
I S M E R T E T É S E K . 

A GUTENBERG/GESELLSCHAFT 
ÚJABB ÉVKÖNYVEI. 

I. 

Gutenberg-Jahrbuch 1940. Festschrift zur Fünf hunder tjahr-
feier der Erfindung der Buchdruckkunst. Begründet und herausgegeben 
von A. RUPPEL. Mainz. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft. Druck der 
Albert Eggebrecht-Presse. 539 1. 10 t. 4 0 . 

A Gutenberg-évkönyv tizenötödik folyamát a Gutenberg-Társa
ság a könyvnyomtatás feltalálásának immár mély hagyománnyá gyö
keresedett ötszázéves jubileuma alkalmából a nagy ünnepnek szentelve 
adta ki. A Társaság a gyönyörű kiállítású és gazdag tartalmú emlék
könyvvel valóban maradandóan és bensőségesen áldozott a fekete művé
szet félezredéves örömünnepén. A jubileumi évkönyv bizonyára telje
sebben illeszkedett volna az ünnep történeti hangulatába, ha főképen 
GUTENBERG életművét és a könyvnyomtatás művészetének alapvető tör
téneti kérdéseit tárgyalná. Ámde az idevágó szövődményes kérdések 
néhányának beható vizsgálata már magában kitöltötte volna az évköny
vet; egyébként is a Gutenberg-kutatók újabb vizsgálataik eredményét 
önálló keretek közt tolmácsolták. Ennélfogva évkönyvünk szellemi arcu
lata a megelőző kötetekével megegyezik. 

A jubileumi évkönyv kereken félszáz kisebb-nagyobb tanulmányt 
ölel fel. Szerzőik közül huszonnégy nagynémetbirodalmi, kilenc pe
dig olaszországi. Az Északamerikai Egyesült Államokat öt, Magyar
országot három, Bulgáriát, Dániát, Észtországot, Szerbiát, Svédorszá
got, Görögországot, Svájcot és Spanyolországot egy-egy szerző kép
viseli. Harminchat tanulmány német-, kilenc olasz-, négy angol-, egy 
pedig újgörögnyelvű (német fordítással). Tárgyuk szerint a követ
kezőképen oszlanak meg: papír- és írástörténettel öt-öt, az ősnyom
tatványok korával tizenhét, a XX. századig ívelő kor könyvnyomta
tásával tizennyolc, napjaink művészeti törekvéseivel négy, könyv
kötéssel pedig egy tanulmány foglalkozik. 

Ez a tartalmi áttekintés azonban korántsem fejezi ki az évkönyv 
valódi gazdagságát. Éppen ezért le kell mondanunk az összes tanul
mányok vizsgálatáról. Be kell érnünk azzal, hogy csak a legfigyelemre-
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méltóbb, továbbá a magyar szempontból érdeklődésünkre számot tartó 
írásokról számolunk be. 

A tanulmányok sorát DARD HUNTER nagyjelentőségű papírtörté-
neti írása nyitja meg. Tudjuk, hogy ez a kiváló amerikai tudós vizs
gálatai során egészen új utakat tárt fel a papírtörténeti kutatás szá
mára; ő világította meg, hogyan történt az ősi papírgyártás Kínában. 
Eredményei szerint a papír előállítása kezdetben nem merítés, hanem 
a folyékony rostanyagnak szőtt vagy fonott hálóra való öntése útján 
történt. Csak később alakult ki a bordás merítőháló, melynek nyomai 
már a papíron is kimutathatók. Az ősi gyártási mód Kwantungban 
még ma is szokásos. A legelső öntőhálók kínai-fűből (ramia), majd 
bambusz-rostokból szőtt, négyszögletes bambuszkeretre erősített sík
szitaszerű eszközök voltak. A téglalapalakú merítőháló merőleges bor
dazata bambuszlécecskékből készült; keretére feszítették, illetőleg 
illesztették rá a külön rámára vont finom szitaszövetet. Ez a forma 
egész Kelet-Ázsiában általánossá lett: Koreába, Japánba, Indokinába, 
Indiába vándorolt. Spanyolországba az arabok útján a XII . században 
jutott el. Európában azonban rövidesen a merev, drótvázú merítőháló 
váltotta fel a hajlékony ázsiai formákat. 

VIKTOR THIEL kis értekezését is megemlítjük. A német papír
gyártás délkeleteurópai hatását vizsgálja s ezzel kapcsolatban az erdélyi 
papírgyártás kezdeteiről is megemlékezik. 

Igen érdekes ROBERT MELDAU szép tanulmánya a kéznek, mint 
vízjegynek a jelentőségéről. Mind az egyszerű, mind a stilizált kéz 
szerfölött gyakran előfordul 1350-től 1650-ig a franciaországi papíro
kon. Más iparágakban azonban a kézzel, mint védjegy-ábrával e kor
ban csak elvétve találkozunk. Más területeken, széleskörű jelképmagya
rázat útján kell tehát a már NICOLAIÍÓI titokzatosnak minősített víz
jegy jelentőségét fürkésznünk. Számos család és város címerében elő
fordul a kéz. Azonban egyetlen támpont sem merül fel, mely víz
jegyünk heraldikai eredetét bizonyíthatná. Annál több adalékot talá
lunk a kéz jelentőségére nézve a jogtörténetben. Az igazságszolgálta
tásban egyetemes jelkép s a különféle kézmotívumok egy alapfor
mára: a víz jegyekben gyakran koronával, csillaggal vagy liliommal 
díszített, három ujjal esküre emelt bizonyságtevő kézre vezethetők 
vissza. A három feltartott ujj a hatalom, az igazságosság és a jogszol
gáltatás, a kéz pedig a maga egészében az egységalkotó, törvényes 
királyi hatalom jelképe. Körülbelül az a jelentése, mint a német víz-
jegyek széttárt szárnyú sasmadarának. Közkedveltségét vallási és jogi 
jelentése mellett magában való mély jelképisége is kimélyítette. Figye
lemreméltó, hogy legújabban a kéz ismét gyakran szerepel a hírverés 

* 
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világában. Ma figyelmeztető, megállító jelentése van; tehát jelképi 
jelentősége gyökeresen megváltozott. 

Az írástanulmányok sorában ALBERT "WINDISCH szemléletesen 
ismerteti a betűtípusok előállítását. Az anyag természetével szorosan 
összefüggő kérdéseket taglalva vezet végig az írás művészi tervezésé
nek, a bélyegzők vésésének, az anyadúcok elkészítésének útján. Végül 
a betűöntést ismerteti. F. H. EMCKE finom esszéjét is ki kell emelnünk. 
A művészi díszítményes írás korízlést tükröző mivoltát és karaktero-
lógiai jelentőségét fejtegeti. Az írás általában mindig valamely szel
lemi tartalmat hordoz; azonban e hordozó-funkciója mellett eredeti 
hangulatkeltő és önálló kifejezés-lehetőségei is vannak. A múlt század 
betűtípusaiban a hideg értelem és az anyagiasság uralkodik. Száza
dunk művészi írásait vizsgálva érdekes tömeglélektani megállapításo
kat szűrhetünk le. Díszítményes írásunk szinte teljesen a közvélemény
befolyásolás: a tömegek intenzív és gyors érzéki megragadásának szol
gálatában áll. Torzítás és ideges ritmus, rikító színesség és gátlástalan
ság jellemzi az új törekvéseket. 

ELEONORE SCHMIDT-HERRLING az 1458. évi Canon Missae két 
(2. és 12.) levelének felfedezéséről számol be. A becses lelet az erlan-
geni egyetemi könyvtár Ms. 1662 jelzetű kéziratos konvolutumanak 
táblájából került elő. Minket a gyüjtőkötet proveníentiája érdekel. 
Ugyanis kötésmakulatúra-töredékek alapján soproni eredete való
színűsíthető. Hogyan került a kötet Sopronból Erlangenbe? Erre nézve 
csak annyi állapítható meg, hogy 1764-ben Bayreuthon át jutott az 
egyetemi könyvtárba. 

A korai könyvdíszítő fametszetek művészi dialektusairól és 
idiómáiról szép és érdekes tanulmányt írt THEODOR MUSPER. Annak 
a kimutatására törekszik, hogy a korai fametszetekben nemcsak nem
zeti és faji, hanem ezen túlmenőleg jellegzetes német vidéki-törzsi sajá
tosságok is tükröződnek. Az ősnyomtatvány-kutatás ez új területén 
természetesen nagy nehézségek jelentkeznek. Ezek egyrészt a közép
kori felfogás univerzalizmusában, a fametszőművészek személytelen 
magatartásában, továbbá a sokszorosítás mivoltával összefüggő követ
kezményekben gyökereznek. Gondoljunk csak a művészek gyakori ván
dorlására, a dúcok felhasználására és másolására. Nézetünk szerint 
MUSPER német viszonylatban túlsók fametsző formakört különböztet 
meg. A művészi kifejezés különböző kiteljesedési vagy tökéletességi 
fokai alapján nem lehet önálló művészi idiómákról beszélnünk. Csak 
egészen átfogó értelemben lehet szó a fametszet bölcsőkorában mű
vészi tájszólásokról. Németföldön két ilyen fametsző tájszólást külön
böztethetünk meg: fel- és alnémetet. Emezt térkitöltő kolorizmusa, 
amazt pedig vonalas ritmikája jellemzi. 

• 
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FRITZ BEYER GUTENBERG életét . és törekvéseit vizsgálva több 
figyelemreméltó gondolatot vet fel. Mélyreható elemzéssel mutatja ki, 
hogy a könyvnyomtatás megvalósítása a szükségképen egymásra utaló 
részletkérdések sikeres megoldásán fordult meg. Éppen ezeknek a rop
pant nehézségeket támasztó műszaki természetű problémáknak a meg
oldása és összeegyeztetése GUTENBERG érdeme. Átfogó és nagyvonalú 
elgondolását lépésről-lépésre valósította meg. A könyvnyomtatás hal
latlanul gyors elterjedésének magyarázata a találmány tökéletesen 
kész mivoltában rejlik. FÜST működését is behatóan vizsgálja. 

A GUTENBERG után hátramaradt nyomda sorsával A. RUPPEL fog
lalkozik. Típusainak előfordulása alapján bizonyos, hogy a negyven
kétsoros Biblia betűkészletét a mester haláláig megőrizte. Ez a nyom
dai felszerelés feltehetőleg zálogjog alapján dr. HUMERY mainzi jog
tudós tulajdonába jutott. Tőle SCHÖFFER, az akkori egyetlen mainzi 
nyomdász vásárolta meg s az előzőleg tizenkét éven át nem szereplő 
típusokkal 1468-tól 1493-ig számos nyomtatványt állított elő. 

S. D. BLASCO a sokat vitatott Mates-grammatika beható vizsgá
lata alapján az ősnyomtatvány kezdetlegességeire hívja fel a figyelmet 
s a Gherling-nyomda első termékét látja benne. Valószínűsíthető, 
hogy már 1468-ban könyvet nyomtak Barcelonában. 

A középkori magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem kez
deteiről GÁRDONYI ALBERT rajzol világos képet. Ismerteti HESS ANDRÁS 
munkásságát s LAUER GYÖRGY-gyel való kapcsolatát is megvilágítja. 
Első hazai nyomdánk rövid idejű fennállása nem annyira a Chronica 
Hungarorum esetleges kudarcával, mint inkább ősnyomdászunk feltéte
lezhető elhalálozásával magyarázható. A következőkben behatóan 
ismerteti a budai könyvkiadók és könyvkereskedők üzleti tevékenysé
gét. Jellemzi a korabeli magyarországi könyvszükségletet is. Szertar
táskönyveken kívül alig volt más nyomtatványokra szükség hazánk
ban. Ezért nem volt érdemes még az ország fővárosában sem nyom
dát létesíteni. Szükségletünket kiválóan kielégítette Velence fejlett 
könyvipara. E szempontból a Hess-nyomda megszűnését azzal magya
rázza, hogy a főszükségletet alkotó szertartáskönyvek előállítására 
nem volt berendezkedve. 

CURT. F. BÜHLER alapos CAXTON-tanulmánya mellett megemlít
jük még A. SERvoLiNinek a flórenci ősnyomtatványok fametszeteiről 
írt, továbbá KARL ScHOTTENLOHERnek az augsburgi OTMAR SILVAN 
nyomdai tevékenységét behatóan tárgyaló dolgozatát. 

P. DoROTHEUS SCHILLING O. F. M. terjedelmes értekezésben szá
mol be az 1590—1614. közt Japánban létezett portugál jezsuita-
nyomdákról. Méltatja a japán művelődésre gyakorolt hatásukat. 
Ugyanis egészen a portugál kapcsolatokig Japánban csak a fatábla-
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nyomást ismerték s a portugál ösztönzésre honosították meg Koreában 
az összerakható típusokkal való nyomtatást, amit azután tökéletesí
tettek is. A rézmetszést és a mélynyomást is a jezsuitáktól tanulták. 
A keresztyén nyomdák Kazusa, Amakusa, Nagasaki és Kyoto váro
sokban székeltek. Latin- és japánbetűs nyomtatványokat készítettek. 
Nagyszámú kiadványaik közt nemcsak vallásos nyomtatványokat, 
hanem szótárakat, nyelvkönyveket és tudományos munkákat is talá
lunk. A nyomdák működésének 1614-ben a jezsuiták száműzetése 
vetett véget. 

A budai cyrillikákról szóló értékes tanulmány CZAKÓ ELEMÉR 
műve. A XVI. századi erdélyi eredetű cyrillikák jelentőségét fejtegeti, 
majd ismerteti a XVIII . században megnyilvánult pravoszláv be
folyást. Ellensúlyozására hivatalosan megszervezték és központosítot
ták a nemzetiségek könyvszükségletének ellátását. A nyomtatványok 
előállítása a budai kir. Egyetemi Nyomda kiváltsága lett. Közel egy 
évszázadon át Budán, majd Pesten jelentek meg a legjelentősebb cyrilli
kák. A szerbeket, románokat, tótokat és ruténeket magyar nyomda 
látta el szellemi javakkal; nemzeti eszméletük Budán kezdődött. 

A modern művészi törekvéseket is behatóan tárgyalja az ünnepi 
évkönyv. Többek közt METHOD KALÁB szemléletesen ismerteti a szép 
cseh könyvet, T Ó T H ERVIN pedig az európai fametszőművészet mai 
helyzetéről, irányairól és értékeiről avatottan tájékoztat. ERNST V. 
FRiscH-nek egy újonnan felfedezett Richenbach-kötésről szóló beszá
molója után a monumentális évkönyv a GUTENBERG-TÁRSASÁG 15. évi 
jelentésével zárul. 

II . 

Gutenberg-Jahrbuch 194L Begründet und herausgegeben von 
A. RUPPEL. Mainz. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft. Druck der 
Eggebrecht-Presse. 327 1. 7 t. 4 0 . 

A valóban nagyszerű emlékkönyv után a tizenhatodik évfolya
mába lépett évkönyv ismét a megszokott köntösben és terjedelemben 
jelent meg. Mint az előszóból megtudjuk, előállítása a háborús nehéz
ségek folytán nagy feladatot jelentett. Csak rendkívüli akadályok 
leküzdésével lehetett biztosítani, hogy a mű a megelőző testvérkötetek
hez méltó legyen. 

Az 1941. évi Gutenberg-évkönyv 30 tanulmányt ölel fel. Szer
zőik sorában tizenhat nagynémetbirodalmi és nyolc olasz mellett két 
magyar, egy román, egy spanyol és egy svéd tudóst találunk. Huszon
egy tanulmány német, nyolc olasz, egy pedig spanyol nyelvű. A tárgy
szerinti megoszlás a következő: egy értekezés írás-, három pedig 
papírtörténeti tárgyú. Az ősnyomtatványok korával hét, az 1900-ig 
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terjedő korszakkal tizenkét, napjaink művészetével hat, könyvkötési 
kérdéssel pedig egy tanulmány foglalkozik. Az évkönyv most is a Tár
saság évi jelentésével zárul. 

Mindjárt különösebb érdeklődésünkre tarthat számot az évkönyv 
első dolgozata: CZAKÓ ELEMÉR értékes tanulmánya az írás élettörté
netéről Magyarországon. Az ősi magyar rovásírásra vonatkozó tényeket 
avatottan vizsgálja. Azt az álláspontot fogadja el, hogy rovásírásunk 
a középázsiai ábécéből származik s mind a pelasg-ógörög-etruszk, 
mind a germán rúna-családnak távoli rokona. írásunknak a szomszéd 
népekre gyakorolt jelentős hatását is hangsúlyozza. Ezután a latin írás 
átvételét, írás- és könyvkultúránk fejlődését világítja meg s írásunk 
nemzeti sajátosságait mélyrehatóan jellemzi. 

A papírtörténeti tanulmányok sorát ALFRED SCHULTE írása nyitja 
meg. Azt vizsgálja, hogyan készítették elő nedvesítés útján nyomtatásra 
az ősnyomdászok a papírt? Főleg JOHANN ZAINER és más ősnyomta-
tók kiadványait vizsgálva arra az eredményre jut, hogy a nedve
sítés a papírra helyezett vizes kendőkkel történt. A nedvesítés okozta 
tükröt szépen ki lehet mutatni a papírokon. 

Érdekes V. SICYNSKI értekezése is. A papírgyártás ukrajnai meg
honosodását vázolja és nagyjelentőségű keleteurópai civilizáló hatását 
méltatja. Németföldről plántálódott keletre a papírgyártás. Az első 
papírmalmok Galíciában (1522, 1570) és Wolhyniában keletkeztek. 
Később számos üzem létesült a Dnyeper-melléki nagy művelődési köz
pont: Kiev környékén is. Víz jegyeik a nyugati mintákhoz igazodtak. 
A nagyorosz uralom alá került Ukrajnában a XVIII . században mély
ségesen aláhanyatlott a korábban virágzó papíripar. — A szalmapapír 
feltalálójáról, az angol MATTHIAS Koopsról HORST KUNZE emlé
kezik meg. 

Ezután a könyvnyomtatással foglalkozó tanulmányok következ
nek. FRITZ BEYER az 1940. évi évkönyvben megjelent tanulmányának 
fonalát szövi tovább. Az első németnyelvű nyomtatott Bibliáról (1466) 
készült pompás kéziratos másolat művészi jelentőségét FERDINAND 
EICHLER tárgyalja; E. HEROLD pedig az 1940. évi coburgi Gutenberg
lelet jelentőségét méltatja. GIUSEPPE ALBERTinek a ritka velencei ős
nyomtatványokról szóló értekezése után DOMENICO FAVA tanulmá
nyát olvassuk SiGiSMONDO D E I LiBRi-ről, Bologna nagy könyvkereske
dőjéről. Üzleti kapcsolata volt Közép-Európa jelentős művelődési góc
pontjaival. Meglepően gazdag könyvállományának leltárát is közli. 

Az évkönyv egyik legsikerültebb tanulmányában AUGUST W I L 
HELM KAZMIER Lübeck korai könyvnyomtatására vonatkozó újabb 
kutatásai eredményéről számol be. H. COSTER kötéseiből a Melusine 
két próbanyomat-lapját sikerült kifejteni. Az érdekes lelet összehason-



444 ISMERTETÉSEK 

lító tanulmányozása alapján bebizonyítja, hogy azok LUKAS BRANDIS 
nyomdájából származnak (1478). 

Luis A QUESTA GUTIERREZ a XVI. századi viruló salamancai 
könyvnyomdászatot és könyvkereskedelmet nagy tanulmányban ismer
teti. HERBERT KOCH és KARL PREISENDANZ figyelemreméltó nyomdá
szattörténeti írásairól is meg kell emlékeznünk. 

Magyar szempontból figyelemreméltó CONSTANTIN J. KARADJA 
tanulmánya. Az erdélyi szászok régi könyvtárairól ír. Keletkezésüket 
ismerteti, fejlődésüket vázolja s főképen ősnyomtatvány-állományukat 
vizsgálja. Jelentőségüknek megfelelően méltatja a magyar gyűjteménye
ket is. A szász nyomda- és könyvtárügy fejtegetése során rendkívül 
elismerőleg emlékezik meg azoknak a román szellemi életre gyakorolt 
hatásáról; a magyarságtól nyert gazdag indítékra azonban nem utal. 

Az első neudammi nyomdász: CRISTOPH RUNGE életéről és mun
kásságáról ERNST CROUS, a XVII . és XVIII . századi livornói nyom
dászatról meg ALFREDO SERVOLINI értesít. 

A modern könyvművészeti részből ismét kiemelkedik T Ó T H ERVIN-
nek a ma grafikájában megnyilatkozó szellemi és technikai törekvé
sekről szóló tömör jellemzése. A szín és a vonal évszázados harcában 
végül is az anyagszerűség elve kerekedik felül. BRUNO DA OSIMO mély és 
meleg díszítményű fametszeteit PIERO TREVISANI méltatja; a cseh 
exlibrisről pedig METHOD KALÁB ír. A tanulmányok változatos sora 
e kötetben is ERNST V. FRISCH kötéstörténeti beszámolójával (immár a 
negyedik salzburgi RICHENBACH-ról !) végződik. 

Befejezésül méltatnunk kell a kiválóan szerkesztett évkönyv 
anyagát, pompás kiállítását, mindenekelőtt azonban remek képanya
gát. A Társaság vízjegyével ellátott nemes papirosa külön az évkönyv 
részére készült. Marathon-írású betűinek majusculái finom ritmusúak; 
minusculái azonban egyhangúak és összeolvadnak. Mind a térbeosztás, 
mind az ábrák elhelyezése valóban mintaszerű. Külön emlékezünk 
meg a nagyszerű papíron jól érvényesülő szebbnél-szebb fametszetekről. 

VARGA SÁNDOR FRIGYES. 

H e r m a n n Egyed — Eberhard t Béla: A veszprémi egyházmegye 
papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. szazad elején. 
Veszprém, 1942. A Veszprémi Egyházmegye Múltjából, 8. köt. 373 (3) 1. 

A magyar könyvtártörténeti irodalom gazdag és változatos anya
gában is újszerű kísérlettel állunk szemben, amikor e kötetet forgatjuk. 
E sorok írója régen tervbevette könyvtártörténeti irodalmunknak, 
ennek a hallatlanul érdekes feldolgozás-sornak, címjegyzékét lehető 
teljességében kiadni. Sajnos, másirányú elfoglaltságom szándékom meg
valósításában mindeddig megakadályozott. Szeretném azonban re-
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mélni, hogy soraim nyomán másokban is szükségletté válik ez a törek
vés és szerencsésebb helyzetben lévén, megajándékozzák vele azokat, 
akikben él a magyar könyv és könyvtárak története iránti érdeklődés. 
S ebben a címjegyzékben nem is az lesz a fontos, hogy mely könyv
tárak történetét írták meg, hanem, hogy milyen értékűek azok a fel
dolgozások s ami még ennél is fontosabb, megállapíthatóvá válik, 
hogy mely könyvtárak sorsáról nem bírunk még tudomással. Ez az
után újabb ösztönzésül szolgálhat majd a nagyfontosságú kutatások 
folytatására.1 

Még a szakember előtt is tanácsos hangsúlyoznunk éppen a fel
dolgozások értékelésére, de a közelebbi kutatások kívánatos szempont
jaira való tekintettel is, hogy az a jó könyvtártörténeti munka, amely 
a könyvek statisztikai állagának megállapítása, lehető pontos cím
meghatározások és címleírások után a könyvtár és olvasójának, illető
leg olvasóinak viszonyát is feltárja. Erre a viszonyra a könyvekben 
található bejegyzéseken kívül rávilágíthat egy-egy szerző több munká
jának megléte, esetleg egy-egy szaktudományra vonatkozó munkák 
céltudatos gyűjtésének észrevételezése stb., stb. Messzevezetne, ha ez
úttal az ily természetű kutatások módszertanáról akarnánk értekezni; 
de célunktól is eltérítene. 

Célunk ugyanis egy a magyar könyvtártörténeti irodalomban 
eleddig egyedülálló mű bemutatása. Egy mind időben, mind térben 
meglehetősen szűk határok közé szorított egységben: a veszprémi egy
házmegye paróchiáin a XVIII . és XIX. század fordulóján feltalálható 
könyvekről kapunk összeállítást. S hogy mégis mily óriási feladat elé 
állította a szerzőket ez az anyag, arról fogalmat alkothatunk magunk
nak, ha meggondoljuk, hogy a három megyére (Veszprém, Zala, So
mogy) kiterjedő egyházmegye 210 plébániája közül 167-éről ránk
maradt feljegyzés szerint az összeírás idején 14.698 mű volt egyházi 
kézen (7167 mű a plébániák, 7531 pedig a plébánosok birtokában!). 
Szerzőket tekintve, ez a szám természetesen csökken, ám növekszik, 
ha a köteteket számoljuk . . . 

A feljegyzés alapjául az 1815—17-ben KURBÉLY GYÖRGY megyés
püspök által végrehajtott egyházlátogatás jegyzőkönyvei szolgáltak. 
Elgondolhatjuk, hogy az ezekben ötletszerűen „megörökített" címek
hői sokszor milyen fáradságos munkával kellett kinyomozni, hogy 
voltaképen mi is a könyv eredeti címe! EBERHARDT BÉLA, aki a cím
meghatározás és összeállítás igen nagy türelmet és szakértő leleményes
séget követelő munkáját vállalta, közel száz bibliográfiát sorol fel 
azonosítási stb. segédeszközül! 

1 Addig is — bár csupán az 1930.-Í helyzetnek megfelelőleg — a Ma
gyar Minerva VI. kötete áll rendelkezésünkre. (Bp. 1932.) 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 3° 
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Nem csekély feladat volt tehát ennek az annyi helyről s oly 
különbözőképen feljegyzett anyagnak a feldolgozása. Ez menti azután 
azokat az egyébként sajnálatos hibákat, amelyek az ily terjedelmes 
műben elkerülhetetlenek. (Pl. az ismeretlen szerzőjű műveket éppúgy 
ki kellett volna emelni, mint az ismerteket; vagy pl. BOURDALOUE 
(Ludovicus cső Luigi) Sermoni per le domeniche . . . c. művének 1783-i. 
velencei kiadása az „Egyházi szónoklat"-ok között szerepel, míg az 
1784-i az „Olasz könyvek" csoportjában! Ugyanez áll S ELV AGGIG-
munkájára vonatkozólag. (V. ö. 191. és 338. 1.) 

A minden tekintetben tiszteletreméltó anyag mennyiségi és minő
ségi természetéről HERMANN EGYED példaadó mértéktartással rajzolt, 
széles látókörre valló képet. A zömében XVIII . század második felé
ből származó könyvek módszeres ismertetése kapcsán éles pillantással 
nyomozza az egyházmegye papságának műveltségét és érdeklődési 
irányait. így derül ki egy-egy mű közkedveltségének oka és mértéke. 
Minket természetszerűleg a magyar könyv elterjedtsége érdekel leg
inkább. A szoros értelemben vett egyházi jellegű irodalomban (ezt 13 
szakba sorolva kapjuk) és a többi tízben (pl. nyelvészet, földrajz,, 
mennyiségtan, orvostudomány stb.) is szép számmal akadunk magyar
nyelvű vagy magyar szerzőtől származó munkára (pl. PÁZMÁNY!). De 
e mellett az Irodalom-szak Magyar csoportja sem szégyenkezhet. Kü
lönösen FALUDI, DUGONICS, PÉCZELI (YOUNG fordítása!), GYÖNGYÖSI 
és a Magyar Minerva gyakoriak. 

Egészében tehát a kép, amit a századforduló papságának könyv
kultúrájáról alkothatunk magunknak, több mint megnyugtató. Ez a 
teljességre számot nem tartó 167 könyvjegyzék a magyar műveltek egy 
rétegének minden időkben tanúsított sokirányú és élénk érdeklődésé
nek értékes bizonysága marad, s egyszersmind további vizsgálódások
nak és következtetéseknek enged tág teret. Említsük még meg, hogy 
a kötet közli a veszprémi szeminárium 1785-ből, a káptalan 1812-ből 
és KURBÉLY 1821-ből származó katalógusát, hogy ezzel is lehető tel
jessé tegye a veszprémi papság XIX. századelejei könyvkultúrájának 
körvonalait. Mindezért nem lehetünk elég hálásak a szerzőknek és a 
sorozat áldozatkész és kitűnő szerkesztőjének, PFEIFFER JÁNOS püspöki 
levéltárosnak. SELMECZI KRISTÓF. 

Sárkány József: Cegléd az irodalomban. A ceglédi Kossuth-
Gimnázium Győrffy István nép- és tájkutató szakosztályának gyűj
téséből. Kiadta a Kossuth-Gimnázium önképzőköre. [Cegléd, 1943]-
8° 32 1. + 2 1. kép. 

Mint címe is mutatja, azokat az irodalmi és tudományos adato
kat tartalmazza, amelyek Cegléddel foglalkoznak, vagy vele bármi
képen kapcsolatosak. Idéz verseket, elbeszéléseket, leírásokat és tudó-
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mányos értekezéseket, amelyek a városról, nevéről, történetéről, kul
túrájáról, határáról, vagy újságirodalmáról stb. szólanak s felsorolja 
azokat az írókat, tudósokat, akik itt születtek vagy működtek. SÁR
KÁNY JÓZSEF gazdag anyagot gyűjtött össze s dolgozott föl rendszere
sen e helytörténeti szempontból igen becses füzetében. Nagy haszonnal 
forgathatják mindazok, akik Cegléd művelődésének, fejlődésének tör
ténete iránt érdeklődnek. 

„Az első hírlap" című fejezetből megtudjuk, hogy Cegléden az 
első újság 1878-ban jelent meg és ötven év múlva már hétre emelke
dett a helyi újságok száma, míg 1943-ban csak két lapja van. Közli 
a szerkesztők, újságírók, munkatársak névsorát, külön-külön meg
mondva, hogy ki milyen rovatba dolgozott. Nincs mit csodálkozni azon, 
ha a lelkes szerzőt túlfűti a lokál-patriotizmus (a nélkül e kis helyi 
lexikon meg sem születhetett volna) és például azt írja: „Ceglédet, 
mint jelentős könyvtermelő helyet tartja nyilván az irodalmi köztudat." 
A ceglédi nyomdákról azt állapítja meg, hogy „lépést tartanak a kor
ral s a pesti nagy üzemekkel állanak egy színvonalon, GARAB JÓZSEF 
könyvnyomdájában jelennek meg az Orvosi Könyvkiadó Vállalat illet
mény-kötetei. — SÁRIK GYULA és GÉZA műintézete a Helikon kiadója. 
Naptárgyára országos hírű." 

Ezek s ehhez hasonló értékelések azt igazolják, hogy Cegléd iro
dalmi helyének és kapcsolatainak megírására lelkesebb, de egyúttal rá
termettebb szakembert keresve sem lehetett volna találni SÁRKÁNY 
JózsEFnél, aki kiváló történelem-szakos tanár, s e művének mennél tel
jesebbé tétele érdekében éveken át fáradhatatlanul kutatott a fővárosi 
nagy könyvtárakban is és adatait tudományos rendszerezéssel, rövid,, 
néhányszavas megjegyzések kíséretében áttekinthetően dolgozta fel. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Andorkó Ká lmán : Névjegyzék és tárgymutató a K. M. Ter
mészettudományi Társulat folyóirataihoz 1841—1941-ig. Készítette —. 
Budapest, 1943. Term.-tud. Társulat kiadványa, 618 1. 

A Természettudományi Társulat több hasonló kiadvány után 
most legutóbb megjelent Név- és tárgymutató kötete az elmúlt száz 
év alatt megjelent öt folyóiratának egész anyagát felöleli. Ezek a folyó
iratok a következők: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
Évkönyvei (1841—1859), A Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulat Évkönyve (1917—1942), A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat Közlönye (1860—1867), Népszerű Természettudományi Elő
adások Gyűjteménye (1877—1887), Természettudományi Közlöny 
1869—1941-ig, 1888 óta Pótfüzetekkel). 

ANDORKÓ munkája két részre oszlik: első felében a szerzők betű
rendjében közli a megjelent cikkeket, második felében pedig tárgy» 

3 0 * 
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vezérszavak szerint csoportosítva ugyancsak betűrendben. A cikkek
hez mellékelt képekre külön utalás van. 

Értékes és hiánytpótló munkát végzett a szerző azzal, hogy hozzá
férhetővé és könnyen kezelhetővé tette azt a rendkívül gazdag anya
got, amelyet a tudományos kutató és a természettudományi kérdések 
iránt érdeklődő nagyközönség számára a társulat kiadványai jelente
nek. Sőt, tudománytörténeti szempontból sem közömbös, hogy száz 
évre visszamenőleg ez a tárgymutató lehetővé teszi az egyes kérdések 
és megoldásaik összehasonlító vizsgálatát. Külön ki kell itt emelnünk, 
hogy a könyvtári référence szolgálat számára megbecsülhetetlen szol
gálatot tesznek a hasonló folyóirat-repertóriumok, mert részint pótol
ják, részint kiegészítik a szakkatalógusokat, és segítségükkel a kutató 
közönség vagy a felvilágosítást adó tisztviselő könnyen feleletet talál 
a felvetődő kérdésre. CSAPODI CSABÁNÉ. 

Kozocsa S á n d o r : Magyar könyvészet 1911—1920. BARCZA 
IMRE címanyagának felhasználásával összeállította az Országos Szé
chényi-Könyvtár bibliográfiai osztálya. Sajtó alá rend. — Az 1911— 
1920. években, megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok 
zeneművek és térképek betűrendes jegyzéke. I. köt. A—K. II . köt. 
L—Z. Bpest, 1939—42- A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Orsz. Egyesülete. A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda nyomása. 8°. 2 köt. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásával 
végre megjelentek az 1911—1920. évkor magyar könyvészetének vas
kos kötetei. Elkészültét nagy várakozás előzte meg, mert mind tudo
mányosságunk, mind könyvkereskedelmünk szerfölött nélkülözte ezt 
a bibliográfiát. Létrejöttéhez az első indítékot a könyvkereskedelem
től kapta. Ugyanis ez évkor könyvészetének kiadását annakidején a 
M. Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. Egyesülete határozta el; 
kidolgozásával néhai BARCZA ÏMRÉt, a budapesti Keresk. és Iparkamara 
volt könyvtárosát bízta meg. Azonban a sok tekintetben hézagos, be
osztásában pedig következetlen összeállítás nem került kiadásra. Szerr 
zőjétől a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megszerezte; 
felülvizsgálásával, kiegészítésével és sajtó alá rendezésével az Orsz. 
Széchényi-Könyvtárt bízta meg. A kötelespéldányok címleírásával való 
összehasonlítás, a kiegészítés, valamint a hiányzó adatok pótlási mun
kálatait 1934-től 1937-ig KEMÉNY GYÖRGY vezetésével a Könyvtár 
bibliográfiai osztálya; az anyag végleges rendszerezését s a sajtó alá 
bocsátás nagy munkáját pedig KOZOCSA SÁNDOR végezte el. 

E munkálatok gazdag eredményéről most az előttünk fekvő, két
hasábos szedésű kötetek tanúskodnak. Nemcsak azért fogadjuk öröm
mel és őszinte elismeréssel, mert nemzeti könyvészetünk komoly érték
kel való gyarapodását jelenti, hanem mivel ez a munka a könyvésze-
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tünkben tátongó időbeli szakadék legmélyebb szakaszát töltötte be. 
Megjelenésével jelentősen csökkent a könyvészetileg feldolgozatlan év-
kör terjedelme. Immár csak az 1921-től 1935-ig terjedő másfél évtized 
vár áthidalásra; ami egyúttal az Orsz. Széchényi-Könyvtár éves köny-
vészeteihez való szerves kapcsolat létrejöttét, és a folyamatosságot 
jelenti. 

Éppen ezen körülményeknél s a leküzdött nagy nehézségeknél 
fogva ezt a munkát kimagasló jelentőség illeti meg könyvészeti törek
véseink történetében. Évkörileg a PETRiK-féle ciklusbibliográfiák foly
tatásaként jelenik meg, ámde valójában lényegesen különbözik előző 
könyvészeteinktől. Meglepően gazdag anyagú, kiválóan szerkesztett, 
nagyvonalú és alapos munka, amely a maga mivoltában modern köny
vészeti munkálataink kezdeményezését jelenti. 

Ám lássuk most közelebbről; mégpedig először anyaga és teljes
sége, azután adatközlő és rendszerező elvei szempontjából. 

Ez a bibliográfia már azért is felfokozott figyelmünkre, sőt külö
nös érdeklődésünkre tarthat számot, mert újabbkori történetünk sors
döntő és legválságosabb évtizedének irodalmát öleli fel. Éppen ezért 
anyaga egyúttal tíz súlyos esztendő szellemi életének beszédes kereszt
metszete is. Ez az anyag nem egyszerű; lépten-nyomon érezzük a 
háború, az összeomlás, a forradalom élesen belénk vágó caesuráit. 
Négy, egymástól elkülönülő s végső fokon elegyíthetetlen korszakot 
fog a maga időhatáraival össze ez a tíz esztendő. Nagy-Magyarország 
utolsó békeéveit, a világháború korát, a forradalmi megrázkódtatások 
idejét, végül pedig nemzeti életünk újrakezdésének időszakát. Mind
ezeknek a korszakoknak egymástól oly élesen elütő szelleme és saját
nemű irodalma van, hogy nézetünk szerint felvethető a kérdés: váj
jon az évkor egységének feláldozásával nem kellett volna-e inkább 
a szellemtörténeti kívánalmakat honorálni, külön csoportosítva az 
egyes korok irodalmát? 

A mű legnagyobb érdeme teljességre törekvésében gyökerezik. 
Egyrészt Magyarország teljes szellemi életét tükrözi, másrészt meg a 
bibliográfiai nyilvántartásra joggal számottartó nyomtatványokat 
lehetőleg felöleli. 

Régi könyvészeteink legfőbb fogyatékossága éppen a magyar
országi nemzetiségek irodalmának tudatos mellőzésében áll. örvende
tes, hogy könyvészetünkben a német, tót, horvát, szerb, román, rutén, 
vend és olasz nyelven megjelent kiadványok mind szerepelnek. A 
nemzetiségi nyelven megjelent irodalom a mintegy 50.000 címszóból 
álló anyag közel 30 százalékára rúg. A felsorolás megközelítő teljes
ségének megállapítása ma szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. 
Azonban megjegyezzük, hogy az anyaggyűjtés csak igen kis részben 
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ölelte fel a hébernyelvű kiadványokat. A főképen héber szövegek elő
állítására berendezett nyomdák termékeinek 'oroszlánrésze nem fordul 
elő a bibliográfiában. 

Kár, hogy az adatgyűjtés nem terjeszkedett ki a magyar szerzők 
külföldön magyar vagy idegen nyelven megjelent, vagy fordított mű
veire. Ezek a munkák ugyanis szellemi életünk egyik legkifejezőbb 
vonását alkotják; nélkülük nem teljes a kor irodalmának képe. Az 
idevágó alapvető munkálatok elhanyagolása mindenképen terhes örök
séget jelent a jövő bibliográfusai számára. 

Lássuk most, a nyomtatványfajták közül miket ölel fel ez a ki
advány? Anyaga a címlapon közölt meghatározásnál jóval szélesebb
körű, mert a szoros értelemben vett könyveken, a különlenyomatokon, 
zeneműveken és térképeken kívül a különféle hatóságok, intézmények, 
egyesületek és társulatok kiadványait, valamint a kisebb röpiratokat is 
gonddal felsorolja. Bibliográfiai szempontból kifogásolható a zenemü
veknek és térképeknek a sajátképi könyvanyaggal való összeolvasz
tása. Ugyanis mindkét nyomtatványcsoportnak megvan a maga sajá
tosan autark természete. Maradjunk csak a térképeknél. A szinte át
tekinthetetlenül gazdag könyvanyag rengetegében a viszonylag kis
számú, önálló megjelenésű térkép valósággal eltűnik. Minden szempont 
külön csoportba foglalásukat kívánta volna meg. Megjegyezzük, hogy 
a csak önálló megjelenésű térképek felsorolása térképbibliográfiai szem
pontból elégtelen s korántsem adja kartográfiánk átmetszetét. Külö
nös jelentőség illetné meg éppen a világháborús anyagot leltározó 
térképbibliográfiát, amelynek a tudományos munkák térképmellékleteit 
is fel kellene dolgoznia. 

Kétségtelen, hogy e könyvészetben nagyfokú teljességre és egy
ségre valló törekvés valósult meg. Amennyiben hiányai, hézagai vol
nának, — ez mindenekelőtt a megrázkódtatásokkal teli időszak meg
bízhatatlan kötelespéldányszolgáltatásának a következménye. 

Az anyag imponálóan gazdag és sokrétű. Éppen e miatt egyetlen, 
nagy egységbe összefoglaltan szinte áttekinthetetlennek mutatkozik. 
Alapanyagának egységét megőrizve, nem lett volna-e tanácsos a nem
zetiségek nyelvén megjelent nyomtatványokat nyelvek szerint csopor
tosítva, végül pedig a hangjegyek és a térképek könyvészetet külön-
külön összeállítani? Ez olyan alapvető tájékozódást biztosított volna 
az így levegősebbé és áttekinthetőbbé tett könyvészetben, amit ezután 
alapos név- és tárgymutatóval sem lehet már elérni. 

A címanyag a szerzők neve, névtelen munkáknál pedig általában 
a cím első szava szerint került betűrendbe. Ámde az anonym munkák 
rendszerezésénél ez az elv nem érvényesült következetesen. Egyes ese
tekben földrajzi, más esetekben pedig a lényeget inkább kifejező, ki-
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ïagadott fogalmi rendszó alapján történt beosztásuk. Nem lett volna-e 
célszerűbb s nem tette volna-e az anyagot áttekinthetőbbé, ha pl. az 
ú. n. testületi kiadványok a lényegüket kifejező „rendelet", „szabály
rendelet", „évkönyv", „jelentés" stb. rendszók alatt nyertek volna 
rendszerezést? 

Az önálló részcím nélkül megjelenő többnyire sorozatos termé
szetű nyomtatványok címleírásával kapcsolatban teszünk még egy-két 
megjegyzést. Ugyanis nem helyeselhető az ilyen kiadványok címének 
rendkívül nagyfokú lerövidítése, sőt egy egész csoport címének össze
vonása. A bibliográfiai egység végső fokon mégis csak az egyedi feiin-
állású nyomtatvány; s ezért az összes rávonatkozó lényeges adatok 
közlését ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint az ú. n. önálló nyom
tatványoknál. 

Egyébként e könyvészetből láthatni csak, mennyire elburjánzottak 
újabban a sorozatok. Jóformán minden harmadik vagy negyedik mun
kánál a sorozatra való utalásba ütközünk. Könyvészetünk a soroza
tos munkákat a sorozaton belül írja le tüzetesen; az egyes részcímek 
csupán utalnak a sorozatra. Használatát jelentősen megkönnyítette 
volna, ha ezek a munkák általában a szerző vagy rendszó szerinti 
természetes helyükön lennének az impresszum adataival ellátva. 

Végül a könyvészet rövidítéseiről emlékezünk meg. Csak helye
selhetjük, hogy ahol lehetséges: világos és érthető rövidítésekkel él. 
Azonban aggályos a folytatólagosan, mintegy továbbutaló rövidítések 
alkalmazása, sőt halmozása. Ugyanígy kifogásolnunk kell a rövidíté
sek terén tapasztalható következetlenséget és ingadozást. Nagyon inga
tag talaj ez, mert soknyelvű anyagot ölel fel a bibliográfia. Nem lett 
volna szabad a címleírásnál használt rövidítések jegyzékének sem a 
kötetekből kimaradnia. 

Kétséges esetekben kívánatos lett volna az egyes nyomtatványo
kat előállító cégek neve után a „ny." rövidítést kiírni. Ugyanis így 
sok esetben nem tudjuk, vájjon a közölt, rövid név a nyomtató vagy 
kiadó céget, vagy csupán a kiadásért felelős személyt jelenti-e? Annál 
is inkább nehézségeket okoz ez, mert az évkor nyomdáinak és kiadó
vállalatainak névsora sem áll a könyvészet használóinak rendelkezésére. 

Az új magyar könyvészetet nagy erényei és értékei alapján el
ismeréssel kell fogadnunk. Gazdag anyaga sokoldalú gyűjtés ered
ménye; rendszerezése és sajtó alá rendezése gondos munkáról tanús
kodik. Nemzeti művelődésünk ügye iránt érzett szeretettel készült s 
kétségtelenül jelentősen gazdagítja azt. Rendeltetését: a tudományos 
kutatás szolgálatát azonban csak alapos név- és tárgymutatók segítsé
gével töltheti be maradéktalanul. VARGA SÁNDOR FRIGYES. 
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Ambrovi t s , Hans : Bibliographie der Zeitungen und Zeitschrif
ten Pressburgs. Südost-Forschungen. 1942. 3—4. sz. 607—645. 1. 

A Südost-Forschungen 1942. évfolyamában AMBROVITS JÁNOS 
nagy lelkiismeretességgel összeállította Pozsony napjainkig megjelent 
újságainak és folyóiratainak bibliográfiáját. 

Anyagát a Magyar Könyvszende, a Magyar Könyvészet, a po
zsonyi városi gyűjtemények és magánosoknál végzett kutatásai szolgál
tatták. Annak ellenére, hogy AMBROVITS a teljességet igen megközelíti, 
adatait szaporíthatta volna KERESZTY, RÉZ HENRIK és SZENNYEI biblio
gráfiai összeállításainak idevágó kicédulázásával is. 

így is igen nagy anyagot gyűjtött össze, mely világos és jól át
tekinthető képet nyújt Pozsonynak az első világháború előtt és után 
megjelent periodikáiról. 

Megtudjuk, hogy Pozsonynak 1914-ig 166 periodikus kiadványa 
volt — újságok és folyóiratok —, j6 német, 62 magyar, 12 szlovák, 
13 kétnyelvű és 3 többnyelvű. 

E kiadványok nagyobb része a világháború idején megszűnt. A há
borút és az összeomlást csupán a Grenzbote, a Pressburger Tagblatt, a 
Pressburger Zeitung és a Híradó élte túl. 1918 után ezeknek nagy 
részét is megszüntették s ma csupán a Grenzbote él. Viszont 1918 óta 
Pozsonyban számos új hírlap és folyóirat látott napvilágot. 

AMBROVITS bibliográfiáját még külön ki kell emelnünk igen át
tekinthető, következetes módszeréért is; az adatok feldolgozásának 
pontosságát a többféle csoportosítás is alátámasztja: az alfabetikus cso
portosítás mellett, elvégzi a szakok-, időrend (1918 előtti és utáni perio
dikák) szerint való csoportosítást, felsorolja alfabetikus sorrendben a 
pozsonyi lapok szerkesztőit, pontos statisztikát nyújt a periodikákróL 

AMBROVITS kis bibliográfiáját tudományos és laikus kutató egy
forma haszonnal értékesítheti. SZEMZŐ PIROSKA, 


