
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 



144 DEZSÉNYI BÉLA 

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. 
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