAINER (Ulm) műhelyében már fejlődést mutat a keret: itt a fló
rából és faunából kölcsönzött motívumok már szép címerekkel fonód
nak egybe (STEINHÖVEL: Pestregiment, 1473, Hain 15058). A német 
keretdíszítés ettől kezdve egyre gazdagabb és finomabb lesz; H E I N 
RICH KNOBLOCHTZER, JOHANN PRÜSS, JOHANN SCHROTT stb., stb. na
gyobb gonddal és különösebb célzattal elkészített nyomdatermékeik 
elengedhetetlen feltételének tartják a minél pompásabb tervvel készülő 
kereteket. 

Olaszországban a könyvdíszítést először a címerfestő műhelyek 
végzik; ellátják a különösebb kiadásokat szép, gazdagon illuminait 
kezdőbetűkkel és ők készítik a finom szalag- és arabeszkekből álló 
keretszegélyeket is. A nyomdászoktól megkapják a díszítésre szánt, 
tükörbe nyomott, nyers, vázlatos — inkább csak helymegjelölést szol
gáló — rajzos leveleket, melyeket azután arannyal és a színek minden 
árnyalatával gazdagon kifestenek. Róma, de különösen Velence illu-
minátorai tesznek e téren nagy hírnévre szert; gondoljunk csak W E N -
DELIN VON SPEIER, JENSON stb. nyomtatványaira. A festett keretdísze
ket, német mintára, elsőnek a velencei ERHARD RATDOLT és társai 
cserélik fel: fehér alapon fametszetes nyomással fekete nyomású kere
teket alkalmaznak. Újításuk azután mind általánosabbá válik (v. ö. 
REGIOMONTANUS: Calendarium 1476, 1478, Hain 13776). Míg Német-

Renaissance. Bd. L: Rahmen deutscher Buchtitel im 16. Jahrhundert. Stutt
gart, 1909. — PUSZTAI F E R E N C : Nyomdászati enciklopédia. Budapest, 1902. 
$6—106, 189—190, 251—263. 1. — RUZICSKA GYULA: A könyvornamenti
káról. Magyar Nyomdászok Évkönyve, 1900. — SOMOS ÁRPÁD: Betűszedés. 
Csorna, 1916. 38—44, 58—60. 1. — E. W E I L : Der Ulmer Holzschnitt. Leip
zig, 1923. — WÓZNER IGNÁC—DÜRMITS IMRE—PAVLOVSZKY J. A L A J O S : 
A betűszedés elméleti és gyakorlati kézikönyve. Budapest, 1905. 9J—102, 
118—125, 169—184. 1. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. 14 
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országban a keret még inkább sarokdísz, Olaszországban egyre zár
tabb és uralkodóbb formát ölt és fontossága lassan egyenrangúvá válik 
a szöveggel. Velencében JOHANNES és GREGORIUS DE GREGORIIS, PEREG

RINUS PASQUALE, GEORGIUS ARRIVABENE, BERNARDINUS RIZUS, MATTEO 

CAPCASSA és sokan mások törekszenek minél művészibb megoldásokra 
a keretdíszítés terén; de Ferrara, Florenc és Nápoly műhelyei sem 
maradnak mögöttük. 

Franciaországban elég későn jutnak el a nyomtatóműhelyek ehhez 
a díszítőelemhez. A párizsiak közül JEAN DUPRÉ (kinek tagadhatat
lanul igen nagy hatása volt a könyvillusztráció fejlődésére) alkalmazta 
először a Missale Virdunense, 1481 (Cop. 4264) lapjainak díszítésére 
a gyönyörű rajzú levelekből és madarakból álló keretdíszt. Utána 
PIERRE LE ROUGE, GUY MARCHAND neveit említhetjük. Különösen a 
Livres d'heures-öket látták el igen gazdag keretdíszítésekkel. Ezektől 
eltekintve, Franciaország tulajdonképen erősen mögötte marad akár 
Német-, akár Olaszország keretes nyomtatványainak. 

A németalföldi nyomdászatban is csak gyér jelenség. 
Ki kell emelnünk a spanyol nyomtatványok keretdíszeit: ezeket 

új és szokatlan motívumok teszik érdekessé és jellegzetessé, melyeket 
mór-arab elemek alkotnak. Szép példájuk TIRANT L O BLANCH (Valen
cia, 1490. N . SPINDELER), melynek fekete alapon, egész keskenyen 
fonott ágas-bogas keretébe sajátságosan tekergő állatfigurák szövőd
nek. Hozzá hasonló formákat mutatnak a lissaboni és leiriai spanyol 
nyomtatványok keretdíszei. 

A XV. századdal indult s szinte öncélúvá vált keretdíszítés egé
szen a XIX. század végéig erősen uralta a nyomdatechnikát; egyre 
általánosabb és elterjedtebb lett és ezzel párhuzamosan egyre többet 
veszített művészi erejéből és értékéből. Lassan az egyszerűbb könyvek 
tükrét sem tudta a nyomdász keret nélkül elképzelni, sőt a folyóiratok 
is keretet kaptak; ha egyéb nem, geometriai vonal egy-, vagy több
szöröse képezte a keretet. 

A keretet a mesterszedők igyekeztek a szöveggel összhangba 
hozni; vigyáztak arra is, hogy az ékítő anyag el ne nyomja a szöve
get, vagy az egyéb tipográfiai díszítőelemeket (díszes kezdőbetű, fej
léc, záróléc, stb.). A sikerült keret — természetesen — csak a szöveg 
kiemelésére, élénkítésére szolgált és nem lett öncélú. A keretes nyom
tatványok elkészítésének eljárása az elkövetkező századokban egyre 
mechanikusabb lett: az adott papírméret után megállapították a helyes 
és arányos margót, melyet egyszerű vonallal jelzett a mesterszedő. 
Ezután nagy gonddal készítették elő a kiválasztott motívumok helyé
nek vázlatát. A motívumok felosztása után meghatározták nagyságú-
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gat, kiterjedésüket és csak ezután kezdték el a rajzolást, részletekbe 
menve. 

Minthogy valamennyi nyomdatermék benne él a korában, a 
barokk, rokokó, klasszikus, romantikus, biedermeier, stb. keretes
nyomtatványok is hűen tükrözik korukat. A keret ékítőelemei min
dig kifejezik annak a kornak építészeti, festészeti, vagy szobrászati 
stílusát, melyből származnak, akár geometriai formák, a természet 
tárgyai, vagy a kettő kombinációi. Vannak természetesen egyik kor
ból a másikba átmenő elemek; így pl. a renaissance-stílusnak szalagos, 
ágas-bogas, virágfüzéres, gyümölcsfürtös keretelemeit még a multszá-
zad is nagy szeretettel alkalmazta s alig van hazánkban is nyomda, 
melyekben ezeket meg ne találnánk. 

A 80-as években igen divatos volt az építészet körébe tartozó 
ékítmény anyagból stilizált keret: görög oszlopcsarnokot, gótikus 
szörnyépítményeket, stb. teremtettek a mesterszedők. Ezek a keretek 
nagyrészben plasztikus hatásúak voltak és ritkán állottak összhang
ban a beléjük nyomtatott szöveggel. Ez magyarázza gyors elavulásu
kat is. 

A klasszikus ékítmények uralmára az 1890-es évek elején a sza
bad irány következett. Ebben a korban a keretek könnyűek, légiesek, 
finomak. Különösen az első és utolsó könyvoldalak, a bevezetések és 
befejezések kapnak keretet a szövegben foglaltak élénkítésére, hang
súlyozására. Ezekhez a keretekhez rendszerint hozzátartozott a stili
zált, vagy természetes virágokból és levelekből fonódó iniciálé és a 
záródísz is. 

A keretszedés tulajdonképen a mi századunkban tűnt el a köny
vek és folyóiratok leveleiről. Egyes esetekben, bibliofil elgondolással 
készült könyvek címlapjain még találkozhatunk keretekkel, az egyetlen 
finom, fekete vonalból álló szegéllyel; a keret azonban ma kizárólag 
az aprónyomtatványok (cégkártyák, meghívók, körlevelek, műsorok, 
belépőjegyek, eljegyzési kártyák, prospektusok, díszoklevelek, érték
papírok, váltók, sorsjegyek, stb., stb.) ékítménye. Indokolt, hiszen 
csak addig volt értéke és értelme, míg a könyvművészet szolgálatában 
állott. SZEMZŐ PIROSKA. 

Végső változat a változat-kérdésről* SZEMZŐ PIROSKA a 
MKSzle 1942. évi második számában ismertette a Pesti Hirlap 1841» 
évi első számainak második kiadását. KOSSUTH lapjának hamar fa'-
madt népszerűsége késztette a kiadót arra, hogy a gyorsan szétkap
kodott számokat újra nyomassa. Lapjában a készülő új kiadást előre 
bejelentette és az újranyomott számokon is jelezte, hogy „második ki-
adásúak" s nem az eredetiek. 

14* 
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SZEMZŐ ezzel a közléssel hírlapirodalmunkat értékes adattal gaz
dagította. De tovább is ment. Kimutatta — a tényeknek megfelelően 
és helyesen — hogy az új kiadás számai az első kiadástól több el
térést mutatnak. Az eltérések feltehető forrásait is feltárta. Azonban 
sajnálatosan azt a következtetést vonta le ezekből a tényekből, hogy 
— a második kiadás az elsőnek „változott" lenyomata lévén — ú. n. 
„hírlapváltozatnak" tekintendő. Ezzel érdekes fejtegetéseit egy a lap
változatokkal foglalkozó régebben megjelent saját szerény közlésünk
kel hozta vonatkozásba, diadalmasan jelentvén, hogy íme, az általunk 
legrégibbnek tartott változatnál még régebbi változatot fedezett fel. 

A MKSzle egy következő számában, nem saját adatközlésünk vé
delmére, hanem pusztán a fogalmak kívánatos tisztázása szempontjá
ból, SZEMZŐ cikkével kapcsolatban kifejtettük, hogy a „változat" és 
a „második kiadás" nem azonos fogalom. KOSSUTH Pesti Hírlapjának 
újra nyomott számai második kiadásnak tekintendők és nem válto
zatnak. 

SZEMZŐ folyóiratunk legutóbbi számában újabb, most már elmé
leti erudícióra támaszkodó adatokkal mutatja meg, hogy pusztán az 
alapfogalmak tisztázására törekvő cikkünket — teljesen félreértette. 
Szerinte a Pesti Hirlap második kiadásban megjelent számai egyben 
változatok is, miután — a számok tartalma és beosztása valóban meg
változott. 

A félreértés annyira világos, hogy a három eddigi cikk elolva
sása után további vitára tulajdonképen szükség nem is volna. Magá
tól értetődik és minden könyvész vagy könyvtáros előtt világos, hogy 
a második kiadás nem szükségképen változatlan lenyomata az első
nek, sőt legtöbbször nem az. SzEMZŐt a modern, népszerű regények ki
adásainak sorozata téveszti meg, amelyek között valóban nincs kü
lönbség; csak a kiadó üzleti érdeke kívánja, hogy a számos megelőző 
kiadásra hivatkozzék. A valóságos új kiadás azonban majdnem min
dig változtatott, tehát a szó szószerinti értelmében véve változat. Ez 
annyira magától értetődő, hogy nem szükséges tudós idézetekkel alá
támasztanunk. 

Az, amit a hírlapoknál változatoknak nevezünk, más, az új ki
adásnál szűkebb fogalom. Csak annyit jelent, hogy a hírlap szövege, 
annak egy kis része, változtatást szenvedett, de a változott példányo
kat a többi példánnyal együtt nyomták, azokkal egyszerre is jelentek 
meg és legtöbbször nem köztudomású, hogy az együtt megjelent ki
adás összes számai nem egyeznek meg mindenben egymással. 

A második kiadás tehát lehet egyszersmind változat is, sőt több
nyire az, de fordítva, a változat nem ugyanaz, mint a második ki
adás. SZEMZŐ ugyanehhez a megállapításhoz jutott volna el — ameny-
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nyiben minden áron tudományos tekintélyre akart támaszkodni —, 
ha az általa idézett lexikonban a „Variant" és „Varietät" címszókon 
kívül az „Auflage" és „Ausgabe" címszókat is megnézi. A magunk 
részéről a további vitát már csak a papiroshiányra való tekintettel is 
elhárítjuk magunktól. DEZSÉNYI BÉLA 

Változat (variáns) egy nyomtatott könyv, hírlap stb. változást 
szenvedett tükre, lapja, lapjai, a „mutált" lap, lapok szövege. Ezek
nél a nyomtatás egyfolytában, s a „mutálás", szóváltoztatás, sajtóhiba
igazítás vagy egész oldal kicserélése a nyomtatásnak a változtatás cél
jából való félbeszakításával, de a változatlanul maradó szövegnek a 
présben (a lapos, vagy rotációs gépben) hagyásával történt. Az újra
szedés és új kiadás tehát semmiesetre sem lehet változat. Szerk. 



ISMERTETÉSEK. 

A Pannonbaimi Főapátsági Szent Gellért Főiskola Év
könyve az 1941/42. tanévre. Közzéteszi Kocsis LÉNÁRD. Pannon
halma, 1942, 282, 2 1. 8r. 

A pannonhalmi főiskolai évkönyv új folyamának immár második 
kötete került ki a sajtó alól. A tekintélyes terjedelmű, szép kiállítású 
kötet ezúttal a múlt évihez hasonlóan előkelő színvonalon mozgó ta
nulmányokon, meg a hasonló kiadványokban szokásos beszámolókon 
és statisztikákon kívül értékes és kellemes meglepetést tartalmaz a 
bibliográfus számára is. Függelékében mintegy 60 oldalon közli a fő
iskola jelenlegi tanárainak egész tudományos és irodalmi működését 
felölelő jegyzéket: huszonhat elmélyült és termékeny magyar tudós 
személyi bibliográfiáját. Az életrajzíró meg az egy-egy tárgykör iránt 
érdeklődő tudós egyaránt hasznát fogja venni ennek a teljes pontos
ságra törekvő, még az ismertetésekre is kiterjeszkedő címjegyzéknek, 
amely egyben a magyar tudományosság körül mindenki által ismert 
kiváló érdemeket szerzett szerzetesrendünknek a legutóbbi évtizedek 
folyamán kifejtett lankadatlan tevékenységét is dokumentálja. 

Az évkönyv másik szép meglepetése RADÓ POLIKÁRP: Adalékok 
a magyar liturgiatörténet bibliográfiájához című közleménye. Bár sze
rényen csak „adalék"-nak minősíti bibliográfiáját s bevezetőben külön 
hangsúlyozza is, hogy teljességet nem ígér, mégis ezen az eddig még 
nem eléggé feltárt és viszont RADÓ által a maga teljességében át- és 
felfogott területen pontosan tájékoztat. A négy részre osztott biblio
gráfia külön-külön csoportban adja a magyar liturgiatörténeti művek, 
majd a liturgiatörténethez felhasználható egyéb munkák jegyzékét, 
továbbá a magyar liturgiatörténet szempontjából számbajövő könyvtári 
katalógusokat, végül a liturgiatörténet segédtudományainak bibliográ
fiáját. RADÓ POLIKÁRP a liturgikus kódexeknek a tavalyi évkönyvben 
(és az Orsz. Széchényi Könyvtár kiadványainak egyik kötetében) 
megjelent jegyzéke után szakbibliográfiai irodalmunkat ismét oly 
irányban gyarapította, amelyen munkássága úttörő jelentőségű. 

Az évkönyvet, amelynek többi tanulmányát saját szakterületük 
szempontjából bizonyára érdemük szerint fogják méltatni — Kocsis 
LÉNÁRD, a Főiskola igazgatója szerkesztette, avatott kézre valló gon
dossággal. D. B. 
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Lange Wilhelm H. : Das Buch im Wandel der Zeiten. Hamburg 
[1941], Hanseatische Verlagsanstalt, 253, 3 1. 8°. 

Aki szereti a könyvet, az kíváncsi arra is, hogyan keletkezett. Az 
embernek a könyv barátja, sőt sokaknak bizonyos fokig élettársa is. 
Aki így van a könyvvel, akihez közel áll egy sereg könyv tartalma, 
azt érdekli, hogy a különböző tartalmak hogyan és milyen külső for
mákat öltöttek magukra a századok folyamán. A könyv története az 
emberi művelődéstörténet hosszú és izgalmas fejezete. Korszakalkotó 
találmányok kellettek ahhoz, hogy könyv lehessen; bölcsőjénél ipar, 
művészet és tudomány állottak és ezek állandó kísérői mind a mai 
napig. 

A könyv történetét, sorsát összefoglalni nem egyszerű munka. Az 
első fontos kérdés a módszer megválasztása. A dán Svend DAHL pél
dául ismert könyvtörténetében (német fordítása: Geschichte des Buches, 
2. kiad. Leipzig, 1941.) időbeli felosztást végzett: ókori, középkori és 
újkori könyvtörténetet írt. LANGE nem ezt a módszert követi, hanem 
rendszerez. Külön fejezetet ír az írásról, a könyv anyagáról, a könyv
nyomtatásról, a könyvdíszítésről, a könyvkötésről, a könyvkereskede
lemről és a könyvtárakról. A hét fejezet tulajdonképen hét könyv és 
különösen érdekes azért, mert nemcsak magáról a könyvnyomtatásról 
ír bőven, hanem éppen részletes előadást nyújt a könyvvel kapcsolatos 
olyan kérdésekről, amelyekről a könyvtörténetekben általában keve
sebb szó szokott esni; például a könyvkötésekről vagy a könyvkeres
kedelemről. 

Mindenütt — mint LANGE mondja — a kezdetek a legizgalmasab
bak, írásnál, nyomtatásnál, kötésnél, kereskedelemnél, könytaraknal 
egyaránt. Ez természetes is, hiszen mindegyiknél az első találmány, az 
első ötlet volt a döntő. Az első ötlet megmaradt és mint alapelv nem 
is változott mindmáig. A fejlődés lényegét inkább a tökéletesedés, az 
eljárások gyorsulása, pontosabbá és finomabbá válása jelentették. 
Ilyen meggondolás alapján LANGE mindig részletesen szól a kezdetek
ről, míg a továbbiakban a fejlődés egy-egy jelentősebb állomását mu
tatja be csak bővebb előadásban. 

LANGE munkája tulajdonképen a művelt könyvbarát számára ké
szült, összefoglalása tehát nem új kutatások eredményeit tárja a tudo
mányos világ elé, hanem a legújabbak lényegéből szerkeszt céljának 
megfelelő egységes képet. Éppen ezért szükségtelennek tartjuk az egyes 
fejezeteknek még vázlatos ismertetését is. LANGE szemléletének egy-egy 
érdekesebb megállapítását viszont mégsem lesz felesleges megemlíteni. 

Az írásról szólva kifejti LANGE, hogy a fraktúr-üpus Német
országból kiindulva behatolt az északi, keleti és délkeleti határterü
letekre is, de előbb-utóbb, legkésőbb a XIX. század elejéig mindenün-
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nen kiszorította az antiqua, sokhelyütt meg egyáltalában nem tudott 
gyökeret verni. Az a tény azonban, hogy ennek ellenére Német
országban megmaradt a fraktúr és ragaszkodnak hozzá, nem tekint
hető éppen valami ostoba különcködésnek vagy önfejűségnek. Ez a 
betűtípus jobban illik a német nyelvhez mint az antiqua. Az antiquá-
nál a betűket a szem rakja össze szavakká, a fraktúrnál viszont kész 
szavakat olvas. A fraktúrban a művészi formaalkotásnak is több lehe
tősége van, mint az antiquában. Az új német betűfajták száma meg
haladja a kétezret is! 

A könyv anyagát tárgyalva, táblázatot közöl LANGE néhány or
szág 1937. évi fejenkénti papírfogyasztásáról. Persze az összegekben 
benne van mindenféle papír, a csomagolópapírtól a villamosjegyig s 
a könyv bizony kis részt kap csak. Mégis érdekesek a számok. Az 
élen az Egyesült Államok állanak fejenként 64*5 kg-mal, utána Dánia, 
Anglia és Németország következnek 30—40-nel. Feltűnő Franciaország 
és Svájc alacsony számértéke (20 és 25). Románia 2*8 kg-mal szere
pel. Magyarországot nem tünteti fel a kimutatás, de hiányzik még egy 
sereg más állam, például Spanyolország, Hollandia, Svédország, Cseh
szlovákia stb. is. 

Ha igaz magánál a nyomtatásnál az, hogy GUTENBERG találmá
nyának lényege: az egymás mellé rakható egyforma betűk készítése, a 
hetüöntés, mint a nyomtatás alapelve mindmáig ugyanaz, tény az is, 
hogy a különböző technikai eljárások mind újabb és újabb találmá
nyok eredményei. Van azonban egy érdekes XV. századi eljárás a 
többszínnyomásnál, amit azóta sem alkalmaztak újra. FUST-SCHÖFFER 
1457-es Psalteriumábzn a feketén kívül piros- és kékszínű nyomás van. 
Ezt úgy csinálták, hogy a kész befeketített szedésbe beleillesztették a 
behelyezés előtt pirosra és kékre kent iniciálékat és díszítéseket és így 
egyszerre nyomtak három színnel. 

A nyomdász anyagi körülményeire jellemző a lipcsei WOLRAB 
esete. WOLRAB eleinte LuTHER-ellenes iratokat nyomott. Mikor azon
ban 1539-ben Lipcse csatlakozott a reformációhoz, WOLRAB is egy
szerre elkezdte LUTHER iratait nyomtatni. LUTHER fel volt háborodva 
eljárásán (szerzői jogvédelem akkor még nem lévén, az utánnyomás
hoz nem igen kérték a szerző engedélyét), WOLRAB álláspontja azon
ban egyszerűen ennyi volt: meg kell élni. 

A könyvdíszítésekről szóló előadásában LANGE a mellett az elv 
mellett száll síkra, hogy a szépség a könyvvel kapcsolatban nem lehet 
csak azoké az egyes kivételeké, akik azért megfelelő anyagi áldoza
tot tudnak hozni. A szépség a könyvnél nem korlátozható tehát csu
pán a bibliofil kiadásokra. A cél éppen ellenkezőleg az kell, hogy 
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legyen, hogy minden könyv, a legolcsóbb is, magán viselje betűtípu
sán, díszítésén, borítékán vagy kötésén a művész keze nyomát. 

A könyvkereskedelem egyes modernnek tartott jelenségeiről meg
mutatja LANGE, hogy már a nagyon régi időkben is megtalálhatók. 
Például az ókorban is előfordult, hogy nemcsak tudósok vagy írók 
szerelték fel magukat könyvekkel, azaz könyvtekercsekkel, hanem 
voltak bőven újgazdagok is, akik azzal akarták műveltségüket bizo
nyítani, hogy telerakták otthonukat könyvtekercsekkel. Az is érdekes, 
hogy már az ókori Rómában is voltak szak-kiadók és szak-könyvke
reskedők. Egyik csak szépirodalmat adott ki, másik csak jogi és poli
tikai műveket árult. A Sosius-testvéreknek éppen HORATIUS volt a 
— háziszerzőjük. 

A nagy szellemi mozgalmaktól a könyvkereskedelem sohasem 
tudta magát függetleníteni. Ha elvi szempontokból megkísérelte, sok
szor nagy áldozatokat kellett vállalnia. KOBERGER, az európai hírű 
nürnbergi mester a reformáció idején nem lett LUTHER hívévé: üzlete 
rövid idő alatt aránytalanul nagyot esett vissza. FROBEN esete is kü
lönösen érdekes. Ö először LUTHER írásait adta ki, de később ERASMUS 
hatására elfordult tőle. Ez anyagi romlását eredményezte: 1524-ben 
a frankfurti vásáron SZENT ÁGOSTON De civitate Dei-ével jelent meg 
és egyetlen darabot nem adott el belőle. 

A reformáció csinált egyébként tömegcikket a könyvből. Addig 
sokszorosított kódexekről lehet inkább beszélni, LUTHER művei azon
ban már olyan példányszámban nyomattak ki, hogy egészen mai fo
galmakkal kell számolnunk. Üjszövetsége például még életében, óva
tos becslés szerint is, legalább százezer példányban jelent meg — persze 
több kiadásban. 

A századok folyamán egyébként minden nép bizonyos egyéni 
átlag-külső formát alakított ki könyvei számára. Ez a forma sokban 
függ attól is, hogy milyen viszony van egy népen belül az átlag könyv 
és az átlag olvasó közt. A francia például elsősorban olvasni akar: 
ezért jól olvasható betűtípussal nyomott, de egyébként nem külön
leges kiállítású, olcsó könyv az, ami általában kielégíti. A német vele 
szemben — LANGE szerint — az elolvasáson túl meg akarja tartani is 
a könyvet, hogy többször is elővehesse és hogy a mellett otthonának is 
dísze legyen. Ezért szebb kiállítású, erősen fűzött, de inkább kötött 
könyvet kíván, ha az mindjárt drágább is. 

A jó könyvkereskedőről sem feledkezik meg LANGE. A jó könyv
kereskedő, akár új könyvekkel, akár régiekkel foglalkozzék, mindig 
csak idealista lehet, hiszen amivel kereskedik, az nem olyan áru, mint 
a többi. A könyvkereskedő ajánl is könyveket a vevőknek, vagyis 
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olvasóknak, ezzel pedig kétségtelenül bizonyos befolyása van az egész 
szellemi élet képének kialakulására. 

Könyvtárak tekintetében a mai kor legnagyobb problémája a 
megfelelő könyvanyaggal és megfelelő tanácsadó és irányító személy
zettel ellátott népkönyvtár felállítása. Ezen a téren hatalmas mére
teivel ma az Egyesült Államok vezetnek. Európának itt még nagy 
feladatai vannak a háború után. 

Szakkönyvtárak szempontjából figyelemreméltó az a németországi 
jelenség, hogy ott egy-egy nagykönyvtár valamely különös tudomány
szak irodalmának képviselője. A „standard" műveket mindegyik 
könyvtár beszerzi, de ezenkívül mindegyiknek megvan a maga külön
leges szakja (pl. Tübingen teológia, Königsberg filozófia), amelyben 
lehető teljességre törekszik. A könyvtárak közti egységet a Gesamt
katalog és a Leihverkehr biztosítják ioo könyvtárral (35 millió 
könyv). 

Ne hagyjuk végül szó nélkül a magánosok könyvgyüjtését, hiszen 
sok nagy közkönyvtárnak alapja egy-egy jelentős könyvgyűjtő aján
dékozása volt. A bibliofilek gyüjtőtevékenységénél néha igen különös 
„értékelési" elvek érvényesek. Mert, mint egy neves gyűjtő, PÜTERICH 
VON REICHERTSHAUSEN bevallja, a könyvgyüjtésnek bizony sokféle 
módja van s ezek közé tartozik: lopás, rablás, kölcsönzés és írás, aján
dékozás, vétel és találás. Az önvallomásban van persze jócskányi tré
fás túlzás, de azért hasonlókat más gyűjtők is megkockáztathatnak 
magukról. 

Mindezt LANGE — hogy úgy mondjuk — népszerű szaknyelven 
mondja el. Mindenki élvezheti és megértheti, amit ír, pedig a külön
böző nyomdászati és könyvészeti szakkifejezéseket ugyancsak hasz
nálja. Alkalmazás előtt mind megmagyarázza azonban őket. Ezzel 
egyrészt az olvasót megtanítja rájuk, előadása viszont nem lesz nép-
szerűsködő, mesterkélt. 

LANGE szövegét több mint másfélszáz illusztráció, leginkább tör
ténelmi anyag kíséri. Előadásában — maga is megmondja bevezetésé
ben — a történelmi kezdeteket leszámítva, a német könyvtörténeten 
keresztül mutatja be az egyetemest. Nem mulasztja el azonban bele
illeszteni és, ami a fő, nem hallgatja el az összefüggéshez szükséges 
nem német jelenségek felemlítését. Angolokról vagy amerikaiakról 
szólva tárgyilagosságát nem befolyásolják külső körülmények. 

Magyar vonatkozást keveset találunk LANGEnál, éppen az előbb 
említett okból kifolyólag. KoBERGERrel kapcsolatban van szó arról, 
hogy a fennmaradt üzleti könyvek tanúsága szerint a nagy nürnbergi 
üzemnek Budán is volt képviselete, lerakata. Majdnem minden feje
zetben szerepel azonban MÁTYÁS királyunk könyvtára. Művészi illusz-
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trációk, különleges kötések tárgyalásánál a magyar „König CORVINUS" 
könyvtárának darabjai szerepelnek mint a legjellemzőbb és legszebb 
példák. MÁTYÁst a legfinomabb érzékű európai könyvgyüjtonek nevezi 
s megjegyzi, hogyha sok külsőség volt is egy ilyen pompás uralkodói 
könyvtárban, az nem üres dicsekvésért való volt és nem álműveltséget 
takart, mert az udvar valóban tele volt művészekkel, tudósokkal, va
lódi műveltséggel. 

A könyvről írt könyvet LANGE, a könyvről, amely egész életén 
át elkíséri az embert: kétéves korában képeskönyvként játszik vele, 
halálos ágyán pedig a Könyvek Könyve felett kulcsolják össze utol
jára kezét. És LANGE munkája a könyv dicsérete. Amint a Philo-
biblion híres szerzőjével, RICHARD DE BuRY-vel mondja: „A könyvek 
megörvendeztetnek, ha ránk mosolyog a szerencse, vigasztalnak, ha 
balsors jő reánk. Tanítóink, akik pálca és bot, gáncsoskodás és harag 
nélkül tanítanak bennünket. Ha hozzájuk fordulsz, nem alszanak, ha 
kérded őket, nem térnek ki; nem szidnak meg, ha tévedsz, nem nevet
nek ki, ha tudatlan vagy. Ügy látjuk bennük a holtakat, mintha él
nének. Művészetek és tudományok reájuk épülnek . . ." 

Joggal érzi LANGE, hogy az embernek a könyvhöz való viszonya 
ítélet egyénisége felett. HARSÁNYI ANDRÁS 

Oberrheinische Heimat . Jahresband 1940. — 27. Jahrgang. Das 
Elsas z. Zweite Auflage. Herausgegeben von HERMANN ERIS BUSSE, 
Freiburg im Breisgau. 1940. Haus Badische Heimat Freiburg im Breis
gau. 40. 600 1. [Számos illusztrációval.] 

A Felső-Rajna vidékét ismertető sorozat huszonhetedik kötete
ként jelent meg az Elzászt ismertető rész: Elzász föld-, természet-, nép
rajza, művelődés-, művészettörténete stb. Nem eredeti kutatásokon 
alapuló tanulmányok foglalata, hanem a művelt nagyközönség ízlését, 
érdeklődését szem előtt tartó, népszerűsítő mű, amilyen ötven évvel 
ezelőtt nálunk az Osztrák-Magyar Monarchia volt. Színes képek, 
fényképi reprodukciók, közbe-közbe versek. 

E műből bennünket a Die Anfänge des Buchdrucks im Elsasz 
című cikk érdekel. Szerzője, JOSEF REST Murbach és "Weissenburg ko
lostorainak híres könyvtáraival kezdi az elzászi könyvkultúra ismer
tetését. E könyvtárak már a IX. században Európa legjelentékenyebb 
gyűjteményei közé tartoztak s ezeken kívül is több nevezetes kolos
tori könyvtár alakult itt már a középkorban s amint a végrendeletek
ből, hagyatéki leltárakból látjuk, papi személyeknek is voltak könyv
táraik, melyeknek nagy részét megsemmisítették a későbbi parasztláza
dások és forradalmak. A legnagyobb katasztrófa az elzászi könyv-
vagyont 1870-ben érte, amikor a strassburgi városi könyvtár leégett. 
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A XV. században Elzászban voltak másolóműhelyek, melyek 
hivatásszerűen foglalkoztak kéziratok készítésével, másolásával és áru
sításával. 1418—1421 között Strassburgban, 1427—1467 között Ha-
genauban működött könyvmásoló-műhely, amely utóbbi egy fönnma
radt árjegyzékében negyven különféle könyvet „hirdetett". E könyvek 
nem díszes kódexek, hanem egyszerű, de színes toUrajzokkal tarkított 
kereskedelmi cikkek voltak. A hagenaui könyvmásoló-műhely DIEBOLD 
LAUER tulajdonában és vezetése alatt állott. 

Strassburg nemcsak szép ősnyomtatványaival, hanem azzal is 
dicsekedhetik, hogy GUTENBERG 1434—1444 között itt lakott s itt vé
gezte könyvnyomtatási kísérleteit. E város híres ősnyomdászai: M É N 
TELÉN JÁNOS (1458—1478), RUSCH ADOLF, SCHOTT MÁRTON, EGGE-

STEIN HENRIK, GRÜNINGER JÁNOS, PRÜSZ JÁNOS, KNOBLOCHTZER stb. 

De Hagenauban, Kolmarban, Schlettstadtban és Mühlhausenban is ke
letkeztek nyomdák már a XV. században. Szerző megemlékezik azok
ról a nyomdászokról is, akik Elzászból elszármazva, idegen földön 
szereztek dicsőséget hazájuknak. 

Strassburg nevezetes nyomdászváros volt a XV. században. Sok 
fametszettel illusztrált könyv mellett itt jelent meg a harmadik teljes 
latin biblia (1460, MENTELIN) S 1470 előtt az 5., 6., 8. és 9-ik latin 
biblia. A tizennégy LUTHER előtti németnyelvű bibliafordítás közül itt 
jelent meg az első 1466-ban (MENTELIN), a második 1470-ben (EGGE-
STEIN) és a tizedik 1485-ben (GRÜNINGER). GRÜNINGER és PRÜSZ 

1500-ig huszonhat nagy breviáriumot s számos missalet nyomtatott. 
E mellett számos imakönyv, füvészkönyv, népkönyv és kereken 165a 
egyleveles nyomtatvány látott Strassburgban napvilágot. 

A kiváló tanulmányt tizenkét facsimile díszíti. 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 

Mijatev, Pe tár : Madzarska bibliografija po bälgarski vâprosi. 
— Ungarische Bibliographie über bulgarische Fragen. — Otdjelen ot-
pecatok ot Izvestija na Bälgarskija archeologiceski institut, tom XIV. 
(1940—1942). — Sonderabdruck aus dem Bulletin de l'Institut 
Archéologique Bulgare. Bd. XIV. (1940—1942). Sofija—Sofia. Där-
zavna pecatnica—Imprimerie de l'état. 1943. 295—310 1. 40. 

A bolgárnyelvű bevezetésből megtudjuk, hogy ez a bibliográfia, 
melyet MIJATEV PÉTER (a budapesti Kir. Pázmány Péter Tudomány
egyetemen a bolgár nyelv és irodalom előadója) gyűjtött össze, a XIX. 
század első felének közepétől 1941-ig adja a bolgár kérdésre vonat
kozó magyar tudományos irodalmat, ez alkalommal kizárólag tudo
mányos műveket, továbbá értekezéseket, cikkeket, vagy ezek bírála
tait, de csak tudományos folyóiratokból, s a múlt század első felének 
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folyóiratai közül csak a Tudományos Gyüjtemény-boL Ez a bibliográ
fia, melyet szerzője kísérletnek, első próbálkozásnak tekint e téren, a 
tudományos kutatások szempontjából figyelembe veendő folyóiratok 
cikkeit állította össze, a jelentéktelenebb folyóiratokra, heti-, napi
lapokra nem volt figyelemmel. Szerző ezt a hasznos bibliográfiai 
anyagot egy hónap alatt gyűjtötte össze, de — mint az előszóból meg
tudjuk —, terve egy teljes magyar-bolgár bibliográfia megszerkesz
tése is. 

MIJATEV PÉTER nemcsak könyv- és cikkcímeket ad, hanem rövi
den utal tartalmukra is. És nemcsak azokat a könyveket és cikkeket 
veszi föl bibliográfiájába, amelyeknek címeiből nyilvánvaló a bolgár 
vonatkozású tartalom, hanem oly könyveket és cikkeket is, amelyek
nek bolgár vonatkozására csak azok elolvasása alapján jöhetett rá. 

Felveszi például MORAVCSIK GyuLÁnak és RÁSONYI LÁszLÓnak az 
Ungarische Bibliographie der Turkologie und der orientalisch-ungari
schen Beziehungen című bibliográfiáját, ALFÖLDI ANDRÁsnak A tar-
chan méltóságnév eredete című értekezését, NÉMETH GYULÁnak turko
lógiai tanulmányait, a HÓMAN—SZEKFŰ Magyar történetet stb., stb., 
néhány szóval jelezvén, hol, melyik lapon s milyen bolgár vonatko
zások találhatók bennük. Olykor kritikai megjegyzéseket is ad. Oly 
műnél, amelyet nem érdemes tudományosan figyelembe venni, röviden 
ezt a megjegyzést teszi: neseriozno (nem veendő komolyan). 

E bibliográfia, amint MIJATEV maga is tudja és jelzi, nem teljes. 
Olyasféle, de annál mégis gazdagabb, aminőt a professzor ad egy-egy 
kérdésről hallgatóinak. Az anyagot tudományos csoportosításban s ezen 
belül, a szerzők neve alatt, betűrendben közli: I. Bibliográfia, levél
tártan, diplomatika. II . Nyelvtudomány, irodalom, irodalmi életraj
zok. III . Történelem, archaeológia, egyházi ügyek. IV. Földrajz, nép
rajz, utazások stb. 

örömmel üdvözöljük ezt a tudós szerzőtől nem gépiesen össze
rakott, hanem értelmesen összegyűjtött, megszerkesztett, szakszerű 
ismertetésekkel, kritikai megjegyzésekkel ellátott bibliográfiát és ér
deklődéssel várjuk a megígért bővebb folytatását. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 
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(Rövidítések: ABB: Archiv für Buchbinderei, Halle (Saale), XLI. évf. — 

ABI: Accademie e Biblioteche d'Italia, Roma, XV. évf. — B: La Bibliofilia, 
Firenze, XLIII . évf. — Bit: Die Bücherei, Leipzig, VIII . évf. — FDC: Fédé
ration Internationale de Documentation: Communicationes, La Haye, VIII . évf. 
— LJ: The Library Journal, New York, LXVI. évf., i—12., 14—IJ . sz. — 
LQu: The Library Quarterly, Chicago, XL évf. 1., 3. sz. — ZBW: Zentral
blatt für Bibliothekswesen, Leipzig, LVIII . évf. 

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

/ . A háború és a könyvtár. (Honvédelem és könyvtárügy.) 

K. GLADEN: Erfahrungen mit der Kompanie-Bücherei. (Bü 154: a német 
katonai pajtássági könyvtárakról. A hadsereg alapsejtjét képező pajtásságok 
könyvvel való ellátásának mikéntje elsősorban elvi kérdés, mert arról van szó, 
hogy a pajtásságok számára szánt könyvanyagot központi helyeken gyüjtsék-e 
fel és ezekről a helyekről történjék-e a könyvellátás, vagy pedig bízzák a 
könyvek ellátását és felügyeletét magukra a pajtásságokra. Az utóbbi meg
oldás mellett történt döntés eredményes könyvtárszolgálat alapjait vetette 
meg a német véderőn belül. — Foglalkozik a pajtássági könyvtár állománya 
mennyiségének és minőségi összetételének kérdésével. Mint ismeretes, a nép
könyvtáraknál a Németbirodalomban 500 lakosra jelenleg 200 kötetet szá
mítanak, ami azt jelenti, hogy egy joo lakossal bíró helységben a lakosság 
20-át tekintik olvasónak és a könyvek fejadagját kettőben állapítják meg. 
G. szerint a pajtássági könyvtárak állományának bővebb keretet kell adni a 
népkönyvtárakénál, tekintettel főként arra, hogy olvasóközönségük szellemé
ben és kultúrigényeiben rendszerint nagyobb különbségek vannak, mint a túl
nyomóan helyhezkötött népességet ellátó népkönyvtárak olvasóközönségének 
érdeklődésében.) 

W. ABENDROTH: Der Einsatz der Volksbüchereien in den Lazaretten. 
(Bü 185.) 

A strassburgi Universitäts- und Landesbibliothek másfél millió kö'tetet 
számláló és a háború első hónapjaiban Clermont-Ferrand környékére szállí
tott állományát 1941. február és április havában több mint 80 vasúti kocsiban 
visszaszállították Strassburgba. A szállítás által okozott bolygatottsag mértéke 
elenyésző. 

Berlin library burned. (LJ 398: az Associated Press jelentését ismerteti, 
mely szerint a berlini Preussische Staatsbibliothek épületén brit bombázók 1941. 
április 10-én Berlin ellen végrehajtott támadása következtében a ledobott 
gyújtóbombák hatására tűz ütött ki.) 

A ZBW (371.) közli, hogy a dorpati dóm épületében elhelyezett dor-
pati egyetemi könyvtár — a másként hangzó kezdeti hírekkel szemben — a 
városért vívott harcokban nem szenvedett sérülést. 

E. W E R M K E : Bibliotheksschutz in Frankreich. (ZBW 276: a francia
országi német katonai parancsnokságon könyvtárvédelmi alosztály ala
kult 1940 szeptemberében. A könyvtári szakerők bevonásával dolgozó szerv 
első ténykedése a háborús károk megállapítása és az elmenekült értékes könyv
tári javak felülvizsgálata volt. Megállapították, hogy a háború a francia
országi könyvtárakban csak kisebb károkat okozott; a nagyobb párizsi nyil-
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vános könyvtárak sértetlenül maradtak. Az új intézmény haladéktalanul meg
kezdte a Franciaországban feltalálható német könyvanyag számbavételét és 
megtette a szükséges lépéseket ennek az anyagnak a német kutatás számára 
való hozzáférhetővé tételéhez. A francia könyvtárak háborús nehézségeinek 
leküzdéséhez az új intézmény már eddig is többízben nyújtott segítséget.) 

Madridban 1941 áprilisában 300.000 kötetnyi állománnyal központi had
seregi könyvtárat nyitottak meg., (ZBW 292.) 

The war on books. (LJ 51 j : a Bulletins from Britain c. lap 1941. évi 36. 
számának mellékletéből vett beszámolót közöl az angol könyvtárak háborús 
veszteségeiről. A közleményből tanulságosan emelkedik ki az a tény, hogy az 
állománynak üvegtetővel bíró helyiségben való elhelyezése háborús szempont
ból rendkívül alkalmatlan, tekintettel arra, hogy az üvegtetőnek akár lég-
nyomás-okozta beszakadása esetén is a könyvállomány szabadon ki van téve 
az esőzésnek. Kiderült az is, hogy a könyvállományban esett károk javát 
— legalább is egyharmadát — a legtöbb esetben az oltási munkáknál felhasz
nált víz okozza. A könyvek szárításához egy helyütt részben gőzt használtak, 
részben pedig itatóspapirosokat helyeztek a könyv nedves levelei közé. 
A sheffieldi központi könyvtár egyes helyiségeit az egyik légitámadást kö
vető reggelen felvilágosító irodává alakították át.) 

A ZBW-nek a londoni egyetem évi jelentéséből vett híradása szerint 
(371.) a londoni egyet, kollégiumi könyvtár 100.000 kötete légitámadás követ
keztében megsemmisült. 

A londoni British Museum könyvtára 1941. májusában bizonytalan időre 
bezárt. (ZBW 292.) 

D. M. KRASSOVSKY: MOSCOW Military Library. (LJ 42: a felépítésében 
az amerikai county library-k szisztémáját követő moszkvai katonai könyv
tárról, melynek egymillió kötetnyi állománya két évszázad orosz katonai iro
dalmát öleli fel.) 

Az amerikai könyvtárügy háborús vonatkozásairól a következő cikkek 
tájékoztatnak: 

Army libraries. (LJ 517.) 
The army library program. (LJ 446.) 
Book service to soldiers. (LJ 260.) 
A. I. BRYAN: Library film forums on national defense. (LJ 241.) 
M. D. CAMERON: The public library in a military center. (LJ 432.) 
M. D. CARTER: The library school and the defense of democracy. 

(LJ 442.) 
J. D. H E N D E R S O N : The role of the State library in national defense, 

(LJ 9.) 
Libraries for Canadian Forces. (LJ 260.) 
D. STOCKFORD: The army can read! (LJ 428.) 

2. Könyvtárpolitika, könyvtár statisztika. 

J. W I T S C H : Vom Werte einer Wertstatistik. Bemerkungen zu dem 
Buche: „Büchereistatistik, Methoden, Beispiele, Ergebnisse" von Franz Schrie-
wer. (Bü 247: SCHRIEWER alapvető munkájával főként metodikai szempont
ból foglalkozik, miközben ScHRiEWERnek több módszeri fejtegetését kiemeli 
Az amerikai könyvtárügy fejlettségi foka mostanában sokat firtatott kérdés a 
könyvtárirodalomban; SCHRIEWER az amerikai WiLSON-nek a vitát elindító 
könyvével (The geography of reading, Chicago, 1938.) kapcsolatban megjegyzi, 
hogy az amerikaiak az értékítéletek felállítása tekintetében igen nagy előny
ben vannak Európával szemben, mert rendkívül gazdag könyvtárstatisztikai 
adatgyűjtésre támaszkodnak, igaz ugyan, hogy éppen a public library-kre vo
natkozólag, melyeknek egész felépítése a liberális korszak naiv kultúroptimiz-
musán nyugszik és amelyek éppen ezért letűnésre vannak ítélve. A public 
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library-k 100 millió kötetes összállománya nem mond sokat, mert a döntő 
szempont nem az állomány nagysága, hanem a könyvtári ellátottság megosz
lásának egyenletességi foka: ebben a tekintetben pedig Amerikában rendkívül 
kedvezőtlen a helyzet, amennyiben ott az egy főre eső könyvtári kötetek száma 
3'57-től o*io-ig változik. A kvantitatív viszonyok feltüntetése mellett a kva
litatív viszonyok vizsgálatára is szükség van s ha ezt a vizsgálatot elvégez
zük, rájövünk, hogy Amerikának tulajdonképen a vidéki könyvtárügy a nagy 
problémája: 45 millió, könyvtári szempontból ellátatlan lakosából kereken 
40 millió lakos vidéken él. Public library-típusú könyvtárakkal bajosan old
ható meg ez a probléma, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy ennek a 
könyvtártípusnak a hivatását — fejlődésének egyenes irányvonalában — 
szinte teljesen átvette a mozi. — Fritz megállapításának — „a statisztika a 
könyvtár lelkiismerete" — SCHRIEWER szerint a gyakorlati következményeit 
is le kell vonni. SCHRIEWER mintaszerű könyvtárstatisztikai módszere sok 
tekintetben különbözik az amerikai metódusoktól, aminek legfőbb oka az euró
pai, speciálisan pedig a német kiindulási alapoknak az amerikaiaktól való el
térésében rejlik. SCHRIEWER nem helyesli a kölcsönzési számok túlzott előtérbe 
helyezését, mert ezek szerinte nem fedik a reális értékeket. A kölcsönzési fej
adag SCHRIEWER szerint voltaképen funkcióérték, mely egy könyvtár olvasó
közönségének összetételétől függ. Széles távlatot nyit a további vizsgálódá
soknak SCHRIEWER azzal is, amit a kormegoszlással kapcsolatosan állapít 
meg: egy könyvtár olvasóközönségének kormegoszlása a város társadalmi 
struktúrájának és közlekedési viszonyainak függvénye.) (Lásd ehhez G R O -
NOVSZKY IVÁN ismertetését: MKSzle 1941, 101.) 

J. B E E R : Der Aufbau der Städtischen Volksbüchereien in Frankfurt a/M. 
als Beispiel eines grossstädtischen Volksbüchereibetriebes. (Bü 8: a német biro
dalmi tudomány-, nevelés- és népművelésügyi miniszter 1937. évben kiadott 
rendelete, mely szerint „arra kell törekedni, hogy minden 500 vagy ezen felüli 
lélekszámmal bíró helységnek állandó könyvtára legyen", új irányvonalakat 
szabott a német népkönyvtárügy fejlődésének. A tanulmány e rendelettel kap
csolatban a német városok népkönyvtári szolgálattal való átitatásának kérdé
sét vizsgálja meg. A városi könyvtárak elhelyezésénél és fejlesztésénél döntő 
súllyal esik latba az az általános tapasztalat, amely szerint a könyvtárnak leg
alább húsz perc alatt megközelíthetőnek kell lennie. E tapasztalat alapján ki
mondható, hogy könyvtári szempontból teljesen ellátatlanoknak minősülnek 
azok a városrészek, amelyek a könyvtártól több mint 2 km-re fekszenek, elég
telen mértékben ellátottaknak pedig azok a városrészek tekinthetők, amelyek
nek a könyvtártól való távolsága több mint másfél kilométert tesz ki, vagy 
amelyeknek környezetében a közlekedési vagy útviszonyok kedvezőtlenek. 
A könyvtári szolgálat eredményességének a távolsági és közlekedési viszonyok 
kedvező volta mellett még feltétlen kelléke az ú. n. belső kölcsönzés is, mely 
lehetővé teszi az olvasónak a távolibb városrészekben fekvő könyvtárak állo
mányának igénybevételét is. Ezen a téren a Németbirodalomban már meg
lehetősen előrehaladott a helyzet; Frankfurtban pl. már a tudományos könyv
tárak és népkönyvtárak belső kölcsönforgalmát is megszervezték. Szemük előtt 
H O Y E R megállapítása lebeg, aki szerint egy helység könyvtárának értékét nem 
olvasóinak vagy kikölcsönzéseinek abszolút száma, hanem elsősorban az fe
jezi ki, hogy mely fokban képes a népességet megfelelő irodalommal ellátni.) 

H. CHRISTIAN rendkívül értékes megfigyeléseket tartalmazó tanulmá
nyában (Die Erfassung der Bevölkerung im Stadtkreis Frankfurt a/M. durch 
die Volksbüchereien: Bü 20.) megállapítja, hogy a városi népkönyvtáraknál 
a kölcsönzési állomásoktól a térképen egyenként 500, 1000 és 1500 m-re 
köröket vonva és e körökbe helyezve az olvasók számát, a kölcsönzőképes 
korban lévő népesség számához viszonyítva, megkapjuk a városrész könyv
vel való ellátottságának fokát, az egy-egy kölcsönzési állomáshoz tartozó 
ellátatlan területeket és a még ellátandó területek pontjait. 
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j . A könyvbeszerzés. 
G. L E Y H : Spannungen und Lösungen im akademischen Schriftentausch. 

(ZBW 259.) 
E. M. LoACKER: Streamlining the exchange of duplicates. (LJ 381.) 

4. Katalogizálás. 
L. A. GARLOCH: The référence department and the card catalog. 

(LJ 20.) r r * 
E. THALMAN: A cataloger answers. (LJ 232: hozzászólás a fentidézett 

cikkben foglaltakhoz.) 
R. G. WAGNER: The portrait catalog. (LJ 250.) 
M. E. SCOTT: For calatog card reproduction is always wnh us. (LJ 197.) 

j . Szakozás, decimálás. 
W. FUCHS : Die Medizin in Georg Matthiaes Göttinger Realkatalog. 

(ZBW 377.) 
S. RUNGE karlsruhei könyvtáros, a német könyvtárosok egyesülete sza

kozási csoportjának vezetője a Library Quarterly-be írott tanulmányában-
(Somé récent developments in subject cataloging in Germany: LQu 46.) a né
met tudományos könyvtárak katalógusrendszerének kialakulását magyarázza 
az amerikai könyvtárosoknak, ismerteti továbbá a ma használatos főbb rend
szereket és mint a német könyvtárak szakozásának egységesítésére vonatkozó 
tervezet elkészítésével megbízott könyvtáros, főbb vonásaiban ismerteti elgon
dolását. A szisztematikus katalógus német és amerikai változatát összehason' 
lit va alapvető különbséget lát abban, hogy míg német felfogás szerint a 
katalógus az az elsődleges faktor, amelyhez a könyvek felállításának igazodnia 
kell annyiban, hogy a kérdéses könyvtárnak a szisztematikus felállítást kell 
követnie, addig amerikai részen a szisztematikus katalógusnak korántsincs 
ilyen elsődleges szerepe, amit legjobban MARGARET MANN-nek nemrég meg
jelent könyvében (Introduction to the cataloging and classification of books. 
Chicago, 1930, 231.) kifejtett az a felfogása bizonyít, mely szerint „a sziszte
matikus katalógus nem egyéb, mint az állományjegyzék kidolgozott formája". 
— A Németbirodalom területén, valamint a külföldön érvényben lévő főbb 
szakrendszerekben megnyilvánuló felfogásmódok analízise kapcsán R. arra a 
megállapításra jut, hogy a szakrendszer struktúráját egyedül a német HANS 
TREBSCH gondolta át; a többiek (pl. BLISS vagy RANGANATHAN) részint nem 
gondolták át, részint hajlanak arra a felfogásra, mely szerint a rendszernek 
az egyes tudományágak szokásos szakfelosztását kell követnie és ezzel ket
tős hibát is vétenek, mert nem veszik tekintetbe, hogy a szakrendszernek nem 
ideákhoz, hanem valóságos könyvanyaghoz kell igazodnia, valamint azt sem, 
hogy a tudomány felosztásához való ragaszkodás — tekintetbe véve a tudo
mány állandó fejlődését és azt a tényt, hogy a tudományok felosztása tekin
tetében általánosan elfogadott séma amúgy sem létezik — nem jelent különö
sebb biztosítékot a minden szakrendszer életében praedestinatíve jelentkező 
változtatások kényszerével szemben. 

Deutsche Kurzausgabe der Dezimal-Klassifikation. (FDC 17: a tizedes 
osztályozás német rövidített formájának új kiadása hasznos szolgálatot tehet 
legfeljebb 100.000 kötetig terjedő állományú általános könyvtáraknál és leg
feljebb 10.000 kötetig terjedő állománnyal bíró szakkönyvtáraknál a nélkül, 
hogy mellette a teljes kiadás használatára szükség volna.) 

6. Könyvkölcsönzés. 
Normung der Leihscheine für wissenschaftliche Bibliotheken. (FDC 50: 

A Dokumentation und Arbeitstechnik c. lap 1941. évi januári számából két 
német egységtérítvény-tervezetet ismertet, amelyek közül az egyik magán
személyek, a másik pedig intézmények és testületek használatára készült.) 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. 15 
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C. VAN D Y N E : The Organization and work in the lending department, 
The Newark Public Library. (LQu 69.) 

7. Olvasóterem, olvasótermi használat. 

E. MAU: Lesesaalarbeit — ihre Wege und Ziele. (Bü 385: a német és 
amerikai olvasótermi felvilágosítások jellege között nagy az eltérés annyiban 
is, hogy míg Amerikában az olvasók egy része tisztán gyakorlati kérdéseket 
intéz a könyvtároshoz, addig a német könyvtáraknál a kérdéseknek a könyv
höz való kapcsolata sosem marad figyelmen kívül. Részletesen szól a tanul
mány a kölcsönzés és az olvasóterem kapcsolatáról és arról, hogy miképen 
járulhat hozzá az olvasóterem a rendelkezésére álló eszközökkel a könyvtár 
propagandájához.) 

8. Felvilágosító szolgálat, dokumentáció. 

T. SCHNURRE: AUS dem Katalogzimmer einer wissenschaftlichen Biblio
thek. (ZBW 413: a könyvtárosi foglalkozásnak egyes körökben szinte tradí
cióvá vált lebecsülése még a könyvtár hivatásának régi értelmezésén alapul, 
s abban a korban gyökerezik, amikor a könyvtár valóban az események mö
gött kullogott; a mai könyvtárnak azonban valósággal benne kell élnie a nem
zeti élet vérkeringésében s ezért különösen felvilágosítószolgálatát kell nagy
arányúvá és rugalmassá tennie. A könyvtárosnak a szakbavágó képességeken 
kívül megfelelő pszichikai adottságokkal is rendelkeznie kell, hogy a könyv
tári tudás és számottevő tájékozottság nélkül, inkább érzelmi alapon és ezért 
túl könnyen ítélkező olvasóközönséggel szemben megállja a helyét.) 

L. A. GARLOCH: The référence department and the card catalog. 
(LJ 20.) 

E. TKALMAN: A cataloger answers. (LJ 232: hozzászólás a fentidézett 
cikkben foglaltakhoz.) 

M. K. BÜRKE : Référence work for the small library. (LJ 63.) 
A. LADENSON: The newspaper index. (LJ 275: hírlapindexek készítésé

nek gondolatát veti fel és egy hasonló chicagói kísérletet ismertet.) 
Gründung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation. (FDC so: a 

birodalmi tudomány-, nevelés- és népművelésügyi minisztériummal, a biro
dalmi gazdasági minisztériummal, a népművelés- és propagandaügyi miniszté
riummal, a külügyi hivatallal és a véderőfőparancsnoksággal egyetértésben 
1941. évi május hó 28-án megalakult a német dokumentációs társaság (Deutsche 
Gesellschaft für Dokumentation). A társaság elnökévé PRINZHORN professzort, 
a leipzigi egyetemi könyvtár igazgatóját választották meg. Feladatául a tár
saság a mindennemű dokumentumok gyűjtésével, rendezésével és kiértékelésé
vel kapcsolatos kérdések tisztázását tűzte ki. Ezt a feladatot a társasági tagok
nak a közösen végzendő munkában való eggyéforrasztása, bizonyos kérdések 
tanulmányozása céljából munkacsoportok kiküldése, előadások rendezése, vala
mint a tagok részére közlemények kiadása útján kívánják betölteni.) 

Internationale Normung auf dem Gebiete der Dokumentation. (FDC 18: 
az ISA-Committe 46 Documentation nemzetközi javaslatokat dolgozott ki kü
lönböző, a dokumentáció szempontjából lényeges kérdések rendezésére. A leg
fontosabb ilyen kérdés a folyóiratcímek egységes rövidítésének kérdése, 
melyet az /5^4-Bulletin 23 véglegesen szabályoz, miután a szabálytervezetet 
megelőzőleg az érdekelt államok érdekelt könyvtárosainak bemutatták. 
A folyóiratcímek rövidítésének egységesítésére, mint ismeretes, már eddig is 
több államban törekedtek, azonban minden szempontból kielégítő gyakorlati 
eredményeket felmutató megoldásnak sokszor volt a kerékkötője az a körül
mény, hogy a címeknek messzemenő, sokszor a cím kezdőbetűire való rövidí
tés módja inkább csak az egyes szakmák érdekeinek felelt meg, de nem fedte 
pl. az általánosabb jellegű könyvtárak igényeit. Az /S/1-Bulletin 23 által kö
zölt végleges szabályozásban ezért a címeket csak olyan mértékben rövidí-
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tik, hogy a rövidítésekből a teljes címek — legalább is a folyóirat megrende
lése szempontjából lényeges alkotórészeik tekintetében — visszaalkothatók 
legyenek. Szakfolyóiratjegyzékeknek a normákba foglalt rövidítésekkel együtt 
való kiadásának szorgalmazását a Fachnormenausschuss für Bibliotheks-, Buch-
und Zeitschriftenwesen vette kézbe.) 

M. G O Û T : Note sulla documentazione tecnica in Itália. (ABI 318.) 
G. A. VAN RlEMSDiJK: Bibliographie et documentation. Essai de défini

tion de ces idées. (FDC 27.) 
E. MATHYS: Jahresbericht der Schweizerischen Vereinigung für Doku

mentation für das Jahr 1940. (FDC 33.) 
A. J. M O L L E R : Gedruckte Hilfsmittel der Dokumentation in Dänemark. 

(FDC 48: a dán sajtótermékek száma a múlt század óta hatalmas mértékben 
megnövekedett. 1916 óta dán folyóiratindex jelenik meg, mely eleinte kb. 160, 
ma pedig már 300 dán folyóirat tartalmáról ad rendszeresen tájékoztatást a 
dán decimális osztályozás szerinti elrendezésben.) 

A tudományok herceg Jablonowski-társasága (Leipzig) 1942. december 
31-i lejárati határidővel pályázatot írt ki a ZBW-ben (299.) a következő kér
dés kidolgozására: „A dokumentáció a szellemtudományokban". A kiírás hang
súlyozza, hogy bár a dokumentációs mozgalom történeti szempontból tekintve 
voltaképen a természettudományok és a technika területeiről indul ki, mégis 
fejlődésében olyan módszereket és szempontokat is kifejlesztett, amelyek 
alkalmassá teszik a szellemtudományok területeinek megmunkálására is. 

9. A könyvtár propagandája. 

H. MÜLLER: Die Werbung der Volksbücherei. (Bü 210.) 
E. MAU: Lesesaalarbeit — ihre Wege und Ziele. (Bü 385.) 
S. W. SMITH: Polling public opinion. (LJ 375: a könyvtár eredményes 

munkájának egyik alapfeltételeként jelöli meg a szerző a közönségnek a könyv
tárral szemben támasztott igényei és kívánságai ismeretét és az ezen igények 
és kívánságok értelmében való eljárást. Ismerteti továbbá a Massachusets-
állambeli Fitchburg Public Library-nek a fentvázolt szempontok tekintetbe
vételével szerkesztett tudakozóívét.) 

10. A könyvtárak együttműködése. 

G. LEYH: Spannungen und Lösungen im akademischen Schriftentausch. 
(ZBW 259.) 

M. A. MTLLER: Union catalogs — national, regional, and local. (LJ 59: 
a washingtoni Library of Congress Union Catalog-ja eddig a legkiválóbb 
ilynemű amerikai létesítmény. Hibája azonban, hogy aránylag kevés könyvtár 
anyagát öleli fel és ezeket sem teljesen, kivéve talán magáét a Library of 
Congress-ét. A Library of Congress Union Catalog-ján kívül részletezi az ez-
időszerint működő többi amerikai címközpontok működését. Vallja egy leg
főbb bibliográfiai központ megvalósításának szükségességét, mert szerinte a 
legfőbb könyvtári érdekek és a gazdasági szempontok egyaránt ezt a meg
oldást javallják; sok kis szervezet megkettőzi a munkát és tetemes költségtöbb
lettel is jár. Washingtonnak bibliográfiai központtá való megtételét nem 
ajánlja, tekintettel arra, hogy e város fekvés szerint túlságosan távol esik 
a kontinens földrajzi középpontjától.) 

O. PINTO : Organizzazione e metodi dei cataloghi uniti all'estero. (ABI 
280: ismerteti a főbb Összesített katalógusokat: a német „Gesamtkatalog-ot, 
az angolok „National Union Catalog"-ját, valamint a svájci és amerikai tö
rekvéseket és megoldásokat.) 

Az American Library Association-nek (A. L. A.) 1941. június 19—25-ig 
a Massachusets-állambeli Bostonban megtartott 63. évi értekezletéről részint 
előzetesen, részint utólagosan a LJ következő lapjain megjelent közlemények 
tájékoztatnak: 298., 348., 390., 450., 508., j io . , 711. 

15* 
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11. Fényképezés és mikrofilm. 

H. JOACHIM: Ein neues Lesegerät. (FDC 59: az olvasókészülék kon
strukciójában a formátum kérdése a döntő kérdés. A legjobb formátumok J. 
szerint a 35 mm széles perforált normálfilmhez szabott 24X36-OS és i8X24-es 
típusok. Ezt a típust sikerrel alkalmazták több amerikai könyvtárban. — 
Ismertet egy Zeiss-Ikon-gyártmányú olvasókészüléket.) 

Apparátus for copying transparent Originals. (FDC 69.) 
G. VAN ITERSON Jr. : An improved method for preparing and reading 

reproductions on a reduced scale of scientific communications. (FDC 43.) 
F. G. KlLGOUR: Foreign papers microfilmed. (LJ 319.) 
H. H. FUSSLER: Library photography. (A LJ állandó rovata a folyóirat 

következő lapjain található: 3$., 68., 135., 175., 213., 259., 302., 360., 405., 
460., 514., 569., 663. és 723.) 

12. Könyvkötés, restaurálás, könyvmegóvás. 

G. A. E. BOGENG: Der Buchbinder und die Bücherei. (ABB 25., 41., 57., 
69. és 84.) 

G. A. E. BOGENG: Einband und Einbandteile. (ABB 4. és 12.) 
O. D O R F N E R : Buch und Bucheinband. (ABB 89.) 
O. DORFNER!: Die Handvergoldung. (ABB 9., 21. és 27.) 
H. H E L W I G : Das Buchbinderwerkzeug und die Buchbinderwerkstätten 

bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. (ABB 23., 30., 39. és 44.) 
M. J. HusuNG: Programmatisches und Kritisches zu einem Atlas, bzw. 

Corpus der Lederschnitteinbände des Mittelalters. (Az előző évfolyamban kö
zölt tanulmánysorozat folytatása: ABB 1., 60., 75. és 81.) 

H. SCHREIBER: Otto Glauning und die Einbandforschung. (ABB 92.) 
A. G A L L O : Il R. Istituto di Patológia del Libro nel 1940. Relazione del 

Direttore. (ABI 184.) 
Norme per la spolveratura, disinfestazione e disinfezione délie biblioteche. 

(ABI 508: A R. Istituto di Patológia del Libro, Roma, közleménye.) 
P. BARR: Planning to avoid higher costs of binding rush. (LJ 184.) 
K. C R O F T : Consider the librarian who binds your magazine, Mr. 

Publisher! (LJ 204: a folyóiratok kötésével a könyvtáraknak rendesen igen 
sok gondjuk van: a lapok egymástól eltérő és egy folyóirat életén belül több
ször változó külalakja, a címlap, név- és tárgymutató csatolásának évfolya
monként visszatérő problémája, a különböző függelékkötetek és mellékletek, 
valamint speciális számok külön lapszámozása és hovátartozandóságának ese
tenként eldöntendő kérdése állandó vesződséget jelent a könyvtárak számára.) 

L. F. ZIMMERMAN: Facts and fancies on binding costs. (LJ 468.) 
A LJ állandó kötéstechnikai rovatából (LJ 40., 86., 144., 184., 224., 272., 

316., 364., 412., 468., 524., 572., 684. és 740.) tartalmuk révén kiemelkednek 
az American Library Association által létesített „könyvklinikáról" szóló be
számolók. 

íj. A könyvtárépület, technikai berendezése, új találmányok. 

[W.] SALEWSKI: Das Büchereigebäude der Gauhauptstadt Posen. 
(Bü 152.) 

G. E. GOVAN—A. C. R O W E L L : The Chattanooga Library building. 
( L J Í43-) , . , , L1 

A LJ állandó rovata (New buildings and equipment) az elozó évekhez 
hasonlóan 1941-ben is több új könyvtárépületet és technikai berendezést is
mertetett: LJ 217., 270., 314., 411. és 570. 

W. H. J E S S E : Moving books. (LQu 328: a Brown University könyvtá
rában a könyvtár épületének átalakítása, illetőleg kibővítése kapcsán szüksé
gessé vált, majd foganatosított állományátcsoportosításról számol be. A helyük-
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ről kimozdított kötetek darabszáma 61 j.000, az átcsoportosítás összköltsége 
4215 dollár, az egy kötetre eső költség héttized cent volt.) 

Ujabb megoldású amerikai könyvtárkocsikról (ú. n. bookmobile-okról) a 
LJ 39. és 212. lapjain olvasunk. 

14., A személyzet. Státus és szolgálati beosztás. 

G. F. BOWERMAN: Library personnel administration: somé expériences. 
(LJ 644: szerző, a washingtoni nyilvános közkönyvtár igazgatója azt a fel
fogást vallja, hogy a könyvtári személyzet megválogatása elsősorban lelki 
szempontok szerint kell, hogy történjék: azokat kell előnyben részesíteni, akik 
szeretik a közönséget és akiket kedvel a közönség.) 

R. S. MATTHEWS: Married women librarians. (LJ 650.) 
[B. E. W E S T O N ] : Librarian, read thyself. (LJ 23: az oregoni állami 

könyvtár és a Portland Library az elmúlt évben külön olvasótermet létesí
tett a könyvtári személyzet számára; példájuk követésére buzdítja a könyv
tárakat.) 

A. N E P T U N E : Professional reading. (LJ 146.) 

i}. Könyvtárosképzés. 

Lehrgang der Staatlichen Volksbüchereistelle für Mittelfranken und Mai
franken in Nürnberg. (Bü 428.) y 

Prüfungen für den Dienst an volkstümlichen Büchereien Herbst 1940. 
(Bü 38: közli az 1930. szeptember hó 24-én kelt porosz vizsgarend értelmében 
a német népkönyvtáraknál szolgálatra minősítő állami vizsgát 1940. szeptem
ber folyamán sikerrel kiállott növendékek névsorát.) 

H. R U P P E : Ergänzungslehrgang für Volksbibliothekare in Wien vom 4. 
Juni bis 2. Juli 1941. (Bü 426.) 

[W.] SALEWSKI: Dritter Lehrgang der Staatlichen Volksbüchereistelle 
für den Regierungs-Bezirk Posen. (Bü 428.) 

[W. SALEWSKI] : Zweiter Lehrgang für nebenamtliche Büchereileiter in 
Posen. (Bü 368.) 

E. APOLLONI : I corsi per dirigenti delle biblioteche popolari. (ABI 498.) 
/ corsi di preparazione agli uffizi delle biblioteche popolari e scolastiche. 

(ABI 438.) . 
/ corsi di preparazione agli uffizi e ai servizi delle biblioteche popolari 

e scolastiche. (ABI 520.) 
M. D. CARTER: The library school and the defense of democracy.. 

(LJ 442.) 
16. Könyvtártípusok. 

W. THAUEP«: Wechsel und Stetigkeit im Buchbestand. Fragen des Volks
büchereibestandes, dargestellt im Vergleich zu dem der wissenschaftlichen 
Bibliothek. (Bü 316: megállapítja mindenekelőtt, hogy a tudományos könyvtár 
és a népkönyvtár közötti alapvető különbség a két könyvtártípus feladatai
nak különbözőségén alapul. A tudományos könyvtár feladata: állományának 
minden (ill. szakkönyvtáraknál: bizonyos) tudományágra kiterjedő felépítése, 
a kutatómunka rendelkezésére való bocsátása és későbbi korokra való meg
őrzése. Ezzel szemben a német népkönyvtár első feladata ma a német nép po
litikai nevelésében való közreműködés, a néppéválás folyamatának elősegítése, 
valamint praktikus életsegítség nyújtása. 

A tudományos könyvtár és népkönyvtár közötti különbséget megfele
lően szemlélteti a két könyvtártípusban alkalmazott különféle munkamódsze
rek és munkaberendezések különbözősége, leginkább pedig az állomány fel
építésében megnyilvánuló alapvető különbség. Míg ugyanis a tudományos 
könyvtárnak a felépítésben a jövő használóira is kell gondolnia, addig a nép
könyvtár a felépítés tekintetében teljes arcával a kortárs felé fordul. Ez az. 



2 l 8 FOLYÓIRATSZEMLE 1941 

oka annak, hogy a népkönyvtár állományának felépítése olyan nagy mérték
ben ki van téve a korszaknak, melyben él s amely számára elsősorban dolgo
zik. Az az általánosan elfogadott alapelv, amely szerint a könyvtár hivatása 
hármas: a gyűjtés, az állomány fenntartása és használatba bocsátása, külön
leges értelmezést nyer a népkönyvtár esetében, amelynél a használaton van a 
döntő hangsúly. A tudományos könyvtár tervszerűen gyarapított állományá
ból az idők folyamán aránylag csak kevés mű hull ki és ezért az állománya 
állandóan nő; ezzel szemben a népkönyvtár a használók igényéhez nagyobb 
mértékben kénytelen alkalmazkodni, ennélfogva állandóan selejteznie kell s ezt 
a selejtezést már csak azért is végre kell hajtania időnként, mert állománya 
nem nőhet egy bizonyos kereten túl, ha a könyvtár a maga népkönyvtár-jelle
gét meg akarja tartani. A keret, amelyet a népkönyvtár állománya elérhet, 
az eddigi tapasztalatok szerint 20—25.000 kötet, fiókkönyvtár esetében 10— 
20.000 kötet. Ezeknél nagyobb számú kötet már akadálya a népkönyvtári 
munka eredményességének, mert hiszen a népkönyvtárosnak mindenkor át
tekintéssel kell bírnia könyvtárának teljes állománya felett. További alapvető 
különbségek a két könyvtártípus között: kikölcsönzési arányszám, állomány
összetétel, a többes példányok nagyobb szerepe a népkönyvtáraknál, a minden
kori könyvterméstől való függés foka (a népkönyvtár ez utóbbi tekintetben 
sokkal függetlenebb, önállóbb). 

K. BUSSE: Die Werkbücherei als sozialpolitische Aufgabe der Betriebe. 
(Bü 357-) 

M. SCHULZE: Die Krankenhausbüchereien der Reichsmessestadt Leipzig. 
(Bü 400.) 

V. EICHSTÄDT: Eine Fachbibliothek zur Judenfrage. (ZBW 53.) 
K. GLADEN: Erfahrungen mit der Kompanie-Bücherei. (Bü 154.) 
„La biblioteca nella scuola". Convegno nazionale di provveditori agli 

studi, presidi d'istituti d'istruzione media e superiore e direttori di biblioteche 
pubbliche governative. (ABI 73.) 

J. T. VINCENT: Interpreting the library. (LJ 560: figyelemreméltó meg
állapításokat tartalmaz a public library-típusú könyvtár jellegével, sajátosan 
amerikai feladataival és szerepével kapcsolatosan. A public library-úpusú 
könyvtár szerinte kimondottan „demokratikus" jellegű intézmény: városi vagy 
állami akarat hozza létre és létében a társadalom támogatja. Az amerikai nyil
vános könyvtárakon olvasható felírás: „Mindenki számára nyitva" (Free to all 
the people), e könyvtártípus legmélyebb lényegét és egyszersmind célját fejezi 
ki V. szerint. Sajnos, éppen ez alapelv jelenti egyben e könyvtártípus eredendő 
hibáját is: a „demokratikus atmoszféra" bizonyos mértékig hátráltatja a könyv
tárt a demokratikus célok elérésében, mert hiszen egy olyan intézmény, amely 
mindenki előtt kitárja a kapuit, végső fokon mindenkitől függ, köztük a laikus 
érdeklődésétől és nem mindig kívánatos támogatásától is. Hogy a közönség 
szimpátiájának állandóan változó nagyságú hullámai felett úrrá lehessen és 
ilymódon a közösségben a szó valóságos értelmében vett élő szerepet játszhas
sak, a public library-nek állandóan expanzív politikát kell folytatnia, aminek 
viszont első és legfontosabb feltétele a szükséges anyagi eszközökkel való fel
szereltség. A public library sosem állapíthatja meg állományára vonatkozóan, 
hegy abban „elég könyv van mindenki számára" (tehát a gyűjtésben egy pilla
natra sem állhat meg). Egy kifejezetten expanzív jellegű programm megvaló
sításához rendesen annyira jelentős mennyiségű anyagi eszközre van szükség, 
hogy ezeknek az eszközöknek az előteremtése az Egyesült Államokban is csak 
több, kifejezetten ilyen célra hivatott szerv összefogásával valósítható meg. 
Ezzel kapcsolatosan rámutat a szerző a bizonyos könyvbaráti egyesületek 
létrehívásában rejlő különféle lehetőségekre.) 

H. W. J O N E S : A considération of the future relations of the médical 
libraries with our National Médical Library. (LQu 36.) 

M. K. BÜRKE: Référence work for the small library. (LJ 63.) 
J. D. H E N D E R S O N : The role of the state library in national defense. 

(LJ 9.) 
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County libraries. (A LJ állandó rovata: LJ 408.) 
Regional libraries. (A LJ állandó rovata: LJ 132.) 
Small libraries. (A LJ állandó rovata: LJ 262.) 
Scbool libraries. (A LJ állandó rovata: LJ 24., 75., 301., 409. és 680.) 

17. Az egyes államok könyvtárügye. 

[EL] DÄHNHARDT: Zur Entwicklung des öffentlichen Büchereiwesens. 
Bü 305: szerző, a német népkönyvtárügy szakmabeli részről legfőbb intézője, 
hivatalos német statisztikai adatokkal alátámasztott összefoglaló képet nyújt 
a német népkönyvtárügynek a hatalomátvétel óta történt impozáns fejlődésé
ről. Az arcátlan külföldi németellenes hazugságpropaganda élő cáfolatát 

D. szerint nemcsak a hatalomátvétel óta megújított, illetőleg újonnan létesí
tett könyvtárak nagy száma szolgáltatja, hanem az a tény is, hogy a német 
könyvtári építőmunka mindenütt szorosan nyomon követte a német véderőt 
az elfoglalt területekre, így pl. egyedül Kattowitzban 167 nyilvános nép
könyvtárat és 270 iskolai könyvtárat nyitottak meg a német fennhatóság első 
évében. A fejlődés jelenlegi ütemének alapulvételével — állapítja meg a ta
nulmány — remélhető, hogy a háború után néhány esztendővel minden 400 
lakossal bíró helységnek önálló népkönyvtára lesz.) 

[F.] HEILIGENSTAEDT: Zur Jahreswende 1940/41. (Bü 1: a háború ki
törése óta a régi birodalom területén és Ostmarkban összesen 1200 népkönyv
tálat nyitottak vagy újítottak meg; ezenfelül 500 könyvtárt láttak el meg
felelő állománnyal, további 2500 könyvtár felállításának céljaira pedig készen
létbe helyezték a szükséges eszközöket. Az állami kezelésben lévő népkönyv
tárak általában csökkentett személyzeti létszámmal és anyagiakban megrövi
dítve kell, hogy jelenleg működjenek; ezért különleges feladatok ellátását a 
jövőben el kell hárítaniok magukról és erőiket lehetőleg meghatározott és vilá
gosan körvonalazott munkacélokra kell inkább összpontosítaniuk, A politikai 
felvilágosítás munkája mellett szükséges, hogy az irodalom és a művészet 
értékeit önmagukért is feltárják, tekintettel arra, hogy egy ilyenirányú fej
lődés szüksége a háború folyamán előreláthatólag még fokozódni fog. 

K. SCHULZ: Erziehung zur Dichtung — Aufgabe der Volksbücherei. 
(Bü 2.) 

E. T H I E R : Lenkung des Berufsnachwuchses. (Bü 273.) 
O. AHLERS : Zum Aufbau eines deutschen Büchereiwesens im General

gouvernement. (Bü 334.) 
R. T. ESTERQUEST: A Statistical contribution to the study of libraries 

in contemporary Germany. (LQu 1.) 
[B. E. W E S T O N ] : What is the purpose of a library? (LJ 388.) 
S. B. A S K E W : Book service for all the people in one State. (LJ 115: 

főbb vonalaiban ismerteti a New Yersey-állam könyvtári szolgálatának ki
építését célzó hivatalos tervezetet.) 



LEVÉLSZEKRÉNY. 
A hír laptörténet iránt egyre nagyobb tudományos érdeklődés nyil

vánul meg, hazánkban s a külföldön egyaránt. Egyre több hírlaptörténeti 
cikk, értekezés és könyv jelenik meg, amelyek formai, vagy tartalmi kérdése
ket tárgyalnak és világosítanak meg. Ennek az örvendetes jelenségnek jórészt 
az a magyarázata, hogy a rendezett hírlaptárak anyaga szinte maga veti 
föl őrzői előtt a problémákat, vagy kínálja feldolgozásra a katalogizálás
sal már szinte rendszerbe foglalt évfolyamokat. A hírlaptörténet a könyv
történet egyik alfejezete, papír-, nyomtatás-, kiadás-, terjesztés-történet, — 
de ugyanakkor alfejezete az irodalom-, művelődés-történetnek is és a sajtó
tudománynak is, amelynek mellette fontos fejezetei a sajtó-jog, -rendészet, 
-statisztika, -szociológia, reklám stb. 

A Magyar Könyvszemlében megjelent külföldi sajtótörténeti művek 
ismertetéseiből, eredeti kutatásokon alapuló értekezésekből egyre határozot
tabban alakul ki az új, önállóságot, külön társulatot, folyóiratot követelő 
tudomány. Tudományos társasága már van: a Sajtótudományi Társaság, 
amelynek megszervezője, első elnöke s míg körülményei megengedték, éltető 
lelke Dr. HLATKY ENDRE előbb miniszterelnökségi sajtófőnök, jelenleg Nagy
várad th. város főispánja volt, mostani elnöke Dr. EGYED ISTVÁN egyetemi 
tanár, alelnökei Dr. GÁRDONYI ALBERT, Dr. M Á T É KÁROLY, főtitkára Dr. 
DEZSÉNYI BÉLA, titkára Dr. SUPKA ERVIN, pénztárnoka LUKÁCS J Ó Z S E F , 

ellenőre Dr. KELÉNYI B. O T T Ó . A Sajtótudományi Társaságban értékes, szak
szerű előadások hangzanak el, melyek részben a mi folyóiratunkban látnak 
napvilágot. 

Hogy a Magyar Könyvszemlében az utóbbi években annyi sajtótörté
neti értekezés és kisebb közlemény jelent meg, annak, amint már fentebb 
jeleztük, részben az a magyarázata, hogy a M. Nemz. Múzeum Orsz. Szé
chényi Könyvtára Hírlaptárának rendezése egyik problémát a másik után 
vetette föl, melyeknek tárgyalása, folyóiratban megbeszélése a könyvtárosok, 
szakemberek számára szükségesnek és hasznosnak látszott. De ösztönzésül, 
jó például szolgáltak a külföldi, elsősorban a nyugat-európai hírlaptörténeti 
kutatások, publikálások és nagy összefoglalások, melyeket a Magyar Könyv
szemle újabban különös figyelemmel kísért. 

Hogy Kelet-Európában mennyire haladtak a hírlaptörténeti kutatások, 
nem látjuk oly részletesen, mint a nyugatiakat. Annyit az irodalomtörténetek 
hírlaptörténeti adataiból mégis látunk, hogy a fontosabb hírlaptörténeti je
lenségeket mindenkor figyelembe vették s jelentőségüket, hatásukat méltatták. 
A szláv országokból hozzánk főként nyelvészeti és természettudományi, s 
újabban szépirodalmi művek jutnak el s csak a véletlennek köszönhetjük, ha 
egy-egy hírlaptörténeti mű is kezünkbe kerül. A véletlennek köszönhetem, 
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hogy megismerkedhettem VLADIMÍR ROZENBERG: IZ istorii russkoj pecati 
(Az orosz sajtó történetéből) című művel, amely a Russkija Vjedomosti Orosz 
Tudósítások (1863—1918) című orosz újság történetét ismerteti. Alcíme: 
A közvélemény megszervezése Oroszországban és a „Russkija Vjedomosti" 
című független, pártonkívüli lap. Prágában jelent meg, 1924-ben. 

A Russkija Vjedomosti első száma nyolc „kis formátumú' oldalon jelent 
meg, a nagy formátumú újságok negyedrész nagyságában s felelős-szerkesztő
kiadója PAVLOV FILIPPOVICS NIKOLÁJ , a jeles író volt. Az utolsó oldalon a 
cenzúra engedélye olvasható. A hírlap történetéből megtudjuk, hol nyomták, 
hol volt a szerkesztőség, kik voltak a munkatársak, hányszor jelent meg, 
mennyi volt az előfizetési ára, milyen volt a beosztása stb. S megismerke
dünk a továbbiak folyamán a lap politikai, társadalmi irányával, küzdel
meivel, anyagi nehézségeivel, a hatóságokhoz való viszonyával stb. stb. A 262 
oldalas könyv oly ügyesen van megírva, hogy idegen olvasó számára is ér
dekes és tanulságos. 

Mindezekből látjuk, hogy a hírlaptörténet (a sajtótudomány) nem 
mesterségesen elkülönített, vagy a könyvtörténetből kiszakított, hanem ma
gától adódott új tudományág, amelyet a külföldön is, nálunk is műveltek — 
ha szórványosabban is —, eddig is, bár nem volt külön neve. Most, amikor 
nagyobb arányokban, módszeresen folyik művelése, az ily irányú kutatások
nak külön névvel nevezése nem erőszakolt valami, hanem a fejlődés mene
tének egyik újabb állomása. TR. Z. 

Bibl iográf iák e l m a r a d t i smerte tése i . Az utóbbi évek magyar bib
liográfiai terméséből néhányról még nem emlékezett meg a Magyar Könyv
szemle. Nem azért, mintha a szerkesztőség mellőzni akarta volna e műve
ket, hanem azért, mert azok, akik önként jelentkeztek, vagy a szerkesztőség 
megbízásából vállalkoztak ismertetésükre, ígéretüket még nem váltották be. 
Reméljük azonban, hogy ez év folyamán módunkban lesz közölni az összes, 
újabb bibliográfiák részletes ismertetését. SzERK. 

Könyvárak. Négy évvel ezelőtt FITZ J Ó Z S E F főigazgató kezdeménye
zése és buzdítása folytán MAKKAI LÁSZLÓ és M. HORVÁTH MAGDA össze

állításában megjelent „A magyar könyvgyűjtő kézikönyve" (1939), amely 
az 1888—1938. közt elért magyar könyvritkaságok és kézikönyvek árait 
tartalmazza. 

Ez a kézikönyv hasznos tájékoztatással szolgált könyvtárosnak, gyűj
tőnek, antikváriusnak könyvértékeléseknél, becsléseknél, — vételnél és eladásnál 
egyaránt, ma azonban már csak történeti értéke van, gyakorlati értéke alig. 
Az utolsó két évben az árak nagy változáson mentek keresztül. Nem ará
nyosan, percentszeruen mentek föl a könyvárak, hanem egészen váratlanul 
magas amatőrárakat értek el olyan könyvek, amelyeket azelőtt potom pén
zen meg lehetett vásárolni bármely antikváriumban. így például a CZUCZOR— 
FOGARASI szótár (1862—1871) ára két évvel ezelőtt még 20 pengő körül volt. 
A MAKKAI—HoRVÁTH-kézikönyv szerint 1888—1938 között a következő 
árakon hirdették: 15, 25, 32, 50, 36, 30, 16 P. A téli postatakarékpénztári 
aukción 470 (négyszázhetven) pengőn kelt el. De nemcsak az eddig nyilván-
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tartott és keresett könyvek értéke változott meg, hanem új ritkaságok, desi-
deráták hirdetéseit is alkalmunk volt olvasni napilapokban. Például H I T L E R : 
Mein Kampf-]á.na.k első kiadásáért az egyik antikvárius 5000 (ötezer) pengőt 
ajánlgatott; hogy sikerült-e példányt felhajtania belőle, — nem tudtuk meg
állapítani. 

Általában fokozódott az érdeklődés a könyv iránt. Az antikváriusok 
már nemcsak eladásra kínált könyveik árait közlik hirdetéseikben, hanem 
azokat az árakat is, amelyeken ők hajlandók vásárolni. A mai könyv-érdek
lődésre mi sem jellemzőbb, mint az alábbi hirdetés; egyik budapesti antik
várius-cég hirdetése: 

E Z E K E N AZ Á R A K O N 
érdemes eladni könyve i t ! 

50— 

18 Brehm 13s.— 
10 Brehm 70.— 
15 Móricz 40.— 

2 Kelemen-szótár 
új kiadás 

6 Winettou . . . . 
12 Kosztolányi 
4 Természet és 

világa 
4 Kat. Lex  
7 1001 éjszaka . . 

12 Kodolányi . . . . 
2 Pattantyús . . . . 
2 Révész technikai 

szótár 
46 Gárdonyi 
10 Göre Gábor . 
2 Zenei Lex. . . . 
2 Műv. Lex. . . . 
1 írod. Lex. . . . 

12 Galsworthy . . . 
13 Nagy: Nemesi 

családok . . . . 
22 Móra Ferenc . 
12 Marc, tört 50. 
21 Révai lex 360. 

1 Révai v. Pesti 

3° 
45 
45 
75 
36 
50 

30 
140 

30 
45 
30 
20 
40 

200 
60 

30 Erdős R 60.— 
3 Mann trilog. . . 36.— 
1 Mann nov 15.— 
1 Mann Varázsh. 16.—• 
1 Larousse sz. . . 10.— 

23 Tóth T 60.— 
60 Klassz, rtr 150.— 

5 Malonyai magy. 
művészet 

3 Hóman—Szekfű: 
Magyar történet 

15 Zilahy 32. 
2 Spengler: Unter

gang 60. 
2 Möller: Épít. . . 50.-
6 Rachmanova bőr

kötésben 40. 
12 J. London . . . . 30. 
4 Magyarság nép

rajza 50. 
3 Dézsi: Világirod. 

lex 60.• 
10 Karinthy 20.-

1 Choln. Atl. . . . . i8.-
5 Magyar művelő

déstört 100. 
5 Orvos a család

ban 20.-

180 

7 5 

H. kislex 15.— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Minden más sorozatot és teljes könyvtárt a legmagasabb 
napi áron veszek. Vidékről a szállítási költséget vállalom ! 

Ez a hirdetés a Magyarország 1943. március 29-i számában jelent meg. 

Ilyen hirdetések, amelyekben az antikvárius elárulja a maga beszerzési 
árait, azelőtt nem jelentek meg. A megszorult eladó azelőtt a legtöbb eset
ben tájékozatlan volt a könyvárakról s olyan áron értékesítette könyveit, 
amilyen árat az antikvárius megajánlott értük. A fenti s ehhez hasonló hir
detések azt mutatják, hogy az antikváriusok áru dolgában meg vannak szo
rulva s a kereslet nagyobb náluk, mint a kínálat. 
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Ügy látszik a könyvkereslet általában nagyon megnőtt a könyvesbol
tokban. Ez magyarázza meg a könyvkiadó-vállalatok feltűnő szaporodását 
és prosperitását is. 

De visszatérve a könyvgyűjtő kézikönyvére, a fenti tanulságok alapján 
szükségesnek véljük, hogy ennek érdemes szerzői, akik az első kísérletet 
elismerésre méltó gyorsasággal és pontossággál állították össze, ne álljanak 
meg az első kötetnél, hanem folytassák tovább munkájukat. A német 
Jahrbuch der Bücherpreise évenként megjelenik. H a mi erre — legalább 
egyelőre — nem gondolhatunk is, legalább ötévenként adjunk ki összeállítást 
a könyvárakról, szakemberek és érdeklődők tájékoztatására. Kisebb össze
állításokat a Magyar Könyvszemle Levélszekrény rovata is szívesen közzé 
tenne időnkint. T R . Z. 

Felkérjük a Magyar Könyvszemle támogatóit és előfizetőit, hogy hát
ralékos hozzájárulásukat és előfizetésüket a csatolt befizetési lap fölhaszná
lásával küldjék be a folyóiratunk pénzét kezelő Egyetemi Nyomda pénztá
rához. Egyben olvasóinkat is felkérjük, hívják föl könyvgyűjtő ismerőseik 
figyelmét a folyóiratunkban megjelenő értekezésekre és cikkekre. A Magyar 
Könyvszemle megrendelhető közvetlenül a kiadóhivatalban (Budapest, VIII. , 
Esterházy-u. 30. M. Nemz. Múzeum), vagy könyvkereskedő útján. Évi elő
fizetési díja 40 (negyven) P, könyvkereskedőknél 44 (negyvennégy) P. 
A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Orsz. Egyesületének tagjai számára 
az előfizetési díj 10 (tíz) P. 



RÉSUMÉ — I N H A L T S A N G A B E . 

Péter Mijatev : Das Bibliothekivesen in Bulgarien. Gleich nach der 
Befreiung Bulgariens, die während der Jahre 1877—1878 durch den Russen 
erfolgte, befasste sich das neue Fürstentum neben seiner staatsaufbauerischinen 
und politischen Verstärkungstätigkeit auch mit seiner kulturellen Erhebung 
und seinem Unterrichtswesen. Die schon vor der Befreiung bestehenden bulga
rischen volkstümlichen Lesehallen, die sich damals für das Kulturwohl und die 
Volkserziehung der Stadt- und Dorfeinwohnerschaft kümmerten, verstärkten 
jetzt ihre Tätigkeit und verbreiteten durch ihren Bibliotheken stark den Hang 
zum Buche und den Drang für eine bessere Kultur. Diese bulgarischen Volks-
Lesehallen spielen auch noch heute eine recht wichtige Rolle im Kulturleben, 
der Bevölkerung, sie werden sogar vom Staat amtlich unterstützt. Die Zahl 
der heute in den Dörfern und Städten bestehenden bulgarischen Lesehallen 
beträgt mehr als 3200, die Zahl aber der in ihren Bibliotheken untergebrach
ten Büchern fast 2,500.000. 

Das Bibliothekswesen wird in Bulgarien aber nicht nur von diesen Lese
hallen aufrechterhalten. Noch im Jahre 1878 wurden auf russische Veranlas
sung die Grundlagen der Sofioter National Bibliothek durch Büchersammeln 
gelegt. Im Jahre 1879 vergrösserte sich der auf diese Weise gesammelte Bücher
schatz der Bibliothek beträchtlich, die am 5-en Juni desselben Jahres ihre 
amtliche Tätigkeit unter der Verwaltung des Unterrichtsministeriums begann. 
Um den Bücherschatz der Nationalbibliothek noch mehr zu vergrössern, er
schien im Jahre 1897 ein Gesetz, laut welchem von allen in Bulgarien erschei
nenden Büchern und sonstigen Drucksachen 6 (seit zwei Jahren, 7) Exemplare 
abgegeben werden müssen, von denen die Sofioter Bibliothek zwei für sich 
behält, die anderen an die verschiedenen Bibliotheken des Landes verteilt. 
Während ihres 64-jährigen Bestehens machte die Sofioter National Bibliothek 
schon grosse Fortschritte, sie ist heute die grösste Bibliothek des Landes, mit 
fünf Abteilungen, 1. Abteilung für Handschriften und bulgarische Bücher in 
Altdruck, 2. Archivial Abteilung, 3. Bulgarische Abteilung, 4. Fremde Abtei
lung (hierher gehört alles fremdsprachige Material), 5. Orientalische Abteilung, 
hier werden die osmanisch-türkischen Archiv-Materiale (Dokumente aufbe
wahrt, wie auch türkische, arabische und persische Handschriften). 

Für zur Unterbringung der Sofioter Bibliothek begann vor einigen Jahren 
der Bau eines, den modernen Erfordernissen der Bibliothekarchitektur in allen 
Hinsichten entsprechenden Gebäudes. Wenn auch noch ziemlich jung, so be
wahrt heute die Sofioter National Bibliothek schon 250.000 Bücher, Zeitschrif
ten und andere Drucksachen auf, die Duplumén und eventuellen zweiten oder 
dritten Exemplare nicht eingerechnet. Ausser in Sofia gibt es National Biblio
theken noch in Plovdiv, Schumen, Tirnovo und seit zwei Jahren, seit der 
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Befreiung, in Skopie (Üsküb). Die National Bibliothek in Plovdiv wurde im 
Jahre 1879 gegründet und ist heute die zweitgrösste Bibliothek des Landes. 
Die Zahl ihrer Bücher, Zeitschriften, Handschriften und anderen Drucksachen 
beträgt fast 200.000. , 

Im Jahre 1920 wurden auch in Tirnovo und Schumen staatliche Natio
nal Bibliotheken errichtet. Seit einiger Jahren ist die tirnovoer National Bib
liothek in ihrem, dem Zwecke vollständig entsprechenden Gebäude unterge
bracht. Der Bücherschatz der beiden letzten Bibliotheken beträgt gegen 
100.000 Bände. 

Während des Jahres 1889 wurde mit der Sofioter Universität zugleich 
auch die Grundlage der Universitäts Bibliothek gelegt. Letztere ist die einzige 
bulgarische Bibliothek, die sich mit ihrem eigenen, allen Ansprüchen des moder
nen Bibliothekbaues vollkommen entsprechenden Gebäude und ihrem sorgfäl
tig ausgewähltem wissenschaftlichen Büchermaterial, ruhig mit den europäi
schen Bibliotheken messen kann. Die Zahl ihrer aufbewahrten Bücher beträgt 
heutzutage über 250.000, die sich aber andauernd erhöht. Es müssen noch die 
städtischen Bibliotheken von Sofia, Varna, Burgas, Russe, und Stara-Zagora 
hier erwähnt werden, die zusammen beiläufig 150.000 Bände besitzen. 

Weiters müssen noch die Special-Bibliotheken der bulgarischen Akademie 
der Wissenschaften, des Bulgarischen Archäologischen Instituts, der Hl. Synode 
der beiden Museen, der Ministerien, und Direktionen wie auch jene, aller 
bulgarischen Schulen erwähnt werden. Die gemeinsame Bücherzahl der letzte
ren beträgt beiläufig 2,000.000. Während seines kurzen freien Bestehens arbei
tet Bulgarien mit grossem Eifer an der Vervollkommung seines Bibliotheks
wesen und seiner Bibliotheken. 

Pál Gulyás : L'Imprimerie de Trencsén et de Zsolna. L'impri
merie de Trencsén fondée vers 1637 par Jean Venceslas Wokal, l'un des 
réfugiés protestants de la Bohème et vendue vers 1648 par sa veuve Doro
thée à un autre réfugié, Laurent Benjamin ab Hage, passa vers 1655 dans 
les mains de Nicodème Czizek, ancien prote de l'officine. Vers 1661 
Czizek vendit à son tour l'atelier au réfugié Paul Veterini qui l'acquit 
pour sa fille Elisabeth, récemment mariée à l'imprimeur Jean Dadan. Ce 
dernier transféra l'imprimerie à cause de l'antiréforme victorieuse dans la 
ville voisine de Zsolna, où il exerça son métier, selon tous ses biographes 
modernes, jusqu'à 1704, année de sa mort. Aucun de ces biographes ne fit 
cas de ce fait, que les imprimés sortis de la presse de Zsolna dans les 
année de 1676 à 1683 portent la souscription Alzbety Dadandka, signe 
sûr de ce qu'il dût exister deux Jean Dadan imprimeurs, le père et le 
fils. L'annexe biographique de l'oraison funèbre du pasteur luthérien Daniel 
Krman confirme pleinement cette supposition. Il y avait en effet deux 
Jean Dadan, le père, décédé dans l'intervalle de 1673 à 1676, et le fils, 
né en décembre 1662. Il paraît qu'après la mort de ce dernier l'imprimerie 
gérée en 1704 par le prote Venceslas Krolop chômait quelques années, car 
non seulement il ne nous est parvenu aucun produit de cette presse posté
rieur à 1704, mais le synode luthérien tenu à Rózsahegy en 1707 constituait 
sous la présidence de Krman une commission spéciale qui avait pour tâche 
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d'ériger une imprimerie slovaque. La réouverture de l'officine de Zsolna en 
1707 par Guillaume Kauder dût être la suite de cette décision. En 1712 
l'imprimerie passa dans les mains de Daniel Chrestina et en 1730 dans 
celles de Jean Paul Royer. Ce dernier transporta tout le matériel à Pozsony, 
où il le fit refondre selon sa propre typométrie. 

Károly Máté : Die Frage der ersten Zeitung in Ungarn. — In der 
Fachliteratur stehen zwei Auffassungen über die Anfänge des ungarischen 
Zeitungswesens nebeneinander. Nach K. Thaly behauptet Josef Ferenczy 
in seiner Monographie über die ungarische Zeitungsliteratur (1887) und mit 
ihm auch mehrere Literarhistoriker dass die lateinische Kriegszeitung des 
Franz Rákóczi IL, Mercurius Hungaricus (später Mercurius Veridicus ex 
Hungária) für die erste periodische Veröffentlichung in Ungarn gilt (1705— 
1711). Bei manchen Autoren — so auch in Pintér's ungarischer Literatur
geschichte (1931) — tritt aber die Meinung vor, dass der gelehrte Jesuit, 
Martinus Szentiványi (1633—17°5)-> Professor an der Akademie in Nagy
szombat zwischen 1675 und 1703 gewisse „Ephemerides Latinae" herausgab, 
und diese „Flugschriften" sollen als die erste regelmässig erscheinende Zei
tung in Ungarn betrachtet werden. 

Verfasser gibt im ersten Teil seines Aufsatzes einen Querschnitt über 
die einschlägige Literatur, und weist nach, dass diese „Ephemerides" in 
den Bibliographien seit Czvittinger's Specimen (1711) erwähnt werden. Im 
zweiten Teil beantwortet er dann die Frage: was unter diesen Epheme-
riden des gelehrten Jesuitenprofessors zu verstehen sind. Im grossen Sam
melwerk von M. Szentiványi: Curiosiora et Selectiora Variarum Scientia-
rum Miscellanea, I—III. Tyrnaviae, 1689—1709., wie auch in manchen 
gleichzeitigen Jahrgängen des „Calendarium Tyrnaviense" befinden sich ver
schiedene Ephemerides, diese Zusammenstellungen stehen aber in keiner 
Beziehung zum Zeitungswesen. Die Ephemeriden des skolastischen Poly
histors sind nämlich eine Art von Synopsen, von Tag zu Tag bearbeitete 
Überblicke aus den verschiedensten Wissenschaftsgebieten. Er sagt selbst 
darüber: „Ephemeris graecis est idem, quod Latinis Diarium, hoc est Codex, 
in quo per dies singulos res gestae scribuntur et adnotantur". 

Esi ist also hier nur eine falsche Deutung des Wortes „ephemeris" 
richtigzustellen und für die erste periodische Veröffentlichung in Ungarn, 
ist immerhin der Mercurius Hungaricus zu betrachten. 

B é l a Dezsény i : Der Sammelkreis der Zeitungsbibliothek. — Die 
Zeitungsabteilung der Széchényi Landesbibliothek in Budapest wurde im 
Jahre 1884 begründet, dank den Bemühungen des eifrigen Bibliographen* 
und Zeitungsforschers Josef Szinnyei. Der Sammelkreis dieser bedeutendsten 
Zeitungssammlung Ungarns, die zur Zeit ihres Enstehens wohl auch die 
grösste Zeitungsbibliothek in Südosteuropa war, entsprach demjenigen der 
Széchényi Landesbibliothek. Sie erhielt die Pflichtexemplare der innerhalb 
der Landesgrenzen erschienenen Zeitungen und Zeitschriften ohne Rücksicht 
auf ihre Sprache, ausserdem sammelte sie die ausländischen periodischen 
Schriften in ungarischer Sprache, weiters einige fremdsprachigen Presse-
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erzeugnisse des Auslandes, besonders der Nachbarstaaten. Nach dem ersten 
Weltkriege trug die Leitung der Zeitungsabteilung Sorge für die Beschaf
fung der ungarischen Zeitungen der durch den Friedensvertrag vom Mutter
lande abgetrennten Gebiete. Es wurden aber auch die bereits vorhandenen 
Reihen der fremdsprachigen Zeitungen weiter ergänzt und die Bibliothek 
erhielt ausserdem als Geschenk manche grosse Zeitungen des Auslandes, die 
sogenannten „Weltblätter". Die grosse Menge des bereits vorhandenen Mate
rials zwingt zur Sichtung des Stoffes und zu einer klaren, eindeutigen Be
stimmung der Sammelaufgabe. Es kann einzig und allein der regionale, 
geographische Gesichtspunkt massgebend sein: man muss nach wie vor die 
Sammlung der Zeitungen und Zeitschriften innerhalb der Landesgrenzen in 
den Vordergrund stellen, weiters die womöglich vollständige Beschaffung 
der ausländischen periodischen Presseerzeugnisse ungarischer Sprache. Bei 
den Zeitungen und Zeitschriften des Auslandes in nicht-ungarischer Sprache 
muss aber ein strengerer Auswahl getroffen werden. Auch hier müssen wir 
am regionalen Gedanken festhalten: in erster Linie kommen die Zeitungen 
der Nachbarstaaten, diejenigen Mittel- und besonders Südosteuropas in 
Betracht. Die Zeitungen der Nachbarstaaten enthalten zumeist Mitteilungen, 
Nachrichten und anderweitigen Zeitungsstoff von ungarischem Belang. 
Ausserdem bietet das bereits vorhandene Material die Möglichkeit zur An
lage einer zentralen Sammelstelle von periodischen Presseerzeugnissen dieses 
Gebietes, vor allem durch die Reichhaltigkeit der Sammlung an derartigen 
Schriften des vergangenen Jahrhunderts. Eine solche Zeitungs- und Zeit
schriftensammlung könnte nicht nur für Ungarn, sondern auch für die anderen 
in Frage kommenden Länder gute Dienste leisten und somit ein wirksames 
Mittel zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, auf dem Gebiete der in letzterer 
Zeit aufblühenden Zeitungswissenschaft darstellen. 

Géza Káplány : Aufgaben der Dokumentation. Verfasser als Teil
nehmer berichtet über die erste Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft 
für Dokumentation welche in Salzburg in der Zeit vom 21. bis 24. Septem
ber 1942 stattgefunden hat. Die Tagung zu welcher ausser den deutschen 
Fachvertretern 30 der hervorragendsten Bibliothekare und Dokumentalisten 
des europäischen Auslandes eingeladen waren, verlief unter grössten Interesse 
sämtlicher Teilnehmer. Der Zweck der Tagung war die Vertreter der ver
schiedenen Einzelgebiete der Dokumentation zu gemeinsamer Arbeit zusam
menzuführen. Es konnten so die Grundlagen für die zukünftigen Arbeiten der 
Gesellschaft festgestellt und damit die Wege zur Lösung der zahlreichen 
Probleme der Dokumentation gezeigt. 

Nach den einleitenden Ansprachen Prof. Dr. Prinzhorn, Vorsitzender 
teilte die Problemen in drei grosse Gruppen. Es handelt sich zu vorerst 
um die technisch-wissenschaftliche Fragen der modernen Bürotechnik. Im 
Mittelpunkt steht hier die Weiterentwicklung und Einsatzmöglichkeit der 
Photokopie und der Photomikrokopie. Eine weitere Rolle spielen in der 
Dokumentation die organisationswissenschaftliche Probleme. Dazu gehören 
alle grundsätzlichen Fragen des Ordnungsproblems. Die dritte Problemgruppe, 
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die einzelnen Sammlungen organisatorisch so vorzubereiten, dass eine zweck
mässige Zusammenarbeit daraus erwächst, ist eine der wichtigsten Aufgaben. 

Die eigentlichen Verhandlungen begannen und am Aufgang ständen die 
allgemeinen Berichte über die verschiedenen Sammelgebiete im Vordergrund 
zu vorerst die Ausführungen über die Aufgaben der Archive, Museen für 
die Wissenschaft und ihre Erschliessung. 

In sehr anschaulicher Weise wurde die Bedeutung der Bild- und Lauf
bilddokumente für die Wissenschaft und ihre Archivierung vorgeführt. Die 
Dokumentation in den einzelnen Gebieten, wie in der Chemie, in der Tech
nik, in der Landwirtschaft, in der Fortswirtschaft, dann die Dokumentation 
in den gesamten Staats- und Wirtschaftswissenschaften in der Statistik und 
in den Wirtschaftsarchiven, sogar in den historischen Wissenschaften und 
in der Medizin: Vorträge, die alle Grundlagen waren für die Verbin
dungen zukünftiger Zusammenarbeiten. Am Schluss wurden Berichte über 
die Anwendung technischer Hilfsmittel in der Dokumentation und über die 
Bedeutung der Schallaufzeichnungen für die Dokumentation erstatten. An
schliessend folgten Vorführungen von Aufnahmen des Grossdeutschen 
Rundfunks von Magnetofons. Alle diese Vorführungen zeigten, welche über
raschende Möglichkeiten heute der Schall-Dokumentation zur Verfügung 
stehen und wi die verschiedenartigsten Verwandlungsmöglichkeiten der 
photochemischen Hilfsmittel in der Dokumentation im Vordergrund treten. 

Adorján M o r i i n : Die ersten Jahrzehnte der ungarischen Witzblätter 
1848—18$8.Das erste ungarische Witzlatt „Dongó" (Die Hummel) redi
giert von Gustav Lauka erschien im Jahre 1848. Da das Blatt beschlagnahmt 
wurde, ist kein einziges Exemplar aufzufinden. Am 1. Juli 1848 gab der
selbe Lauka, den Titel eines Pariser Witzblattes nachahmend, das „Chari
vari" heraus welches infolge der Schwierigkeiten der historischen Zeiten mit 
der 25. Nummer am 25. September eingegangen ist. Nach Niederringung 
der Freiheitsbewegung waren die Witzblätter zum Schweigen verurteilt. Der 
grosse Schriftsteller Jókai schuf im Jahre 185:6 seine erste humoristische 
illustrierte Zeitschrift „A Nagy Tükör" (Der Grosse Spiegel), welche vom 
November dieses Jahres bis zum Feber 1858, insgesamt in zehn Heften 
erschienen ist. Die Fortsetzung bildete das im Mai 1858 herausgegebene erste 
und einzige Exemplar von „A Kakas Márton Albuma" (Das Album des 
Márton Kakas), ferner die am 21. August erschienene Zeietschrift „Üstökös" 
(Der Komet) das dritte Witzblatt Jókai's, welches jahrzehntelang die unga
rischen Leser zum Lachen brachte. 
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