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HÁROM ÉV MAGYAR KÖNYVÉSZETE.* 

Három hatalmas kötet fekszik előttem: a „Magyar Könyvé
szet" 1938., 1939. és 1940. évi gyűjteménye. Az első 640, a második 
632, a harmadik 673 lap terjedelmű. Meg kell adni, kiadós olvas
mányok! 

Könyvbarátok tudják: nincs izgalmasabb olvasmány, mint egy 
bibliográfia. Csak érteni kell hozzá! 

A magyar könyvészet évszázadokra visszanyúló munkálatok 
után csak legújabban érkezett el oda, hogy rendszeresen, külön-
külön kötetekben számoljon be az évi termésről. Az író és a nyomda 
együttes papírpusztításáról igen régóta vannak könyvjegyzékeink, 
de a történeti fejlődést, a világos áttekinthetőséget egyedül bizto
sító annales-szerű bibliográfiáknak — sajnos — nem vagyunk 
bővében. 

A hazai tudományos igényű bibliográfia a múlt század vége
felé letért a SZABÓ KÁROLY kezdeményezte szoros időrendi, ponto
sabban: évrendi beosztásról. SZABÓ KÁROLY 1711-gyel zárja a maga 
eléggé fel nem becsülhető „Régi Magyar Könyvtár"-át, amelyben 
kezdettől Rákóczi koráig szoros időrendben sorolja fel a magyar
nyelvű, Ül. hazai nyomtatványokat. Utódai, munkájának folytatói, 
a logikus és egyedül helyes évrendről áttértek a ciklikus felsoro
lásra, egy-egy nagyobb évkor könyvtermését alfabetikus rendbe 
olvasztva. Mi következik ebből? Az, hogy míg SZABÓ KÁROLY 
bibliográfiájából és SZTRIPSZKY HIADOR kiegészítő pótkötetéből 
1711-ig könnyűszerrel készíthetünk pontos kimutatásokat arról, 
hogy egy-egy évben hány könyv jelent meg? kiknek a könyvei és 
milyen természetű könyvek láttak napvilágot? — addig 1711-től 
1876-ig (a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesületé
nek üzleti s nem tudományos — tehát nem is teljes értékű — évi 
könyvészetéig) csak nagyobb időegységeken belül tekinthetem át 
a magyar könyvtermelést. Nem tudom például megállapítani 

* E cikk 1944 tavasza óta vár közlésre a szerkesztőségben; aki elolvassa, 
bizonyára megérti a késői közlés okát. 

Magyar Könyvszeirle 1044, IL-IV. füzet. 7 
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— éppen az új magyar irodalom kibontakozásának aranykorá
ban! —, hogy egy Bessenyei, Kazinczy, Széchenyi, Petőfi, Jókai 
idejében hány és általában milyen természetű, milyen műfajú ma
gyar könyv jelent meg évente? — a magyar könyvkiadás hogyan 
fejlődött? (lépcsőzetesen vagy ugrásszerűen?), — mely évek és év-
körök voltak erősek, melyekben voltak visszaesések? — mi volt 
a helyzet pl. a szabadságharc két esztendejében és mi az elnyomatás 
évtizedében? — egyszóval nincs meg a lehetőségem arra, hogy egy-
egy kerek év bibliográfiájából levonhassam a szempontjaimnak 
megfelelő tanulságokat s következtetéseim a könyvészeti adatokból 
is tárgyi igazolást nyerjenek. Holott nyilvánvaló, hogy egy biblio
gráfiából a szakembert elsősorban a fenti kérdésekre nyerhető 
válaszok érdeklik, nem pedig az, hogy pl. 1712-től 1860-ig hány 
E, vagy I, vagy M betűvel kezdődő szerző könyve látott nap
világot?! 

Röviden: 1711-től a legutóbbi évtizedekig terjedő bibliográ
fiáink csak arra jók, hogy számszerűen megállapíthassuk a magyar 
könyvtermést a legutóbbi másfél vagy két század alatt, de arra 
teljesen alkalmatlanok, hogy adattárukat komoly tudományos segéd
eszköznek, hajlékony, rugalmas kulturális fegyvernek használhas
suk. E hosszú időszak toldozott-foldozott bibliográfiái (PETRIK 
GÉZA: 1712—1860, 1860—1875, KISZLINGSTEIN SÁNDOR: 1876— 
1885, PETRIK: 1886—1900, 1901—1910 stb.) csak akkor válnak a 
magyar könyvészet és általában a magyar tudománytörténet alapos 
fegyvertárává, ha ezeket egyszer valaki felbontja évi bibliográ
fiákká, bibliográfiai annalesekké, kiegészítve természetesen az utó
lag megállapítható pótlásokkal. S bár tenné mielőbb, mert ezek az 
önkényes keretbe préselt ciklikus bibliográfiák részletkérdésekben 
alig nyújtanak segítséget a kutatónak . . . 

Miért mondtam el e régi fájdalmas hiányérzetemet az 1938., 
1939. és 1940. évi bibliográfiák ismertetésének címe alatt? Azért, 
mert e remekbe készült bibliográfiák ösztönösen váltják ki minden 
könyvbarátban azt a forró kívánságot, hogy ugyanilyen pompás, 
tudományos felkészültséggel, ugyanilyen gondosan, ugyanilyen vilá
gos áttekintésben, ebben a SZABÓ KÁROLY nagy hagyományaihoz 
egyedül méltó folytatásban ismerhesse meg egyszer 1711-ig vissza
menőleg a legutóbbi két század magyar könyvkultúrájának fejlő
dését is — a félmunkával végzett, tudománytalan feldolgozások 
helyett. Azért, mert e gyönyörű hatalmas kötetek, e nagy ügysze-
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retet és hivatásteljesítés láttán reményünk támadt, hogy egy kis 
áldozattal, egy kis erőfeszítéssel ma is pótolható ez az égető, sőt 
szégyenletes hiány. 

* 
De térjünk a tárgyra! 
1936-ban kezdte meg az Országos Széchényi Könyvtár vezető

sége „Magyarország évi könyvészeté"-nek kiadását. 
Az új „Magyar Könyvészet"-et DR. DROSZT OLGA szerkeszti; 

az egyes köteteken belül a legfontosabb részt, a könyvek címjegy
zékét ugyanő állítja össze, míg a nyomdák évenkénti jegyzékét 
B. DR. SZOLLÁS ELLA, a hírlapok és folyóiratok évi bibliográfiáját 
pedig DR. MOKCSAY JÚLIA készíti. Mindhárman a Magyar Nemzeti 
Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárának tisztviselői. A „Magyar 
Könyvészet" ügye tehát teljesen női kezekbe van letéve. Ismerve 
az Északamerikai Egyesült Államokban, Angliában, Oroszország
ban, Skandináviában, Németországban, sőt még Franciaországban 
is a női munka elhatározó szerepét a könyvtárügy terén: örömmel 
és teljes elismeréssel kell adóznunk e szorgos fehér kezeknek, ame
lyek ezt a rendkívüli szorgalmat, lelkiismeretes pontosságot és tudo
mányos aszkézist követelő munkát immár nyolcadik éve végzik, 
öt hatalmas, vaskos kötettel igazolva odaadó munkájuk eredmé
nyességét. 

Egy-egy kötet elkészítéséhez, vagyis egy-egy évi könyv- és 
folyóirattermésünk tudományos bibliográfiai feldolgozásához — 
úgylátszik — két-három évre van szükség. A kezünkben levő három 
legutóbbi kötet közül ugyanis az 1938. és 1939. évi (3. és 4. köt.) 
1941-ben, az 1940. évi (5. köt.) pedig 1942-ben került ki sajtó alól. 
Valóban hatalmas teljesítmény! 

Minden egyes kötet három fejezetre tagolódik: a nyomdák, a 
könyvek, valamint a hírlapok és folyóiratok jegyzékére. Vegyük 
sorra e három fejezetet, külön-külön „kiértékelve" a belőlük adódó 
s a sorok közül kiolvasható tanulságokat. 

/ . A nyomdák jegyzéke. E fejezetből értesülünk a magyar 
könyvtermelésre vonatkozó legfőbb statisztikai adatokról. E szerint 
a Magyarországon működő nyomdák (és egyéb sokszorosító válla
latok) száma 1938-ban 947, 1939-ben 960, 1940-ben pedig 1115. 
Ezeknek megoszlása Budapest és a vidék között a következő: 
i 9 3 8 : 375. 572; 1939: 378> 58*; 1940: 384> 731-

7* 
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Jellemző, hogy e nyomdák közül csak 711, ill. 741, ill. 798 tett 
eleget a törvény előírta kötelespéldány-szolgáltatásnak, míg a töb
biek vagy nemleges jelentést küldtek (azaz nem készítettek semmi
féle beszolgáltatási kötelezettség alá eső nyomdaterméket!), vagy 
pedig még nemleges jelentést sem küldtek; ez utóbbi rubrikában a 
vidék (az áldott vidék!) kb. 3—4-szer nagyobb számmal szerepel, 
mint a főváros. Mit nekik Hekuba! 

Az egész évi bibliográfia-statisztikai adatösszeállítások legfon
tosabb és legbeszédesebb táblázata az, amely a nyomdai termelés 
megoszlását tünteti fel a nyomdatermékek faja szerint, vagyis: 
könyv-, folyóirat- stb. termelésünket részletezi. A helyzet a követ
kező: 1938-ban 7255, 1939-ben 7308, 1940-ben 9420 könyv jelent 
meg hazánkban. A laikus olvasó nem is sejti, milyen megdöbben
tően magas lázmérő számok ezek! Hiszen valamikor jó békevilág
ban, harminc-negyven évvel ezelőtt, a történelmi Magyarországon 
mindössze 3—4000 könyv jelent meg évente. Ma csonkák vagyunk, 
háborús anyaghiánnyal küzdünk (nincs papír, lemez, spárga, enyv, 
ólom!) — s ennek ellenére kétszer, sőt háromszor annyi könyvet 
(s mennyi szemetet!) termeltünk e három év alatt! 

A hírlapok és folyóiratok száma e három évben: 2188, 1741, 
1398. Feltűnő, hogy a hírlapok és folyóiratok száma 1939-ben 447 
évfolyammal kevesebb, mint 1938-ban volt. Ennek okát a lap
megszüntetésre vonatkozó 7900/1938. M. E. sz. rendeletben talál
juk. A könyvek, hírlapok és folyóiratok, továbbá a különlenyoma
tok, zeneművek, térképek és apró nyomtatványok együttes száma 
e három esztendőben: 33.898, 41.490, 48.096. 

Érdekes, hogy míg a vidéki nyomdák száma általában a buda
pestieknek kétszerese, addig a vidéken előállított könyvek száma 
éppen fordított arányt mutat: 1938-ban vidéken 2620, Budapesten 
4635; 1939: 2981 (Bp. 4327); !94°: 3244 (Bp- 6176). 

Igen tanulságos a vidéki nyomdák termelési statisztikája. 
1939-ben a 960 nyomda között 582 volt vidéki, mely 215 város 
(község) között oszlott meg úgy, hogy 107 helységben csak egy-egy 
nyomda volt. Budapest után első helyen állnak az egyetemi váro
sok: Szeged 22, Debrecen 19 és Pécs 16 nyomdával. Utánuk követ
kezik Miskolc 14, Győr, Újpest, Ungvár 12—12, Munkács, Székes
fehérvár, Szombathely 10—10 nyomdával. „Meglepő — írja SZOL-

LÁS ELLA —, hogy a nagy kiterjedésű és 83.754 lélekszámmal ren
delkező Kecskemétnek mindössze csak 5 nyomdája van; ugyan-
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annyi, mint pl. a sokkal kisebb területű és mindössze csak 30.900 
lélekszámú Egernek. Még feltűnőbb a különbség, ha a 22.653 lélek
számú Pápával, vagy a még kevesebb, 12.467 lélekszámú Losonccal 
hasonlítjuk össze, amelyeknek ugyancsak 5—5 nyomdájuk van. 
Ennek okát a lakosság foglalkozásszerinti megoszlásában és általá
ban a városok kulturális hagyományaiban kell keresnünk. — 
A fenti sorrend azonban megváltozik, ha' a nyomdák termelési ará
nyát nézzük. Budapest után első helyre Debrecen kerül 2239 kiad
vánnyal; utána következik Szeged 1008, Győr 977, Székesfehérvár 
856, Miskolc 820, Szombathely 620, Újpest 485, Ungvár 481, Pécs 
447 és Munkács 152 kiadvánnyal." 

A könyvek és különlenyomatok nyelv-, darab- és lapszám
szerinti megoszlását kimutató táblázatból megtudjuk, hogy magyar
nyelvű ilynemű kiadvány volt 1938-ban 9326-ból 8789, 1939-ben 
9150-ből 8808, 1940-ben 11.25 5-ből 10.756. Ezeknek összes lap
száma: 708.390, 717.383, 766.825. Németnyelvű: 294, 159, 275; 
francia ^j, 70, 67; olasz 27, 24, 54; angol 65, 49, 48; latin 23, 11, 
11; a többi a nemzetiségek nyelvén és eszperantóul nyomtatott 
könyv. 

E „száraz" számbeli adatok mögött érdekes művelődéstörté
neti tények hosszú sora húzódik 'meg. Annál is inkább, mert a bib
liográfia szerkesztője és munkatársai eleven ötletességgel, pompás 
fantáziával csoportosítják az adatokat s minden évben új meg új 
oldalról világítják meg a kezükből kikerülő feldolgozott anyagot, 
így pl. az 1938. évi „Magyar Könyvészet" a Felvidék visszacsato
lásából, az 1940. évi kötet pedig a keletmagyarországi és észak
erdélyi területek visszacsatolásából folyó tapasztalatokat és tanul
ságokat összegezi a könyvkiadás terén. 

A Felvidékkel a magyarországi nyomdák száma 81 nyomdá
val gyarapodott. Ez a 81 nyomda 29 város és község között oszlott 
meg, olyanképen, hogy Kassára 8, Munkácsra 9 és Ungvárra 12 
nyomda esett, többnyire olyanok, amelyek a megszállás alatt kelet
keztek s a visszatérés után egyrészük csakhamar meg is szűnt. 

Erdéllyel 41 nyomdavárossal 149 nyomda tért vissza; ezekből 
Kolozsvárra 32, Nagyváradra 23, Marosvásárhelyre 11, Szatmár
németire 9, Máramarosszigetre 7, Besztercére és Désre 5—5 nyomda 
esik. Alapítási évük szerint: 3 nyomda még 1800 előtt létesült; a 
többi 1850 után keletkezett. 
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Ha valaki még ma is azt hiszi, hogy a könyvtárak a nagyvilág
tól elzárt laboratóriumok, ahol a feldolgozás munkája az élettől 
teljesen elvonatkozva folyik, lapozza fel e bibliográfiák bevezető 
tanulmányait s tüstént belátja balga tévedését. Megtudja ugyanis, 
hogy a Széchényi-könyvtár, mint ahogy nemzeti nagy könyv
tárunkhoz illik, ez örvendetes területi gyarapodásokkal egyidejűleg 
haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket a visszacsatolt terü
leti nyomdászati és könyvészeti teendőkkel kapcsolatosan, a köteles
példányok és a szükséges adatok beszerzése érdekében, s megtud
hatja azt is, hogy nagyon erélyesen (nagyon helyesen!) érvényesí
tette törvénybiztosította jogát a kötelespéldányok beszolgáltatása 
iránt. 

Jellemző kortörténeti adalék (amiből kiki levonhatja a maga 
tapasztalati körén belül az analóg tanulságokat), hogy a visszacsa
tolt területi nyomdákat kissé túlnehezen lehetett rendre, fegyelemre 
és pontosságra szoktatni. így például a visszatért 81 felvidéki 
nyomda közül mindössze 37 kezdte meg önkéntesen példánybeszol-
gáltatási kötelezettségét, 19 nemleges jelentést küldött, míg 25 egy
általában nem adott életjelt magáról. Az erdélyi nyomdák nagyrésze 
még kevésbbé értette meg a különbséget, amely a „nagyromániai" 
állapotokat felváltotta. A 149 erdélyi nyomda közül mindössze 29 
(csak 19*5%) tett eleget a kötelespéldány-beszolgáltatásnak; 120 
nyomda többszöri felszólításra sem adott életjelt, míg a Széchényi
könyvtár meg nem kezdte velük szemben a hatékonyabb peres 
eljárást. 

A statisztikai táblázatok után SZOLLÁS ELLA felsorolja a 
nyomda- és sokszorosító-vállalatokat, megkülönböztetve budapes
tieket és vidékieket, külön névmutatóba foglalván a nyomdász
jegyzékben előforduló nyomdák tulajdonosait. A nyomdatulajdo
nosok között túlsúlyban találjuk a németes hangzású neveket, jeléül 
annak, hogy a Tótfalusi Kis Miklósok és Falka Sámuelek nemes 
öröksége túlnyomórészt jövevények kezébe csúszott á t . . . S a ma
gyar parasztgyermek még ma is nem iparosnak, hanem altisztnek 
megy! 

/ / . A Magyarországon megjelent könyvek jegyzéke. A 7—9000 
könyvet a bibliográfia törzsanyagaként pontos bibliográfiai leírás
ban DROSZT OLGA közli. A bibliográfia e tulajdonképeni törzs
anyagát névmutató egészíti ki a könyvekben előforduló nevekről 
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és társszerzőkről, ami tökéletes eligazodást biztosít a könyvek és 
címek rengetegében. 

E három új kötet címanyagának összeállítása és leírása az elsó 
kettőtől annyiban különbözik, hogy 1938-tól kezdve a szerkesztő 
a Magyar Könyvészet címanyagát nemcsak a Széchényi-könyvtárba 
beküldött kötelező példányok alapján állította össze, hanem a 
Magyar Könyvkereskedők és Könyvkiadók Egyesületének hivatalos 
jellegű címleírásait is tekintetbe vette. Ilymódon termékeny együtt
működés jött létre az évi Magyar Könyvészet egykori és mai kiadói 
között. Ennek a helyes újításnak nemcsak a kutató veszi hasznát 
egy az eddiginél teljesebb bibliográfiával, hanem maga a Széchényi
könyvtár is, melynek most már módjában van a címjegyzékbe fel
vett, de kötelespéldányként meg nem kapott könyvet a feledékeny
ségre rendkívül hajlamos magyar nyomdaipartól annak rendje és 
módja szerint behajtani, mint amilyen szakértelemmel például a 
fináncok behajtják a kereseti vagy jövedelmi adót, ami ellen szint-
így nincs appelláta! (Még csak azt kellene elérni, hogy a kiadó és 
nyomdász urak a címlapon a megjelenés évét is feltüntessék!) 

Másik újítása a Magyar Könyveszetnek, a 3. kötettől fogva, 
hogy a könyveknek megjelenésükkor érvényes bolti árát is feltün
teti. Ezzel, az árviszonyok megörökítésével egyrészt értékes műve
lődés- és gazdaságtörténeti adattárral gazdagítja a művet, másfelől 
pedig mindjárt el is árulja, hogy mely könyvek készültek csak hiva
talos használatra, nem pedig könyvpiacra; ezeknek t. i. nincs ár-
jelzésük. 

A könyvészeti címleírás — mint említettük — teljes és minta
szerű. Az évi könyvtermés címleírásai szoros betűrendben követik 
egymást. Egyetlenegy észrevételünk van a könyvek felsorolását 
illetőleg, s ez az, hogy a kötet szerkesztője az előző évek (2—3 év) 
bibliográfiájából kimaradt s utólag előkerült könyvcímeket is be
iktatja az éppen soronkövetkező kötet címjegyzékébe. A cikkünk 
elején kifejtett szempontokra való figyelemmel nagyon kérjük a 
Magyar Könyvészet szerkesztőjét, hogy ezt a gyakorlatot ne foly
tassa tovább. Sokkal helyesebb lenne az utólag előkerült címeket 
% soron következő kötet elején évek szerint mintegy előljáró pótlá
sokban felsorolni, nem pedig csillagjelzéssel beleolvasztani a későbbi 
évek jegyzékébe, ahonnan az utókornak esetleg ismét temérdek 
revideáló munkával kell majd kiválogatnia, akár egy újabb ki
adás, akár pedig egy bizonyos év lehetőleg teljes bibliográfiája-
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nak tudományos szempontú mérlegelése, feldolgozása céljából. Sze
retnők, ha a legközelebbi kötet imár ezzel a módosítással jelen
nék meg! 

Bizonyára senki sem várja tőlem, hogy e cca 23.000 könyv
címet apró részekre elemezzem. Ha valaki le akarja mérni az el
múlt évek magyar könyvtermésének mennyiségi és minőségi értékét, 
most már a könnyen kezelhető nyersanyag, a segédeszköz mond
hatni tökéletes teljességben rendelkezésére áll. Csoportosítva ezt a 
masszát kedve, érdeklődése, ízlése szerint; e vaskos köteteket min
denki bizonyára fölös haszonnal forgathatja. Én beérem azzal, hogy 
néhány „stichpróbát" végzek, mintegy ízelítve: mennyi oldalról, 
mily sok szempontból lehet forgatni egy „száraz", „unalmas", 
„szürke" bibliográfiát. 

Korunk a tömegek korszaka. Lássuk a könyvek terén is a töme
gek felvonulását. A címleírásban a címszavak között a következők 
szerepelnek legnagyobb számban: az „Iskolai értesítők" az 1938. 
évi bibliográfiában 36, az 1939. éviben 41 és fél, az 1940. éviben 
pedig 40 lapot tesznek ki; a „Zárszámadások" 1938-ban 18, 
1939-ben 18 és fél, 1940-ben 20 lapot; a „Budapest" címszó 8, 6, 
7 lapot; Debrecen 2 és fél és 3 és negyed lap között, Szeged és Pécs 
2 és 3 lap között váltakozik. A minisztériumok feltűnően kevés 
kiadvánnyal szerepelnek: a földművelésügyi minisztérium 18, 31, 
31 kiadvánnyal, a kultuszminisztérium 4, 2, 4 kiadvánnyal, a bel
ügyminisztérium pedig mindössze 1, 3 kiadvánnyal vesz részt a 
három év könyvtermésében. Érdekes, hogy a leventeintézményre 
vonatkozólag 1939. és 1940-ben még csak 1—1 kiadványt talá
lunk; idők jele viszont, hogy a légoltalmi kiadványok száma már 
elég tekintélyes: 1938-ban 16 (közte már e szapora műfaj első 
magyar bibliográfiája „A légoltalom magyar irodalma 1928— 
1938"), 1939-ben 9, 1940-ben pedig 12 kiadvány. Ugyancsak kor-
(és kór-) jelző a „zsidó" címszavú kiadványok ugrásszerű emel
kedése: 1938: 6, 1939: 14, 1940: 23. 

Vizsgáljuk meg kissé közelebbről minden nemzeti bibliográfia 
legtanulságosabb csoportját, a szépirodalmi anyagot, főleg régebbi 
klasszikusainkra figyelve. Ma, amikor hol gondos kritikai kiadás
ban, hol hevenyészett s a (magyar könyvkiadáshoz méltatlan balkáni 
kiállításban oly tömegesen jelennek meg a divattá vált „klasszikus
kiadványok", éppen nem lesz fölösleges utalni arra, hogy klasszi
kusaink megbecsülésére a legutóbbi években „A Magyar Szemle 
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Klasszikusai" című sorozat irányította a figyelmet. A „Magyar 
Versek Könyve", HORVÁTH JÁNOsnak azóta immár második kiadást 
ért remek antológiája nyitotta meg a sort. Ezt követte „Gróf Zrínyi 
Miklós prózai munkái", mely a most vizsgált évkörben úgyszólván 
egyetlen kiadvány a régi magyar irodalom köréből. BALASSI örök
ségéből egyetlen új kiadás sem készült. CsoKONAit 1939-ben 1, 
1940-ben 2 új kiadvány képviseli. BERZSENYI DÁNiELtől 1938-ban 
2 kötet (levelei és versei), 1939-ben 1 kötet (breviárium) jelent meg, 
1940-ben semmi. JósiKÁtól mindössze az Abafi jelent meg 1938-
ban, JÓKAitól 2, 2, 1 regény a Révai kiadásában. MiKSZÁTHtól az 
első két évben 1—1 kötet, a harmadikban semmi. PETŐFI 1938-ban 
két kiadvánnyal szerepel (összes költeményei és egy német fordítás-
gyűjtemény), 1939-ben 4, 1940-ben 2 kiadvány, ő a leginkább élő 
s kapható klasszikus. ARANY JÁNOSÍÓI 1938-ban a Toldi és kisebb 
elbeszélő költemények gyűjteményei jelentek meg, míg 1939-ben 
végre új kiadásban juthattunk összes prózai műveihez és műfordítá
saihoz, az élénkebb tevékenységet kezdeményező Franklin-Társulat 
jóvoltából. ToMPÁnak és VAJDA JÁNOsnak elég mostoha sors jutott 
osztályrészül; az első két évben egyikük sem került új kiadásban 
forgalomba, 1940-ben pedig mindössze egy-egy vékonyka szemel
vényes gyűjteményükkel találkozunk. JUST ZSIGMONDÍÓI 1940-ben 
Naplójit kaptuk, PETELEIÍ azonban egyetlen kiadónk sem újította 
fel. Annál jobb üzlet — úgy látszik — GÁRDONYit kiadni: 8, 17, 
8 kötettel szerepel e három évben. MÓRICZ ZSIGMOND művei is élénk 
keresletről tanúskodnak (3, 18, 3 kötet). ADYnak 1939-ben össze
gyűjtött novellái, 1940-ben összes versei jelentek meg egy-egy hatal
mas kötetben. BABITS összegyűjtött munkáinak kiadása is folya
matos: 1938-ban 3, 1939-ben 6 kötet. KoszTOLÁNYiról 1938-ban 
felesége írt könyvet, 1939-ben „Szeptemberi áhítat" című posthumus 
kötete jelent meg, 1940-ben már 13 kötettel gazdagítja életünket 
ez a halála után is oly termékeny szellem. 

Gyermekirodalmunk három legkedvesebb képviselőjét mintha 
túlságosan kiszorítanák az élő dilettánsok. BENEDEK ELEK könyvei
ből 1938-ban egy, 1940-ben két új kiadással találkozunk; PÓSA 
LA jóstól 1939-ben az Arany ABC, GAAL MÓZESÍŐI 1939-ben két 
könyv jelent meg új kiadásban. 

Bizonyára nem lesz érdektelen feljegyezni a Magyar Tudomá
nyos Akadémia könyvkiadó tevékenységének sajnálatosan szerény 
számadatait: 1938-ban 8, 1939-ben 5, 1940-ben 6 darab kiadványt 



94 BISZTRAY GYULA 

találunk az Akadémia-címszava alatt. E 19 kiadványból 2 a tag
ajánlásokat tartalmazza, 5 elhunyt tagok felett tartott emlékbeszéd, 
3 a hagyományos évi almanach, 4 jogtudományi tanulmány, 1 a 
Balkán-kutatások eredményeinek I. kötete, s mindössze 4 irodalmi, 
történeti és művészettörténeti tanulmánykötet (A verses Edda, YBL 
ERVIN, SZINNYEI FERENC és VOINOVICH GÉZA egy-egy tanulmány
kötete). 

E felette szerény terméshez illesszük az ugyancsak kisszámú 
2?iWi<2-kiadásokat és magyarázatokat: 1938: 8, 1939: 8, 1940: 3 . . . 
Beszédes számok új Európa ötéves „villámháborúja" idején . . . 

A közönség — mint tudjuk — nemcsak nektáron s klassziku
sokon nevelkedik. Legnagyobb része bizony pelyván s ponyván ten
gődik, hol három pengőn alul, hol azon felül, fekete piacon sze
rezve be hitvány narkotikumát. Nem érdektelen tehát — bármilyen 
kényes legyen is egyes urakra nézve — feltenni a kérdést: hol is 
rejlettek a szóbanlevő három esztendőben a hazai ponyvatermelés 
szellemi központjai? Nos, a Magyar Könyvészet tudományos biblio
gráfiái e kérdéseinkre is megfelelnek. Amíg egyenként jelentek meg, 
nagy számuk nem is volt oly feltűnő, mint most, amikor szép 
rendbe szedve sorakoznak fel az egyes szenesek. 

Három sorozat válik ki leginkább e műfajból. Az egyik a 
„Pesti Hírlap Könyvek" címmel a LÉGRÁDY-nyomda kétlakiságát 
dicséri. Ugyanaz az elterjedt napilap, mely húsz éven át nemzetvéde
lemről és egyéb dicső dolgokról vezércikkezett a különböző címen 
előkelő előkelőségek tollából, hátul, a cselédlépcsőn mázsaszámra 
szállította a léiekméteiyező ponyvát, miközben a Magyar Könyvtár, 
az Olcsó Könyvtár s hasonló nemes hagyományú könyvsorozatok 
elsenyvedtek e parazita-termékek miatt! 1938-tól 1940-ig a sorozat 
527—681. számú remekei jelentek meg, számszerint 104 kötetben, 
csupa külföldi szerzőtől, vagy legalább is csupa idegen szerzői név
vel, mint: WRIGHT, LUCAS, BIRNEY, ROMAZIÈRES, WOODS stb. Leg
jellemzőbbek a következő regénycímek: A párducok bandája, 
A fekete skorpió, Két halott titka, Texasi nehéz fiúk, A patkóvölgy 
haramiái, Banditahad járat, Ki volt a vonatrabló, Az áruház kísér 
tete, A rejtekajtó, A rabló négy fia, Gavallér revolverhősök, Ördög
álarc, A csiu-csiangi pokol, A rejtélyes párduc, A titkos kém, 
Revolverpajtások, A vörösszekfüs kémnő, A puszta réme, Kísértet 
a vadnyugaton, Akasztófavirágok földje, A revolver törvénye, 
A csuklyás betörő, Zsiványok paradicsoma, Kaland a lávamezőn, 
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Ki az álarcos, A kemény öklu cowboy, Az éjféli párba), A különös 
gyilkosság, Red, a banditák ostora, Kísértet a hajón, A lány, aki 
kacagva halt meg (szerző: PARADISE VIOLA) stb. Néhai jó SUE JENŐ 

és nagyérdemű TATÁR PÉTER urambátyám irodalmi kelléktárában 
nem volt annyi revolver, kémnő, titok, haramia, bandita, kísértet, 
rejtély és vadromantika, mint a Pesti Hírlap könyvsorozatában. 

A másik vállalat, mely emlékezetessé tette magát a ponyva 
terén: a „Tarka Regény tár". 1938-ban még csak annyit tudunk 
róla, hogy kiadója is „Tarka Regénytár", de már az 1939. és 1940. 
évi bibliográfiából kitűnik a sorozatot előállító vállalat neve is, s 
ez nem más, mint a Stádium-nyomda. Ki hitte volna, hogy ez a 
vállalat, mely egyik kezével a félhivatalos kormánylapokat gyártja, 
másik kezével külön kormányrendelettel eltörlendő ponyvát ter
mel! Kár, hogy a sorozat szerkesztőségéről, s a mögötte álló érdek
szövetségről ennél több nem derül ki. Érdekes lenne a névsor! így 
be kell érnünk annak megállapításával, hogy a szóbanlevő három 
év alatt a Tarka Regénytámzk 102 kötete jelent meg. A szerzői 
nevek itt is idegenek, de minden gyanúnk megvan arra, hogy egyes 
külföldi nevek mögött hazai tollforgatókat sejtsünk. A régi Euró
pában „Klasszikus Regénytár" jelent meg TOLSZTOJ, DOSZTO
JEVSZKIJ, THACKERAY, DICKENS, BULWER stb. műveivel; az új 
Európa-szülte „Tarka Regénytár" viszont névtelen Írnokok követ
kező című remekeivel kedveskedik: A holt tenger kísértete, Kémek 
háborúja, Bili Red, a préri párduca, A vágottképű, A bronzarcú 
rém, A végzet lovasa, A láthatatlan dervis, A cubai véreb, Big Bill, 
az ördöglovas, A kilencfarkú macska, A piramis titka, A borzalmak 
szigete, A hajóroncs kísértete, A halál a kormány keréknél, A hog-
gari kém, A légió réme, A kém titka, Jim, a fekete lovas, Vad
nyugat ördöge, Jimmy lyukat üt a világba stb. 

E két vállalattal szemben, mely külföldi írókkal, vagy idegen 
álnevű hazai iparosokkal dolgozott, szinte oázist jelent a „Világ
városi Regények" sorozata, melynek kiadója, a budapesti Literaria 
legalább nem árul zsákban macskát. Nyíltan szerepelteti íróit, kik
nek névsorában LELESZY BÉLA és a rendkívül termékeny JUHÁSZ 
LAJOS mellett (a nemrég elhányt) FORRÓ PÁL, GÖRÖG LÁSZLÓ, REJTŐ 
JENŐ, NAGY KÁROLY, NÓGRÁDI BÉLA, THURY ZOLTÁN, GOSZ-
TONYI ÁDÁM, MOLY TAMÁS stb. nevével találkozunk. A műfajt itt 
is legjobban a címek jellemzik: Az akt modell, Muszáj hazudni, 
Csak füttyentek neki!, Klári rossz útra tér, A szakítás magasisko-
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Iája, Nehéz ma lánynak lenni!, A művésznő kétvállon (!), Démon 
a hajón, Vigyázz a pongyoládra!, Amy ért a szerelemhez, A lányok 
jobban értik, Szép fiú kerestetik!, Nyomoz a tolvaj, A tolvaj házas
sága, Dráma a rács mögött, Őméltósága lopni jár, Orvosi titok, 
Váratlan rovancsolás, Döntő fordulat, A végzetes másodperc, Az 
elsikkasztott pénztáros, A halott üzen . . ., Menekülés a pokolból, 
Nyomtalanul eltűnt, A szobalány randevúja, Tökéletes alibi, 
A drótnélküli gyilkosság, Titkos szolgálat, A monoklis paraszt, 
Mosolygó bestia, Gyilkosságra születni kell, Üzenet a börtönből, 
A szekszepil világrekordja, Színésznő vagy úrinőf, Kaland a Grand 
Hotelben, Gyilkos vagy áldozat?, Pipszynek múltja van stb. 

Valamikor, a humanizmus korában kezdődött az írói hízelgés-
nek az a legtermészetesebb formája, hogy a kritikus lapokon át 
idézte a megcsodált mestert. Ma csak ennek az eljárásnak a fonákját 
lehet alkalmaznunk: lapokon keresztül idéznünk kell a ponyvasoro
zatok címeit, hogy valamennyire betekintést nyerjünk abba a fer
tőbe, amelyet e sárga és tarka regények a könyv szentsége vagy 
mérge körül járatlan serdülőkorúaknak megnyitottak. . . Annak
idején öles tudósításokat olvashattunk a Pesti Hírlap és a Stádium
nyomda által előállított lapok hasábjain ponyvaregényeken elzül
lött, börtönbe és akasztófára került betörőkről, — sajnos, azonban 
ezeknek kedvenc olvasmányairól szólva, a törvényszéki tudósítók 
egyszer sem jegyezték fel, hogy vájjon kinek a kiadványai és mely 
sorozat tagjai voltak ama fertőbe csábító füzetek?. . . 

Három év magyar könyvtermeléséről beszámolva, ARANY, 
PETŐFI, JÓKAI, ADY, BABITS és KOSZTOLÁNYI — az irodalom tiszta 
szigetei — mellett erről a szennyesen kavargó áradatról is meg kel
lett emlékeznünk, mert míg amazok csak az említettem néhány új 
kiadással szerepelnek, ezeket lapok hosszú sora teregeti ki a tudo
mányos tárgyilagosság hűvös, de annál kíméletlenebb, felelősség
teljes eljárásával. 

/ / / . Hírlapok és folyóiratok. Kitűnő nemzeti bibliográfiánkat 
c hírlapok és folyóiratok összeállítása teszi teljessé. E tekintetben 
is ugyanazzal a lelkiismeretes gondossággal és alapossággal találko
zunk, mint a nyomdászati és könyvészeti adatok feldolgozásában. 

Rendkívül tanulságos a nyomdaipar ilynemű termékeinek sta
tisztikája. Alig van szellemi termék, amelynek olyan kifürkészhe
tetlen volna az élettana, mint a folyóiratoknak. Ezeknek van a leg-
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több változata, alfaja és elvetélt, korcs vagy éppen szörnyszülött 
terméke. 

Mindenekelőtt a hírlapok és folyóiratok beteges szaporasága, 
túltermelése lepi meg az érdeklődőt. Megtudjuk, hogy 1936-tól 
1938-ig a lapok száma évről évre emelkedett. 1938-tól kezdve szá
muk egyre fogy. 1936-ban 2034 időszaki sajtótermék jelent meg 
(Csonka-)Magyarországon, 1938-ban pedig már 2188, míg 1939-
ben a lapok száma 1741-re esett, 1940-ben pedig csak 1410 lap 
jelent meg az országban. Ez 331-gyel kevesebb, mint az előző évben 
és 778-cal kevesebb, mint 1938-ban, pedig az 1938-as bibliográfiá
ban még sem a felvidéki, sem az erdélyi lapok nem szerepeltek. Ez 
a 7900/1938. M. E. sz. rendelet folyománya, melynek alapján a 
lapok revíziójával kapcsolatosan sok lap engedélyét megvonták. 
(Többet kellett volna!) 

Még feltűnőbb a lapok csökkenése, ha a lapok számát a lako
sok számával vetjük össze. 1938-ban ugyanis 4149 lakosra esett egy 
lap (Budapesten 736-ra, vidéken 10.820-ra), míg 1939-ben 5851 
lélekre esett egy lap (Budapesten 988-ra, vidéken 13.982-re), 1940-
ben 9672 lélekre esett egy lap (Budapesten 1320-ra, vidéken 
21.315-re). Tehát 1940-ben kb. félannyi lap jutott egy-egy lakosra, 
mint 1938-ban. 

Sohse sajnáljuk az ekkor megszüntetett lapokat! A meddő, 
korcs és parazita-lapokkal ugyanúgy vagyunk, mint a hasonló 
alkatú társadalmi és úgynevezett „kulturális" egyesületekkel: nem 
lehet elég sokat »megszüntetni belőlük! Emezeknél a szusz csak az 
elnök, alelnök, díszelnök és társelnökök megválasztásáig, na meg 
az ezt követő magnum áldomásig terjed, amazoknál pedig a „szer
kesztő úr" fedő elnevezés, mint sok mindenre jó vágyálom az ön
célú lapindítások legfőbb rugója és háttere. Semmi szavunk a 
vidéki, kisvárosi vagy akár községi, ill. kisebb tájegységre kiter
jedő helyi lapok ellen. Ezek, ha hivatásukat betöltik, az egészséges 
lokálpatriotizmusnak hasznos táplálói és fejlesztői lehetnek. Elvben 
csüd, Csillaghegy, Derecske, Földeák, Jóbaháza, Nova, Ócsa, Pacsa, 
Ócsa, Pacsa, Csillaghegy, Derecske, Földeák, Jóbaháza, Nova, 
nyal bírtak. A „művelt magyar középosztály" legnagyobb része 
nehezen tudná ugyan kitalálni, hogy a felsorolt községek a magyar 
glóbus mely tartományaiban fekszenek, de azért hadd legyen meg 
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a pacsai imeg a piszkei magyarnak is a maga külön világpolitikát 
csináló helyi sajtószerve! 

Sokkal elgondolkoztatóbb a kitűnő bibliográfiának az a két 
fejezete, amelynek egyikében az 1938., 1939., Ül. 1940-ben meg
indult, ill. ugyanezen években megszűnt hírlapok és folyóiratok 
antológiája ékeskedik. Ezeknek láttán és általában másfélezernyi 
sajtóorgánumot termelő papírpusztításunk luftballonjain merengve, 
az emberben önkénytelenül vetődik fel a nyugtalanító kérdés: váj
jon nem történt-e valami végzetes tévedés akkor, amikor a hírlapok 
és folyóiratok terjedelmét csökkenteni kelletvén, a Magyar Szem
lét, a Katolikus Szemlét, a Protestáns Szemlét s még néhány más, 
valóban nemzetnevelő folyóiratot éppen úgy 50%-os soványító 
kúrának vetették alá, mint teszem az 1940-ben megindult ^Drót
kefét", „Klikk-blokk"-ot, „Sziporkát", vagy „Vadászkutyát"? 

De legyünk módszeresek! 1938-ban többek között ilyen című 
folyóiratok indultak meg (az nem sokat von le a tények ,.értelmé
ből", hogy legnagyobb részük rövid kérészélet után még ugyanazon 
évben meg is szűnt!): Angoranyúl, Bátorság, Bagdadi Napló, Báli 
Híradó, Ballag Már a Vén Diák (még itt is!), Beszédmüvészeti 
Folyóirat, Dékán, Diós Kindli, Farsang, Fizetővendég, A Főpincér, 
Gang-Gong, Gyerünk, Harcos, Hármashatár, Hungarista Cél, 
ugyanolyan Kárpát—Duna, ugyanilyen Nemzet és Nép, Kacsa, 
Kalauzok Kalauza, Kispolgár, Költözködők Lapja, Lipótváros, 
Magyar Cigányzene, Makói Sport, Mentő Szózat, Mindenki Lapja 
(Bp., szerk. FREYTAG F. L. és ennek ellenére is „mindenki lapja"!), 
Nyilas Harc, Nyilas Népszava, sőt Nyilas Roham, Az Ön 
Lapja, 10-perces Újság, Utolsó Idők Lapja, stb. Külön csokorba 
illenek a virágos kifejezésekkel ékeskedő és madárnyelven pipes-
kedő új lapok, úgymint: Bocsánat, Búzavirágok, Csalogány, Csipke
rózsa, Fakadó Rügyek, Fényes Nyíl, Fényszóró, Gyöngyhalász, 
Hajnali Csillag, Mentő Szózat, Örömhír, s az egész műfajrokon
ságot leghívebben kifejező „Tiszavirág" .. . 

Amennyire rejtélyes, hogy mivégre jött a világra ez a sok „szel
lemi termék", annyira érthető és megnyugtató, hogy ugyancsak 
1938-ban a tiszavirágok egész tömege szűnt meg. Hangzatos és nagy

hangú címeik jegyzékéből érdemes kiemelni a következőket: Az 
Akvárium, Albérlet, sátoraljaújhelyi Báli Újság; ugyanezen évben 
megszűnt a Boldog Élet is, eltűnt a Bútor, kiszáradtak a Búza
mezők, kialudt a Fényszóró, megszűnt 4 festékes szaklap, 5 film-
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újság, eltűnt a Független Budapest, elhallgatott a Győzünk, a Hang
adó, a Harc és Hári János, megállt a Haladás, elnémult A Hír, 
befagyott a Hőmérő, elnémult az Izé, valamint az Izsák Rt. Hír
adója; 'megszűnt a Jó Egészség, a Jog és a Jogállam; eltűnt a Kék
taxi, A Kínálat, megszűnt a Kitartás, a Kritika és a Kritikai Szemle; 
megszűnt a társadalmi emelkedést évi előfizetési díjért mérő Magyar 
Űriasszonyok Lapja, sőt mi több, ennek bimbócskája is: A Magyar 
Úriasszonyok Gyermekeinek Újságja (s mindez csak 1938-ban!). 
Őszinte sajnálattal könyveljük el a MAVIBEOSz Értesítő (Magyar 
Vidéki Bérautósok Országos Szövetségének Közlönye) és a SERMA 
(Sertés- és Marhakereskedők, Tenyésztők és Vágók Országos Egye
sületének hivatalos lapja), valamint a rendkívül fejlett műízlésről 
tanúskodó UPOSz (Undok Pofák Országos Szövetségének tradi- és 
ambicionális közlönye); elhervadt a Nagykovácsi Bokréta, meg
szűnt a Kitartás és a Nyilaskereszt (mindkettő gr. Pálffy Fidél 
lapja), megszűnt (ki vette észre?) az Ököl és a Paragrafus, a Roham, 
A Rosta és a Szittyakürt, 6 drb színházkörnyéki nyomdai termék, 
köztük a Színházi Élet; 'megszűnt a Tacskó, s végül a Táncosok és 
Vesézők Lapja i s . . . 

* 

Minek folytatni e tragikomikus címjegyzéket? Akinek kedve 
van, lapozza fel folytatólag az 1939., 1940., sőt akár visszamenő
leg az 1936. és 1937. évi „Magyar Könyvészet"-et, bennük is lel 
hasonló örömöket. Nekünk inkább bizonyos állítólagos „vonalveze
tésről" volna kedvünk elmélkedni, de ezzel túlságosan eltérnénk a 
tárgytól . . . 

Sikerült-e kitűzött célunk? Talán sikerült kissé meggyőznünk 
a kegyes olvasót arról, hogy érdemes is, kell is néha divatos regé
nyek és színházi magazinok mellett könyvjegyzéket, bibliográfiát 
is forgatni, különösen ha az a „Magyar Könyvészet" címét viseli, 
melynek lapjain nemzeti életünk érverése lüktet, erőinkről és társa
dalmi betegségeinkről egyaránt tanúskodva, s különösen ha azt 
olyan szakavatott kézzel, annyi szeretettel, odaadással, tudással, 
lelkiismeretességgel és ötletességgel állították össze, mint az ismer
tetett három kötetet. 

BISZTRAY GYULA. 


